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KATA PENGANTAR BAGIAN 1

Perampasan Tanah (Air) Hutan 
Masyarakat Hukum Adat (di) Nusa 

Tenggara Barat:  Sebuah Catatan           
Etnografi (Gerakan) Kritis Awal1

Anna Mariana

Prolog
Malam itu, udara sedikit terasa panas. Meskipun 

November musim penghujan, nampaknya ia belum mam-
pir di bumi Lombok, Mataram. Acara sidang Dengar Ket-
erangan Umum (DKU) Inkuiri Nasional Komnas HAM 
tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya 
di Kawasan Hutan yang baru saja selesai pada 14 Novem-
ber tadi sore, setelah tiga hari berturut-turut kami jalani. 
Situasi ketegangan, ketakutan, amarah, kesedihan yang 
nampak terpancar dari wajah-wajah para pemberi kes-
aksian dari enam kasus pelanggaran HAM kawasan Bali 
Nusa Tenggara selama sidang ini. Namun malam itu, wa-
jah-wajah sudah mulai terlihat sumringah, meski wajah 
kelelahan masih tergurat. 

1	 Sebuah	catatan	pembuka	untuk	tulisan	etnografi	awal	masyarakat	
adat	 di	 Nusa	 Tenggara	 Barat:	 Masyarakat	 Adat	 Sembahulun,	
Masyarakat	 Adat	 Cek	 Bocek,	 Masyarakat	 Adat	 Talonang,	 dan	
Masyarakat	Adat	Pekasa.			
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“Akhirnya saya bisa tidur nyenyak nanti malam 
mba”, ucap Ibu Sriana, perempuan adat asal Talonang ke-
pada saya. Ia pun bercerita bahwa selama tiga hari ini, 
setiap malam ia hampir sulit tidur, terutama pada saat ia 
bersaksi dalam sidang DKU. 

Namun, situasi yang lebih mencekam, rasa kha-
watir, hingga rasa takut tetap dirasakan oleh para pem-
beri kesaksian (testifier). 

“Bagaimana keamanan kami setelah acara ini? 
Apakah kami bisa menghubungi LPSK (Lembaga Perlindu-
ngan Saksi dan Korban), bila sudah sampai di rumah ter-
jadi kejadian yang mengancam jiwa kami ?”, tanya Bapak 
Yoseph dari Masyarakat Adat Colol. 

“Kami tidak takut, yang kami khawatirkan adalah 
tanah-tanah kami yang tidak dikembalikan. Kapan tanah 
adat kami bebas dari para pengganggu ? Kapan Camp-
camp PT. NNT akan segera pergi dari tanah kami ?”, gugat 
Ibu Sabariyah dari Masyarakat Cek Bocek.    

Selain keresahan yang melanda, masyarakat hukum 
adat pun menggugah dengan sebuah  pertanyaan  yang 
tak kalah penting: 

“Lalu, setelah ini apakah kami sudah dapat meng-
garap tanah-tanah yang diambil oleh negara untuk kami 
kelola ?” ungkap Yamni, salah seorang warga Masyarakat 
Hukum Adat Sembahulun, Rinjani yang sekaligus menjadi 
pendamping para testifier. 
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Sebuah Etnografi (Gerakan) Kritis, Sebuah Rute Per-
jalanan Gerakan Masyarakat Hukum Adat 

 Masyarakat	hukum	adat	merupakan	komunitas	
masyarakat	yang	memiliki	tatanan	pengaturan	peme-
rintahannya	 sendiri	 yang	 memiliki	 kesatuan	 wilayah	
sendiri,	serta	hukum	adat	yang	berlaku	dalam	kalangan	
komunitas	 tersebut.	 Masyarakat	 hukum	 adat,	menurut	
Soetandyo	 Wignyosoebroto,	 bukanlah	 penggabungan	
dari	kata	masyarakat	dan	hukum	adat,	 tapi	 terdiri	dari	
gabungan	 	 “Masyarakat	 hukum”	 dan	 “adat”.	 Implikasi	
dari	 penyebutan	 kata	 ini,	 bahwa	 masyarakat	 hukum	
adat	 adalah	 penyandang	 hak,	 subjek	 hukum,	 dan	 pe-
milik	wilayah	 adatnya	 (Rachman	dan	 Siscawati,	 2014).	
Keberadaan	 masyarakat	 hukum	 adat	 pun,	 telah	 diako-
modir	 dalam	perubahan	UUD	1945	pasal	 18b.	Bahkan,	
pembentukan hukum tanah nasional berdasarkan pada 
kesatuan	hukum	adat	(Harsono,	2007:	176-185).	Maka,	
keberadaan	masyarakat	hukum	adat	— secara konstitu-
sional —	memiliki	 tempat	 yang	 tinggi	 serta	 diakui	 ke-
beradaannya.	

	 Namun,		problem	yang	dihadapi	masyarakat	hu-
kum	adat	sejak	zaman	kolonial	hingga	saat	ini	adalah	di-
anggap	tidak	pernah	ada.	Keberadaan	mereka	agar	dapat	
diakui	negara	pun,	harus	melalui	serangkaian	prasyarat	
yang	sulit	untuk	dipenuhi	dalam	logika	masyarakat	adat.	
Semua	 masalah	 itu,	 bersumber	 dari	 adanya	 usaha	 pe-
nyeragaman	 hukum	 adat	 yang	 dianut	 oleh	masyarakat	
hukum	 adat	 ke	 dalam	 “hukum	 nasional”,	 baik	 pada	
masa	kolonial	maupun	hingga	masa	Indonesia	merdeka	
(Wignjosoebroto,	 2014).	 Maka,	 tak	 heran	 jika	 hak-hak	
masyarakat	 hukum	 adat	 diingkari	 keberadaannya	 baik	
semenjak	masa	kolonial	hingga	hari	ini.	

Pada	masa	kolonial,	adanya	pernyataan	domein 
verklaring	 yang	 dikeluarkan	 sebagai	 kebijakan	 agraria	
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pemerintah	kolonial,	berupa	keputusan	Undang-undang	
Agraria	(Agrarische wet)	pada	tahun	1870,	sebagai	salah	
satu	bukti	nyata	tentang	bagaimana	pemaksaan	atas	hu-
kum	masyarakat	adat.	Pernyataan	Domein Verklaring me-
nyebabkan	 tanah-tanah	 ulayat	masyarakat	 adat	 hilang,	
serta	melanggar	 hak	masyarakat	 adat	 selama	 setengah	
abad	(Vollenhoven,	2013:	96),	dan	 jika	dihitung	hingga	
hari	 ini,	pelanggaran	 itu	 telah	mencapai	 satu	abad	 leb-
ih.	Melalui	domein verklaring —	yang	berisi	pernyataan	
(domein)	soal	tanah	yang	tidak	dapat	dibuktikan	eigen-
dom	barat	 (pemilik),	maka	 tanah	 tersebut	adalah	milik	
negara	—	maka	keberadaan	masyarakat	yang	tinggal	di	
hutan	adat	dianggap	tidak	ada,	karena	dengan	keluarnya	
domein	 itu,	 negara	 melakukan	 klaim	 atas	 wilayah	 hu-
tan	adat	sebagai	milik	negara	(Rachman	dan	Siscawati,	
2014).	Mereka	 yang	 sudah	hidup	menetap,	menguasai,	
dan	 memanfaatkan	 hutan	 adat	 mereka,	 lalu	 tiba-tiba	
saja	 tanah	mereka	“diklaim”	sebagai	hutan	negara,	dan	
narasi	 yang	 dimunculkan	 adalah	 bahwa	mereka	 diang-
gap	sebagai	“perambah”	hutan.	Beberapa	klaim	menge-
nai domein verklaring antara	lain,	menetapkan	kawasan	
hutan	 masyarakat	 adat	 sebagai	 Hutan	 Lindung,	 Hutan	
Konservasi,	hingga	Taman	Nasional,	yang	pada	akhirnya	
mengekslusi	para	pemilik	tanah-airnya	itu	secara	siste-
mik.	 Kondisi	 ini	 berlangsung	 puluhan	 tahun,	 dan	 bah-
kan	setelah	masa	pasca	kolonial	nasib	masyarakat	tidak	
berubah.	

Masyarakat	adat	yang	hidup	di	dalam	hutan-hutan	
tersebut mengalami beragam kekerasan dari masa ke 
masa.	 Pelanggaran	 yang	 sudah	 mereka	 alami,	 dalam	
kerangka	HAM,	pada	masa	lalu	tentunya	tidak	dapat	ter-
ungkap	 bila	 cerita-cerita	 yang	 mereka	 alami	 itu	 tidak	
muncul	dalam	ruang-ruang	perebutan	wacana	pengua-
saan	 pasca	 kolonial.	 Posisi	 dilematis	 perundang-un-
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dangan	 pasca	 kolonial	 turut	memengaruhi,	 bagaimana	
ruang	hidup	masyarakat	adat	tidak	memiliki	perubahan	
yang	berarti	meskipun	Indonesia	 telah	merdeka.	Kasus	
pelaporan	 atas	 sengketa	 tanah	 ulayat	 yang	 masuk	 ke	
Komnas	HAM,	mendominasi	pelaporan	sepanjang	tahun	
2010-2012	(Komnas	HAM,	2014:	3-4).	Sehingga,	Komnas	
HAM	 memandang	 penting	 untuk	 menyelenggarakan	
Inkuiri	Nasional	Komnas	HAM	tentang	Hak	Masyarakat	
Hukum	Adat	atas	Wilayahnya	di	Kawasan	Hutan.	Inkuiri	
yakni	 proses	 penyelidikan	 secara	 menyeluruh	 terha-
dap	masalah	hak	asasi	manusia	yang	sistematis,	dimana	
masyarakat	umum	diundang	untuk	berpartisipasi	(Kom-
nas	HAM,	2014:	6-7).	 Inkuiri	merupakan	sebuah	upaya	
untuk	menemukan	beragam	pelanggaran	HAM,	 serta	
menuntut	 pelaksanaan	 Putusan	 Mahkamah	 Konsti-
tusi	Nomor	35/PUU-X/2012	(selanjutnya	disebut	Pu-
tusan	MK	35).	 	

	 Dalam	proses	penyelenggaraan	 Inkuiri	Nasional	
inilah,	sebagai	satu	proses	pembuktian	atas	kepemilikan	
dari	 hak	 masyarakat	 dapat	 dihadirkan,	 yaitu	 melalui	
kesaksian-kesaksian	 masyarakat	 hukum	 adat	 atas	 be-
ragam	pelanggaran	HAM	tersebut.	Untuk	memulai	peng-
galian	cerita	masa	lalu	itu,	etnografi	kritis	menawarkan	
satu metode untuk menggali pengetahuan cerita dari 
perspektif	 sejarah	masyarakat	 hukum	adat.	Melalui	 et-
nografi,	 tutur	masyarakat	hukum	adat	dapat	dihadir-
kan	untuk	memenuhi	kebutuhan	atas	pernyataan	ke-
beradaan	identitas	masyarakat	hukum	adat.	

	 Mengapa	 etnografi?	Dalam	 sejarah	wacana	 penge-
tahuan,	 ilmu	 etnografi	 hadir	 sebagai	 bagian	 dari	pe-
nguasaan/hegemoni	 kolonial.	 Dalam	 banyak	 buku	 et-
nografi	 masyarakat	 terjajah,	 kalimat	 “suku	 terasing”,	
“masyarakat	 pribumi”,	 dan	 “suku	 pedalaman”	 merupa-
kan	narasi-narasi	yang	dihadirkan	oleh	para	ilmuan	cum 



8

Kata Pengantar Bagian 1

Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat

kolonialis	 dalam	 memandang	 keberadaan	 masyarakat	
lokal.	 Etnografi	 mula-mula	 hadir	 sebagai	 pengetahuan	
yang	dilakukan	oleh	masyarakat	Barat	yang	memfokus-
kan	untuk	meneliti	masyarakat	non-Barat,	yang	biasan-
ya	merupakan	masyarakat	yang	dijajah	(Spradley,	2006).	
Bahkan	 lebih	dari	 itu,	 keberadaan	narasi	mengenai	 se-
jarah	masyarakat	terjajah	seringkali	disamakan	dengan	
penyebutan	 people without history.	 Kalaupun	 ada	 pe-
narasian	mengenai	masyarakat,	yang	muncul	adalah	pe-
narasian	dalam	cara	pandang	kolonialis.		

	 Lalu	 kemudian,	 etnografi	 mengalami	 perkem-
bangan	pengetahuan	yang	 lebih	menekankan	pada	me-
neliti	 budaya	 masyarakat	 sendiri	 (the-self),	 dan	 bukan	
masyarakat	 terjajah	 (others).	 Sehingga	 proses	 untuk	
mengetahui	keberadaan	kebudayaan	sendiri	pun	diper-
lukan	 keahlian	 yang	 khusus,	 karena	 kebudayaan	 itu	
sendiri sangat kompleks dan tidak mudah untuk dipa-
hami.	 Proses	 etnografi	 berarti	 menggali	 makna	 kebu-
dayaan	 yang	 dilakukan	 oleh	 masyarakat	 atau	 disebut	
dengan ethnoscience	 (Spradley,	 2006:	 11).	 Ranah	 yang	
ingin	 dilawan	 dari	 upaya	 melakukan	 narasi	 etnografi	
kritis	 atas	 masyarakat	 hukum	 adat	 ini,	 yaitu	 ingin	
melakukan dua hal sekaligus: pertama,	melawan	he-
gemoni	 penulisan	 narasi	masyarakat	 hukum	 adat	 yang	
berbingkai	 kolonialis	 (baca:	 Domein Verklaring),	 dan	
kedua,	melakukan	kajian	 terhadap	gerakan	masyarakat	
hukum	 adat	 secara	 kritis.	 Pada	 hakekatnya,	 etnografi	
kritis	menghadirkan	 pengetahuan	 yang	 bersifat	meng-
kritisi	serta	mencari	makna-makna	perilaku	masyarakat	
atas	kebudayaan	yang	mereka	jalani,	dan	bukan	sekadar	
mencari	 tokoh-tokoh	 adat	 yang	 penuh	heroisme	untuk	
ditonjolkan	dalam	penarasian.		

	 Apa	yang	hendak	dibangun	dalam	narasi	masya-
rakat adat ini adalah membangun aliansi gerakan 
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masyarakat	 adat	 yang	 lebih	 luas,	 serta	 kokoh	 berargu-
mentasi	 untuk	 menunjukkan	 identitas	 bahwa	 “kami	
adalah	 masyarakat	 hukum	 adat”.	 Tidak	 mungkin	 per-
jalanan	penuntutan	hak	masyarakat	hukum	adat	 selalu	
menyandarkan	 hanya	 pada	 rangkaian	 demonstrasi	 be-
laka.	Namun,	diperlukan	usaha	kerja	yang	lebih	luas	un-
tuk	 mempertahankan	 dan	 meyakinkan	 berbagai	 pihak	
soal	 identitas,	 kebudayaan,	 hukum	 adat,	 dan	 pengua-
saan	hak	atas	wilayah	masyarakat	hukum	adat.	Setelah	
proses	 kemenangan	 masyarakat	 adat	 melalui	 keputu-
san	MK	35	itu,	maka	diperlukan	upaya	untuk	merangkai	
pengetahuan atas penuntutan klaim kembali atas hak 
masyarakat	adat.	 	Melalui	etnografi	kritis,	satu	perjala-
nan	 panjang	 pergeseran	 pengetahuan	 dari	 narasi	 yang	
tak	memandang	kehadiran	masyarakat	 adat,	 kemudian	
menuju	etnografi	kritis	masyarakat	hukum	adat,	meru-
pakan	 momentum	 bagi	 masyarakat	 adat	 sekaligus	
menjadi	catatan	proses	perjuangan	masyarakat	hukum	
adat	itu	sendiri.		

	 Melalui	 Inkuiri	Nasional	Komnas	HAM,	memba-
ngun	upaya	narasi		pengetahuan	tentang	masyarakat	hu-
kum	adat	yang	ada	di	Nusantara	ini	mulai	terlihat.	Salah	
satu	 proses	 Inkuiri	 ini	 dilakukan	 di	 region	 Bali-Nusra.	
Tulisan pengantar ini akan fokus kepada etnografi Nusa 
Tenggara	 Barat.	 Nusa	 Tenggara	 Barat	 terdiri	 dari	 be-
berapa	 pulau	 besar	 dan	 kecil,	 yang	memiliki	 cerita	 se-
jarah	 yang	 berbeda-beda	 dengan	 karakteristik	 yang	
berbeda	pula.	 Lombok	dengan	 sejarah	yang	ditaklukan	
oleh	Kerajaan	Bali,2	 hingga	 penguasaan	pihak	 kolonial,	

2	 Sejarah	 Pulau	 Lombok	 sangat	 erat	 dengan	 penguasaan	 Kerajaan	
Bali,	mulai	 abad	ke-17,	melalui	penaklukan,	hingga	masuk	penja-
jah	kolonial.	Penguasa	Kerajaan	Bali	berlangsung	hingga	abad	ke-
19.	Kolonial	dapat	masuk	dengan	mudah	ke	pulau	ini	dikarenakan	
“membantu”	pemberontakan	suku	asli	Lombok,	yakni	Sasak	Timur	
untuk	merebut	kekuasaannya	atas	Kerajaan	Cakranegara	 (Karang	
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sangat	jauh	berbeda	sejarahnya	dengan	pulau	Sumbawa	
yang	sangat	kental	dengan	sejarah	Kesultanannya	yang	
dalam	perjalanan	sejarahnya	dipaksa	untuk	menjadi	pro	
Belanda3.	Padahal	pada	hakekatnya	kesejarahan	mereka	
sangat	berbeda,	dan	tidak	harus	disamakan	dalam	kaca-
mata	“Kerangka	Nasional”.

	 Cerita-cerita	yang	saat	ini	berada	dalam	satu	re-
gion,	seringkali	disamakan	dengan	menyebut	Bali-Nusra.	
Sebetulnya	kurang	tepat,	karena	jika	selalu	menyamakan	
sejarah	satu	region	ini,	maka	tidak	ada	bedanya	dengan	
meneruskan	 tradisi	 kolonial	 dalam	 menyebut	 wilayah	
ini.	Apalagi	jika	kemudian	apa	yang	disampaikan	dalam	
narasi	wilayah	 timur	 ini	 bersifat	 kolonialis,	 dan	memi-
liki cara pandang kolonialis4.	Etnografi	kritis	dalam	me-
narasikan	masyarakat	hukum	adat	di	region	Bali-Nusra,	
harus	menjadi	 titik	masuk	 yang	berbeda	dengan	karya	

Asem-lombok)	(Der	Kraan,	2009:	6-7).			
3	 Kesultanan	 Sumbawa	 merupakan	 wilayah	 yang	 ditaklukan	 oleh	

pemerintah	Hindia	Belanda	melalui	kontrak	politik,	dengan	men-
jadikan	wilayah	Kesultanan	bagian	dari	negara	Hindia	Belanda,	yai-
tu melalui sistem pemerintahan indirect rule atau dikenal sebagai 
swapradja.	Pemerintahan	swapraja	merupakan	sistem	pemerinta-
han	yang	dibentuk	pihak	Belanda	dan	sengaja	dipertahankan	oleh	
pemerintah	Hindia	Belanda.	Pada	dasarnya	Belanda	tidak	memiliki	
kekuatan	yang	kuat	untuk	menguasai	wilayah	Indonesia	yang	sangat	
luas,	 maka	 pembentukan	 swapradja	 menjadi	 sangat	 memungkin-
kan	bagi	 Belanda	untuk	 berkuasa	 penuh	 atas	wilayah	 jajahannya	
ini	(Ranawidjaja,	1955:	4-6).	Narasi	mengenai	swapradja	Sumbawa	
kemudian	hilang,	karena	menggabungkan	diri	kedalam	NKRI	pada	
tahun	13	April	1950.	Untuk	melihat	bagaimana	kesultanan	 ini	di-
hidupkan	kembali	dalam	politik	kontemporer,	silahkan	disimak	film	
dokumeter,	 karya	 Yuli	 Andari,	 “Kembalinya	 Sang	 Sultan”,	 Benang	
Merah	Production,	2012.		

4	 Soal	 kajian	bagaimana	pentingnya	mengubah	 cara	pandang	etno-
grafis	 dalam	 melihat	 kawasan	 Indonesia	 Timur,	 termasuk	 Bali-
Nusra,	dapat	dilihat	dalam	kajian	etnohistori	edisi	khusus	Studi	In-
donesia	Timur	yang	terlupakan,		http://etnohistori.org/edisional/
studi-indonesia-timur-yang-terlupakan,	 halaman	 ini	 terakhir	 di-
kunjungi	pada	tanggal	15	Desember	2014.		
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kajian	 Indonesia	Timur	pada	masa	kolonial.	Hal	 ini	 di-
lakukan	 sebagai	 upaya	 membangun	 sejarah	 mengenai	
keberadaan	masyarakat	adat	yang	sangat	majemuk	dan	
beragam	di	negeri	ini.	

Proses Menubuhkan Etnografi (gerakan) Kritis
	 Cerita	 mengenai	 etnografi	 masyarakat	 hukum	

adat	tidak	dapat	ditampilkan,	jika	berangkat	dari	ruang	
kosong	narasi	serta	kerja	lapangan.	Sebagai	sebuah	me-
tode,	etnografi	bekerja	dalam	dua	ranah	sekaligus,	yakni	
metode	penggalian	data	(sebagai	metodologi	penelitian)	
dan	juga	etnografi	sebagai	metode	penulisan	(Spradley,	
2006).	Pengertian	dasar	soal	etnografi,	mutlak	diperlu-
kan	bagi	para	peneliti	soal	masyarakat	hukum	adat.	

	 Namun,	 tidak	 hanya	 kendala	 soal	 mempelajari	
teori	etnografi	dalam	rangka	Inkuiri	Nasional	ini,	tetapi	
melihat	kondisi	lapangan,	dan	juga	keterbatasan	waktu,	
maka	untuk	membuat	narasi	etnografi	harus	diambil	ja-
lan	tengahnya.	Bengkel	etnografi	merupakan	upaya	yang	
paling	minimal	untuk	memperkenalkan	etnografi,	serta	
memperkenalkan rute kegunaan etnografi untuk men-
dukung	proses	Inkuiri	Nasional	bersama	Komnas	HAM.	
Dari	 Sajogyo	 Institute	 (SAINS)	 hadir	 sebagai	 pemateri	
tunggal	 adalah	 Siti	 Maemunah,	 bersama	 dengan	 saya	
sendiri	dan	Yones	Pellokia	sebagai	tutor,	kami	memberi	
satu	pemahaman	awal	tentang	pentingnya	etnografi	ba-
gian	masyarakat	adat.	Sebuah	gerakan	yang	perlu	untuk	
direkam,	dicatat,	dan	membentuk	satu	perjalanan	waca-
na	bagi	gerakan	masyarakat	adat	di	Nusa	Tenggara	Barat.	
Adapun	para	peneliti	untuk	Masyarakat	Hukum	Adat	di	
Nusa	Tenggra	Barat,	adalah	para	aktivis	yang	sudah	ber-
gulat	lama	dengan	kasus-kasus	masyarakat	hukum	adat.	
Apa	yang	dikhawatirkan,	bahwa	narasi	etnografi	hanya	



12

Kata Pengantar Bagian 1

Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat

sebatas	kondisi	penuntutan	atas	pelanggaran	HAM	yang	
terjadi	dapat	 tidak	terelakkan.	Bengkel	etnografi	untuk	
region	Bali-Nusra	ini	dilaksanakan	pada	tanggal	1-3	No-
vember	2014	di	Mataram.		

	 Para	 aktivis,	 dituntut	 untuk	 “switch”	 atau	 ber-
ganti	peran	yang	biasanya	berperan	sebagai	pendamping,	
sekaligus	 aktivis	 ini	mengadvokasi	 beragam	kasus	 pel-
anggaran	 HAM	 yang	 dialami	 masyarakat,	 dan	 kali	 ini	
mereka	 dituntut	 pula	 menjadi	 seorang	 “etnograf”.	 Se-
orang	 etnograf,	 yaitu	peneliti	 yang	memilih	dan	meng-
gunakan	 metode	 etnografi	 dalam	 penelitiannya,	 maka	
ia	harus	 selalu	membuat	 “catatan	 lapang”.	Mencatat,	
mendokumentasikan,	 dan	 memberi	 kesan	 atas	 kerja	
lapangan	yang	mereka	lakukan.	Para	peneliti-aktivis	ini,	
pada	akhirnya	memiliki	peran	ganda,	selain	mendampingi	
masyarakat	 hukum	 adat,	 mereka	 juga	 dituntut	 lebih	 kri-
tis	 terhadap	segala	macam	 informasi	yang	didapatkan	un-
tuk	menjalankan	fungsinya	sebagai	 peneliti.	 Tuntutan	 ini	
diperlukan,	 karena	 sebagai	 etnograf,	 penting	 baginya	
untuk	melihat	proses	kelahiran	pengetahuan	yang	baru	
dan	melihat	dengan	cara	pandang	baru	atas	kasus	yang	
selama	ini	digelutinya	sebagai	aktivis.			

	 Maka,	bengkel	etnografi	mendapatkan	fungsinya	
disini.	 Para	 aktivis	 yang	 biasa	 berbincang-bincang	 dan	
menggunakan	 orasi	 dalam	 mengangkat	 “senjata”	 am-
puhnya	 untuk	 memperjuangankan	 nasib	 masyarakat	
adat.	Kali	ini	para	aktivis-peneliti	ini,	dituntut	untuk	me-
nyuarakan	langsung	“wajah-wajah”	masyarakat	langsung	
melalui	 tulisan,	 bukan	 memposisikan	 mereka	 sebagai	
“agen”	dari	persoalan	yang	dihadapi	masyarakat,	dalam	
naskah	 etnografi,	 para	 “wajah”	 masyarakat	 ini	 ditun-
tut	 untuk	 hadir.	 Karena	 penulisan	 sejarah	masyarakat,	
diperlukan	 upaya	 untuk	 “menyuarakan”	 atau	 narasi	
mengenai	keberadaan	masyarakat	hukum	adat	yang	da-
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pat	 dirasakan	 langsung,	 ketika	 naskah	 ini	 dibaca	 oleh	
pihak	 komisioner	 maupun	 pihak	 yang	 berkepentingan	
sesuai	dengan	informasi	sejarah	masyarakat	hukum	adat.	

	 Dalam	waktu	 yang	 singkat,	 peserta	 peneliti-ak-
tivis	 ini	 harus	mengerahkan	 semua	kemampuan	 “etno-
grafi	kritis”-nya	secara	maksimal.	Dengan	minimal	men-
gidentifikasi,	 apa	 yang	 menjadi	 persoalan	 terjadinya	
konflik	agraria	di	ruang	penghidupan	masyarakat	adat.	
Pendekatan	etnografi	yang	dipilih	ini,	tergolong	sebagai	
“metode“	 yang	 baru	 dalam	 gerakan	 dunia	 aktivis.	 Apa	
yang	bisa	diberikan	oleh	metode	etnografi,	sebisa	mung-
kin	 mendukung	 rute	 yang	 sudah	 dan	 sedang	 berlang-
sung	yang	dilakukan	oleh	para	aktivis,	karena	pilihan	et-
nografi kritis sebagai pendekatan memiliki konsekuensi 
sebagai	etnografi	yang	mendukung	kepada	gerakan	so-
sial5.	Beberapa	berhasil,	meski	tidak	jarang	pula,	masih	
dibilang	 proses	 yang	 sangat	 mentah	 untuk	 dikatakan	
sebagai	tulisan	sejarah	yang	etnohistori	yang	mumpuni,	
otoritatif	 secara	pengetahuan.	Apa	 yang	 terekam	seba-
gai	 catatan	 etnografi	masih	bersifat	 awal,	 yaitu	memo-
tret	bagian	tertentu	dari	potret	masyarakat	adat,	masih	
bersifatnya	 etnografi	 gerakan	masyarakat	 adat	dan	be-
lum	menunjukkan	 sebuah	 situs	multisited of ethnogra-
phy	 yang	kritis,	 serta	kurang	hadirnya	cerita	mengenai	
kehidupan	perempuan	adat	yang	menghadapi	persoalan	
agraria	dalam	kehidupannya.	

5	 Notulensi	pertemuan		di	Jambuluwuk,	hari	pertama	dan	kedua,	10-
11	Juli	2014.	
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Catatan Etnografi Awal Masyarakat Adat di Nusa 
Tenggara Barat

 Melalui	serangkaian	proses	demikianlah,	catatan	
etnografi	awal	Masyarakat	Adat	di	Nusa	Tenggara	Barat	
(NTB)	akan	kita	jumpai	dalam	naskah	ini.	Saya	mencoba	
untuk	 “menjahit”	 antar	 tulisan	 dari	 dua	 pulau	 dengan	
sejarah	 yang	 berbeda	 ini	 dan	 berupaya	 untuk	 mema-
hami,	 bagaimana	 alur	 perampasan	 hutan	 masyarakat	
hukum	adat	dalam	konteks	paska	putusan	MK	35.	Saya	
“mengawal”	cerita	dari	empat	komunitas	mayarakat	hu-
kum	adat	yang	berada	di	dua	pulau	besar	di	NTB,	yakni	
di	pulau	Sumbawa	dan	Lombok.	

Masyarakat	 Adat	 di	 Sumbawa	 diwakili	 oleh	 tiga	
komunitas	adat	yaitu	Pekasa,	Cek	Bocek,	dan	Talonang.	
Ketiga komunitas ini berhadapan dengan dua kekuatan 
yang	 sama,	 yaitu	 kapital	 korporasi	 serta	 kembalinya	
feodalisme.	 Ketiga	 komunitas	 adat	 ini	 berhadapan	 de-
ngan	pasar	yang	disediakan	langsung	oleh	negara.	Mela-
lui	 izin-izin	 konsesi	 yang	 dikeluarkan	 di	 wilayah	 yang	
diklaim	 oleh	 negara	 sebagai	 Hutan	Negara,	 serta	 tidak	
diakuinya	 keberadaan	Masyarakat	Hukum	Adat	 karena	
bertentangan	 dengan	 lembaga	 yang	 dianggap	 sebagai	
lembaga	 adat	 yang	 sebenarnya	 (perwujudan	 kembali-
nya	 swapradja).	 Izin	 pertambangan	 di	 Pekasa	 dan	 Cek	
Bocek,	menjadi	satu	catatan	yang	tidak	dapat	diabaikan	
begitu	saja,	terutama	ditilik	secara	makro	politik,	karena	
kedua	wilayah	 ini	masuk	 ke	 dalam	 skema	MP3EI	 yang	
menyatakan	bahwa,	kawasan	pulau	Sumbawa	adalah	ka-
wasan	eksploitasi	emas	di	Kawasan	Elang	Dodo	(Rach-
man	dan	Yanuardy,	2014:26).	

Begitu	 pula	 terhadap	 komunitas	 Masyarakat	 Hu-
kum	Adat	Talonang	yang	berhadapan	dengan	perusahaan	
yang	telah	diberi	kantong	izin	Hak	Guna	Usaha	Tanaman	
Sisal.	 Tulisan	 Dianto	 menunjukkan,	 bagaimana	 itikad	
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melaksanakan	 putusan	 MK	 35	 tidak	 diindahkan	 oleh	
pemerintah	daerah	Sumbawa.	Alih-alih	menjalankan	pu-
tusan	konstitusi	MK	35,	Pemda	Sumbawa	justru	melaku-
kan	pengusiran	atas	Masyarakat	Hukum	Adat	Talonang.		
Modus	yang	dikeluarkan	oleh	Pemerintah	Sumbawa	pun	
masih	klasik,	yakni	domein verklaring	yang	dipraktikan	
pada	masa	kolonial	masih	berlaku.	Pemerintah	menyata-
kan	bahwa	wilayah	di	Talonang	yang	diberikan	izin	HGU	
Tanaman	 Sisal	 merupakan	 Tanah	 Negara,	 yakni	 tanah	
di	Blok	Batu	Nampar.	Pemerintah	memaksa	Masyarakat	
Talonang	untuk	 keluar	 dari	wilayah	 yang	dianggap	ne-
gara	 sebagai	 Hutan	 Lindung	 ini.	 Dengan	 cara	 menan-
tang	masyarakat	Hukum	Adat	Talonang	soal	pembuktian	
kepemilikan	 wilayah	 ini	 serta	 tidak	 mengakui	 adanya	
Masyarakat	 Hukum	 Adat	 Talonang.	 Catatan	 etnografi	
ketiga	penulis	aktivis	AMAN	Daerah	NTB		ini,	justru	da-
pat	membuktikan,	melalui	sejarah	lisan	yang	diturunkan	
kepada	 masyarakat,	 bahwa	 mereka	 adalah	 keturunan	
sah	dari	 para	pendiri	 dari	 kesatuan	 adat	mereka.	Datu	
Pekasa,	 merupakan	 keturunan	 dari	 Datu’	 Pekasa	 yang	
merupakan	pendiri	dari	Komunitas	Masyarakat	Hukum	
Adat	Pekasa	yang	dapat	menyusun	secara	kronologis	se-
jarah	mereka.	Tulisan	Jasardi Gunawan melalui tuturan 
sejarah	 lisan	 para	 tetua	 adat	 di	 Pekasa, menunjukkan,	
bagaimana	Hutan	Pekasa	merupakan	milik	Masyarakat	
Hukum	Adat	Pekasa	dengan	bukti	 bagaimana	pengatu-
ran	 hutan,	 serta	 berbagai	 ritual	 adat	 yang	 terkait	 de-
ngan	Hutan	Pekasa	dikerjakan.	Meskipun	mereka	diba-
kar hingga tiga kali oleh pemerintah untuk keluar dari 
Hutan	Pekasa,	mereka	tetap	mempertahankan	hak	atas	
wilayah	adat	mereka.	

Begitu	pula	Datu	Sukanda,	yang	merupakan	pem-
impin	komunitas	Masyarakat	Adat	Cek	Bocek,	memiliki	
cerita	panjang	perjuangan.	Mereka	melawan	Kolonial	Be-
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landa	yang	mengklaim	tanah	adat	mereka	sebagai	hutan	
negara,	hingga	perjuangan	Masyarakat	Hukum	Adat	Cek	
Bocek	 saat	 ini	 yang	melawan	PT.	Newmont	Nusa	Teng-
gara.	Febriyan Anindita	berupaya	untuk	memberi	titik	
terang	 silang	 sengkarut	 sengketa	 tanah	 di	 Elang	Dodo,		
terkait	dengan	masuknya	kapital	yang	diberi	ruang	lebar	
oleh	Pemerintah	Daerah	Sumbawa.	Pemerintah	yang	se-
harusnya	memangku	serta	melayani	kesejahteraan	dan	
keamanan	masyarakat,	justru	lebih	memilih	untuk	mem-
berikan	pengamanan	bagi	para	pemilik	modal.	

Tulisan	 etnografi	 Masyarakat	 Hukum	 Adat	 Nusa	
Tenggara	Barat	ini	ditutup	dengan	etnografi	Masyarakat	
Hukum	 Adat	 Tanaq	 Sembahulun.	 Tulisan	 Yamni ini,	
menunjukkan	 bagaimana	 contoh	 nyata	 negaraisasi	
tanah	 masyarakat	 hukum	 adat	 yang	 terjadi	 dari	 masa	
ke	masa.	Mulai	dari	 klaim	sebagai	Taman	Suaka	Marga	
Satwa	pada	masa	Hindia	Belanda	dan	pemaksaan	pena-
nam	 kopi,	 hingga	menjadikan	 sebagai	 Taman	 Nasional	
Gunung	Rinjani	pada	masa	orde	Baru,	serta	pemberian	
izin	HGU	pada	masa	kini.	Proses	negaraisasi	atas	tanah	
Masyarakat	 Hukum	 Adat	 Sembahulun	 memiliki	 dam-
pak,	 yaitu	 hilangnya	 akses	masyarakat	 atas	 hutan	 adat	
mereka,	 menghilangkan	 sumber	 pencaharian	 ekono-
mi	 masyarakat	 adat,	 rusaknya	 lingkungan	 hidup	 seki-
tar	 hutan	 Gunung	 Rinjani,	 hilangnya	 sumber	 mata	 air,	
dan	mendorong	 pula	 terjadinya	migrasi	 global	 dengan	
perginya	para	Perempuan	Adat	Sembahulun	bekerja	se-
bagai	buruh	migran.	Keempat	 tulisan	 ini	dapat	ditemui	
dalam	naskah	ini.	Selamat	membaca	dan	berdialektika!!
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Hukum Adat Talonang Terhempas Re-

zim Konsesi Perkebunan

Dianto

Profil Masyarakat Adat Talonang 

Desa Talonang berada di wilayah Kecamatan Sekong-
kang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Penduduk dari desa ini adalah 

Suku Samawa dengan jumlah penduduk 300 jiwa. Mereka 
mayoritas beragama Islam dengan kepercayaan terhadap 
leluhur yang masih lestari. Mereka menggunakan bahasa 
adat, yaitu bahasa Samawa, sebagai bahasa percakapan ke-
hidupan sehari-hari. Wilayah hutan adat Masyarakat Talo-
nang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah sela-
tan. Luas wilayah adat Talonang sekitar 10.000 ha dengan 
batas wilayah sebagai berikut :
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Hak Masyarakat Adat Talonang atas wilayah 
adatnya terus-menerus dirampas bahkan dihilangkan. 
Bermula pengusiran mereka dari wilayah adatnya oleh 
pemerintah daerah provinsi dengan alasan bahaya tsu-
nami yang terjadi tahun 1977, hingga pengusiran yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2014. 
Akibat dari pengusiran itu, Masyarakat Adat Talonang 
mengalami kemiskinan, anak-anak mereka banyak yang 
putus sekolah, hingga terjadinya konflik internal di dae-
rah baru yang ditempati. Puncak dari perampasan hak 
mereka terjadi sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Bupati Sumbawa Barat 557/2014, tentang Izin Lokasi 
Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP) di Blok Batu 
Nampar Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang di Ka-
bupaten Sumbawa Barat. Berbagai bentuk intimidasi 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa 
Barat terhadap masyarakat Talonang, agar mereka men-
inggalkan wilayah adat mereka. 

 Berbagai upaya juga dilakukan oleh Masyarakat 
Adat Talonang untuk mengembalikan haknya. Mulai dari 
menuntut Pemda Sumbawa Barat agar mencabut izin 
perkebunan, lalu mengirimkan surat kepada Komnas 
HAM, kemudian melapor kepada KPK serta mengirim-
kan surat kepada presiden terpilih Ir. Joko Widodo, 
tapi belum menemukan solusi juga. Hingga saat ini, 
Masyarakat Adat Talonang beraliansi bersama Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk menuntut 
hak-hak mereka.
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Undangan Rapat, Sebuah Kebohongan

“ (…) Jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945, menjadi tugas negara bagaimana pengusahaan 

sumber daya alam yakni bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (secara adil 
dan merata). Hal itu tidak dapat dicapai dengan 

menegakkan hukum semata, karena ternyata hukum 
yang berkenaan dengan sumber daya alam mengan-

dung cacat yang — jika ditegakkan — justru akan 
menimbulkan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum 
sumber daya alam yang tidak adil, akan mengancam 

eksistensi masyarakat hukum adat yang sangat 
rentan penggusuran oleh mereka yang meng-

atasnamakan atau izin dari negara.” 
(Achmad Sodiki (2012) via 

Rachman dan Siscawati 2014;1)

HARI itu, tepatnya Kamis tanggal 11 September 
2014, Jamaludin Amin  sebagai Kepala Adat Talonang 
menerima surat undangan dari Kepala Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), tentang peman-
faatan “tanah negara” di Blok Batu Nampar Desa Talo-
nang. Undangan soal pemanfaatan tanah tersebut, akan 
diselenggarakan di kantor kecamatan besok hari Jumat, 
tanggal 12 September 2014 pukul 09.00 WITA. Jamalu-
din Amin bercerita: 

“Untuk memastikan pertemuan tersebut, kami men-
coba mengkonfirmasi lewat handphone kepada 
Camat Sekongkang, dan dibenarkan oleh Camat 
Sekongkang bahwa akan dilaksanakan pertemuan 
tersebut”, ujarnya.
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Keesokan harinya, Jumat 12 September 2014, Ja-
maludin Amin, bersama-sama dengan kepala desa, Ketua 
Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD), dan masyarakat 
lainnya berangkat menuju ke kantor kecamatan. 

“Sampai di sana jam setengah sembilan pagi, kami 
menunggu tim dari BAPPEDA tersebut sampai jam 10, 
namun tak pernah muncul”, tutur pak Jamaludin Amin. 

Masyarakat dan Pak Camat merasa kebingungan, 
kenapa justru tidak ada seorang pun yang muncul di 
kantor kecamatan. Akhirnya, Camat Sekongkang men-
coba mengkonfirmasi ke pihak BAPPEDA.

 “Ternyata rombongan BAPPEDA, PT. Pulau Sumbawa 
Agro, PT. Newmont Nusa Tenggara, Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kehu-
tanan, dan lain-lain, yang diketuai oleh Sekda Sum-
bawa Barat pergi ke Talonang melalui jalan Newmont, 
tanpa ada pemberitahuan ke kita...”. Demikian tuturan 
pak Jamal yang berasal dari penjelasan Pak Camat.  

Undangan rapat yang berisi soal “pengarahan tanah 
negara” yang  dipegang oleh Pak Jamal berbunyi sebagai 
berikut1:

“......Dalam rangka pemantapan dan arahan tanah 
negara yang berlokasi di Batu Nampar dan Blok Ma-
lingkis Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang 
dan sekitarnya, maka dipandang perlu untuk dilaku-
kan diskusi secara mendalam dengan para tokoh 
masyarakat di Desa Talonang baru bersama pihak-
pihak terkait di tingkat kecamatan......... 

1 Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten 
Sumbawa Barat tertanggal 11 September 2014 dengan perihal un-
dangan adalah Undangan Diskusi.



22

Diusir dari Tanah Adat

Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat

Hari, tanggal : Jum’at 12 September 2014
Jam  : 09.00 Wita–selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Sekongkang
Agenda : Diskusi Pemantapan dan Pengarahan   

    Pemanfaatan Tanah Negara......

Pak Camat sangat geram. Ia merasa dibohongi ka-
rena melalui undangan tersebut telah ditentukan kantor 
kecamatan sebagai lokasi pertemuan, tetapi para pihak 
pengundang justru yang tidak datang. Pak Camat sangat 
jengkel, terlebih Bapakak Jamaluddin beserta bapak-ba-
pak lainnya yang hadir di kantor kecamatan. “Kami ge-
ram dengan sikap Sekda dan timnya, sehingga langsung 
kami kejar tim tersebut ke Talonang”, tutur Bapak Rusdi. 

Pak Rusdi yang memilih untuk mengejar rombo-
ngan Kepala Bappeda itu akhirnya tiba di Talonang jam 
12 lewat, disaat orang-orang sedang mengerjakan sholat 
Jumat. Nampak rombongan Sekda Sumbawa Barat pun 
berada di Masjid As-syukur Desa Talonang, Kecamatan 
Sekongkang itu. “Kami pun tidak sempat sholat Jum’at”, 
lanjut  Pak Rusdi.

Setelah shalat Jum’at, kemudian rombongan Sekda 
menuturkan pengumuman kepada masyarakat perihal 
Tanah Batu Nampar.

“Sekda dan timnya mengatakan kepada masyarakat 
bahwa, pertama, Tanah Batu Nampar dengan luas 
1.048,8 ha adalah tanah negara dan akan ditertibkan, 
karena akan dimanfaatkan atas kerjasama Kemente-
rian Transmigrasi Pusat bersama Pemda Kabupaten 
Sumbawa Barat. Kedua, diharapkan kepada semua 
pihak yang berada di Desa Talonang Baru, dapat 
bekerjasama dalam rangka penertiban tanah negara 
untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Ketiga, 
diharapkan kepada semua pihak yang pernah/sedang 
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“merambah” tanah negara tersebut, wajib mening-
galkan lokasi dengan ikhlas demi menegakkan pe-
rundang-undangan yang berlaku. Keempat, terhitung 
sepekan setelah sosialisasi ini, tanah negara tersebut 
sudah dinyatakan clear dan clean. Kelima, kepada 
masyarakat yang selama ini merasa terpaut masalah 
atas tanah tersebut, diharapkan menyelesaikan dengan 
aman, tertib, dan tanpa mengkait-kaitkan dengan tanah 
negara blok Batu Nampar tersebut yang telah clear 
dan clean. Keenam, Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
Barat bersedia memfasilitasi permasalahan sosial 
yang muncul di tengah Masyarakat Talonang, dengan 
cara datang ke Dinas Transmigrasi atau BAPPEDA,  
diberi waktu paling lambat hari Jumat berikutnya 
setelah sosialisasi dan tidak diperpanjang lagi. Ketu-
juh, walaupun Tanah Batu Nampar dan sekitarnya 
telah memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
dan sekalipun sertifikat, (semuanya—tambahan pen) 
dinyatakan dokumen tersebut tidak sah”.  Tutur pak Ja-
mal mengulang informasi yang didengar masyarakat 
saat pengumuman dari Sekda di Talonang.

Undangan untuk para tetua adat Talonang dari 
pemerintah daerah  merupakan siasat palsu yang dipa-
kai penguasa untuk menipu rakyatnya. Para tetua adat 
diundang untuk bermusyawarah, tapi pihak penguasa 
memanfaatkan ketidakhadiran para tetua adat untuk 
mengintimidasi Masyarakat Talonang melalui pengumu-
man, bahwa tanah di Batu Nampar adalah tanah negara. 
Sebuah undangan kebohongan yang biasa digunakan 
oleh penguasa menakut-nakuti serta mengintimidasi 
masyarakat, kemudian mengusir mereka dari tanahnya. 
Mengusir untuk kepentingan sebuah konsesi perkebunan.
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A. Trauma yang terulang: Masyarakat Adat Talo-
nang yang terusir dari negeri sendiri 

“Pemilik sah tanah kelahiran, peralihan haknya bu-
kan didominasi oleh cita pemegang hak, karena di-
anggap mempunyai nilai spritual yang melekat pada 
batin mereka, namun peralihan hak terjadi dengan 
paksaan, konsesi, sehingga pemegang hak senyatanya 
angkat kaki dari tanah kelahirannya, berdampak 
pada hilangnya komunal masyarakat, hilangnya keari-
fan lokal.” (Dianto 2013;1).

Masyarakat Talonang sepertinya belum dapat hidup 
tenang. Pasca keputusan MK 35, nampaknya masih tidak 
memberi jaminan atas ruang hidup yang aman dalam 
mengembalikan pemulihan kepemilikan atas tanah 
adat bagi masyarakat adat. Peristiwa pengusiran dan 
klaim kepemilikan secara sepihak justru dilakukan oleh 
pe-nguasa pada tahun 2014, lalu pasca putusan MK 35 
yang menyatakan bahwa, “hutan adat bukanlah hutan 
negara” digulirkan. Pengumuman sepihak pemerintah 
yang mengatakan sebagai tanah negara atas penguasaan 
wilayah hutan adat terhadap masyarakat Talonang ini, 
bukanlah yang pertama kalinya. Jauh sebelumnya, telah 
terjadi penangkapan atas Masyarakat Adat Talonang 
dengan alasan “merambah hutan negara”. 

“Pada tahun 1967, malam hari saat itu, masyarakat 
kami ditangkap oleh polisi, digiring ke kantor ca-
mat saat itu dengan senapannya. Enam puluh tujuh 
orang yang ditangkap, dan mereka ditahan selama 
sekitar seminggu, semua peralatan kami seperti pa-
rang untuk berladang diangkut oleh polisi, tinggal 
perempuan yang ada di rumah, satu orang mening-
gal saat itu, ada ibu yang keguguran karena kha-
watir dengan suami yang ditangkap karena berla-
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dang di ‘hutan negara’ katanya polisi, padahal itu 
wilayah kami”, tutur pak Jamal. 

Ingatan mengenai penangkapan tersebut, tidak ha-
nya diketahui oleh Jamaludin, sang Tokoh Adat. Salah se-
orang perempuan adat yang masih mengingat peristiwa 
penangkapan itu, Siti Aisyah, menceritakan bagaimana 
dampak yang dihadapi para Perempuan Adat Talonang 
akibat peristiwa tersebut. 

“Ada perempuan sampai keguguran karena dia tahu 
suaminya ditangkap polisi, para perempuan yang 
lain juga menangis histeris, anak-anak juga mencari 
ayahnya. Pokoknya suasana saat itu, kami sangat ta-
kut, gelisah, kami nggak tahu apa salah suami kami, 
katanya sih polisi, suami kami berladang di hutan 
lindung”, tutur ibu Siti Aisyah.

Penderitaan seakan-akan tiada henti-hentinya di-
alami Masyarakat Adat Talonang. Besarnya ombak pasti 
ada surutnya, besarnya badai pasti ada akhirnya, pa-
nasnya api pasti akan padam, tetapi lain halnya dengan 
kesusahan Masyarakat Adat Talonang. Mereka mengala-
mi kesusahan yang berawal dari penangkapan warganya 
dengan dalih “merambah” hutan negara, kemudian di-
lanjutkan dengan pengusiran dari tanah sendiri, bahkan 
penghilangan hak atas wilayahnya.

Pengusiran atas wilayah adat Masyarakat Talonang 
terjadi pada 1970-an. Pada mulanya adalah sebuah ben-
cana. Pada hari Jumat sekitar waktu Dzuhur tanggal 07 
Agustus 1977. Tiba-tiba, air laut di pesisir Pantai Talo-
nang naik ke wilayah pemukiman setelah terjadi gempa 
besar di wilayah tersebut. Air laut yang naik itu, mene-
lan korban jiwa warga Talonang sebanyak 16 orang. Para 
korban adalah empat orang laki-laki termasuk putra 
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bapak Jamaluddin M. Amin dan dua belas orang lainnya 
adalah perempuan dan anak-anak. Jasad  mereka kemu-
dian dikuburkan di tempat pemakaman umum Talonang. 

“Air laut saat itu berwarna merah, gerakan bumi atas-
bawah, sebelum kejadian itu ada, kami lihat kapal 
menuju utaranya Talonang”, ungkap Pak Iskandar. 

“Waktu itu saya masih kecil, saya lihat bapak-bapak 
dan ibu, semua kami lari ke atas gunung, selamatkan 
diri, ada orang yang nggak bisa selamatkan diri. Sete-
lah air surut kami kembali ke rumah, rumah-rumah 
kami banyak yang rusak dihantam ombak, kami ber-
sihkan. Beberapa hari kemudian, kami disuruh pindah 
ke Lunyuk oleh pemerintah provinsi saat itu, kami 
tidak mau tinggalkan kampung kami, tapi kami tetap 
disuruh pindah. Bayangkan saat itu, tidak ada ken-
daraan, kami jalan kaki ke Lunyuk sekitar 30 km, un-
tung ada kuda kita pakai bawa barang-barang kami, 
itupun banyak yang gak bisa kita bawa; hewan ternak 
kami, gak bisa kita bawa, barang-barang seadanya 
kita bawa”, tutur Ibu Sawariyah.

Pasca kejadian itu pada tanggal 15 Agustus 1977, 
Masyarakat Adat Talonang didatangi oleh pihak pemer-
intah provinsi. “Ada Umar Said, Mansur BA, orang dari 
Departemen Sosial Provinsi dan Kabupaten yang terga-
bung dalam TIM Penanggulangan Bencana Alam”, jelas 
Pak Jamal. Tim tersebut menghimbau kepada warga 
Dusun Talonang, untuk segera meninggalkan Talonang 
menuju Kecamatan Lunyuk, Sumbawa Besar. Kecamatan 
Lunyuk cukup jauh dari Talonang, dapat ditempuh sela-
ma dua hari dengan berjalan kaki. Mereka diberikan ban-
tuan dengan syarat harus pindah ke Lunyuk. Masyarakat 
bingung karena mereka tidak punya apa-apa lagi, setelah 
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air laut surut mereka malah diusir dari kampungnya. 
Mereka lalu dipindahkan dari Talonang, melalui dalih 
adanya kejadian gempa tersebut dengan mengatakan 
bahwa berbahaya bila tetap berada di wilayah Talonang. 

“Tsunami bisa saja akan datang lagi, kata mereka. 
Kita akan diberi bantuan dengan syarat kita harus 
pindah ke Lunyuk”. Pak Jamaludin Amin menuturkan 
lebih lanjut.

“Waktu itu saya masih kecil, saya menyaksikan 
orang tua kami begitu sibuk mengangkat barang-
barang mereka, saat pindah ke Lunyuk”, demikian 
kisah Syaifullah. 

Pada tanggal 25 Oktober 1977 sebanyak 327 
jiwa, masyarakat meninggalkan Talonang dengan berat 
hati dan penuh dengan isak tangis. Selama tiga tahun, 
masyarakat Talonang merasakan kesengsaraan yang be-
gitu berat selama berada di Lunyuk. 

“Masyarakat saling rebut lahan pertanian, ibu-ibu 
nggak punya kerjaan, anak-anak banyak yang nggak 
sekolah. Selama kami di Lunyuk, pemerintah tidak 
bisa menjamin keberlangsungan kehidupan kami”, 
ujar  Pak Jamal.

Masyarakat Adat Talonang mengusulkan kepada gu-
bernur saat itu yaitu Warsito sebagai Gubernur NTB, agar 
Masyarakat Talonang bisa diberikan lahan pekarangan 
dan pertanian. Pada akhir tahun 1979, pemerintah 
“memberikan” tanah kepada masyarakat Talonang beru-
pa tanah pekarangan, masing-masing tiga are lahan peka-
rangan dan lahan pertanian dengan masing-masing kepala 
keluarga mendapatkan lahan seluas 35 are di Lunyuk. 
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“Pemberian lahan pertanian dan pekarangan itu bu-
kannya memberikan solusi dan kenyamanan bagi 
masyarakat kami, justru adalah awal dari pender-
itaan baru bagi kami. Pembagian tanah itu nggak 
merata, banyak masyarakat yang konflik, saling rebut 
lahan. Tanah itu kan bantuan untuk masyarakat adat 
kami, karena gak ada tempat kami mencari nafkah. 
Waktu kami datang ke Lunyuk itu, jangankan tanah, 
kami diberikan tempat tinggal saja itu kami numpang 
di rumah orang, bukan tanah transmigrasi yang 35 
are itu. Bagaimana orang gak saling rebut lahan, buat 
apa tanah yang hanya 35 are, kalau untuk berladang 
itu hanya bisa memenuhi untuk makan dalam sebu-
lan, sedangkan kami nggak ada penghasilan lain. Para 
perempuan banyak yang menangis dengan keadaan 
itu, anak-anak kami banyak yang nggak sekolah. Tapi 
untungnya, kita masih bisa musyawarah untuk sele-
saikan masalah tanah yang 35 are itu, akhirnya semua 
tanah itu kami berikan ke masyarakat yang menetap 
di Lunyuk, tapi tidak dapat tanah di Talonang”, tutur 
pak Jamaludin Amin. 

Masalah kemiskinan di Indonesia karakteristiknya 
beragam, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, 
serta budaya yang beragam (Kamardi 2010; 66). Oleh ka-
rena itu, pemahaman yang mendalam atas beragam per-
soalan kemiskinan mutlak diperlukan. Maka, pemaha-
man atas perpindahan Masyarakat Adat Talonang yang 
menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat tersebut, 
menjadi suatu hal yang harus dipahami dalam dinamika 
perjalanan perjuangan dalam tuntunan pengembalian 
hak wilayah Masyarakat Adat Talonang saat ini. Kelapa-
ran, kemiskinan, dan tumbuhnya penyakit-penyakit di-
rasakan langsung oleh Masyarakat Adat Talonang seba-
gai akibat dari pemindahan paksa ini.  
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“Kita kan mengandalkan fisik kita untuk berladang, 
kalau kita andalkan lahan yang hanya 35 are untuk 
berladang, kami dapat apa, itu belum tentu bagus 
hasilnya. Bagaimana tidak banyak masyarakat yang 
lapar, miskin, anak-anaknya nggak sekolah”, imbuh 
pak Iskandar. 

“Bahkan banyak yang sakit-sakitan terutama ibu-ibu”, 
tambah Rusdi.

Sedangkan yang terjadi di tanah leluhur mereka 
adalah tanah menjadi tak terurus, rerumputan dan po-
hon-pohon mulai tumbuh di bekas pemukiman mereka, 
dan sudah tidak berbentuk kampung lagi. Tak ada orang 
yang tersisa selama mereka berpindah, yang ada hanya 
warisan leluhur yang tak pernah punah yakni kuburan 
leluhur. Semua tanaman-tanaman yang masyarakat adat 
tanam seperti kelapa, kemiri, nangka, semuanya diting-
galkan  oleh masyarakat Talonang. 

“.....Ku ingat masih saya kecil, kan ada tsunami, kita 
disuruh pindah sama pemerintah provinsi. Kami tak 
mau pindah, ya.... mau tidak mau, karena kita nggak 
akan dikasih bantuan, kalau tidak mau pindah ke 
Lunyuk..., kami tinggalkan barang-barang kami, kami 
hanya bisa bawa barang yang bisa dibawa saja. Ibu-
ibu ada yang hamil berjalan dari Talonang sampai 
Lunyuk sekitar 50 km hingga ada yang kegugu-
ran, bayangkan sudah terik matahari, panas, haus, 
cape. Benar-benar kita menderita saat itu.....”, ujar 
ibu Sawaria.

“.....Nyampai Lunyuk itu, kita disuruh numpang di ru-
mah orang, rumahnya kecil. Pokoknya kita tinggal di 
rumah orang itu sekitar dua tahun, banyak anak-anak 
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yang nggak bisa sekolah, kita makan hanya sekali 
dalam sehari. Semua bapak-bapak berkelahi rebut 
tanah antar masyarakat, bayangkan bagaimana tidak 
terjadi begitu, tidak ada tempat kita, kita begitu tun-
tutan hidup”, lanjut Ibu Sawaria.

B. Talonang dalam Rentang Sejarah
Kesewenang-wenangan negara merampas Tanah Adat 

Talonang sungguh tidak beralasan. Berdasarkan kisah 
dari para tetua adat dan leluhur masyarakat Talonang, 
mereka memiliki ingatan kuat atas identitas kelompok 
adatnya. Seperti halnya asal-usul kata Talonang. Talo-
nang terbagi dalam tiga suku kata, yakni  Ta, Lo’, dan 
Nang. Yang artinya, Ta artinya ini,  Lo’ artinya ada, dan 
Nang artinya tonang (kalung), kalau digabungkan men-
jadi satu, arti dari ketiga suku kata tersebut artinya, “ini 
ada kalung”. 

Untaian rotan yang berbentuk kalung, dan menjadi 
hadiah bagi orang yang berlalu lintas di Talonang. “Asbab 
ini bisa menyembuhkan balita yang terserang penyakit”, 
kata Pak Jamal. Perlakuan Masyarakat Adat Talonang ter-
hadap hutan, bagaikan perlakuan terhadap saudaranya 
sendiri. Mereka paham hutan sebagai penyangga kehidu-
pan mereka. Ritual-ritual menjaga keutuhan hutan terus 
mereka lakukan. 

“Kami tidak sembarang menebang kayu, terutama 
kayu untuk peralatan rumah, apalagi pohon itu bera-
da di samping sumber mata air, kami melakukan ritual 
khusus dengan doa bersama”, tutur Pak Jamal dalam 
menceritakan proses pengelolaan hutan mereka.

Bdoa atau doa bersama merupakan ritual rutini-
tas tahunan Masyarakat Adat Talonang untuk menjaga 
hutan mereka. Dalam bdoa itu, ada mama pekok yang 
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terdiri dari daun sirih dan kapur yang dikunyah. Bapak-
bapak yang menyiapkan bahan-bahan mama pekok dan 
para perempuan yang mengolahnya. Selain itu juga 
disiapkan baso bte dan loto kuning  yang diyakini seba-
gai makanan roh yang ada di dalam hutan.

Talonang yang keberadaannya sudah ada sejak 
sebelum lahirnya negara Indonesia pada tahun 1945, 
merupakan daerah yang berada di wilayah selatan Pu-
lau Sumbawa. Adapun suku yang mendiami daerah ini 
adalah Suku Sapio sejak sebelum tahun 1901. 

“Kepala adat pertama adalah H. Muhammad Saleh, 
papen saya2 yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mu-
hammad Amin, bapak kaku3, setelah itu, saya ta4 
sampai saat ini”, demikian cerita pPak Jamal me-
ngenai asal usul masyarakat Talonang. 

Adapun untuk kepemimpinan adat, sepenuhnya 
dijabat oleh laki-laki. Peran perempuan untuk mengam-
bil keputusan secara publik, belum menjadi budaya 
Masyarakat Adat Talonang. Hal ini disebabkan atas pan-
dangan bagi masyarakat adat, bahwa perempuan adalah 
ratu yang harus dilindungi. 

“Kami tidak memperbolehkan perempuan sebagai 
kepala adat kami”, sambung Pak Jamal. 

Warisan leluhur mereka tidak ditelan zaman. 
Kuburan, bekas masjid, lesung, tanaman-tanaman kekal 
kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, po-
hon aren, dan bekas kampung masih ada menjadi taman 
indah bagi mereka. Luas wilayah hutan adat Talonang 
lebih kurang 10.000 ha. 

2 Kakekku, bahasa halus Samawa.
3 Orang tuaku.
4 Saya ini.
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“Kami memanfaatkan hutan dengan berpindah-pin-
dah. Hasil hutan kami berupa kayu gaharu, aren, ro-
tan, madu, dan pandan”, kata pak Jamal.

“Kalau Blok Batu Nampar dan Blok Malingkis itu tem-
pat perkebunan kami, di Brang Mune itu Hutan Kera-
mat”, kata pak Syaifullah. 

Gambar 2. Pemukiman warga dengan ladang berpindah

Wilayah-wilayah yang disebut oleh Syaifullah itu-
lah, yaitu Blok Batu Nampar dan Blok Malingkis di Brang 
Mune yang saat ini diklaim sebagai milik negara (Batu 
Nampar), sehingga menyebabkan masyarakat terancam 
terusir kembali. 

“.... Ada bagian wilayah kami ta, pang Sapio ana, nan 
de basingin hutan keramat na, pang Blok Batu Nam-
par ke Blok Malingkis, pang pertanian ke perkebunan 
kita, ada si kuber leluhur kami pang Blok Batu Nam-
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par nan, ada si pang spio nan ampo kuber, tu jaga ba-
long-balong, lamin pang spio ana, slen ke kuber nan 
ada ampo rantok, nisung ka kenang nuja tau spuan 
ana, ....”.

(.... Bagian wilayah kami, di Sapio, itu namanya hu-
tan keramat, di Blok Batu Nampar dan Blok Maling-
kis tempat pertanian dan perkebunan kami, ada juga 
kuburan leluhur di Blok Batu Nampar, ada juga di 
Sapio, kuburan, kami jaga baik-baik, kalau di Sapio, 
selain kuburan juga ada lesung, alat tumbuk orang 
dulu....”, ujar Pak Jamal—terjemahan bebas Dianto).

Gambar 3. Warga bersama-sama membuka lahan 
“Buka tanah” merupakan ritual Masyarakat Adat 

Talonang ketika memulai berladang maupun berkebun 
di tanah mereka. Gegap gempita ibu-ibu, ketika me-
nyiapkan makanan untuk ritual “buka tanah”. Bapak-
bapak berbondong-bondong mendatangi rumah kepala 
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adatnya, berdzikir, dan berdoa, mengharapkan hasil panen 
mereka lebih baik dari sebelumnya. 

Ketika mulai menanam padi, jagung, dan yang lain-
nya, mereka menanamnya dengan basiru, walaupun la-
hannya luas tetapi proses “buka tanah” cepat selesai. Se-
tiap warga memiliki perannya masing-masing ada yang 
ngasak, ada yang mado, mereka menanam padi dengan 
iringan lawas.  

“.......... Kalau di Sapio, itu hutan keramat, tiap tahun 
kami lakukan ritual, mengantar sajian dengan loto 
kuning, baso bte, ke sana. Kami lakukan ritual kesana, 
karena ada yang nama baqi yang sering membuat 
orang kesasar, maka kita berikan mama pekok...”, kata 
Pak Jamal.

“......Lamin muntu panen, nan si luk tu basiru, bau lema 
jira, ada mo tau kerat pade, ada mo tu tompok, ada 
mo tau atur, ada mo tau begabah, ada mo tau nepi, 
ada mo tau stama dalam karung, lamin ibu-ibu nan 
tukang smasak me, pina tepung, nonda tau nganggur, 
dalam sengano jira panen, nawar nan po tu alo basiru 
ko pang tau len, de kena giliran.....”, tutur Ibu Sriana

(“......Kalau musim panen, begitu juga kita basiru su-
paya cepat selesai, ada yang potong padi, ada yang 
kumpulkan, ada yang atur, ada yang gabah, ada yang 
bersihkan, ada orang yang masukan dalam karung, 
kalau ibu-ibu yang masak nasi, buat jajan, nggak ada 
yang ngangur, sehari saja selesai panen, besoknya kita 
basiru di masyarakat yang lain, yang kena giliran…”, 
tutur Ibu Sriana).
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Masyarakat Adat Talonang pun memiliki warisan 
dalam bentuk pohon. Salah satunya adalah pohon Lontar. 
Pohon ini yang biasa digunakan sebagai media untuk tu-
lisan pada masa lalu, ketika belum ditemukannya kertas. 
Pohon ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak 
terlepas dari aktivitas keseharian masyarakat Talonang. 
Sebagaimana ketergantungan mereka atas sumber peng-
hasilan dari hutan, seperti mencari madu, menanam po-
hon kemiri, mencari burung, dst. 

Gambar 4. Gubuk yang baru di buat setelah “buka tanah”

 Riwayat kepemimpinan Masyarakat Adat Talo-
nang sangat terekam baik. Hal ini disebabkan ritual yang 
dilakukan oleh masyarakat tidak pernah surut dalam ke-
hidupannya. 

“........ Masyarakat Adat Talonang saat masih pendudu-
kan Belanda, dipimpin oleh seorang kepala peduku-
han. Beliau adalah anak ketiga dari bapak H. Abdul 
Kadir, alias Muncing bin  H. Abdul Manan alias Peram-
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ban bin H. Muhammad Saleh yang bernama Muham-
mad Amin alias Jambon. Beliau memimpin Masyarakat 
Adat Talonang sejak tahun 1920-an sampai dengan 
tahun 1942 semasa berakhirnya pendudukan Belanda 
di Indonesia, kemudian pemimpin kampung adat Talo-
nang dilanjutkan kembali oleh keturunan yang sama. 
Beliau adalah saudara sepupu satu dari Bapak Mu-
hammad Amin, yang sesuai dengan aturan yang ber-
laku dalam Masyarakat Hukum Adat Talonang. Maka 
Masyarakat Hukum Adat Talonang sejak pendudukan 
Jepang dipimpin oleh seorang kepala adat, Tabarani 
sampai tahun 1966, kemudian pada tanggal 06 Febru-
ari 1966 sampai sekarang, saya kepala adatnya”, tutur 
pak jamal.

Kepala Adat Talonang yang pernah memimpin 
Masyarakat Adat Talonang:

1.  H. Muhammad Saleh sebagai pendiri tunggal peduku-
han Talonang yang berasal dari Kampung Sapio (Ta-
lonang Atas). Ia memimpin Masyarakat Adat Talo-
nang sampai 1920-an.

2.  Muhammad Amin Alias Jambon yang memimpin 
Masyarakat Adat Talonang sejak 1920  sampai 1942.

3.  Tabrani, memimpin Masyarakat Adat Talonang sejak 
1942 sampai 1966.

4.  Bapak Jamalluddin M Amin bin Muhammad Amin 
alias Jambon yang memimpin Masyarakat Adat Talo-
nang sejak tahun 1966 sampai sekarang.

Masyarakat Adat Talonang selain ditimpa rasa 
trauma yang mendalam, mereka pun pernah mengala-
mi tuduhan yang tak berdasar. Pada mulanya adalah 
terdamparnya kapal yang teridentifikasi sebagai ka-
pal yang dinakhkodai oleh orang Jepang, yang hadir di 
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pantai selatan. Kapal tersebut dianggap telah di rampok 
oleh masyarakat Talonang, hingga akhirnya masalah ini 
dibawa ke pengadilan.  

“........... Secara sepihak atas kejadian-kejadian dan 
permasalahan yang timbul pada akhir tahun 1970 
tersebut, pemerintah desa bersama beberapa to-
koh seperti; Salingong Usin, Demung Perbata Nur-
din BA, Kapolsek Jereweh, Bapak Mesa Muhammad, 
Danramil, Bapak Ziger, Kapolres, Bapak Drs. Ikhsan 
dan Bupati Sumbawa, serta Bapak H. Hasan Usman. 
Saat itu, mereka menganggap bahwa kapal tersebut 
telah dirampok oleh Masyarakat Adat Talonang, 
karena muatan kapal tersebut diketahui membawa 
bahan makanan dan barang-barang berharga lain-
nya. Setelah diperiksa dan diproses oleh pemerintah 
pusat melalui SUBSIONAL angkatan laut yang saat 
itu dipimpin oleh Bapak Edi Kamsil yang bermar-
kas di Sumbawa yang berproses selama tiga tahun, 
ternyata kapal tersebut adalah rekayasa pemerin-
tah Jepang. Bertujuan untuk mengambil kembali 
harta karun yang pernah ditinggalkan Jepang di 
Pulau Sumbawa, yang saat itu masih bernama Sun-
da Kecil. Hasil dari penyelidikan SUBSIONAL, me-
nyatakan bahwa Masyarakat Adat Dusun Talonang 
tidak bersalah yang diputuskan di markas Maritim 
Surabaya............”, cerita pak Jamal.
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C. Masyarakat Adat Talonang Melawan Rezim 
Konsesi Perkebunan 

Dalam kondisi serba kekurangan, Masyarakat Adat 
Talonang tetap berada di Lunyuk. Mereka masih terus 
menjalankan ritual adat mereka, dan mencari penghasi-
lan ekonomi mereka di wilayah yang mereka tinggalkan. 
Namun, kesulitan jarak membuat mereka sangat terbatas 
untuk memanfaatkan akses atas hutan mereka. Pada 
1998, Masyarakat Adat Talonang yang berada di wilayah 
Lunyuk Kabupaten Sumbawa, merasa tidak puas atas 
tanah yang seluas 35 are pemberian pemerintah itu, dan 
mencoba untuk kembali lagi ke tanah mereka sendiri. 

“Kami petani berladang di lahan hanya 35 are? 
Hasilnya hanya sekali dalam setahun, banyak yang 
gagal panen, dan tidak subur karena di lahan itu saja 
kita tanam padi. Hasilnya hanya bisa untuk makan 
dua atau tiga bulan”, ungkap Pak Iskandar. 

“Belum lagi, kita sengketa lahan dengan masyarakat 
Lunyuk”, tambah Pak Saeful. 

“Awal tahun 2000, kami melakukan musyawarah 
adat terkait penyerahan dan pengembalian lahan 
pemberian pemerintah, melalui Departemen Sosial 
kepada warga lainnya yang belum punya lahan per-
tanian di Lunyuk”, tutur Pak Jamalludin Amin. 

Pertengahan tahun 2000, Masyarakat Adat Talo-
nang melakukan koordinasi dengan pemerintah desa 
dan kecamatan yang menaungi wilayah adat Talonang, 
untuk menyampaikan keinginan masyarakat Talonang 
agar bisa kembali ke wilayah Talonang. 
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“Saya tahu persis saat itu, saya kan Camat Sekong-
kang saat itu. Mereka datang konsultasi, untuk 
kembalinya mereka ke tempat asal mula mereka 
hidup”, ungakap Drs. Abdul Razak.

Namun kemudian, kebijakan negara berbicara lain. 
Negara saat ini justru mempraktikan sikap arogansi, 
meski secara halus yang membuat masyarakat justru 
tidak sadar telah kehilangan atas haknya (Dianto, 2014; 
v). Dengan sikap itu, negara seolah-olah tidak melihat 
adanya eksistensi masyarakat adat. Pada tahun 2001, 
Bupati Sumbawa, Bapak Latief Majid menyetujui permo-
honan Masyarakat Adat Talonang, kemudian memerin-
tahkan untuk membentuk Tim Pengkaji. Tim Pengkaji 
terdiri dari Dinas Kehutanan Sumbawa, Polisi Pamong 
Praja, dan  Pemerintah Daerah Sumbawa. 

“Wilayah adat Talonang bukan merupakan hutan 
negara atau hutan lindung”, tutur M. Yasin. HZ, B. A 
sebagai salah satu tim pengkaji saat itu. 

Pada pertengahan 2001, Masyarakat Adat Talo-
nang kembali ke wilayah asalnya. Mereka kembali mem-
bangun gubuk-gubuknya, menata pemukimannya, serta 
melihat peninggalan leluhurnya. Senyum bangga di 
kampungnya meski harus mengulang dari awal, tetapi 
masyarakat tidak mengeluh. Masyarakat mulai men-
empati lahan pertanian mereka, menanam jagung dan 
sayur mayur. Ibu-ibu dengan ayunan anyaman pandan 
membuat tikarnya. Anak-anak dengan bangganya pergi 
ke sekolah, walaupun gedungnya masih menumpang 
dan juga kumuh. 
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Gambar 5.  Ladang berpindah dengan pondok salah 
satu Masyarakat Adat Talonang

Namun, persepsi negara dan Masyarakat Adat Talo-
nang atas wilayah adat jauh berbeda. Bentangan yang 
disebut sebagai peta wilayah adat masyarakat Talonang  
yang dianggap ada oleh negara luas wilayah hanya 694 ha. 

“Yang dipetakan itu, luasnya 694 ha, itu kita bayar-
kan SPPT.  Kalau wilayah adat kita sampai Brang 
Mune itu, kalau dihitung-hitung sekitar 10.000 ha”, 
ungkap Pak Jamal.

Waktu demi waktu berjalan, masyarakat Talonang se-
makin bertambah, kebutuhan meningkat, lahan semakin 
sempit, dan kemiskinan terus menghimpit. Masyarakat 
Adat Talonang memperluas lahan garapan pertanian 
mereka keluar yang dipetakan pemerintah saat itu. 
Mereka berladang dengan sistem gilir balik, yaitu perta-
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nian dengan sistem ladang yang berpindah. Sementara 
mereka membuka lahan, berpindah sementara menung-
gu kesuburan tanah sebelumnya. Mereka memanfaakan 
potensi hutan mereka seperti rotan, madu, rusa, kemiri, 
dan yang lainnya. Namun tak semudah yang dibayang-
kan, ternyata tempat rotan, madu, kemiri, rusa, dan lain-
nya yang seharusnya lahan tersebut merupakan wilayah 
yang “ditinggal” untuk menjadi hutan yang dibiarkan, 
ternyata malah dianggap negara sebagai hak milik, de-
ngan dalih hutan lindung atau hutan negara. 

 Akibat dari pernyataan negara tersebut adalah 
terjadi tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat 
Talonang yang masuk ke wilayah hutan. Pak Syaifullah 
menuturkan ceritanya:  

“Mulai saat itu, hak kami dirampas oleh negara kare-
na kami dilarang untuk menggarap lahan-lahan kami 
diluar yang dipetakan oleh pemerintah”, ujarnya. 

Hantaman ombak tak selalu menghanyutkan, tetapi 
lain halnya dengan Masyarakat Adat Talonang yang sela-
lu dihantam gelombang tangan-tangan besi. Belum sele-
sai peta kecil yang dikeluarkan pemerintah, muncul juga 
Agenda Transmigrasi pada tahun 2001 yang ditetap-
kan oleh pemerintah di wilayah mereka, termasuk blok 
Batu Nampar. Masyarakat Talonang tidak mau diam. 
Masyarakat Adat Talonang tetap melawan.

“Kami sangat keberatan dengan adanya transmigran 
itu, karena ini wilayah kami”, ungkap pak Jamal. 

“Saya pernah mengirim surat teguran kepada Direk-
tur PT. Duta Utama Abadi Nusra, bahwa jangan mem-
bangun rumah transmigrasi di wilayah Talonang ini, 
karena ini hak milik Masyarakat Adat Talonang”, 
sambung Abdul Razak mantan Camat Sekongkang.



42

Diusir dari Tanah Adat

Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat

 Masyarakat Adat Talonang hanya dapat meng-
gantungkan hidup di lahan yang dipetakan oleh pe-
merintah dengan menanam jagung, dan tanah itu tidak 
selamanya produktif. 

“Kami harus badea5 dan nyinggu6”, kata Jamaludin Amin. 

Tanah-tanah masyarakat adat  yang diklaim oleh 
negara sebagai tanah negara, pada dasarnya menggu-
nakan asas logika pikir yang sesat. Negara mengklaim 
tanah masyarakat adat tidak lain dan tak bukan adalah 
sebagai bentuk dari pemenuhan atas kebutuhan peru-
sahaan-perusahaan atas tanah. Dan hal semacam inilah 
yang menimbulkan konflik (Rachman dan Siscawati, 
op.cit: 45). 

Dengan demikian tak heran, apabila terjadi 
sengketa atau konflik antara masyarakat adat dengan 
pemerintah maupun perusahaan. Seperti halnya dalam 
masyarakat Cek Bocek terjadi sengketa, Tanah “balo 
tolo” yang telah ditinggalkan oleh leluhur masyarakat 
Desa Labangkar, belum juga diakui sebagai tanah milik 
adat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun PT. 
Newmont Nusa Tenggara. Kedua institusi itu berpan-
dangan, bahwa status tanah yang digunakan oleh PT. 
Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan eksplorasi 
di Elang Dodo merupakan kawasan hutan, dengan fung-
si sebagai hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan 
hutan produksi7. Begitupun dengan Masyarakat Adat 

5 Mencari nafkah dengan sistem barter ke daerah lain termasuk 
ke Batulanteh, Kabupaten Sumbawa yang sangat jauh dari sini 
sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan kami sehari-hari.

6 Menjadi buruh di daerah lain dengan upah hasil panen.
7 Salim. Hs. “Penyelesaian Sengketa Tanah di wilayah kontrak 

karya PT. Newmont Nusa Tenggara, (Studi kasus sengketa antara 
masyarakat Desa Labangkar dan Desa Ropang, Kecamatan Ro-
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Talonang tidak diakui oleh Pemda Kabupaten Sumbawa 
Barat, baik sebagai masyarakat adat serta tanahnya yang 
diklaim sebagai tanah negara. 

“Lembaran itu bernomor 557/2014, tentang Izin Loka-
si Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP) di Blok Batu 
Nampar Desa Talonang Kecamatan Sekongkang, Ka-
bupaten Sumbawa Barat”, ujar Pak Jamal. 

“Lembaran itu terbit tanpa persetujuan kami”, sam-
bung Pak Syaifullah. 

Akibat dari keputusan itu, masyarakat terancam 
akan terusir kembali untuk yang ketiga kalinya dari 
bumi Talonang. Mereka memutuskan tak akan tinggal 
diam terhadap situasi ini. Masyarakat kemudian men-
emui pihak-pihak yang terkait, mereka memanfaatkan 
waktu yang dibatasi hanya sepekan, setelah sosialisasi 
sepihak oleh Pemda. Namun mereka justru dipermain-
kan. “Disana kita dioper-oper, dari BAPPEDA, katanya 
temui Kadisnakertrans, dst”, kata Rusdi.Pertemuan-
pertemuan masyarakat untuk berdialog selalu berjalan 
alot. Mereka  saling beradu argumentasi tentang status 
wilayah Talonang. 

“Kami geram dengan Kepala Dinas Transmigrasi kare-
na mengatakan: Pertama, semakin banyak Masyarakat 
Adat Talonang menunjukan dokumen/argumentasi 
menyangkut bukti kepemilikan tanah Blok Batu Nam-
par dan sekitarnya, maka makin mudah Pemda Kabu-
paten Sumbawa Barat menjawab dan membubarkan 
masyarakat. Kedua, kalau Masyarakat Adat Talonang 
tidak mau keluar mengosongkan tanah tersebut, maka 
pihak pemda terpaksa menyerahkan kasus ini ke ke-

pang, Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tengga-
ra)”. Disertasi Universitas Mataram, tidak diterbitkan. 
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polisian, karena negara tidak ada kompromi. Ketiga, 
kalau Masyarakat Adat Talonang merasa keberatan, 
maka dianjurkan dengan segera melakukan penga-
duan kemanapun atas perlakuan Pemda Kabupaten 
Sumbawa Barat”, jelas pak Jamal.

“Dari pertemuan tersebut kami tidak mau percaya 
lagi dengan Pemerintah Sumbawa Barat yang men-
jabat saat ini”, tutur Rusdi spontan. 

“Lebih-lebih pak Bupati mengatakan dalam media 
lokal, saya akan mundur sebagai Bupati, apabila PT. 
PSA tidak bisa beroperasi di Talonang”, terang Pak 
Saeful.  

Di tengah sunyi senyap di Desa Talonang, tanpa ak-
tivitas masyarakat seperti biasanya, tiba-tiba mereka di-
datangi Komandan Rayon dan polisi. Masyarakat dengan 
wajah ketakutan masuk ke dalam rumah mereka karena 
wajah yang datang adalah asing bagi mereka. “Mungkin 
kedatangan mereka menakuti-nakuti masyarakat”, kata 
Pak Abdul Razak. “Ya, mereka datang”, sambung Rusdi.

Mereka melawan dengan seadanya. Batang po-
hon dibentangkan di ruas jalan. Namun sikap tersebut 
seakan-akan tiada artinya, karena masyarakat secara 
psikologi sangat ketakutan. “Kami semakin takut me-
nguasai lahan kami”, kata Pak Jamal. Untuk memenuhi 
kebutuhan mereka sehari-hari mereka harus pergi ke 
daerah lain. “Kami pergi nyinggu (cari nafkah) ke desa 
sekitar”, sambung Pak Jamal.

Anak-anak mereka yang pergi ke sekolah dengan 
seragam abadinya, tak luput dari situasi yang jauh dari 
rasa aman tersebut. Mereka berangkat sekolah penuh 
dengan ketakutan. Para perempuan tidak muncul seperti 
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biasanya. Mereka resah karena tidak dapat mengolah la-
han mereka kembali, kehilangan sumber mata pencaha-
rian. Kondisi itu mengubah suasana Kampung Talonang 
yang dulunya ramai saling ngine8, tokal berema9, kini 
terasa nuansa kampung yang sepi seakan-akan tanpa 
tanda-tanda kehidupan. 

Ayunan anyaman pandan para ibu-ibu membuat 
tipar10 dan klampi11, kini tergantikan oleh sikap diam 
merana tanpa aktivitas. Untaian rotan yang  menjadi 
sahabat bapak-bapak kala itu membuat tepi12, bonok13, 
dan romong14, kini hanya duduk termenung seakan-akan 
tiada harapan. Mereka diselimuti oleh ketakutan-keta-
kutan, seolah-olah senapan dihadapan mereka.

“Sejak ada SK itu, terus terang kami tidak tenang, 
kami yang biasanya bekerja membantu suami kami 
di ladang, sekarang kami takut bekerja. Bagaimana 
kami bisa makan, beli susu untuk anak-anak kami, 
beli pakaian anak-anak kami. Kami heran dengan 
sikap pemerintah, ambil hak kami”, kata Ibu Siti.

 
“Apa sih maunya pemerintah itu, padahal bupati 
itu hampir 70% suaranya di Talonang ketika pe-
milihan. Dia teman dekat kakak saya, Eful, kakak 
saya tim kampanyenya, kok tega”, kata Rusdi heran.  

Ibu-ibu pun geram dengan sikap Bupati Sumbawa Ba-
rat yang menerbitkan izin Tanaman Sisal tersebut. 

8 Silaturahmi dari satu rumah ke rumah yang lainnya.
9 Duduk bersama, kumpul-kumpul di sekitar rumah-rumah. 
10 Tikar yang terbuat dari pandan.
11 Tempat untuk meletakkan nasi ketika bepergian jauh.
12 Niru yang terbuat dari bambu dan rotan.
13 Bakul sebagai tempat meletakkan padi, jagung, dan hasil panen 

lainnya.
14 Romong adalah tempat meletakkan nasi.
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“Mendingan kita keluar saja dari Sumbawa Barat ini, 
kalau gini terus caranya pemerintah”, kata Ibu Ani 
geram.

C.1. Perjuangan tanpa Akhir Masyarakat Adat Tal-
onang

Perjuangan masyarakat adat yang melakukan per-
lawanan atas penguasaan negara, bukanlah sebuah ger-
akan yang baru. Beragam bentuk perlawanan yang di-
lakukan masyarakat adat terjadi di beragam kepulauan 
Nusantara sejak tahun 1980-an. Hal ini terjadi setelah 
adanya persinggungan masyarakat adat dengan gerakan 
lingkungan, sehingga membentuk gerakan tandingan 
atas penguasaan negara terhadap komodifikasi sumber 
daya hutan (Siscawati, 2014; 11).    

Perjuangan itu, mendapatkan momentumnya saat 
reformasi melalui lahirnya surat keputusan MK 35. 
Keputusan ini merupakan titik point yang mengoreksi 
atas undang-undang domein verklaring dan menyebut-
kan hutan adat bukan hutan negara (Arizona, 2013). Pu-
tusan MK 35 yang menyatakan hutan adat bukan sebagai 
hutan negara, merupakan babak baru perjuangan hak 
masyarakat adat.

Pengetahuan atas keputusan MK inilah yang 
menjadi roh perjuangan masyarakat Talonang. Melalui 
Musyawarah Daerah AMANDA (Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara Daerah) Sumbawa pada 9 September 2014, 
Masyarakat Adat Talonang sadar atas hak wilayahnya. 

“MK 35 ya? ini kita pakai. Besok kita pasang plang di 
wilayah kita”, sambut Rusdi dengan gembiranya. 
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Pagi itu, Masyarakat Adat Talonang sudah mema-
dati rumah Pak Jamal. Papan, seng, kayu, kertas, spid-
ol, paku bahkan arang menumpuk bersama mereka. 
Masyarakat Adat Talonang berduyun–duyun untuk 
menuntut pengembalian hak mereka dengan teriakan. 
Dengan bangganya memasang plang MK 35 di sudut-
sudut wilayah mereka, meskipun banyak yang tidak 
tahu apa itu MK 35. “Ya, banyak yang nggak tahu”, ucap 
Pak Jamal. Tak lupa bendera AMAN di setiap deretan 
plang MK 35 dipajang seakan-akan itu adalah tembok 
raksasa yang tak bisa dirobohkan, dalam benak mereka 
penuh harap. 

“Berarti, kita baeng wilayah ta?”15, tegas Pak Ruslan. 
“Ya si, kita baeng”16, jawab mereka serentak. 

 
Dengan bentangan tangan kanannya di tengah tum-

pukan masyarakatnya, Pak Jamal  dengan kobar api se- dengan kobar api se-dengan kobar api se-
mangatnya berkicau:

 
“Ini putusan MK, kita berhak menguasai wilayah 
adat kita. Pemerintah wajib mengakui keberadaan 
hak kita. Kita harus mengolah hutan kita, harap 
para wanita jangan diam lagi di rumah, aktivitas 
lakukan seperti biasanya. Menanam sayur, lada, 
kita harus bebas dari kemiskinan, anak-anak 
jangan takut lagi, kalian sudah bisa sekolah den-
gan tenang”.

15  Wilayah ini milik kita.
16  Benar, kita yang punya wilayah ini.
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Gambar 6. Masyarakat memasang patok batas wilayah 
adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 35.

Epilog: Perjuangan masih berlanjut....
Suasana persidangan Dengar Kesaksian Umum 

yang digagas oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), pada tanggal 12 November 2014 itu 
begitu tegang. Para penguasa yang mengintimidasi 
Masyarakat Adat Talonang dengan Keputusan Surat 
Izin Konsesi Perkebunan Sisal, telah menghadiri persi-
dangan yaitu Sekda, Pemda, Dinas Kehutanan, Lembaga 
Adat Tana Samawa, dst. Baju-baju mereka penuh dengan 
simbol negara, tangan-tangan mereka penuh dengan 
berkas-berkas, berupa berita acara, peta-peta konsesi, 
peta-peta hutan, dan tumpukan lainnya yang entah akan 
mereka gunakan sebagai dalih sikap mereka, dan tak 
lupa; suara yang menggelegar untuk meruntuhkan nyali 
siapapun yang mendengarnya.  
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“...... Tidak ada masyarakat hukum adat di Sumbawa, 
yang ada hanya Kesultanan. Coba tanya LATS, coba 
diundang orang LATS, wilayahnya dari Tarano sam-
pai Sekongkang. Bagaimana nanti yang lain, seperti 
tatar mengklaim dirinya masyarakat hukum adat, 
kan kacau negara ini...”, ujar Musyafirin, Sekretaris 
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan berapi-
api memberikan kesaksiannya.

Kesaksian Sekretaris Daerah, Musyarifin, menjadi 
contoh bagaimana “abdi negara” telah menunjukkan to-
talitas sikapnya yang arogan dan merasa paling benar. Ia 
hanyalah “abdi negara” yang “melayani” kekuasaan dan 
pemilik modal. Melayani kepada keinginan mereka yang 
berdasi, sedangkan tidak untuk masyarakat adat karena 
mereka dianggap tak ada.

 “..... Kami taat asas, kami sesuai dengan legal formal. 
Kami sebagai pemerintah daerah berusaha mem-
berikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat kami. 
Saya kira gak ada pemerintah yang membuat rak-
yatnya menderita, itu sikap kami sebagai pemerin-
tah daerah. Kaitan dengan masyarakat hukum adat, 
di Sumbawa itu tidak ada namanya masyarakat hu-
kum adat, yang ada hanya masyarakat Tau Samawa 
di bawah kemimpinan Kesultanan Sumbawa Kaha-
rudin IV, berdasarkan hasil Musyawarah Rea Sum-
bawa saat itu......”, tambah Iksan Syafitri, Staff Ahli 
Bidang Pemerintahan Sumbawa Besar.

 
Negara melalui kekuasaannya membentuk institu-

si yang membatasi hak warganya. Negara berdalih bahwa 
mereka telah menyediakan kehadiran LATS, Lembaga 
Adat Tanah Samawa, sebagai lembaga adat. Sedangkan 
LATS sendiri sebuah lembaga yang angkuh, seolah-olah 
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seperti tembok raksasa yang tak bisa dilewati oleh se-
mua orang, dan masyarakat adat tidak diberi andil untuk 
menentukan dimana jalan mereka. Haruskah masyarakat 
tunduk pada institusi yang tak mengakuinya?

“..... Penobatan Kesultanan Sumbawa pada tahun 
1941, kemudian dikuatkan kembali pada tahun 1986 
hingga tahun 2011. Ada musyawarah rea masyarakat 
Samawa yang dihadiri oleh seluruh perwakilan 
masyarakat Samawa, pelaku sejarah, orang-orang 
tua, dan tokoh masyarakat. Jadi hasil musyawarah rea 
itu, kita nobatkan Kesultanan Sumbawa Kaharudin IV, 
masyarakat Tau dan tanah Samawa, yang wilayah-
nya dari Tarano sampai Sekongkang, jadi tidak ada 
masyarakat hukum adat.....”, ujar Sukri Sekretaris 
LATS berpendapat. 

 
Tidak hanya itu, kekuasaan bahkan telah menga-

burkan kebenaran dari penduduk kelahiran Talonang 
sendiri. Tidak selamanya ingatan mengenai karakter 
tanah kelahiran melekat kuat. Ketika ia telah  berdasi, 
terikat oleh negara, dan simbol-simbol kekuasaan me-
warnai pakaian keseharian, maka sawah maupun la-
dang tempat bermain dulu dilupakan. Demi kekuasaan, 
kuburan nenek moyang tempat ziarah dulu yang diajak 
mama dan papa pun pada akhirnya dilupakan, kebenaran 
ditutupi bahkan keberadaan tanah kelahiran dilupakan. 

“....... Saya sendiri lahir di Talonang, tidak ada 
masyarakat adat di sana. Kami sengaja membuat peta 
tanah negara ini, ini Blok Batu Nampar, tanah negara 
meskipun di sini ada kuburan. Bahkan tadi dikata-
kan ada tsunami oleh Pak Jamal, korbannya hanya 
1 orang, saat itu saya masih kelas 4 SD, saya masih 
ingat....”. Ujar Hamid menyampaikan pernyataan ke-
saksiannya pada Acara Dengar Keterangan UMUM.
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 Komisioner Inkuiri Nasional Masyarakat Adat ter-
us menanyakan, tentang bentuk pengakuan dan perlind-
ungan masyarakat adat di daerah Sumbawa. Pertanyaan 
terus digulirkan bahkan memberikan suntikan pengeta-
huan kepada para pejabat daerah tentang Putusan MK 35, 
tetapi pemerintah daerah semakin resisten dan jumawa. 
Mereka masih tidak mau mengakui adanya masyarakat 
adat di Sumbawa.

Masyarakat hukum adat meminta Pemerintah Ka-
bupaten Sumbawa untuk mengakui keberadaan mereka. 
Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa, su-
paya menuangkan dalam bentuk peraturan daerah ten-
tang pengakuan masyarakat hukum adat.17 Namun, nam-
paknya perjuangan mereka belum berakhir. Dan mereka 
akan terus berjuang mempertahankan hak atas tanah-
airnya. 

“......Nggak percaya ada masyarakat adat di Sumbawa, 
kata mereka. Kita sudah ratusan tahun berada di 
tanah leluhur kami, sebelum negara ini ada!!! Nggak 
percaya ada peninggalan nenek moyang kami, kata 
mereka. Nggak lihat kuburan leluhur kami? Kami 
terus jaga itu, setiap awal Ramadhan kami bersihkan 
rame-rame, selesai Ramadhan kami ziarah, itu ada di 
Sapio sampai Brang Mune itu...”, tukas Pak Jamal den-
gan suara yang bersemangat menjawab tuduhan dari 
para penguasa yang lalim tersebut.

Ya, perjuangan belumlah selesai...
***

17 Salim HS. “Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kon-
trak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara, (Studi di Kabupaten 
Sumbawa)”. Makalah disampaikan dalam “Diskusi publik hak-hak 
masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan pasca putusan MK 
nomor 35/PUU-X/2012”, di Fakultas Hukum Universitas Mataram 
pada tanggal 11 November 2014.
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Membakar (Hutan) Masyarakat Adat 
Pekasa : Pola kekerasan negara terhadap 

(Hutan) Masyarakat Adat

Jasardi Gunawan 

Profil Masyarakat Adat Pekasa

Masyarakat Adat Pekasa adalah masyarakat adat 
yang hidup di kawasan Hutan Pekasa, jauh sebe-
lum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

terbentuk. Kini kawasan masyarakat Pekasa masuk ke 
dalam Kecamatan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, pasca 
pemekaran menjadi Sumbawa dan Sumbawa Barat pada 
tahun 2003. Akibatnya, sekitar separuh dari 22.000 ha to-
tal wilayah adat Pekasa saat ini, berada di Kabupaten Sum-
bawa Barat. Jumlah penduduk Pekasa kini mencapai 130 
jiwa dan 60 KK. 

Batas wilayah adat masyarakat adat Pekasa adalah 
sebagai berikut : 
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- Sebelah timur berbatasan dengan Gunung Tanganam.
- Sebelah barat berbatasan dengan Singa Awar.
- Sebelah utara berbatasan dengan Kopo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nangka Lanung.

Masyarakat Adat Pekasa saat ini, tengah menuntut 
pengembalian atas pengelolaan hutan yang merupakan 
wilayah adat mereka. Mereka dianggap bukan sebagai 
pemilik dari tanah adat mereka oleh Pemerintah Daerah 
Sumbawa. Dalam rentang sejarahnya, akibat dari cara 
pandang yang menganggap tidak ada Masyarakat Adat 
Pekasa, mereka telah mengalami kekerasan yang beru-
lang. Adapun yang melakukannya adalah negara, dalam 
hal ini Departemen Kehutanan, dengan alasan bahwa 
mereka telah “merambah” hutan negara. Pola kekerasan 
yang dilakukan negara selalu sama yakni membakar 
(hutan) Masyarakat Adat Pekasa.
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Berkedok UU  Kehutanan, Kami Diserang, Kampung 
Pekasa Dibakar 

EMBUN pagi yang masih melekat di rumput, terasa 
segar, dan berair mengusap para pejalan kaki di ladang. 
Di Kampung Pekasa, langit cerah tidak ada tanda-tanda 
akan datang mendung. Para peladang, pekebun berge-
gas merapikan barang untuk menengok jagung yang di-
tanam dan padi yang mulai bunting, juga deretan pohon 
singkong, dan ubi yang menjalar. Sementara itu, di ru-
mah-rumah, para ibu-ibu sedang menyiapkan masakan 
untuk keluarga mereka yang sedang berladang. Mereka 
bergegas menuju ladang, mengingat suami yang asyik 
membersihkan lahan. Mereka khawatir sang suami su-
dah kelaparan. 

Saat itu jam 10 pagi, 15 November 2011. Datang 
kabar yang tampak sangat tergesa. Suara kaki berlari 
dengan kencang, tanpa memandang padang dan rumput, 
maupun duri yang menusuk jemari kaki. Suaranya ter-
dengar ngos-ngosan nyaris tidak bisa bicara. Para pela-
dang mulai panik. Bukan takut pada gemuruh kayu yang 
ditebang, tapi melihat raut wajah seorang anak kecil 
yang berlari lebih kencang dari para petugas yang ber-
pakaian hijau, berloreng, dan bersenjata.

 Para suami hingga anak–anak tak jadi pergi ke 
sekolah karena takut bertemu para pemburu yang bu-
kan memburu satwa seperti biasanya, entah hendak 
berburu apa. Anak kecil bertanya pada ibunya, kenapa 
hari ini mereka tidak sekolah? Sang ibu tak menjawab, 
ia lebih berpaku diam tak ada nafas yang segar, yang ada 
hanyalah desah ketakutan. Ketakutan semakin menguat. 
Lalu dari jauh terdengar bunyi mesin ....ngeng ....ngeng 
.....ngeng...... drennnn ..... dreennn.... Para peladang di ping-
gir jalan tanpa mengenakan baju maupun alas kaki, lari 
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kencang menyusuri kali ketika melihat kendaraan pelat 
merah yang bertulis Polisi Kehutanan (POLHUT), bersen-
jata laras panjang menuju pintu Kali kampung mereka.

Ingatan Pak Kamarullah Bin Ning campur aduk 
saat menceritakan kembali peristiwa itu. Terlalu banyak 
kejadian dan bencana yang berulang, seperti penangka-
pan warga oleh aparat dan pembakaran kampung yang 
terjadi pada pagi itu. Ia pun kemudian teringat pula ke-
jadian tahun 1999, saat pembakaran terjadi di Pekasa. 
Saat itu malam hari, suara mesin meraung ditanjakan, ter-
dengar semakin dekat. Puluhan orang tiba-tiba menyerang 
Kampung Pekasa. 

“Sayur dan makanan belum sempat dimakan retak 
tumpah dipangkuan ibu-ibu, bayi yang tidur panik 
kaget teriak ketakutan. Suara semakin dekat terasa di 
telinga sang anak yang berusia 5 tahun. Ia bertanya 
sama ibu sapa yang datang, kok tak ada senyum mau-
pun salam, sayuran singkong digilas, padi ditebang, 
dan kacang panjang diputuskan dari tangkainya yang 
menjalar”, kisah Kamarullah. Belakangan mereka ke-
mudian tahu dari kampung tetangga, bahwa gerom-
bolan penyerang itu diutus oleh pemerintah. 

Pak Kamarullah telah mendiami Hutan Pekasa se-
jak puluhan tahun, Ia lahir di Pekasa. Laki-laki berumur 
75 tahun ini, saat penyerangan pada 1999 itu terjadi, ia 
berusia 60 tahun. Ia menjabat pimpinan Padering Adat 
yakni suatu proses pengambilan keputusan tertinggi 
dalam musyawarah adat.  Kala itu, Ranger berplat merah, 
dengan motor treil berbodi tinggi tak berhenti melindasi 
tanaman. Pak Kamarullah kala itu sedang sakit, para ibu-
ibu yang belum sempat mandi maupun menyisir rambut, 
ada yang pakai sarung, ada yang pakai songkok, dan ada 
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yang pakai parang tapi bukan untuk melawan. Mereka 
takut tertembak oleh peluru senapan panjang. 

Warga Pekasa hanya bisa berteriak. 

“Tanpa kekerasan masyarakat Pekasa dengan teri-
ak menuntut.... wowwww.... wooooooowww... ruuu-
urrrrrrrr............., ini tanaman kami, ini tanah adat 
... ini kubur leluhur. Kamu bajingan, tanaman padi 
yang bunting dibasmi para ranger, dan iring-iring 
motor treil menerobos tanaman jagung, sambil  
memotong yang masih segar tanpa merasa berdo-
sa”, tambah Kamarullah, menceritakan suasana pe-
nyerangan itu.

Setelah itu, ia kembali menceritakan peristiwa 
pembakaran pada tahun 2011, penyerangan kampungn-
ya yang keempat dan pembakaran kampung untuk keti-
ga kalinya. Kali ini penyerangan dipimpin langsung oleh 
Brimob Tim Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Pasukan Brimob yang jumlahnya 30 orang ini dipimpin 
oleh Syamsudin, yang ditunjuk Pemda sebagai kepala 
tim operasi gabungan. 

 “Siapa yang datang, apakah berburu, kok tidak 
seperti biasanya? Apakah mereka mau menangkapku 
seperti peristiwa tahun 1999, (saat) aku lolos lari dian-
cam petugas desa? Apakah petugas pada  tahun 1999 ini 
yang mengancam pada waktu dulu, sehingga terulang 
pada waktu sekarang? Kami semua tidak akan pergi, 
tetap bertahan seperti dulu, dulu dan sekarang pasti 
akan beda”, ujarnya setengah menggugat saat kami 
duduk berdua, di atas sisa-sisa api rumahnya yang diba-
kar aparat di kampung Pekasa pada tahun 2011.
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“Kami teriak sambil ketakutan, karena dikejar-kejar 
supaya tak ada yang mencar–mencar. Kami lari sam-
bil teriak, ‘ada perampok, perampok, perampok’. Ayam 
kampung yang lari terbang ditangkap, kemudian di-
jinjing oleh Syamsuddin. ‘Oww melako kau’, (mau ke-
mana kamu?—pen). Dia memandang saya dengan 
mata melotot, ‘dasar manusia gunung buta huruf’”, 
ujar Taqwin menirukan ucapan Syamsudin saat pem-
bakaran itu. 

Gambar 1. Kebakaran Hutan
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A. Masyarakat Adat Pekasa dengan Hutan Pekasa; 
Asal usul nenek moyang

Masyarakat Adat Pekasa harus menelan pil pahit, 
selama mereka mendiami tanah–airnya sendiri. Ber-
bagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengusir 
masyarakat adat. Pemerintah mengklaim hutan Pekasa 
sebagai Hutan Negara. Padahal, jauh sebelum republik 
ini berdiri, masyarakat adat Pekasa sudah berdiri tegak 
dan memiliki struktur pengaturan “pemerintahan”-nya 
sendiri. Peristiwa pembakaran pada tulisan pembuka 
di atas merupakan peristiwa kekerasan yang dialami 
Masyarakat Adat Pekasa pada tahun 2011, yang meru-
pakan pembakaran untuk ketiga kalinya. 

Masyarakat Pekasa sudah hadir di Pekasa sejak 
abad ke-14. Meski demikian, keberadaan mereka tidak 
diakui karena mereka dianggap merambah hutan ne-
gara. Pemerintah lebih senang membakar lalu mengusir 
masyarakat Pekasa.

“Padahal tanpa dikejarpun, kami sudah lari keta-
kutan, ada `yang bersembunyi di balik semak belu-
kar dekat pohon-pohon yang sudah tumbang. Di 
situ masih ada satu pohon, yakni pohon pelam atau 
mangga. Pas di bawah pohon terdapat kuburan 
nenek moyang kami. Aku ingat jelas di batu nisan 
tertulis nama Datu Qurain. Qurain ini adalah leluhur 
pertama kami sejak tahun 1775, sehingga kami be-
rada di Hutan Pekasa ini. Banyak tuh kubur-kubur 
lain, kalau di seberang Kali sana, di sebelah gunung 
kecil itu ada kubur Kemang Kuning namanya, itu ku-
burnya Syeh Hasanuddin. Sudah ada di sana sekitar 
tahun 1818 lah”, ungkap Bapak Nurdin yang berusia 
93 tahun, salah satu tetua adat Pekasa yang masih 
bersaudara dengan Kamarullah. 
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 Kuburan-kuburan tua itu adalah penanda bahwa 
leluhur Masyarakat Adat Pekasa sudah sejak lama ting-
gal di sana, bahkan sebelum NKRI terbentuk. Wilayah 
Pekasa merupakan wilayah yang dianggap keramat, 
karena dipakai untuk menyelenggarakan berbagai penye-
lenggaraan upacara adat. Bukti-bukti bahwa mereka 
adalah masyarakat adat bisa dilihat dari adanya kuburan 
leluhur, pemukiman, serta kebun seperti kebun kopi 
kemiri dan tanaman yang lainnya1.

“Banyak lagi wilayah-wilayah kuburan sekitar sini 
ada Kemang Kuning, ada Desa Pelam, ada kubur Bang-
kong, ada kubur Bunga Angin, ada Tua Belo, ada Jeml-
awa, pokoknya banyak sekali, termasuk rumah-rumah 
yang tempat dibakar, itu lokasi kuburan semua, kubur 
Kokar Gali Gelumpang namanya”, ucap Bapak Nden.

 
Tidak hanya bukti kuburan leluhur sebagai penan-

da bahwa masyarakat adat Pekasa telah hadir di wilayah 
tersebut, tetapi tanaman-tanaman yang ada di kebun 
pun merupakan penanda penting atas hadirnya suatu 
masyarakat. Apakah mungkin tanaman konsumsi bisa 
tumbuh tanpa ditanam oleh manusia? anaman seperti 
kopi, kemiri, dan kelapa apakah bisa tumbuh sendiri? 

“Belum lagi kita bicara kebun-kebun tua, seperti ke-
bun gulitam, kebun japung, kokar we, kokar bua, 
kokar dete2, semua ini peninggalan leluhur kami. 
Inilah wilayah adat kami”, ujar Nden lebih lanjut.

1 Salim Hs. “Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah 
Kontrak Karya PT.NNT” Makalah yang dibawakan pada acara 
seminar diskusi publik “Hak-hak masyarakat hukum di dalam 
kawasan hutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/
PUU-X/2012”, di Fakultas Hukum Universitas Mataram, pada 
tanggal 11 November 2014, hlm.15

2 Nama-nama wilayah kebun. Sedangkan Kokar Dete adalah anak 
sungai sekaligus nama wilayah. 
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Penanda-penanda sumber daya alam yang diusa-
hakan serta situs kuburan leluhur, menjadi rekaman 
warisan sejarah panjang atas kehadiran Masyarakat 
Adat Pekasa dalam ingatan masyarakat. Pada tahun 
1775,  nenek moyang Masyarakat Adat Pekasa mengin-
jakkan kakinya pertama kali di hutan pekasa bernama 
Datu’ Qurain. Ia merupakan kedatuan pertama dari 
kalangan Islam yang berlayar menggunakan perahu la-
yar (Bangka)3. Lalu, Datu’ Qurain membentuk sebuah 
sistem pemerintahan sendiri yang disebut “Pasak”.

Istilah “pasak” adalah sebagai bentuk kekuatan bumi, 
yang lama kelamaan menetap dan membentuk kam-
pung yang ditata secara bertahap, membuat areal ladang 
pertanian, ladang kebun, sawah, dan bentuk lainnya. 
Setelah sekian lama, wilayah Masyarakat Adat Pekasa 
berkembang dan pengusaan wilayahnya semakin luas, 
hingga mencapai sekitar 20.000-an hektar. Luas wilayah 
Masyarakat Adat Pekasa tersebut telah berhasil mengem-
bangkan pertanian dengan sistem tarakan dan pelara4.

Pada tahun 1842, pengaruh kolonial mulai masuk 
ke wilayah Pekasa, yaitu pada masa Datu’ Ain yang me-
merintah kekuasaan adat sejak tahun 1842 hingga selama 
50 tahun kemudian. Pada masa ini, pengaruh kolonial 
mulai merasuk ke hutan Pekasa, dan konflik pun terjadi 
karena kekuatan Belanda yang silih berganti berdata-
ngan mencoba menguasai hutan Pekasa. Bahkan, pada 
masa kolonial ini, di wilayah ini hampir terjadi pepe-
rangan. Namun, Masyarakat Adat Perkasa tetap bertahan 
menetap di wilayah adat mereka meskipun terjadi konflik 
yang  keras dan bergejolak.

3  Bangka, merupakan jenis perahu layar yang terbuat dari kayu.
4 Pengertian Tarakan adalah takaran atau ukuran dalam menanam 

padi yang diatur dengan sistem pasung. Sedangkan Pelara mer-
upakan lokasi untuk awal penanaman padi pada zaman Datu’ 
Qurain.
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Layaknya hukum alam, kondisi sosial yang dipe-
nuhi ketidakadilan, maka dipastikan muncul tokoh-tokoh 
yang akan melawan kesewenang-wenangan tersebut. 
Begitu pula yang terjadi di Pekasa pada waktu itu. Ada 
seorang murid Datu’ Ain yang bernama Biis yang cukup 
pemberani untuk melawan Belanda, sehingga Belanda 
takluk dan takut terhadap keberanian Biis5. Perjuangan 
yang dilakukan oleh Biis adalah dengan membentuk 
kantong-kantong perjuangan serta mengumpulkan anak-
anak muda, termasuk kaum perempuan. Pola pergerakan 
yang dibangun melalui perkumpulan mengaji, ajaran 
akidah, dan ilmu-ilmu kebatinan. Perkumpulan ini di-
lakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada 
masyarakat atau kepada warga Pekasa, agar tidak mudah 
tunduk terhadap siapapun. Biis ini tidak segan-segan 
melukai para musuh-musuh yang ingin menaklukkan 
Pekasa. Dalam perlawanan ini, ia dibantu oleh Baham 
dari Batu Rotok. Perlawanan demi perlawanan bermun-
culan, dan dibantu oleh seorang tokoh Tonra dan M. Nur 
hingga peperangan sampai tahun 1892.

Setelah kepemimpinan Datu’ Ain, pemerintahan 
adat berganti, dan dilanjutkan oleh keturunannya yang 
merupakan keturunan ke-5 dari Datu’ Qurain. Ketu-
runan itu adalah Jere (Muhammad Ning Jere). Kurun 
waktu masa pemerintahan beliau dalam memimpin 
Masyarakat Adat Perkasa (Pekasa), kurang lebih 40 
Tahun yang dimulai dari tahun 1892-1932. Pada masa 
pemerintahan M. Ning ini, kondisi masyarakat dan 
wilayah adat masyarakat adat Pekasa semakin tidak 
kondusif, karena pengaruh kekuasaan dan gejolak peris-
tiwa masa kolonial yang semakin kencang, yaitu dengan 
adanya perpindahan paksa wilayah kampung/karang 

5 Biis, adalah tokoh  muda dari Masyarakat Adat Pekasa yang mer-
upakan keturunan Datu’ Qurain.
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penduduk Masyarakat Adat Pekasa, yang dilakukan oleh 
pemerintahan sementara Sumbawa. 

“Iya, tapi kami tetap tinggal menetap nggak mau pin-
dah-pindah, baik oleh kerajaan bahkan oleh Belanda 
sampai saat ini”, ujar Pak Kamarullah Bin Ning.

  
Tuturan soal bagaimana adat dan ritual masih 

terus dijalankan oleh masyarakat dapat diketahui dari 
salah satu Perempuan Adat Pekasa yakni Lawiyah.  

“Kami kan orang adat, orang yang santun, punya 
tata krama, semuanya itu melekat turun temurun 
ke kita semua. Iya kita punya budaya lah, masa 
nggak punya budaya. Bahasa tersendiri yakni ba-
hasa ‘Olo’ ada sarune, rabana ‘sentek kemang’. Ini 
tarian yang selalu saya lakukan sejak berusia 8 
tahun. Disaat acara-acara perkawinan atau saat 
acara-acara penting kedatuan. Apa lagi kalau ada 
tamu-tamu asing (seperti) Jepang. Pasti saya yang 
diminta menghiburnya dengan tarian tersebut. Ada 
tari kemang, itu bunga yang ditaruh di tangan dipu-
tar-putar lalu diberikan ke siapa yang datang, tapi 
khusus acara penting–penting saja. Misalnya tamu 
dari Jepang tadi, saya taruh bunga ditangganya. Itu 
yang paling saya ingat”, tutur Nenek Lawiyah yang 
usianya kini 93 tahun.

Nenek Lawiyah lahir di Pekasa pada 1921. Ia me-
miliki peran penting dalam merawat ritual adat. Peran-
nya sebagai Padering Adat adalah mengurus acara-acara 
perkawinan, seperti mengatur para penari dan sekaligus 
sebagai guru seni tari, tarian yang bernama “Sentek Ke-
mang”.
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“Kamarullah anaknya Ning, waktu itu belum lahir, 
tapi bapaknya Ning masa kecilnya selalu bersama 
saya. Kalau kita berburu melintasi gunung-gunung 
kecil, melintas rawa-rawa, pematang sawah, pasti 
kita berteduh di bawah Gunung ‘Susu Dara’ naman-
ya. Waktu itu saya berumur 23 tahun, tahun 1944 
lah, belum namanya merdeka, dan sama sekali tidak 
mengerti yang namanya merdeka itu, apalagi ber-
bicara proklamasi. Orang kita tidak sekolah, juga 
mana ada sekolah-sekolah yang dekat. Juga jarang 
ke pasar, iya selalu di sini saja, di hutan Pekasa”, tam-
bah Nenek Lawiyah ketika menceritakan ketergan-
tungan selama hidupnya di wilayah hutan Pekasa.

“Waktu itu, tidak sekecil ini hutan Pekasa, luas sekali, 
tidak ada batasnya semua milik kita. Bahasa kami 
dulu tumpan aeng-aeng me tumpang nantu baeng 
artinya semasa batas mata memandang itulah kita 
punya. Serasa hati memiliki rasa, itulah kita punya, 
dari Gunung Gorong Telu namanya itulah batasnya 
Pekasa. Ketika ke utara pada zaman itu, sebenarnya 
sampai sekarang pun di sana masih punya wilayah 
adat Pekasa. Tapi nggak tau, entah kenapa cucu-
cucuku semua tidak mengambilnya sampai sana-nya 
lagi. Kalau ke barat kan jelas berbatasan dengan 
Kampung Talonang, Nangka Lanung, Awar, dan Singa”, 
tutur Nenek Lawiyah lebih lanjut membongkar inga-
tannya tentang hutan Pekasa.

Menurut Lawiyah, pembagian wilayah tak serta 
merta terjadi, tapi harus melalui Padering Adat. Pem-
bagian wilayah itu, seperti yang terjadi dengan wilayah 
hutan Nangka Lanung. Kala itu tetua adat yang bernama  
Sapu Pirik, membagi wilayah hutan melalui keputusan 



65

Jasardi Gunawan

Gambaran Konflik di Kawasan Hutan Nusa Tenggara

dalam Padering Adat pada 1898. Cerita Padering Adat 
ini terekam dengan baik, karena diceritakan oleh Jre – 
bapak kandung Lawiyah kepada Nenek Lawiyah. 

Selain Padering Adat, tiap tahun masyarakat adat 
Pekasa melakukan banyak ritual. Salah satunya adalah 
ritual “BISO NE KEBO”. Ritual dilakukan dengan men-
cuci kaki kerbau lalu airnya diambil, untuk disiram ke 
tanaman yang masih belum dipanen. Sebuah ritual khas 
masyarakat Pekasa. Ritual ini dilakukan untuk menda-
patkan berkah yang Kuasa agar tanam-tanaman mereka 
bisa tumbuh subur, dan juga sebagai bentuk rasa syukur 
setelah panen. 

Anehnya dengan segala penanda adat itu, peme-
rintah justru meragukan keberadaan Masyarakat Adat 
Pekasa. 

”Gelap kepala, mustahil orang-orang di Kecamatan 
Lunyuk ini tidak tau tentang Pekasa. Orang imam 
masjid besar di Sumbawa yang pimpin shalat Jum’at 
orang Pekasa kok. Semua tahu tentang Kampung 
Pekasa”, ujar Kamarullah.

 
“Apabila anda menginjak kaki hutan Pekasa pasti 
akan betah merasakannya, ada tampar rurung atau 
danau di tengah hutan. Pasti akan terkesima den-
gan berjejer para batu nisan, pemandian di pinggir 
menghiasi bibir, tebing-tebing pasir yang putih, air 
asin yang jernih tanpa gulungan ombak maupun 
gulungan angin. Sangat betah melihatnya siapa-
pun yang memandang”, tambah Kamarullah tentang 
kampung halamannya.

“Semua terasa indah, tidak cukup satu hari untuk 
mengelilingi situs-situs bersejarah, agar mengeta-
hui Kampung Pekasa sebenarnya. Belum kita ber-
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jalan ke ujung sana, ke Telaga Padi, ke Gelumpang 
Rura, belum ke Susu Dara, atau ke Untir Kunyit. 
Belum kita melihat patung-patung yang berjejer di 
atas gunung. Mirip sekali seperti muka orang Be-
landa, ada yang pakaian kerajaan, dan ada yang 
pula mirip Hindu-Budha kepala matahari. Ini seba-
gai situs-situs sejarah kami, apa lagi kalau belum 
mandi di Tampar Rurung air yang beriak dingin 
tidak terlalu asin. Belum lagi kalau ibu-ibu atau 
para gadis yang berambut panjang, kalau belum 
menaruh rambutnya di atas batu yang berpahat 
seperti kursi. Ini adalah tempat biasanya para is-
tri datu’-datu’ menyisir rambut zaman itu, belum 
namanya menikmati alamnya hutan Pekasa”, tutur 
Pak Kamarullah.

Tampar Rurung adalah danau di tengah hutan, 
tempat perempuan melakukan ritual air untuk member-
sihkan atau menyucikan rambut. Perempuan atau ibu-
ibu yang mandi di sana dan membasahi rambut, wajib 
hukumnya menaruh rambut di atas batu itu. Sumpah le-
luhur sudah menjadi keharusan para perempuan untuk 
melakukannya. Jika tidak, rambutnya akan rontok dan 
kemerah-merahan. Sumpah leluhur ini, berkaitan de-
ngan penemuan Kampung Pekasa pertama kalinya pada 
tahun 1775 oleh Datu’ Qurain. Rambutnya dia taruh di 
atas batu tersebut, sehingga diwajibkan kepada ibu-ibu 
keturunan kedatuan melakukannya.

Ibu Salmah-istri Pak Kamarullah, mengatakan hu-
tan adat Pekasa adalah tempat menggantungkan hidup 
leluhur dan tempat pertukaran ekonomi kala itu, baik 
sejak zaman Belanda, Jepang bahkan hingga masa kera-
jaan jauh sebelumnya. 
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”Iya, kami membuat kre sesek atau anyaman lontar, 
songkok lontar. Semua bahan-bahahnya diambil dari 
hutan Pekasa, seperti halnya anyaman lontar, tentu 
bahannya dari daun pohon lontar”, cerita Salmah. 

 
Pada tahun 1935, orang kampung sebelah sering da-

tang menukar sembako dengan hasil hutan. Para raja-raja 
maupun kesultanan selalu hadir saat ritual adat “BISO NE 
KEBO”. Ibu-ibu dan para nenek tua, membuat anyaman 
rotan “tepi” yang dipasarkan ke kampung sebelah. 

“Semua ini wilayah adat kami, dari gunung sana 
sampai ke gunung sebelah sana adalah peninggalan 
leluhur kami”, tutur Ibu Salmah tambahnya.

B. Pembakaran Kampung (hutan) Adat Pekasa 
yang berulang dari Masa ke Masa

Ratusan tahun masyarakat adat Pekasa mengelola 
hutan. Mereka hidup dari mengolah hutan dan lahan. 
Mereka hidup aman dan tenteram.  Meski terdapat kon-
flik pada masa kolonial, hampir dapat dipastikan bahwa 
kehidupan masyarakat Pekasa tidak terlalu berubah sig-
nifikan, bila mencermati dari kisah sejarah lisan mere-
ka. Persoalan-persolan mulai terjadi pada tahun 1977, 
karena perekonomian mereka sedikit terganggu akibat 
dari adanya tsunami yang melanda di wilayah pantai se-
latan. Jalan yang putus menuju pusat kecamatan mem-
buat perdagangan hasil kebun dan kerajinan Masyarakat 
Adat Pekasa terganggu distribusinya. Tidak hanya itu, 
pemerintah Orde Baru pun memaksa Masyarakat Adat 
Pekasa untuk pindah. 
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“Para ibu-ibu yang biasa menenun dan menganyam 
anyaman rotan tidak berproduksi lagi, tidak ada 
yang beli diakibatkan pasca tsunami 1977 di pu-
sat kecamatan. Kerasa sekali kejamnya Orde Baru 
sampai kampung kecil pun jadi korbannya, sudah 
kampung dipaksa pindah, kampung dibakar dengan 
dalih takutnya tsunami datang lagi”, ujar Pak Hadi  
yang berusia 72 tahun ini mengisahkan berbagai 
kejadian yang mereka hadapi. 

“Saat terjadi tsunami jumlah penduduk Kampung 
Pekasa 27 KK saat itu. Mereka terpaksa pindah atas 
paksaan oleh pemerintah yakni Tambe, ada yang 
mencar ke Kampung Suka Jaya, ada yang ke Kam-
pung Suka Maju, dan ada yang ke Kampung Emang 
Lestari. Kita hidup dimasa Orde Baru, sama den-
gan kita hidup di dalam tanah yang terkubur jeruji 
besi. Semua harta benda habis dimusnah, kambing-
kambing lari menyusur kali, yang melahirkan di 
perjalanan menelusuri lembah hutan yang gemer-
lap. Mereka menunggang kuda menggiring kami ke 
kantor desa, untung saya bisa keluar dari interogasi 
kepala desa dan aparat lainnya atas tidak maunya 
saya meninggalkan Kampung Pekasa, kampung 
penuh dengan ritual, kampung yang bersahabat 
dengan alam. Kerugian materil cukup banyak, ke-
hilangan nilai sosial sudah pasti. Tapi saya bersy-
ukur tidak dipukul keras oleh aparat. Mungkin para 
leluhur masih menyertai saya”, tambahnya.

Gangguan berikutnya terjadi kembali pada tahun 
1979. 

”Hanya terganggu sejak tahun 1979 disaat lahirnya 
UU Desa yang ingin mengubah status kami menjadi 
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desa, disitulah kampung dibakar dan diusir paksa 
oleh pemerintah daerah oleh Tambe dan Kaca”, ung-
kap Pak Kamarullah.

Pemindahan paksa itu berbuntut perpindahan 
penduduk Pekasa. Namun, Pak Kamarullah tidak betah 
tinggal di kampung sementara di Suka Jaya. Hatinya ber-
ontak dan menuntut untuk kembali ke kampung asalnya. 
Panggilan batin yang tak dapat dipungkiri memilih un-
tuk kembali ke kampungnya, sedangkan kampung lain 
dianggap sebagai negeri lain yang tidak bersahabat. 
Hanya tiga tahun ia berada di kampung lain, meskipun 
kampung lama setiap hari ia kunjungi dengan jalan kaki 
yang membutuhkan waktu sehari penuh untuk melaku-
kan perjalanan tersebut. 

Awal tahun 1982, Kamarullah dan beberapa warga 
yang lain yang memilih kembali ke Kampung Pekasa, 
mereka kemudian menata kembali hidup baru di tanah 
leluhurnya. Kala itu hanya 7 Kepala Keluarga dengan 25 
jiwa yang kembali, jauh dari cukup untuk syarat menjadi 
sebuah desa ataupun dusun. Mereka kemudian melaku-
kan Padering Adat sebagai aturan hukum dalam komuni-
tas adat. Padering Adat adalah musyawarah atau sidang 
untuk pengambilan keputusan yang telah berjalan sejak 
ratusan tahun lalu. Khususnya putusan yang berkaitan 
dengan wilayah adat. 

Padering ini sempat pula dilakukan yang  berkaitan 
dengan berbagai kebijakan pemerintahan baik pada 
masa Jepang maupun Belanda, bahkan kebijakan yang 
berkaitan dengan Kesultanan dan Sultan Sumbawa. Pada 
waktu itu tahun 1930, Sultan Sumbawa yaitu Muham-
mad Kaharuddin III hendak mengubah status wilayah 
Masyarakat Adat Pekasa menjadi bagian Kerajaan Sum-
bawa. Namun, masyarakat adat Pekasa menolak untuk 
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mengubah wilayah kedatuan menjadi bagian kerajaan. 
Keputusan untuk menolak ini berdasarkan pada hasil 
Padering Adat. 

Ada kesepakatan tertulis antara Kerajaan Sum-
bawa dengan Masyarakat Adat Pekasa atas peristiwa 
politik ini. 

“Isi perjanjian itu kurang lebih, ‘silahkan merintah 
tapi jangan ganggu adat istiadat Pekasa’”, ujar pak 
Kamarullah menirukan ucapan M. Ning, pemimpin 
Kedatuan Pekasa kala itu.

Ingatan Kamarullah mengenai perjanjian ini di-
amini oleh Husni. Ia menceritakan soal perjanjian antara 
Kesultanan Sumbawa dan Masyarakat Adat Pekasa, pada 
saat bersaksi dalam sidang kasus kriminalisasi Datu’ 
Pekasa pada tahun 2012. Pada saat itu ia berusia 11 ta-
hun, dan ia bersama ayahnya yang bertugas di Lunyuk 
pada tahun 1951, ikut ke Pekasa. Pada saat ia berkun-
jung ke Pekasa itu, ia bertemu Datu’ Macani Pekasa, dan 
di situ ia mendengar Datu’ Macani bercerita kepada 
ayahnya, bahwa ada perjanjian itu soal “kontrak politik” 
antara kesultanan dan pihak masyarakat adat. Dari kisah 
ini menunjukkan satu hal, bahwa Kesultanan Sumbawa 
sudah mengetahui tentang adanya masyarakat adat dan 
pihak kesultanan mengakui keberadaannya. 

Masyarakat Adat Pekasa mulai menanta kembali 
kampungnya dengan sistem bekerja bersama, atau go-
tong royong. Sistem gotong royong merupakan satu sis-
tem yang sudah membudaya di dalam Masyarakat Adat 
Pekasa. Meskipun pekerjaan yang dilakukan tidak mem-
butuhkan banyak tenaga orang, tetapi gotong royong 
selalu menjadi prioritas masyarakat adat dalam banyak 
hal (Dianto, 2013; 52). Mereka mulai membangun kam-
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pungnya secara mandiri. Membangun rumah semi per-
manen masing-masing seluas 20x20 m2. Ladang yang 
masih utuh, bekas kebun, dan tanaman dibersihkan lagi 
seperti layaknya sawah baru, layaknya kebun seperti 
perkebunan perusahaan. Masing-masing 5 hektar per 
orang baik anak kecil maupun bayi yang di perut sudah 
memiliki jatah ladang dan perkebunan.

Dari waktu ke waktu, jumlah masyarakat adat 
Pekasa bertambah. Sepanjang tahun 1982-1986, jumlah 
keluarga meningkat dari hanya 7 KK menjadi 37 KK. Para 
warga keturunan masyarakat adat Pekasa yang mencar-
mencar mulai berdatangan lagi ke Pekasa. Kekerabatan 
dan persahabatan juga ditingkatkan untuk membantu 
agar betah dan terjaga semangat hidup. Meskipun masih 
ada yang mengalami trauma dan tak mau kembali. Pu-
sat kegiatan ekonomi mulai berjalan lagi, para ibu-ibu 
seperti biasanya mulai menanam cabai, tomat, kacang 
panjang, dan sayur-mayur lainnya mulai tumbuh segar 
di balik gembur tanah yang basah. Tumbuhan pisang-
pisang dan kelapa mulai dapat dipetik kembali.

Setiap hari Jum’at ritual adat tetap dilakukan, 
yaitu bersihkan makam leluhur, baik yang jauh maupun 
dekat wajib hukumnya dibersihkan. Ritual tahunan sete-
lah pasca panen yaitu “BISOo NE KEBO” pun hukumnya 
wajib, sama sekali tak boleh terlupakan.

Praktis tak ada campur tangan pembangunan dari 
pemerintah di Kampung Pekasa. Jalanan untuk berjalan 
hanya mengikuti jalan setapak, yang dibangun oleh pe-
rusahaan rotan pada 1986. Itupun tak  dapat mengguna-
kan roda 4 kecuali pada musim kering, harus menggu-
nakan Ranger atau Strada, itupun harus dipaksakan dan 
benar-benar kendaraan harus stabil mesinnya. Warga 
Pekasa sendiri lebih banyak menggunakan kuda. Listrik 
juga tak ada di kampung, sinyal pun tak bisa ditangkap 
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di kampung ini. Setelah pembakaran itu, mereka mem-
bangun rumah dengan cara cepat. Dalam satu hari bisa 
dibuat  2 rumah yang dikerjakan oleh 10-17 orang.

“Jangankan ada sumbangsih dari aparat pemerintah 
dalam membangun kampung, menengok pun tidak! 
Apa lagi peduli. Kami membangun sendiri dengan 
cara bergotong royong melalui Padering Adat tadi. 
Sumbangsih seadanya dari warga yang ada, untung 
rumah tidak menggunakan paku, hanya berpasak 
kayu dan beratap daun rotan atau beratap daun 
rumput gajah bahkan daun jati. Itupun harus diikat 
kuat-kuat supaya tidak mudah lepas ikatannya. Ru-
mah bisa bertahan belasan tahun bahkan puluhan 
tahun kalau tiang permanen seperti ini. Kalau atapn-
ya biasanya kami ganti 2-3 tahun bahkan 5 tahun 
bertahan, itupun kalau tidak ada gangguan angin 
kencang, hujan yang terus menerus, panas yang ter-
lalu lama”, cerita Kamarullah.

B.1. Pembakaran 1986: Kampung Dibakar, Hutan 
Adat diklaim sebagai Hutan Lindung
Kehidupan Masyarakat Adat Pekasa mengalami 

perubahan siginifikan saat tahun 1986. Belumlah sam-
pai atap rumah mereka diganti, kebijakan baru  negara 
lahir kembali, dengan “mengeluarkan” Masyarakat Adat 
Pekasa dari wilayah mereka, karena dianggap masuk 
kedalam wilayah hutan negara. Pemerintah pada ta-
hun 1980-an, di beberapa wilayah negara melakukan 
pemasangan patok-patok batas luar dan membuat peta 
tata batas kawasan hutan. Pemerintah kemudian mem-
bagi kawasan itu sesuai dengan fungsinya yakni, Hutan 
Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi yang 
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termuat dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 
(Pramono, 2014; 213). 

Untuk kasus Masyarakat Adat Pekasa, Surat Kepu-
tusan (SK) Mentan No 756 Tahun 1982 pada 12 Novem-
ber, yang membagi  fungsi hutan, fungsi lindung, dan fungsi 
produksi mulai digaungkan langsung kepada masyarakat 
Pekasa dan menjadi dalih mengekslusi mereka. Pemer-
intah mengatakan, wilayah hutan dan Kampung Pekasa 
merupakan kawasan fungsi hutan lindung. 

“SK tersebut bekerjalah dengan paksa tanpa melihat 
apa yang ada di dalamnya, tak peduli ada kampung 
maupun orang di dalamnya apalagi bicara hutan”, 
ungkap Pak Kamarullah.

Tepat 2 Februari 1986, serombongan tentara men-
datangi Kampung Pekasa. 

”Kampung kami kembali dibakar dan dirobohkan 
dengan alasan masuk wilayah hutan lindung. Ada 
pula yang dibakar utuh, tapi banyak yang robohkan 
terlebih dahulu. Pembakaran itu makan waktu 2-3 
hari”, lanjut Kamarullah mengenang peristiwa pem-
bakaran itu, yang menyisakan tiga rumah selamat, 
dan semua penduduknya trauma berat. 

 
Adapula  yang melarikan diri ke gunung-gunung. 

“Kami terpisah, saudara saya lari ke Kecamatan Orong 
Telu waktu itu”, ungkap Pak Kamarullah. Sebelum diba-
kar, salah seorang dari mereka menyampaikan bahwa 
hutan adat Pekasa ini adalah sebagai hutan penyangga 
untuk fungsi lindung penahan air. Pemerintah akan 
menggantikan rumah yang terbakar di perkampungan 
baru, tepatnya di Dusun Jamu,  dekat dengan kampung,  
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cerita Kamarullah mengulang cerita M Zein Ruang, sau-
dara kandungnya yang saat pembakaran itu ada di kam-
pung. Kala itu Kamarullah tidak berada di kampung. Ia 
sedang menjenguk iparnya yang sedang sakit di Dusun 
Jamu. 

“Ada 37 rumah, 4 lumbung padi, 1 masjid, balai adat, 
peralatan kesenian,  kandang-kandang hewan ter-
nak yang hanya berjarak 40-50 meter dari bangunan 
rumah, ada ternak kambing dan sapi, kalau ternak 
ayam ia langsung dibawah rumah. Semuanya itu 
habis musnah”, tambah Kamarullah. 

 
Mereka berdalih saat merobohkan rumah-rumah 

di Pekasa itu, bahwa masyarakat akan dibawa ke kam-
pung lain untuk dipindahkan yang masih dekat dengan 
Kampung Pekasa, tepatnya di Dusun Jamu.

“Saat itu hanya 23 orang di kampung, yang lain ke 
kota membeli bekal, minyak goreng, garam, dan 
lain-lainnya. Ada yang sedang berangkat berburu, 
ada yang sedang menangkap ikan di laut, ada yang 
mencari madu, kebiasaan seperti ini rutin dilaku-
kan dalam 1-2 minggu sekali.  Untuk berburu bi-
asanya 1 minggu, tergantung sudah dapat apa be-
lum rusanya, mencari madu, apa lagi berkelompok, 
satu kelompok kita 5-7 bahkan 11 orang. Anak-anak 
yang sedang bersekolah berbulan-bulan tidak pu-
lang. Bahkan, ada yang 1-2 tahun tidak pulang, ke-
cuali ibu-ibunya yang menjenguk mereka, ada yang 
sekolah di kecamatan, ada yang di Sumbawa, bah-
kan nyebrang pulau ke pesantren di Lombok. Waktu 
itu sangat sepi di kampung”, cerita Pak Zein.
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Tidak ada negosiasi maupun dialog sama sekali 
dengan masyarakat saat rumah-rumah itu dirobohkan. 
Rumah-rumah yang tersisa hanya tinggal 3 rumah saja 
yaitu, rumah tua Kamarullah yang tidak dapat diroboh-
kan, satu buah bangunan masjid, dan satu lumbung padi. 
Sisanya dirobohkan dan 17 bangunan dibakar, yang lain 
dibiarkan berserakan begitu saja. 

“Saya menanyakan waktu itu, ‘pak kenapa rumah 
kami dirobohkan, kemudian dibakar?’ ABRI itu bi-
lang ’dasar tua bangka’. Saya lupa namanya, or-
angnya berkulit hitam berotot tinggi, badan kekar, 
dipandang cukup seram, kalau dibandingkan den-
gan dengan tubuh yang seperti saya ini kurus kecil 
kerempeng lagi, tak mungkin bisa melawan mereka. 
‘Kan sudah saya bilang bahwa wilayah ini dipin-
dahkan kampungnya, karena sudah masuk dalam 
fungsi kawasan fungsi lindung’. Saya sama sekali tak 
mengerti fungsi lindung, padahal pikir saya kan kita 
sudah melindungi (hutan) sejak puluhan tahun di 
sini”, ungkap Kamarullah.

 
“Waktu itu yang saya ingat, mereka hanya mencari 
Kamarullah dan memberikan peringatan ke kita, 
agar kalian keluar dari sini dengan segera, malam 
ini pun”. 

Saat itu, Kamarullah yang baru pulang dari men-
jenguk saudaranya bertemu dengan Petrus ABRI, yang 
baru pulang membakar kampung Kamarullah. Mereka 
bertemu di pematang sawah, tak sengaja. 

“’Hei Kamarullah segera kosongkan wilayah-
wilayah itu, ini petugas negara, kata salah satu cetus 
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yang berada di tengah barisan. Pikiran saya kosong. 
Apa yang terjadi. Jumlah tentara yang datang tidak 
begitu banyak, hanya 12 orang saja. Anehnya tidak 
ada kelihatan satupun baju dinas di dalam barisan 
tersebut, orang dari pemerintah baik desa, kecama-
tan, maupun kabupaten. Sehingga saya pikir mung-
kin orang yang berlatih di tengah hutan atau orang 
yang berburu. Tanpa berpikir panjang, saya mel-
anjutkan perjalanan menuju kampung sekitar satu 
jam lagi. Tiba di kampung, saya berteriak, ‘Masya 
Allah… Allahu Akbar..., melihat keadaan yang su-
dah terpuruk’. Saya mencari saudara-saudara saya, 
sanak famili, warga, semuanya sudah mengungsi 
di dalam masjid. Untung ada rumah yang tidak 
dirobohkan, masjid tidak dibakar, sebagai tempat 
berteduh sementara. Tak ada nasi, ikan yang dima-
sak, ayam yang dipelihara sudah lepas semua lari ke 
hutan, kambing-kambing hilang dari kandangnya”, 
tutur Kamarullah dengan nada suara yang getir.

Kerugian yang cukup banyak, harta benda, dan be-
ban psikologis terhadap kejadian ini, ada pula yang men-
jadi gila, seperti yang dialami Marwah. 
 

“Kasihan si Marwah. Saya tidak tahu apa-apa ke-
jadian ini. Saya hanya berpikir ini kita harus lawan. 
Jangan sebut kita orang Pekasa yang bermakna 
Perkasa, kalau kita takut dengan keadaan begini. 
Sudah kedua kali mereka pemerintah memperlaku-
kan kita seperti ini. Memangnya ini rumah mereka? 
tanah mereka?”, gugat Pak Kamarullah.

“Trauma berat kami rasakan pada peristiwa tahun 
1986 itu, yang paling saya ingat ancamannya itu 
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saja, ‘Hey Kamarullah kosongkan wilayah itu, sebe-
lum kami bertindak tegas. Jangan kau bikin negeri 
sendiri di atasmu’, kata si ABRI itu. Bangunan ru-
mah berserakan, tidak ada upaya maupun kekuatan 
untuk membangunnya lagi saat itu musim hujan, 
hujan tidak ada henti-hentinya”, ucapnya.

Perjuangan Masyarakat Adat Pekasa belum selesai. 
Sambil bernyanyi Kamarullah berteriak menuju Kam-
pung Jamu untuk menemui aparat desa; dengan mengu-
capkan nyanyian –nyanyian leluhur : 

Pasak Mara Gali - Iteng mara batu - Yasusahsamawa
Artinya:  
  Memasung kekuatan seperti kayu yang sudah 

mengeluarkan warna-warna kecoklatan, yang su-
dah mengeras, susah untuk dipatahkan. Memasang 
strategi untuk berlawanan, supaya bisa kokoh kuat 
seperti barisan-barisan batu alam yang berjejer 
rapi sebagai benteng kehidupan. Sumbawa akan 
menjadi susah dikemudian ketika Pekasa ini tidak 
diurus dengan baik oleh pemerintah, sumpah le-
luhur selalu menyertai.

“Saya datang ke kantor desa. ‘Heiii..., perbuatan ka-
lian ini adalah sangat tidak manusiawi, rumah-ru-
mah kita kalian robohkan, kalian bakar, coba kalian 
tengok di sana akibat ulah kalian, lihat penduduk 
sana, emang kami binatang kalian perlakukan sep-
erti ini…’. Saya marah dengan nada tinggi. Tapi kami 
tak digubris oleh mereka dibiarkan begitu saja. Saya 
pulang terus ke rumah sahabat saya di Desa Plara 
Rumah”, ujar Pak Karamullah.
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Pembakaran itu menyisakan trauma makin dalam. 

“Masyarakat Pekasa sudah mulai takut, dan tidak 
lagi mau  menetap tinggal di sana  kecuali 11 KK 
saja.  Sebagian sudah ada yang pindah. Ada yang 
pindah ke Orong Telu di Kecamatan Orong Telu, ada 
yang  ke Kopo, ada yang ke Kecamatan Jereweh Tali-
wang sana, ada yang kesebesang Kecamatan Moyo 
Hulu, banyak  keturunan kami memencar-memen-
car ke tempat–tempat lain”, sambung  Karamullah. 

Setelah pembakaran, masyarakat yang masih tetap 
tinggal kemudian membangun rumah kami seperti bi-
asanya. Mereka membangun tiga rumah, satu lumbung 
padi, serta sati masjid “Langgar Pekasa” yang dibuat ul-
ang kembali. Rumah-rumah tersebut ditata lagi meng-
gunakan kapak, menebang pohon lagi untuk dijadikan 
tiang. Pembangunannya cukup lama ada yang 2-3 tahun, 
bahkan ada yang sampai 4 tahun. Membangun dengan 
suasana rasa takut, rasanya seperti membangun di neg-
eri orang lain. Rumah-rumah yang mereka bangun tidak 
dapat banyak sekaligus. Mereka membangun secara ber-
tahap, karena untuk mengurangi resiko penyerangan 
kembali. Kadang-kadang mereka menginap selama 1 
bulan untuk membangun, lalu pulang kembali ke ru-
mah tumpangan mereka. Ada yang tinggal di Orong Telu, 
lalu tinggal membangun selama 3 bulan lalu kembali 
lagi. Terus menerus mereka lakukan dengan pola-pola 
semacam itu untuk mengurangi resiko.

Peristiwa pembakaran itu tidak hanya berdampak 
pada kehidupan laki-laki saja, tetapi berdampak besar 
pula bagi kaum perempuan. 
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“Ibu-ibu berjalan kaki, dari kampung tempat ting-
gal sementara kita menuju ke ladang di Pekasa, 
walaupun  harus menginap di perjalanan, karena 
rasa melekat di batin Pekasa ini tidak dapat dit-
inggalkan oleh kita. Disini tempat kami berladang, 
beternak, berkebun, pokoknya semua disini deh”, 
ujar ibu Azizah.

“Berbeda dengan tahun 1982, membangun rumah 
dengan rasa ketakutan itu membuat pembangunan 
rumah lebih lambat. Hingga 1992, hanya 17 rumah 
saja yang dapat dibangun. Tapi jauh-jauh tidak 
merapat kayak dulu, jarak kami dengan kawan 
yang lain 200-300 meter. Alasannya jelas, karena 
kalau kita dekat-dekat, rumah kita pasti dibakar 
lagi. Yang tidak kalah penting, yakni kita tetap 
seperti biasa menjalankan ritual-ritual adat, tak 
boleh kita lupakan, “BISO NE KEBO”, ritual kuburan 
leluhur, gotong royong masjid, Jumat pagi, Padering 
Adat, pokoknya yang penting jangan kita lupakan 
kebiasaaan-kebiasaan ini”, ucap Kamarullah den-
gan tegas.”

Tak lama kemudian setelah pembakaran tersebut, 
pada tahun 1994, perusahaan rotan mulai masuk ke 
hutan Pekasa. Perusahaan ini mulai “mempekerjakan” 
para penduduk. Padahal pemilik dari hutan itu adalah 
Masyarakat Adat Pekasa sendiri. Mereka menjadi buruh 
di tanah-nya sendiri.  

“Perusahaan Rotan pun mulai masuk, pada tahun 
1994 awal pengusaha rotan melakukan perlebaran 
usaha di Kampung Pekasa. Pak Didi, warga Pekasa 
pun bekerja di atas hasil kekayaan alam sendiri, 
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menjadi buruh, menjadi penjual hasil hutan sendi-
ri, para ibu-ibu, anak-anak, menjadi pemikul rotan 
yang hanya diberi upah Rp 200.00 per/biji”, ujar 
Hasby, salah satu buruh di perusahaan rotan.

Masyarakat Adat Pekasa, menjadi buruh karena 
mereka telah terekslusi (dikeluarkan) dari tanah mere-
ka, yang kemudian dipekerjakan oleh modal yang masuk 
melalui perusahaan. Masyarakat dilarang menempati 
bahkan dianggap “merambah”, tetapi perusahaan justru 
boleh masuk dan diberi “karpet merah”. 

“Kami rela menjadi buruh di hutan sendiri, yang se-
harusnya menjadi bagian pembagi hasil dari hutan. 
Tapi itulah kenyataan hidup. Takdir berkata lain, 
apa boleh buat harus menerimanya dengan ikhlas”, 
ujar Hasbi lebih lanjut. 

Hampir selama tujuh tahun ia bekerja sebagai bu-
ruh rotan sampai penghujung tahun 1999. Bahkan 2001, 
kawannya masih bekerja di sana. Sampai kini, banyak 
pula orang-orang yang mencari rotan di hutan Pekasa 
untuk dipasarkan sendiri salah satunya ke Desa Luk, Ke-
camatan Rhee Sumbawa Besar.

B.2. Menjadi Bagian dari Desa Jamu Pasca Pem-
bakaran 
Sebenarnya sejak 1977, Kampung Pekasa mulai 

memproses administrasi desa agar diakui sebagai ba-
gian desa Jamu. Namun, pemerintah Desa Jamu tidak 
mengindahkannya. Sejak penyerangan terhadap desa 
kembali berulang, Kamarullah meneruskan pengurusan 
administrasi itu pada 1989, tetapi hasilnya sama saja. 
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Berlanjut pada 1999, akhirnya rapat desa yang dipimpin 
sekretaris desa (SEKDA), Muhiddin bersama kepala BPD, 
memutuskan Kampung Pekasa menjadi Pekasa Dusun 
Jamu ke-III, dengan jumlah 40 KK. 

Keputusan rapat juga merekomendasikan Bupati 
Sumbawa agar memberikan bantuan kepada perkam-
pungan baru Dusun Jamu ke-III di hutan Pekasa. Pada 
tahun 2001, Bupati Sumbawa A. Latif Majid menanggap-
inya dengan serius dan mengeluarkan bantuan awal ke 
Kampung Pekasa berupa pembangunan sarana ibadah 
masjid. Bantuan lainnya juga menyusul yang difasilitasi 
oleh anggota DPRD Sumbawa Arahman Razak, sudah 
selayak kampung, ladang mulai dibersihkan lagi serta 
keluarga yang sebelumnya memencar-mencar agar kem-
bali keasliannya supaya bisa menetap lagi. Suasana mu-
lai kembali nyaman dan aman. Seperti sebuah kampung 
utuh yang lengkap dengan administrasi desa, lengkap 
dengan hukum adat dan  ritual-ritual adat. Hal ini ber-
langsung hingga 2004.

B.3 Pembakaran Kampung 2005: Dipaksa  Res-
setlement!

Aktivitas masyarakat seperti biasa, tiada hari hu-
jan saat itu, anak-anak bermain di rerumputan, adapula 
yang sedang menyambit rumput, ada yang sedang mem-
beri pakan kerbau, ada yang memberi pakan ayam, kuda, 
anjing, dan ada pula yang berladang. Ada yang sedang 
memetik pepaya, memetik pisang, ada yang sedang ber-
buru, mencari madu, kemiri, dan pengumpul rotan.  Hal 
itulah yang menjadi aktivitas sehari-hari Masyarakat 
Adat Pekasa ujar Ibu Ija. 

Komoditas yang dihasilkan dari hutan Pekasa sa-
ngat beragam. Mulai dari madu, kemiri, hingga rotan. 
Madu setelah panen lalu dikemas ke dalam botol, kemu-
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dian dibawa ke pasar untuk dijual. Begitu pula kemiri, 
apabila sudah panen, kemiri tersebut ditumpuk terlebih 
dahulu sampai beberapa karung, baru dibawa ke Pasar 
Lunyuk, atau ke Sumbawa. Begitu pula hasil tumpukkan 
rotan para suaminya, ada yang dijual langsung ke pem-
beli rotan, ada pula yang dibuat untuk bikin tali, untuk 
pengikat atap alang-alang, dan ada pula dibuat untuk an-
yaman-anyaman untuk tempat nasi, songkok tani, tampi, 
kipas, dan lainnya sesuai kebutuhan pesanan.

Belum genap 5 tahun umur kampung mereka se-
bagai bagian dari Desa Jamu, kejadian yang sama terjadi 
lagi. Kampung mereka dibakar!
 

”Saya heran... dibakar Kampung Pekasa oleh pen-
duduk lain, bukan oleh aparat karena tidak keliha-
tan muka wajah aparat. Saya berteriak ‘hey, hey, 
hey, hey, ada apa ini..?’ Kejadian itu terjadi pada 
pukul 5 sore. Saya sedang duduk di atas rumah, sele-
sai memberi pakan ayam di kandang. Tiba-tiba api 
muncul dari seberang kali, hanya yang kelihatan 
asapnya. Saat itu di kampung hanya ada 13 orang, 
karena yang lainnya ada yang ke Lombok, ada yang 
ke Sumbawa, dan ada yang Taliwang. Sangat aneh, 
betul-betul tidak bisa kami ngelawan melihat mere-
ka membawa pedang. Pikiran sudah campur aduk, 
terkepung di bawah semak belukar, ada yang lari ke 
hutan-hutan, yang menghadapi orang tersebut ha-
nya tiga orang saja. Saya tiba-tiba ditodong oleh se-
buah pedang yang sangat tajam”, ujar Kamarullah. 

”Ooww inaku yaku matemo anota, ujar salah satu 
anggota geng tersebut yang bernada panjang, 
“nomto rua akuta, kena yak tetak otakmu ne, sarea 
olatta boemo katu kapling kan”, ujar Kamarullah. 
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(Semua gunung ini sudah dikaplingkan, ada Gunung 
Kunyit, kalau yang sana itu, sambil nunjuk sudah 
punya Newmont—terjemahan bebas Jasardi)

Pada 2003, Kabupaten Sumbawa mengalami peme-
karan menjadi Sumbawa Barat, yang batas-batas admin-
istrasinya membelah dua Kampung Pekasa. 

“Waktu pengukuran tapal batas pada 2002-2003, 
sempat saya bilang dengan petugas pengukuran ini 
tapal batas kok dipasang dalam kampung kami, tapi 
kehutanan tidak menggubrisnya”, ungkap Semaun. 

“Pada 2005 Januari, tiba-tiba kampung dibakar 
tanpa ada alasan yang kuat. Rotan-rotan yang kami 
tumpuk habis semua dibakar tak adapun yang ter-
sisa”, ungkap Semaun. Rumah Semaun lolos karena 
jaraknya jauh dari kampung, rumahnya ada di se-
berang kali. 

“Ada 7 rumah yang tidak dibakar. Rumah itu milik 
Semaun, Pak Hadi, Pak Kamar, Pak Acep, rumah Pak 
Anto, dan rumah adat”, lanjut Semaun. 

 
Alasan pembakaran adalah respen atau “Resettle-

ment Penduduk” yang merupakan perintah dari deper-
temen sosial, yang bertujuan untuk mengumpulkan war-
ga dalam satu lokasi yang mudah dijangkau. Tapi alasan 
tersebut tidak kuat, justru mengulang rasa trauma yang 
lebih mendalam bagi masyarakat Pekasa. Dalam banyak 
hal, penduduk ketakutan dan seolah tidak ada semangat 
untuk hidup. 

Ibu-ibu dari jauh dan mendapat kabar bahwa ru-
mahnya sudah dibakar dan mengalami trauma berat, 
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sehingga akhirnya banyak yang memilih untuk berang-
kat ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan untuk meno-
pang kebutuhan keluarga. Ada yang tidak mau lagi untuk 
berbalik, bayangkan semua harta-harta masyarakat adat 
Pekasa habis dibakar olehnya.

“Seingat waktu itu, yang saya ingat batang hidungnya, 
orangnya tinggi besar, badan kekar, mereka memba-
kar di malam hari yang paling full waktunya. Disitulah 
mulai hancur total aktvitas-aktivitas rumah, tiada ru-
mah, hanya tidur di bantaran kali dan tidur di bawah 
semak belukar. Ibu-ibu berdesakan dalam satu tenda, 
bermalam dengan kondisi yang ketakutan. Kondisi 
ini sangat larut panjang, 5 tahun dari tahun 2005-
2010. Kami menderita terus menerus, tidak ada rasa 
kenyamanan berkampung di tengah hutan leluhur, 
hanya membangun pola berladang berpidah-pindah 
dalam satu lokasi ke lokasi satunya untuk menggapai 
tumpuan hidup... beternak, bertani, berkebun dengan 
sembunyi-sembunyi benar-benar rasa takut itu data-
ng”. Ungkap Pak Kamarullah menggambarkan kondisi 
Masyarakat Pekasa.

B.4. Pembakaran Kampung 2011:  Kampung Diba-
kar, Warga Ditangkap
“Tepatnya pukul 03.00 wita, sore hari tanggal 15 No-
vember 2011. Dihari itu adalah hari yang sangat ber-
sejarah bagi kami, Masyarakat Adat Pekasa. Sama 
sekali tidak pernah ada bayang-bayang dari peri-
stiwa tersebut. Matahari pun masih mengeluarkan 
sinar di sela-sela Gunung Susu Dara menyoroti la-
dang dan rumah, itu tanda masih bersahabat alam 
dengan kita. Sama sekali tidak pernah bermimpi 
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melihat hari itu. Seumur hidup, baru hari itu saya 
melihat personil beringas itu. Untung saya dari jauh 
sempat bersembunyi di dalam kebun jagung yang 
berada di belakang rumah. Men-shooting aksi-aksi 
mereka membakar. Gambar yang paling utama saya 
ambil yakni rumah saya kebutulan pas sekali saya 
bersembunyi di belakangnya”. Demikian Taqwin men-
ceritakan pembakaran Kampung Pekasa tahun 2011. 

 
“Tanaman-tanaman jagung dibasmi semua, disabit 
semua, sayur-sayuran semua disabit oleh si Polhut 
itu. Saya ingat betul namanya di baju papan nama, 
saking dekat tempat saya sembunyi, Imron naman-
ya. Tambah lagi Jre.. istri saya lari ketakutan.. lar-
inya ke kali sambil keluar kencingnya.., sungguh!!!! 
Sungguh!!! Tolong!! Tolong!! Teriak Ibu Lewa…, sangat 
ketakutan lari terbirit-birit”, tutur Pak Sajad. 

 
Tidak cukup menghancurkan tempat tinggal 

Masyarakat Adat Pekasa, tim tersebut kemudian mem-
bawa Datu’ Pekasa (Edi Kuswanto) yang menjabat seba-
gai kepala adat. Lalu, Datu’ Pekasa diikat dengan bodi 
mobil, berontak-berontak, lalu dipukul dan ditendang 
oleh tim lain di atas yang sudah menunggu. Dengan 
tangan diborgol, ia dimasukkan ke dalam mobil aparat. 
Aparat kemudian membawa Datu’ Pekasa dan mening-
galkan Kampung Pekasa, yang tinggal puing-puing. Baru 
kemudian diketahui, Datu’ Pekasa dibawa ke Polres 
Sumbawa Barat. “Baru dilepaskan pada hari ketiga pena-
hanan”, kata Taqwim.

Pada Jumat 23 Desember 2011, setelah menjalani 
pemeriksaan di Polres Sumbawa Barat, Datu’ Pekasa 
dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dijerat 
sesuai dengan tudingan pihak kehutanan Provinsi NTB 
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dan Kehutanan Sumbawa Barat. Ia diwajibkan melapor 
ke Polres Sumbawa Barat selama 2 minggu.

Pada 18 Januari 2012, Masyarakat Adat Pekasa 
kembali dipanggil Polres Sumbawa Besar. Mereka ada-
lah H. Arahman, Jain, dan Tarmizi untuk menjadi saksi 
atas tindak pidana pasal 50 ayat (3) huruf a, e UU 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebuah proses hukum 
yang mencederai rasa keadilan, karena masyarakat adat 
sebagaimana halnya Datu’ Pekasa, ia benar-benar tidak 
paham sama sekali soal apa itu hutan lindung, apalagi 
berbicara Undang-Undang. 

Penangkapan ini berawal dari surat tanggal 15 No-
vember 2011, yang  berisi ancaman kepada Masyarakat 
Adat Pekasa, agar wilayah hutan lindung Pekasa segara 
dikosongkan dalam kurun satu minggu. Itu perintah su-
rat dari Kehutanan.

“Tentara dan polisi kehutanan, saat itu yang saya 
ingat namanya Pak Syamsuddin sekaligus pimpinan 
regunya. Waktu itu, saya ingat kedatangan mereka 
untuk mengecek lokasi hutan Pekasa. Untuk me-
mastikan surat yang dikirim oleh mereka dinas ke-
hutanan ke kami, apakah sudah ditindaklanjuti oleh 
kita. Untuk memastikan telah terjadi pengosongan 
wilayah. Karena berstatus hutan lindung. Kami 
tidak pedulikan, karena tidak merasa hutan adat 
Pekasa masuk dalam areal hutan lindung sesuai 
dengan apa yang dimaksud”, tutur Pak Kamarullah. 

Ucapnya lagi, ada sekitar 31 orang yang berada 
di lokasi, saat Masyarakat Pekasa sedang berisitirahat 
di ladang, di rumah-rumah sambil beristirahat redup 
matahari untuk melakukan aktvitas lanjutan di ladang 
seperti biasanya. Lalu, terjadi proses dialog dengan cara 
mengumpulkan semua yang ada, dengan diancam laras 
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panjang. Mereka tak bisa berkutik dan anak-anak keta-
kutan, ada yang lari menggunakan sarung, ada yang se-
dang makan nasi, lalu tumpah belum sempat dimakan, 
dan ibu-ibu lari ketakutan berkumpul di satu tempat. 
Yang sakitpun berteriak sambil menahan sakit saat men-
dapat ancaman. Berapa kali letusan senjata sebagai per-
ingatan untuk segera berkumpul di satu tempat. Terasa 
sekali isak tangis, duri menusuk kaki, serta anak-anak 
yang berteriak mencari ibunya, dst. 

Semua diam tak ada yang dapat bergerak, Pak 
Kamarullah bercerita bahwa ia pun tak bisa berbuat apa-
apa pada saat itu. Ia hanya menjadi penonton belaka. 

“Pelototan mata Pak Syamsuddin yang menatap 
ke arah saya seolah-olah saya sudah dibunuh saat 
itu. Laras panjang pun menempel di pundak saya, 
ketika saya sedang tengkurap di atas rumput. Tak 
dapat saya bayangkan, ketika pelatuknya ditarik 
pasti antara badan dan kepala akan pecah. Habis 
doa terucap dari yang bahasa Arab sampai bahasa 
leluhur keluar pada hari itu.. asih... asih... asih uca-
pan hati tak bernada”, ujar Kamarullah.

Tidak hanya berhenti disitu, Syamsuddin, sang 
komando operasi gabungan berteriak untuk memanggil 
warga agar berkumpul, dengan nada yang sangat kasar. 

“Wowwwwh... hoy.... hoy… ngumpul-ngumpul, hey 
siapa tuh... ngumpul!”, hardiknya.  Ternyata itu ha-
nya pura-pura saja, supaya mereka cepat membas-
mi kami. Dengan nada keras, kami pun sangat takut 
sekali. Kami dikawal dengan senjata larang panjang 
yang menempel di punggung kami. Eh ternyata bu-
kan dialog, itu hanya akal-akalan saja mereka un-
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tuk mengumpulkan kami, agar rumah kita mudah 
dibakar olehnya. Semuanya kita berkumpul ada 
yang saat lari-lari, kencang api sudah mulai menga-
muk di sudut sebelah kiri sana”, ungkap Ibu Ifah.

“Ketika saya melihat suami saya, Pak Kamarullah 
ditodong laras panjang ke punggung..., takut sekali. 
Rumah-rumah dibakar dengan menggunakan ben-
sin, benar sudah sengaja dipersiapkan dari awal, 
aktivitas beringasnya aparat kehutanan itu. Benar 
tersungkur di dalam mencekam...”, tutur Ibu Ifah. 

Ibu Salmah menuturkan :

“Kejadian itu, adalah suatu kejadian yang tak per-
nah diimpikan sama sekali, tidak terbayang bahwa 
akan ada malapetaka menghantui. Paling saya in-
gat ketika suami saya, “si Kamarullah” ditodong 
oleh senjata brimob, tak saya bayangkan ketika 
pelatuknya ditarik sedikit saja pasti remuk punya 
kepala. Begitu juga anak saya, Edy Kuswanto seba-
gai pengganti ayahnya ketika diborgol oleh aparat, 
ketika melawan pun pasti akan dipukul atau ditem-
bak mati. Tapi bersyukur pada Tuhan dan leluhur 
Pekasa menyertai”.

“Apa yang paling saya ingat saat itu, anak-anak 
kami, para ibu, serta pemuda dan pemudi, yakni 
setelah anak saya si Anto (kepala adat) dibawa 
oleh brimob, suasana semakin takut. Ketika kita 
dikumpulkan tak satupun yang boleh bergerak, sebe-
lum si Anto ini dinaikkan di atas mobil Strada yang 
berpelat merah tersebut. Kami dibiarkan begitu saja, 
tanpa ada makanan dan baju untuk bermalam”.
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Suasana malam mencekam, tak ada bahan ma-
kanan yang dapat dimakan, beras habis terbakar yang 
ada hanya ubi yang di dalam tanah. Itupun tidak ada 
alat untuk merebusnya, karena alat masak sudah diin-
jak oleh kaki petugas menjadi penyot (remuk). Suasana 
malam itu diungkap oleh Ibu Ifah. Para warga tidak be-
rani untuk kembali ke kampung malam itu. Mereka ada 
yang tidur di bantaran sungai, tidur di tepi bekas barak 
api. Ya Allah dinginnya malam, Ya Allah panasnya!!!!!” 
cerita Ibu Ifah. Selain mengurus anaknya Zulkifli, ia 
juga mencari makanan untuk dimasak buat suami dan 
para kawan pengungsi di rumahnya. Walaupun hanya 
daun singkong sudah kusut yang direbus ataupun daun 
ketimis6, tetap mereka jadikan lalap agar perut terisi. 
Tak ada yang peduli sama sekali dengan kondisi mere-
ka, menengok pun tak ada. Semua mengalami perasaan 
yang gundah-gulana, terasa mencekam ketakutan yang 
selalu menghantui. Apa lagi datu mereka, Edy Kuswanto 
yang ditangkap dan tidak tahu dibawa kemana. Mereka 
sudah pasrah dengan garis hidup  mereka.

B.4.1 Membela Tanah Adat, Datu’ Pekasa divonis  
6 Bulan.

Setelah peristiwa pembakaran dan upaya peng-
usiran tersebut, enam bulan kemudian tepatnya 29 
Juli 2012, Datu’ Pekasa ditangkap untuk kedua kalinya. 
Sidang Datu’ Pekasa sempat mangkir tiga kali, yaitu 
pertama, pada 21 Juni 2012,  kedua, 28 Juni 2012, dan 
ketiga, 12 Juli 2012. Hal ini dikarenakan, sidang tidak 
pernah ada pemberitahuan maupun surat panggilan un-
tuk Datu’ Pekasa. Tiap sidang diwarnai aksi demonstrasi 
yang menuntut Datu’ Pekasa dibebaskan. Truk-truk yang 

6 Daun Ketimis adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang daunnya 
dapat dijadikan lalapan, sayur-sayuran. 
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sedang berjalan, mobil-mobil, dan sepeda motor yang 
melintas berhenti di jalan, untuk melihat dan mende-
ngar suara aksi dari solidaritas Masyarakat Pekasa, teru-
tama berasal dari ibu-ibu tua yang berpakaian sarung.

Tepatnya pada tanggal 21 Juli 2012, Datu’ Pekasa 
menghadapi sidang pertama. Sidang diwarnai sorak-
sorak dari para pendukung Datu’ Pekasa. Ibu-ibu tak 
kalah semangat menyoraki, terutama Ibu Ertina, istri 
dari Datu’ Pekasa. “Dasar hakim salah tangkap”, ungkap 
Ibu Ertina dengan nada kesal. Suasana sidang bercam-
pur aduk dengan isak tangis ibu Datu’ Pekasa. 

Tangan Datu’ Pekasa yang terikat seakan tak ber-
daya selalu berucap “Saya tidak bersalah.....”. Persida-
ngan berlangsung penuh keganjilan. Tak ada satu orang 
pun yang diajukan sebagai saksi oleh jaksa penuntut 
umum. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan sta-
tus hutan Pekasa adalah kawasan hutan Lindung. 

Rusli sebagai saksi ahli dari kehutanan, hanya 
berkata hutan adat Pekasa yang masuk Sumbawa Besar 
merupakan kawan Hutan Produksi, dan hutan Pekasa 
yang masuk Sumbawa Barat adalah Hutan Lindung. 
Adapun yang menjadi rujukan adalah SK Mentan No. 
557/1986 tentang pembagian fungsi hutan. Sementara 
semua saksi ahli yang dihadirkan oleh Datu’ Pekasa men-
unjukkan sebaliknya. Saksi-saksi yang hadir menguatkan 
Masyarakat Adat Pekasa sebagai masyarakat adat dan 
pemilik yang sah atas wilayah adatnya.

Berikut ini adalah kutipan risalah sidang sepan-
jang tahun 2012. 

1.  Pak Husni, tidak ada hutan lindung di Pekasa yang 
ada hanya hutan adat Pekasa. Bukti-bukti ke-
beradaan Masyarakat Adat Pekasa jelas, ada wilayah 
adat, ada kebun, ada rumah, ada sawah, ladang, ada 



91

Jasardi Gunawan

Gambaran Konflik di Kawasan Hutan Nusa Tenggara

peternak, ada pengrajin rotan, dan lain sebagainya. 
Imbuhnya lagi,  waktu kecil saya main ke Kampung 
Pekasa pada tahun 1951. Saat itu ikut bersamaan 
rombongan Kedemungan (kecamatan) Lunyuk, un-
tuk menemui Datu Pekasa bernama Datu Tahir, ke-
betulan ayah saya sebagai kepala kedemungan, Ke-
camatan Lunyuk pada waktu itu. 

2.  Muhiddin, Sekdes Desa Jamu dari tahun 1977-2001 
yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), 
ia menyampaikan bahwa benar Pekasa merupakan 
Dusun Jamu ke-III atas persetujuan Pemerintah 
Desa Jamu bersama BPD pada tahun 2001.

3.  Rusli sebagai saksi ahli kehutanan Sumbawa Barat, 
yang dihadirkan oleh JPU. Ia menyatakan bahwa 
sebagian besar wilayah Pekasa masuk dalam ka-
wasan fungsi lindung, berdasarkan SK Mentan no. 
756 tahun 1986. Katanya lagi, Pekasa yang masuk 
Sumbawa Besar adalah hutan produksi, sedangkan 
wilayah Pekasa yang masuk wilayah Sumbawa Barat 
masuk dalam kawasan lindung. Tapi saya tidak tahu 
batasnya dimana, cuma saya membenarkan adanya 
satu rumah pada tahun 2006, yang saya lihat saat  
ke hutan Pekasa.

4.  Lahmuddin Zuhri, SH. M.H. merupakan saksi dari 
JPU yang mewakili Lembaga Adat Tana Samawa 
(LATS), ia menyampaikan bahwa tugas lembaga 
adat adalah mengayomi masyarakat adat, yaitu ter-
masuk Masyarakat Adat Pekasa.

5.  Abdon Nababan, Dewan Pakar Kementerian Sosial 
RI, Sekjen AMAN, sebagai saksi ahli yang dihadir-
kan oleh terdakwa. Ia menyampaikan bahwa ke-
beradaan Masyarakat Adat Pekasa dengan menun-
jukkan bukti peta wilayah adat Pekasa.

6.  A. Rahman Razak merupakan mantan anggota 
DPRD pada periode 1999-2003, dihadirkan sebagai 
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perwakilan Kecamatan Lunyuk. Ia menyampaikan 
bahwa benar keberadaan adanya Kampung Pekasa.

7.  Abdul Hamid, Kepala Desa Jamu tahun 2012, yang 
dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ia menya-
takan, “Oh ya memang benar adanya Pekasa, hutan 
Pekasa. Tapi saya tidak tahu asal usul Pekasa, ka-
rena saya bukan berasal dari sini, saya asli Kabupat-
en Bima. Hanya kebetulan sekali saja saya menjadi 
kepala Desa Jamu, jadi asal usul Pekasa saya san-
gat tidak tahu sama sekali, yang hanya saya tau pak 
Kamarullah saja yang tinggal di Pekasa, itu saja”7.

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Sumbawa No. 
159/Pid.B/2012/PN. SBB, tanggal 10 Desember 2012, de-
ngan amar putusan menyatakan terdakwa Edi Kuswanto 
bin Kamarullah telah terbukti bersalah secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Tu-
rut serta mengerjakan dan menduduki kawasan hu-
tan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut”8. 
Akhirnya Datu’ Pekasa dijebloskan ke penjara, dengan 
vonis hakim 1,6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 
100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan ketentuan, 
apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti 
dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. 

Ibu Ertina, sebagai istri Datu Pekasa, akhirnya 
mengambil-alih tanggung jawab suaminya sebagai 
kepala adat selama Datu’ Pekasa mendekam di penjara. 
Ibu dari dua anak ini yaitu Osi dan Tiara, cukup berat 
menjalani hidup saat suaminya di penjara. Ertina men-
jalani kehidupannya dengan tiga peran sekaligus, yaitu 

7 Risalah Sidang Datu Pekasa di Pengadilan Negeri Sumbawa ta-
hun 2012.

8 Amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, tanggal 10 Desem-
ber 2012.
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sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan 
sekaligus sebagai kepala pemimpin adat Pekasa. Tugas-
tugas tersebut sangat berat dijalaninya, tetapi tidak ada 
jalan lain. Ia harus melaksanakan tugas itu, karena tidak 
akan ada pertolongan dari pihak manapun yang rela untuk 
membantu dirinya terutama dari pihak-pihak pemerintah.

 Kehidupan yang sangat sulit yang dirasakan oleh 
Ibu Ertina sangat terasa secara ekonomi. Untuk mem-
biayai anak-anaknya makan, bersekolah, serta biaya 
hidup mertuanya, ia rela menjadi buruh tani dan hanya 
dibayar dengan upah sebesar Rp. 50.000 per hari. Itu-
pun tidak setiap hari ia dapatkan, tergantung kepada 
siapa ia bekerja. Tidak cukup hanya jadi buruh tani, Er-
tina harus bekerja keras menjadi buruh bangunan, men-
gangkat pasir, batu bata, dan semen. Ia harus berkorban 
demi ekonomi keluarganya. Siang malam ia rela banting 
tulang, demi memenuhi segala kebutuhan keluarganya. 
Selain itu, sebagai ketua adat, ia harus menjalankan per-
intah dari suaminya, agar ia mampu menjaga semangat 
perjuangan dari warga-warga Pekasa. Ia harus tegar dan 
meyakinkan masyarakat bahwa ia tetap yakin, kuat se-
mangat juang untuk tetap bertahan di Kampung Pekasa. 
Tentu hal ini tidak mudah dilakukan sebagaimana bi-
asanya, karena peristiwa pembakaran tidak akan mudah 
dilupakan begitu saja. 

Akibat dari pembakaran tersebut bagi Perempuan 
Adat Pekasa, yaitu telah menghilangkan tradisi mene-
nun yang sudah menjadi salah satu mata pencaharian-
nya. Hal ini disebabkan alat tenun yang disebut jentera, 
yang  biasanya ditaruh di dalam rumah dan telah ikut 
hangus terbakar. Alat jentera ini pun sulit untuk dibuat 
kembali dalam waktu dekat, karena jarang sekali orang 
yang memperhatikan bagaimana alat tenun itu dibuat. 
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“Buyut kita dulu menenun. Tapi sekarang sudah 
tidak ada yang menenun lagi. Alatnya sudah ikut 
terbakar, karena pembakaran kampung kami. Ben-
tuknya (jentera) masih ingat. Modelnya begini, di 
sini alatnya.., ini harus tetap begini (sambil mem-
peragakan kira-kira bentuk jentera). Posisinya 
harus buat benang dulu, setelah itu baru mene-
nun...”, ujar Ibu Ertina soal alat jentera yang turut 
hangus terbakar. 

Ertina pun harus memenuhi permintaan uang 
dari penjara untuk kebutuhan Datu’ Pekasa. Ia akhirnya 
terpaksa mencari pinjaman uang kepada rentenir, yang 
menerapkan biaya bunga sebesar 20% per Rp.100.000. 
Ia terpaksa meminjam karena meskipun warga banyak 
yang menyumbang, tetapi sumbangan uang dari warga 
tidaklah mencukupi. Apalagi uang yang dipakai warga 
harus menjual hasil usaha warganya, yang tentunya san-
gat memberatkan. Uang yang ia pinjam itu digunakan 
untuk membiayai biaya persidangan. 

“Saya ingat ketika dalam pembiayaan sidang, ke-
tika para warga Pekasa untuk melakukan demo di 
setiap persidangan, wajib menggunakan truk atau L. 
300, atau mobil pickup, karena tidak ada yang gratis, 
semua disewa. Semua wajib mengeluarkan anggaran 
Rp. 3.000.000 per hari bahkan lebih. Ya kadang-ka-
dang saya dibantu oleh teman-teman dan keluarga. 
Ngutang sana-sini, kumpulan dari warga Pekasa, 
karena kita sewa truk Rp. 2.000.000 sehari, kalau 
pickup Rp. 1.000.000/hari. Belum lagi untuk beli 
makan, beli air, dan permen, semuanya itu kita kumpul-
kan seadanya. Meski uang Rp. 1.000.00 pun sangat ber-
harga kala itu”, tutur Bu Ertina dengan nada getir. 



95

Jasardi Gunawan

Gambaran Konflik di Kawasan Hutan Nusa Tenggara

Kondisi kehilangan pemimpin membuat Ertina 
pun frustasi. Ia merasakan betul intimidasi yang hadir. 
Tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi datang pula 
dari tetangga kampung. 

“Rasanya kehilangan pemimpin, ibarat ayam ke-
hilangan induknya. Itulah yang saya rasakan saat 
itu. Belum lagi warga Pekasa masih tetap dalam 
tekanan-tekanan warga Kampung Krida, olok-olok-
an. ‘Sok pahlawan, sok jago, dan sok penguasa. Seka-
rang rasain loh akibat dari perbuatan kalian’, ucap 
Kades Jamu tahun 2012 itu. Bahkan sempat kami di-
hadang oleh warga Kampung Krida, saya yakin itu 
suruhan Kepala Desa Jamu”, ungkap Ibu Ertina. 

 
Tiga kali dibakar dengan dalih Kampung Pekasa 

adalah hutan lindung, dan tidak boleh ditinggali. Namun 
yang terjadi hutan lindung berubah menjadi wilayah 
konsesi tambang. Sebelum kampung dibakar pada ta-
hun 2011, pemerintah telah mengeluarkan izin tam-
bang emas yang diberikan kepada PT. Tambang Barat 
Nusantara (PT.TBN) oleh Bupati Sumbawa pada tahun 
2010. Sebagian besar wilayah hutan Pekasa masuk men-
jadi bagian konsesi pertambangan PT.TBN tersebut. 
Konsesi tersebut meliputi Gunung Unter Kunyit yang 
masuk kedalam wilayah adat Pekasa.
 

“Disamping wilayah adat Pekasa dimasukkan ke 
dalam kawasan hutan lindung, juga terbit izin tam-
bang yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa seluas 
36.000 hektar pada tanggal 4 Januari 2010.  Seba-
gian izin tambang ini masuk ke wilayah Pekasa, se-
dangkan sebagian masuk ke wilayah hutan Tangan-
am. Mana mungkin izin keluar di atas sebagai hutan 
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lindung, tapi terbit pula izin tambang. Seharusnya 
rekomendasi menteri, bukan skala bupati. Kenapa 
izin tambang tersebut tidak diadukan ke pelang-
garan hutan lindung kenapa kami saja yang hadap-
kan?”, tanya Arsyad dengan nada tinggi. 

Perampasan-perampasan atas wilayah adat terus 
saja berlangsung di negeri ini, karena sistem ekonomi 
negara ini memilih paham ekonomi kapitalistik. Pemer-
intah memberikan beragam fasilitas kepada perusahaan, 
baik perusahaan nasional maupun trans-nasional mela-
lui izin-izin konsesi yaitu mulai dari konsesi pertam-
bangan, perkebunan hingga konsesi konservasi sumber 
daya alam. (Rachman dan Siscawati, 2014). Begitu pula 
yang terjadi di Pekasa. Tanahnya dirampas, rumah mere-
ka dibakar agar konsesi yang dikeluarkan pemerintah 
dapat berjalan dengan lancar dan selamat.

B. Terus Bergerak, Mengukuhkan Identitas Adat
Masyarakat Adat Pekasa di bawah tampuk pimpi-

nan Ibu Ertina, masih diselimuti rasa kesedihan dan 
ketakutan. Tetapi ia tetap aktif memerintahkan kepada 
warga untuk tetap bertahan di kampungnya. Rumah-
rumah kemudian mulai dibangun kembali satu persatu, 
ladang-ladang mulai dibersihkan kembali. Aktivitas pun 
mulai berjalan seperti biasa. Satu hal yang terpenting 
saat ini, Masyarakat Pekasa sudah tidak berpikir apakah 
akan diusir kembali atau ditangkap oleh pemerintah. 
Adapun yang mereka pedulikan sekarang adalah men-
coba membangun kembali rumah mereka di atas puing-
puing.
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Gambar 2. Perkampungan Masyarakat Adat Pekasa

Saat situasi tersebut, tiba-tiba terdengar berita 
bahwa gugatan AMAN yang telah dilayangkan kepada 
Mahkamah Konstitusi RI untuk menguji UU 41/1999, 
tentang Kehutanan ternyata dikabulkan oleh MK. Aki-
bat dari berita itu mulai terasa banyak perubahan bagi 
masyarakat adat, antara percaya ataukah tidak atas 
keputusan itu, masyarakat adat masih belum dapat me-
mahami apa makna dari putusan itu. Apakah ia akan 
membantu Masyarakat Adat Pekasa atau justru akan 
menjadi malapetaka kedepannya? 

Pada saat pengumuman itu, Datu’ Pekasa masih 
di penjara. Ia mendapat kabar dari kawan sekamarnya, 
bahwa ada keputusan mahkamah soal hutan adat yang 
bukan menjadi hutan negara. Informasi itu terdapat di  
media lokal Gaung NTB. Ia pun bergegas dari lapas un-
tuk hendak membaca informasi lewat koran tersebut. 
Sayangnya, ia tak diperbolehkan membaca oleh petugas 
lapas. 
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Semangat Datu’ Pekasa semakin berkobar, ketika 
mendengar keputusan ini, angin segar bagi yang hidup 
di sel bui seperti ini, ia berucap:

 
“Rela badan dititipkan di jeruji besi, demi memperta-
hankan hak  wilayah adat. Tak apa saya 1000 tahun 
di penjara yang penting anak-anak saya, istri saya 
serta warga adat bebas tak dihantui oleh rasa takut 
dalam bekerja di ladang”, tutur Datu’ Pekasa.

Dampak langsung dari putusan MK itu bagi 
Masyarakat Pekasa adalah masyarakat lebih percaya diri 
atas kepemilikan tanahnya. Mereka kemudian mema-
sang plang “ini hutan adat Pekasa bukan hutan negara”. 
Plang terpasang jelas di bukit gunung, dekat kali antara 
batasan Gunung Tanganam dan hutan Pekasa. 

Antusias Masyarakat Pekasa memasang plang, 
kain baju dirobek didirikan dekat tiang sebagai simbol 
kemenangan. Ibu Ertina kemudian mengatakan bahwa 
perlawanan, perjuangan, dan semuanya belum usai. Ini 
merupakan awalan baru dalam melawan penjajah. Ia 
pun berujar, “Lawan..... lawan... lawan..., lalu ia berteriak 
Allahuakbar......... Allahu Akbar......... Allahuakbar...”.

Walaupun rasa takut masih ada, setidaknya kepu-
tusan MK itu menambah keyakinan mereka untuk men-
jalankan aktivitas mereka. Ibu-ibu sudah mulai mema-
sak lagi, menanam sayur, membangun rumah-rumah 
lagi, dan ladang-ladang dibersihkan untuk persiapan 
tanam. Anak-anak mulai bersekolah kembali, yayasan 
pun berdiri, guru ngaji pun datang untuk memberi ilmu, 
serta mulai berbaur dengan alam dan hutan seperti se-
mula. Tak ada lagi gangguan sweeping, beringas brimob, 
beringas TNI, Polri, dan dari pihak  Kehutanan.
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Namun, masalah belum usai. Kepastian hukum 
mengenai keberadaan Masyarakat Adat Pekasa dengan 
hutan sampai saat ini belum selesai. Mereka harus terus 
bergerak demi mengukuhkan identitas mereka. 

***
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III

Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan 
Adat dan Konsesi Pertambangan : 

Masyarakat Adat Cek Bocek Vs Newmont                
Nusa Tenggara

Febriyan Anindita

Profil Masyarakat Adat Cek Bocek 

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri meru-
pakan masyarakat adat  Suku Berco yang berada 
di wilayah antara  garis, 117O 18’ Bujur Timur  s/d 

117O30’ Bujur Timur dan antara 8O 52’ Lintang Selatan s/d 
9O 04’ Lintang Selatan. Adapun batasan wilayah Masyarakat 
Adat Cek Bocek sebagai berikut: 

-  Sebelah utara berada di wilayah hulu Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Lang Remung.

-  Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. 
-  Sebelah barat melintasi wilayah hulu Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Babar, DAS Lampit, dan DAS Presa. 
-  Sebelah timur melintasi Sungai Sengane. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Wilayah Adat Cek Bocek

Wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri terletak 
di bagian tengah ke arah selatan wilayah Kabupaten 
Sumbawa, dengan luas wilayah sesuai hasil pemetaan 
dari partisipatif masyarakat adat sebesar 28.975,74 
ha (289 km2) atau sekitar 3.46% dari luas Kabupaten 
Sumbawa 837.403,18 ha (BPN). Persoalan yang di-
hadapi Masyarakat Cek Bocek terkait dengan hak atas 
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wilayah masyarakat adat yang terjadi semenjak tahun 
1980-an, yakni hutan yang menjadi bagian dari identitas 
adat dan aktivitas sosial-ekonomi serta ritual religius-
nya, telah diklaim sebagai Hutan Negara dan diberikan 
Hak Izin Konsesi Pertambangan kepada perusahaan 
PT. Newmont Nusa Tenggara. Klaim atas hutan negara 
ini, membuat hidup masyarakat adat tidak lagi tenang. 
Masyarakat adat bahkan tidak diakui keberadaannya 
oleh negara, dan berhak untuk dikeluarkan dari wilayah 
adatnya. Padahal, masyarakat adat sudah hadir lebih 
dulu, bila dibandingkan dengan kehadiran negara Indo-
nesia sendiri. 

Sebuah Penegasan Hak!

“Wilayah adat ini sudah lama kami tempati dan 
sudah kami petakan, Newmont harus angkat kaki.”

(Syarifuddin Umar, 35 Thn)

MALAM itu pada 4 Juni 2011, 36 warga dari Adat 
Cek Bocek berkumpul di bale’ adat (Rumah Adat). 
Mereka menceritakan tentang pengalaman bapak Farid 
yang baru saja pulang dari nganyang atau berburu rusa 
di belantara hutan Selesek, sebelum acara Rapulung 
atau Musyawarah Adat dimulai. Rapulung diadakan, jika 
ada kabar atau kejadian penting yang terjadi disekitar 
masyarakat dan harus disikapi bersama sebagaimana 
Adat Cek Bocek mengaturnya. Rapulung merupakan 
rapat adat yang memiliki kedudukan sebagai rapat ter-
tinggi adat yang wajib hukumnya dihadiri oleh kepala 
suku, dan para perangkat-perangkat adat lainnya. Rapu-
lung dipimpin langsung oleh kepala suku. Adalah Datu’ 
Sukanda RHD yang memberlakukan kembali sistem 
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pemerintahan adat ini, yang kemudian dikenal sebagai 
Adat ”Cek Bocek”. Di bawah pimpinan Datu’ Sukanda, 
pertemuan rutin di rumah adat dan rapat-rapat penting 
antara pengurus adat (Rapulung) hidup kembali, teru-
tama hal-hal yang menyangkut kawasan wilayah adat 
(Gunawan et all, 2011; 23). 

”Ada aktivitas pembersihan di wilayah kuburan tua di 
Dodo oleh orang-orang pake seragam biru-kuning ber-
tuliskan PT. Newmont di saku baju, mereka mendiri-
kan tenda-tenda dengan terpal”, ungkap Bapak Far-
id menyampaikan persoalan yang dilihatnya terkait 
dengan tanah leluhur mereka. Informasi tersebut ia 
sampaikan setelah dipersilahkan oleh Anggo Zai-
nuddin selaku Penggawa Adat yang memimpin 
musyawarah. 

Tak lama bale’ adat terdengar gaduh setelah in-
formasi yang diberikan oleh Farid tersebut, dari bisikan 
berubah menjadi gumaman dan tak lama kemudian su-
ara-suara mulai meninggi dan saling bersahutan untuk 
menyampaikan pendapat dan ketidakpuasan terhadap 
informasi tersebut. Anggo Zainuddin segera mengambil-
alih suasana dan menyatakan. ”Kita harus bersikap tegas 
menyikapi situasi ini, Newmont sudah tidak menghargai 
kita sebagai pemilik wilayah!!!”, tutur Anggo Zainuddin 
dengan nada jengkel. Keputusan melalui Rapulung pun 
diputuskan. 

Putusan ini didukung penuh oleh peserta rapat 
yang menyatakan bahwa pada pukul  06.00 wita esok 
pagi, mereka akan naik menuju ke Dodo. Lokasi yang 
dituju merupakan tenda yang sekarang ditempati oleh 
PT. Newmont, yaitu komplek pemakaman Dodo yang di-
anggap sakral sebagai makam leluhur oleh Masyarakat 
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Adat Cek Bocek. Untuk mencapai Dodo, masyarakat harus 
berjalan kaki selama enam jam menyusuri pohon jalit 
(aren), kemiri, dan pohon-pohon rindang dengan medan 
terjal berbukit, sebelum akhirnya sampai di kawasan 
kuburan tua. Perjalanan ini dipimpin oleh Bapak M. Nasir 
selaku Bengko Adat.

Melihat ada rombongan yang mendekat ke wilayah 
Dodo, H. Simbar salah satu pekerja lapang PT. Newmont 
Nusa Tenggara (PT. NNT) bertanya, “bapak-bapak ini 
dari mana?”. “Kami warga Masyarakat Adat Cek Bocek 
Selesek Rensuri”, sahut M. Nasir. “Kami ingin mengeta-
hui kegiatan bapak-bapak di wilayah adat kami”, sam-
bungnya. Rombongan masyarakat adat lalu menyampai-
kan maksud kedatangan mereka dan mengatakan agar 
PT. NNT harus menghentikan kegiatannya di wilayah 
adat mereka. 

Pertemuan ini berlanjut dengan adu mulut, mas-
yarakat meminta perusahaan segera menghentikan kegia-
tan penambangannya. Negosiasi pun berlangsung alot,

“Pak tolong hentikan kegiatan bapak-bapak dulu di 
sini sepanjang dari PT. Newmont atau pihak mana-
pun belum sepakat atau berunding dengan kami. 
Segala aktivitas tidak boleh ada, karena hukum 
adat kami tidak bisa membiarkan aktivitas terse-
but sebelum ada persetujuan lebih awal, sehingga 
kami katakan kepada bapak-bapak ini bahwa sudah 
melanggar aturan hukum adat kami. Lebih-lebih 
PT. Newmont, maupun pihak pemda, karena masuk 
tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan kami. 
Apalagi sosialisasi pun tidak dilakukan ke komuni-
tas kami, memang apa maunya pemda dan PT. New-
mont, apakah kami sudah dianggap benar-benar 
tidak ada disini?”, ujar Pak Nasir geram.
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Akhirnya setelah beberapa lama berdebat, orang-
orang perusahaan terpaksa mengalah. Mereka tidak pu-
nya alasan lagi bertingkah laku seperti pencuri dan mel-
akukan kegiatan secara diam-diam di tanah orang Cek 
Bocek. Keesokannya, tim eksplorasi PT. NNT meninggal-
kan kawasan itu dengan angkutan helikopter perusahaan.

Rombongan masyarakat adat tidak langsung pu-
lang ke Lawin, tempat perkampungan Masyarakat Adat 
Cek Bocek berada. Namun, masyarakat meneruskan per-
jalanan ke wilayah Sury untuk membersihkan kuburan 
Lala Wangsasi dan kuburan leluhur masyarakat adat.

A. Kuburan Tua Pertegas Wilayah Adat
Bagi Masyarakat Cek Bocek, kuburan bukan hanya 

soal batu nisan tua, sebagai penanda bahwa telah ada 
yang dikubur di wilayah itu. Lebih dari itu, kuburan 
dijadikan penanda sebagai satu situs identitas bagi Mas-
yarakat Cek Bocek. Masyarakat adat selalu mengadakan 
berbagai ritual budaya-religius mereka ketika berhu-
bungan dengan kuburan-kuburan tua mereka, sebagai 
bentuk penghormatan kepada para leluhur. Kuburan itu 
pun menjadi penanda yang tegas tentang penguasaan 
wilayah mereka. 

Siang itu masyarakat kembali berkumpul, kali ini 
menyepakati tanggal baik melaksanakan ritual adat 
Jango Kubur atau  ziarah kubur, yakni tradisi tahunan 
menjelang Bulan Ramadhan untuk menghormati leluhur 
mereka. Mereka berbagi tugas, Syarifuddin Umar selaku 
Menteri Teme Dodo mengabarkan informasi mengenai 
hasil Rapulung kepada masyarakat Desa Labangkar. Ma-
karoda selaku Kanaruan Lebah mengabarkan kepada Ko-
munitas Lebah di Lunyuk. Jambe selaku Sury Semprok 
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mengabarkan kepada masyarakat di kampung Lawin. 
Mustakim selaku Panyeberu mengabarkan kepada mas-
yarakat yang mengurus wilayah adat Beru. 

Pada masa kepemimpinan Datu’ Sukanda RHD saat 
ini, sistem pemerintahan adat yang diberi nama ”Cek 
Bocek” semakin menunjukkan geliat menjalankan adat 
mereka secara lebih intensif, karena sebagai bentuk per-
tahanan dari rongrongan pihak luar atas wilayah adat 
mereka. Asal muasal penamaan Cek Bocek diambil dari 
nama seorang leluhur yang ditunjuk oleh Dewa Datu’ 
Awan Mas Kuning sebagai tangan kanannya (wakil) yang 
memiliki peran sebagai pengawas jalannya roda peme-
rintahan adat.  Disamping itu, Cek Bocek juga berfungsi 
sebagai Kedatuan Selesek–Rensuri.

Jango Kubur dilaksanakan pada waktu itu, yaitu 
pada 9 Agustus 2011. Matahari mulai memecah pa-
datnya embun pagi di komplek persawahan Kampung 
Lawin, saat itu Ibu Una sedang memanggul tepi (sebuah 
alat untuk membersihkan beras yang akan dimasak). Na-
mun kali ini, tepi ini tidak digunakan seperti lazimnya. 
Seakan melayang, tepi tersebut digunakan ibu Una un-
tuk satu tujuan yang lain, yakni mencari waktu yang baik 
saat akan dilakukakan Jango Kubur. Masyarakat yang se-
jak pagi berkumpul, nampak serius mengamati setiap 
gerakan tepi. Ibu Una adalah seorang tabib adat orang 
Cek Bocek, memang di kampung banyak tabib-tabib, tapi 
dalam mempersiapkan perjalanan kali ini hanya Ibu Una 
yang bisa melepas rombongan yang akan berziarah ke 
makam leluhur dengan maksud agar rombongan dapat 
selamat selama perjalanan. 
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Gambar 2. Struktur Parenta Ne’ Adat Komunitas Adat Cek Bocek      
Selesek Rensuri (Suku Berco)

 Sumber : AMAN, Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Reen 
Sury hasil pemetaan partisipatif masyarakat (AMAN-JKPP Tahun 2010)

Saat masyarakat sudah menyelesaikan ritual terse-
but dengan tabib Ibu Ina, sebelum keberangkatan menu-
ju lokasi Dodo, tiba-tiba mereka didatangi oleh Saprudin 
yang merupakan seorang Babinsa. Mengenakan pakaian 
loreng kebanggaannya, Pak Saprudin mendekati rom-
bongan warga yang tengah berkumpul, 

“Bapak-ibu tidak usah naik ke wilayah Dodo, di sana 
sudah dijaga Brimob dua pelton, ” ia menyampaikan 
maksud kedatangannya. 
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“Ini sudah tradisi kami melakukan ziarah kubur, 
siapapun tidak bisa menghalangi kami”, jawab 
Datu’ Sukanda selaku pimpinan adat dengan tegas 
kepada Saprudin yang didampingi anak buahnya. 

Setelah berdialog panjang, tanpa menggubris anca-
man tersebut, rombongan pun bergerak. Sesudah men-
empuh perjalanan setengah hari, kibasan pedang dan 
parang warga mulai berayun membersihkan komplek 
makam tua berukir yang telah berumur ratusan tahun 

 dan ditutupi rerumputan di wilayah Dodo Aho, Bakal 
Bila, Sury, Bera, Kesek, Langir, Lawang Sasi, dan Pengur. 
Setelah terlihat bersih, warga mengelilingi nisan dengan 
duduk bersila, lalu mengadahkan tangan seraya mem-
baca do’a bagi para leluhur. Di wilayah Dodo Aho terda-
pat nisan-nisan berukir yang tersebar dan berjumlah 
puluhan serta tidak jauh dari wilayah pemakaman ini, 
terdapat pohon aren, nangka, dan tanaman produksi 
lainnya  yang masih berdiri tegak.

Bapak Farid dan Rahman didampingi tiga ekor an-
jing peliharaan yang setia menemani selama perjalanan. 
Keduanya sengaja melakukan perjalanan terpisah dari 
rombongan untuk menyusuri sungai berbatu cadas, 
karung putih di punggung yang sudah penuh oleh udang 
kali segar serta beberapa ikan tuna terikat rapi dengan 
seutas tali jalar tangkapannya. Hasil tangkapannya ini 
akan disuguhkan bagi rombongan untuk makan siang. 
Ibu Abing pun tidak berpangku tangan melihat bapak-
bapak bercucur keringat melakoni aktivitasnya, tangan 
yang sudah mulai keriput terlihat terampil memilah 
ranting pohon kering di sekitar lokasi kuburan. Berbekal 
sebuah akar pohon ranting-ranting itu diikatnya, tidak 
perlu menggunakan minyak tanah yang selalu dikeluh-
kan langka oleh sebagian besar masyarakat Indonesia 
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belakangan ini, hasil tangkapan Bapak Farid dan Rahman 
dipanggangnya dalam sajian sepat. Hamparan wilayah 
adat ini bak pasar alam anugerah Allah SWT, dimana di se-
tiap sudut menyediakan kebutuhan hidup masyarakat se-
hari-hari. Setelah lahap menyantap hasil racikan Ibu Abing, 
warga pun melanjutkan perjalanannya menuju Dodo Baha.

Tidak seperti wilayah-wilayah sebelumnya, keda-
tangan rombongan disambut beberapa pemuda berbaju 
coklat bergaris memangku senjata laras panjang di tangan 
dengan raut wajah tidak bersahabat, ternyata peringatan 
dari Babinsa sebelum berangkat tadi, yang menyambut 
rombongan ziarah ini. Tepat dimana lokasi kamp PT. NNT 
sebelumnya berdiri, ternyata kini PT. NNT telah berope-
rasi kembali melanjutkan kegiatan eksplorasinya, tanpa 
mengindahkan peringatan dari orang Cek Bocek sete-
lah diusir 4 Juni lalu. Kali ini, PT. NNT kembali bersama 
dua pleton Brimob Polda NTB sebagai tameng mereka. 
Keberadaan para pengayom dan pelindung masyarakat 
di tengah hutan ini, ternyata berubah fungsi menjadi 
pelindung perusahaan. Setiap gerak-gerik warga diawasi 
melalui sorot mata yang tajam tanpa ada yang terlewat-
kan, bak segerombol anjing yang mengitari mangsanya. 
Dialog pun berlangsung alot, pihak keamanan PT. NNT 
tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan keg-
iatan ritual tersebut di lokasi ini.

Setelah bermalam di lokasi ini, pagi harinya ritual di-
bacakan do’a-do’a kepada leluhur dan pembersihan makam 
di sekitar wilayah tersebut. Tapi tidak seperti pemakaman 
tua sebelumnya, puluhan nisan berukir sudah tidak bera-
da di tempat sebagaimana mestinya. Masyarakat justru 
menemukan pipa besi berukuran tiga inchi yang meng-
gantikan nisan-nisan tersebut. Pipa yang tersambung 
melalui bawah tanah dari wilayah aktivitas eksplorasi 
PT. NNT.
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“Satu persatu nisan kuburan leluhur kami lenyap. 
Entah dibawa kemana, kami sudah tidak dihargai 
lagi, tidak dianggap ada”, keluh Ibu Abing. 

Wilayah-wilayah kuburan tua yang mulai dieksplo-
rasi oleh Newmont merupakan wilayah Masyarakat 
Adat Cek Bocek. Aktivitas eksplorasi PT. NNT yang di-
lakukan antara 2003 hingga 2011, telah melakukan 
pengeboran di 116 titik yang jarak antar lubang tam-
bang sejauh 200-250 meter. Perkembangan aktivitas 
eksplorasinya dan bahkan hingga saat ini, jarak terse-
but semakin pendek, yakni hanya sejauh 50-75 me-
ter antar lubang. Maka dapat dipastikan, jumlah titik-
titik eksplorasi PT. NNT tentunya semakin bertambah. 
Dengan potensi kandungan emas sebanyak 19 juta ons 
emas (1 ons setara dengan 31,1 gram) dan 18 mil-
iar ons tembaga (1 ons setara dengan 0,5 kilogram) 

, tentunya hal ini tak mau dilewatkan begitu saja untuk 
produktivitas perusahaan tambang seperti Newmont.
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B. Rangkaian Intimidasi Newmont
Eksistensi keberadaan Masyarakat Adat Cek Bocek 

mempertahankan hak yang dititipkan oleh para leluhur 
demi menopang kehidupan mereka, tidak sejalan dengan 
kebijakan yang ditandatangani oleh pemerintah melalui 
kontrak karya pada tahun 1986 silam dengan perusahaan 
Newmont. Upaya pemerintah maupun perusahaan yang 
mengekploitasi sumber daya hutan dan penguasaan hu-
tan dijalankan tersistematisir sejak kontrak karya itu 
diteken. Perlahan namun pasti, kondisi ini menggerus 
peradaban Masyarakat Adat Cek Bocek.

PT. NNT mendapat kontrak karya dengan No B–43/
Pres/11/1986 yang ditandatangani pada tanggal 6 No-
vember 1986 oleh Presiden Soeharto dan John E Quin 
serta Yusuf Merukh yang mewakili PT. Newmont. Kontrak 
karya ini telah dilegalisir sebagai suatu badan hukum 
Indonesia dengan Akte Notaris No. C2-82 55- HT.01.01 
Tahun 1986, tertanggal 26 November 1986. Berdasar-
kan Surat Keputusan Direktur Jendral Pertambangan De-
partemen Pertambangan dan Energi RI No. 1248.K/29/
DDJP/1993, tanggal 11 September 1993, wilayah konse-
si tersebut meliputi Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Kontrak karya yang begitu luas, tanpa adanya 
upaya untuk merevisi apalagi memoratorium meskipun 
terjadi tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat. 
Kontrak karya ini berlangsung secara bertahap, seiring 
dengan perkembangan perusahaan. Selain soal bagaimana 
kontrak karya ini hadir tanpa mengindahkan protes 
masyarakat, beragam peristiwa yang mengintimidasi 
masyarakat adat justru semakin sering terjadi. 

Intimidasi yang dialami Anggo Zainuddin, sang 
penjaga adat adalah salah satunya. Ia mengalami in-
timidasi pada awal tahun 2012, ketika berada di Ibukota 
Sumbawa. Kedatangan Pak Anggo Zainuddin ke Sumbawa 
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merupakan sebuah kunjungan rutin untuk melihat per-
kembangan putranya yang tengah menempuh pendidi-
kan di Ibukota Kabupaten Sumbawa. Selain itu, ia juga 
berencana menginformasikan mengenai perkembangan 
situasi komunitas mereka kepada Pengurus AMAN Daerah 
Sumbawa. Namun pada hari itu, menjadi pengalaman 
perjalanan pulang yang tidak akan pernah dilupakan 
dalam memori ingatannya seumur hayat. 

Hari itu, Minggu 7 Januari 2012, perasaan tak me-
nentu menyelimuti diri Pak Anggo sepanjang perjalanan. 
Cemas dan gelisah bercampur aduk dalam benaknya, 
betapa tidak, semalam berhembus kabar bahwa akan 
ada sweeping bagi warga adat Cek Bocek yang menolak 
aktivitas eksplorasi Newmont di Dodo. Setelah menem-
puh perjalanan selama 30 menit dari Sumbawa, tampak 
dari kejauhan barisan motor berjejer yang menutupi 
jalan kabupaten dengan lebar tiga meter tersebut. Be-
berapa pemuda tengah siap menyambut motor biru yang 
Pak Anggo kendarai. Rasa cemas yang menyelimuti pun 
semakin bertambah, ketika ia melihat sebuah spanduk 
yang bertuliskan, “TOLAK KEBERADAAN AMAN/CEK 
BOCEK DI SUMBAWA” yang dibentangkan tepat di anta-
ra dua pohon yang berseberangan. Sebagai penggerak 
masyarakat adat di komunitas yang menentang ke-
beradaan perusahaan, kedatangan Pak Anggo ternyata 
sudah dinanti oleh warga yang berkumpul dan menutupi 
jalan tersebut. Setelah berlangsung dialog damai serta 
memberikan pengertian kepada warga yang kebetulan 
beberapa diantaranya dikenal, Pak Anggo pun dapat ber-
nafas lega karena dapat melintas dengan selamat.
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Gambar 5. Spanduk penolakan pengakuan atas kehadiran 
Masyarakat Adat 

Sumber: Koleksi Febriyan, Kontributor: Febriyan

“Kami tadi terkena sweeping oleh warga Desa Lito 
Dinda tapi… Alhamdulillah kami telah dikasih jalan lagi 
ini”, ungkapnya mengabarkan kepada saya melalui telepon 
seluler yang kebetulan sinyal BTS masih ada di pegunun-
gan Lantung. “Syukurlah, bapak hati-hati di jalan, nanti 
saya kontak teman-teman di Intel Polres untuk meng-
informasikan aksi sweeping itu, biar mereka mengambil 
langkah. Kalau ada apa-apa di jalan, hubungi saya lagi”, 
jawabku menenangkan Pak Anggo pada waktu itu. 

Perjalanan pulang akhirnya dilanjutkan Pak Anggo 
bersama dua rekannya, yaitu Sopan dan Jambe. Karena 
rasa lapar melanda, mereka  bersepakat istirahat sejenak 
untuk makan siang di rumah Pak Ahmad salah seorang 
kerabat keluarga di Desa Lantung Ai Mual, Kecamatan 
Lantung, sehabis menyantap makan siang yang disuguhi 
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Pak Ahmad, tak berselang lama. Asep, Rauf, dan rekan-
rekannya yang berasal dari Lantung Pedesa mendatangi 
kediaman Pak Ahmad, kedatangan mereka ini ternyata 
sesudah mendapatkan informasi keberadaan Pak Anggo 
di kediaman tersebut.

Kedatangan Asep bersama rekan-rekannya yang 
berjumlah puluhan orang tersebut terlihat tidak bersa-
habat, beberapa orang menenteng pedang dan parang. 
“Bubarkan Cek Bocek itu, kalian ini menganggu investa-
si di daerah!!!!”, ucap Asep dengan nada tinggi disertai 
amarah. Diiringi teriakan liar dari kerumunan orang di 
luar rumah. “Kalau tidak sanggup bubarkan, saya bunuh, 
gorok kepalamu atau kita ikat lalu naikkan ke atas mobil, 
itu katanya Dinda”, ujar Pak Anggo bercerita kepada saya 
dengan berusaha mengingat kembali memori kejadian 
yang hampir merenggut nyawanya tersebut.

“Posisi kami sangat terjepit saat itu, kami melihat 
dan mendengar Pak Asep berkomunikasi lewat te-
lepon seluler dengan Pak Ikhlasuddin Jamal, salah 
seorang petinggi Newmont di Sumbawa. Intinya 
dari komunikasi tersebut, Asep meminta masukan 
kepada Pak Ikhlas untuk membuat redaksi surat 
pernyataan yang membubarkan Komunitas Adat 
Cek Bocek dan memberi dukungan kegiatan eksplo-
rasi Newmont. Dengan sangat terpaksa saya me-
nandatangi surat itu Dinda, karena sudah mau gelap. 
Kalau berlama lagi di situ akan berbahaya kalau tidak 
tandatangan, kita bertiga mati di situ”, tuturnya.

Semenjak kejadian tersebut, warga adat Cek Bocek 
merasa tidak aman untuk turun ke Kota Sumbawa karena 
perasaan takut dan tidak nyaman terhadap ancaman 
maupun intimidasi yang dilakukan oleh antek-antek 
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perusahaan. “Melihat orang berkumpul di pinggir jalan 
saja, kami sudah was-was, kalau saja mereka mau meng-
hadang kami, sementara kami tidak tahu apa-apa”, tutur 
Sopan mengiba. Akses jalan yang menghubungkan Kam-
pung Lawin dengan Kota Sumbawa hanya satu arah. Ja-
lan tersebut dibangun melalui Dana APBD Provinsi NTB 
dan APBD Kabupaten Sumbawa, yakni harus melewati 
beberapa desa yakni Desa Lantung dan Ropang serta 
melintasi tiga Kecamatan di wilayah selatan ini yakni 
Moyo Hulu, Lantung, dan Ropang.

Selain itu, Masyarakat Adat Cek Bocek mengalami 
berbagai bujuk rayu yang dilakukan oleh Newmont un-
tuk merebut hati masyarakat. Upaya Newmont merebut 
hati komunitas agar mendukung operasi eksplorasi pun 
dilancarkan. Tanpa persetujuan masyarakat adat, masjid 
yang sudah berdiri ingin direnovasi oleh Newmont. Hal 
ini diketahui ketika kontraktor akan merobohkan ban-
gunan yang telah ada. 

“Kalau Newmont ingin mendirikan masjid, jangan 
merobohkan masjid yang telah ada. Bangun saja 
di tempat lain, ini masjid hasil swadaya kami 
masyarakat, kami pun tidak pernah meminta ban-
tuan kepada Newmont  maupun pemerintah”, tegas 
Pak Wahab kepada rombongan camat yang akan 
melakukan pengukuran masjid, 

“Ini masjid kami jangan dijadikan bisnis”, tambahnya. 

“Kalian jangan sombong jadi masyarakat, itu jalan 
yang kalian lewati saban hari bantuan Newmont, 
puskesmas juga bantuan Newmont”, bantah Camat 
Ropang, Lukman S.Sos. 
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“Angkut saja semua itu, kami tidak pernah meminta 
itu dibuat Newmont, itu kan kewajiban pemerin-
tah”, singgung Pak Syarifudin Umar menjawab Pak 
Camat.

Intimidasi dan bujuk rayu yang didukung oleh 
aparat semakin memperburuk suasana di wilayah hutan 
Masyarakat Adat Cek Bocek. Aparat pemerintah sudah 
menjadi seperti humas perusahaan, dengan selalu meng-
kampanyekan kehadiran PT.NNT akan menyejahterakan 
kehidupan mereka. PT. NNT dengan kepentingannya 
yang begitu besar, mencoba pula untuk mengotak-ngo-
takkan sosial Masyarakat Cek Bocek melalui berbagai 
cara. Kondisi ini menimbulkan pro maupun kontra di 
dalam Masyarakat Cek Bocek itu sendiri, tentang boleh 
atau tidaknya kehadiran perusahaan di wilayah adat 
mereka. 

“Pro dan kontra terjadi di dalam kampung, karena 
Newmont merekrut warga untuk bekerja, ada yang men-
jadi komrel, security, dan lain-lain. Ini juga membuat 
kami sesama saudara tidak harmonis”, keluh Pak Nasir.

Berlindung dalam Klaim Kawasan Hutan Lindung 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU/2013 

menjadi harapan baru bagi warga Adat Suku Berco, ka-
rena putusan tersebut akan menjamin kepastian mereka 
atas wilayah adat, dimana segala aktivitas ekonomi, so-
sial, maupun budaya dapat mereka lakukan di areal se-
luas 28.975,74 Ha ini. 
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Gambar 6. Foto suasana plangisasi Masyarakat Adat Cek Bocek.

Sumber: Dokumentasi warga adat tahun 2013.

Aksi plangisasi yang dilakukan masyarakat adat di 
wilayah adatnya pada tanggal 8 September 2013, mem-
buat Pak Anggo dan warga lainnya diperiksa polisi se-
bagai saksi atas pemotongan kawat area eksplorasi PT. 
Newmont di Dodo, 

“Ini wilayah adat kami, kuburan-kuburan leluhur 
kami ada di dalam area itu, jadi kami harus memasang 
plang ini di dalam, kenapa kami dibatasi seperti 
ini??”. Keluhnya kepada beberapa personil Brimob 
dan keamanan PT. Newmont yang tengah sigap den-
gan senjata laras panjang. 

Setelah berdialog panjang, mereka akhirnya pasrah 
dan hanya menancapkan plang tersebut di luar pagar besi 
kawat yang dipasang PT. Newmont. Keesokan harinya, 
setelah membangun pondok seadanya di radius 50 Meter 
dari pagar tersebut, beberapa orang dari dinas kehutanan 
menghampiri mereka, dialogpun kembali berlanjut.
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“Saya minta bapak-bapak tidak melakukan aktivi-
tas apapun di kawasan hutan ini, karena ini masuk 
dalam kawasan hutan lindung”, jelas Pak Baijuri 
Bulkiah selaku Komandan Polisi Hutan Sumbawa. 

“Kalau memang benar ini hutan lindung, kenapa New-
mont bisa melakukan aktivitas tersebut (penam-
bangan—pen)?”, gugat Pak Anggo. 

Dialog pun berlangsung alot, 

“Posisi kami saat itu terancam Dinda, kami dikawal 
ketat oleh Brimob dan Polhut bersama pihak kea-
manan Newmont. Kami dipaksa menandatangani 
surat untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah 
kami, kalau kami tidak mau menandatangani, kami 
akan ditangkap”, ujarnya saat menceritakan kejadi-
an tersebut.  

Aktivitas masyarakat di wilayah hutan tidak pernah 
putus. Aktivitas seperti nganyang atau berburu, memilih 
buah kemiri (panen), dan membuat gula merah dari pohon 
aren, tetap dilakukan demi melanjutkan kehidupan dan 
peningkatan segi ekonomi mereka.  

Namun, akibat dari adanya perusahaan tambang 
Newmont yang semakin meningkat pasca Otonomi Dae-
rah, akses masyarakat atas hutan adat mereka semakin 
terbatas. 
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“Akses jalan yang biasa kami tempuh hanya 20 menit 
menyusuri sungai untuk mengambil udang dan 
kemiri, kini kami harus mengitari pagar menem-
puhnya dengan 1 jam perjalanan, karena akses yang 
biasa kami lewati telah tertutup oleh pagar eksplo-
rasi tersebut”, tutur Pak M. Nasir menggambarkan 
perubahan yang nyata terjadi di wilayah adatnya.

KOTAK 1

Penunjukan kawasan hutan pada Kelompok Hutan 
Dodo Jaran Pusang yang masuk ke dalam peta RTK 
64, telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda 
melalui Surat Keputusan Besluit tanggal 31 Januari 
1931 dengan No. 190, seluas 64.787,00 Ha. Pada 
tahun 1982, telah diperbarui penunjukan kawasan 
hutan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 
1982 seluas 112.242,50 ha atau yang dikenal dengan 
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang merupakan 
kesepakatan berbagai pihak instansi pengguna lahan. 
Penunjukan dilakukan kembali melalui Surat Kepu-
tusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
418/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan diper-
baiki melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 598/Kpts-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009,  
tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi 
Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
---------------------------------------------------------------
*Laporan Hasil Tim SPOR-C Polisi Kehutanan Prov.NTB
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Wajah-wajah birokrat bermuka ganda, aparat peme-
rintah, baik sejak zaman kerajaan/kesultanan, pemerintah 
kolonial maupun hingga saat ini, tiada hentinya menja-
jah, merampok hak-hak rakyat yang menggantungkan 
hidupnya di wilayah adat. Wajah tersebut hadir melalui le-
gitimasi hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat, 
tapi lebih berpihak kepada pemodal (investasi). Kasus 
yang terjadi di Sape Kabupaten Bima misalnya, terkait 
dengan penerbitan izin pertambangan oleh Bupati Bima 
yang hingga saat ini menjadi preseden buruk tata kelola 
sebagai pengemban amanah, apakah Bupati Bima benar-
benar menggali informasi dari masyarakat, jika memang 
masyarakat menerima lahannya untuk dijadikan lokasi 
pertambangan?  Sebelum mendapatkan legitimasi dari 
masyarakat, malah sebuah perusahaan telah mengob-
rak-abrik suatu wilayah hingga berujung tewasnya tiga 
warga Lambu yang menolak lahannya dieksploitasi. 

Tidak menutup kemungkinan, peristiwa itu juga 
dapat dialami oleh Masyarakat Adat Cek Bocek, jika peme-
rintah enggan untuk membuka diri merespon dinamika 
yang terjadi. Klaim sepihak dengan topeng hutan lindung, 
tanah negara, menjadi momok lawas pemerintah untuk 
mengkooptasi lahan masyarakat, tanpa menelusuri dan 
mengkaji kembali legitimasi faktual yang berkembang 
sebelum NKRI berdiri khususnya masyarakat adat. Pola 
ini bermuara melalui terjadinya degradasi dan deforestasi 
yang masif bagi sumber daya hutan. Secara nasional, tidak 
kurang dari 2 juta ha hutan hilang tiap tahun, khususnya 
di Kabupaten Sumbawa mencapai 1.100 ha (Arupa, 2006).
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Mengaburkan Sejarah Cek Bocek

“Pertemukan saya dengan Sultan dan Bupati, biar 
kita sama-sama baca kronologis dan sejarah kita 

masing-masing.”
  ( Datu’ Sukanda RHD )

 

“Hooooo… hooooo.... haaam..., hoooo haammm..”, 
terdengar suara saling beradu argumentasi yang saling 
bersahutan dari pintu timur Kantor DPRD Kab. Sumbawa. 
Semua pandangan mata tertuju ke sumber suara tersebut. 
Nampak dengan balutan lamung pene dan kre’ alang1 dan 
tanda kuning di dahi, warga mengumandangkan Gero2. 
Warga komunitas adat telah memenuhi akses pintu masuk 
tersebut. Kedatangan warga ke kantor DPRD ini, setelah 
menerima surat dari Komisi I DPRD Sumbawa terkait status 
keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa.

Rapat yang dipimpin oleh Bapak Syamsul Fikri, 
AR, S. Ag selaku Ketua Komisi I DPRD Sumbawa periode 
2009-2014, sejak awal berjalan sudah menuai kontro-
versi yang terjadi dikalangan warga adat sebagai reaksi 
keterlambatan selama 20 menit, karena menanti keda-
tangan pihak pemda dan kesultanan yang turut serta di-
undang dalam pertemuan. Reaksi sinis, kecewa, dan ma-
rah memuncak, ketika pimpinan rapat menegaskan poin 
ke-3 dari Keputusan Lembaga Adat Tana Samawa, bahwa 
“Teritorial dari Lembaga Adat atau Kesultanan Sumbawa 
dari Tarano sampai Sekongkang, jika ada kerajaan atau 
kesultanan di luar Kerajaan Sumbawa, itu tidak diakui”. 

1 Merupakan baju tradisional masyarakat adat berbahan tenun khas 
bermotif, biasa digunakan jika ada upacara adat dan ritual-ritual.

2 Merupakan pantun yang biasa dilantunkan saat peperangan untuk 
menyemangati pasukan yang akan berperang pada masa penjajahan. 
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Watak despotis3 Kesultanan Sumbawa melalui Lembaga 
Adat Tana Samawa nampaknya masih saja dipertonton-
kan dalam pertemuan ini.

Sebuah statement yang mendapat reaksi keras dari 
warga adat sehingga membuat gaduh suasana perte-
muan, Datu’ Sukanda menenangkan masyarakat dan men-
yampaikan,

“Saya menghormati, tapi saya harus bertemu dengan 
Sultan untuk kita bacakan sejarah dan kronologis 
kita masing-masing dari setiap masanya. Cuma sayang, 
yang saya maksudkan ini pak, kalau kita berbicara 
terutama Pak Daeng sendiri tidak ada bersama kita, 
tidak ada guna sama sekali. Cukup kita berdebat 
ha ho ha ho percuma saja. Jadi inti, menurut saya, 
masing–masing  kita ungkap sejarah dan kronolo-
gis beserta bukti–bukti pemerintahan. Sebab yang 
jelas kami terus terang pak, ciri khas masih bersisa 
bahasa Berco, siapapun tidak ada yang pungkiri. 
Jadi yang saya mau dan memang ada solusi pak, ke-
tika kita menyelesaikan persoalan adat istiadat ber-
beda dengan hukum, saya rasa itu belum pas pak 
ketua, belum pas menurut saya, karena hukum adat 
kami juga berbeda dengan hukum adat yang ada di 
dalam Samawa ini. 

Memang menurut bapak, dari Sekongkang sampai 
Tarano wilayah Kesultanan, betuuulll. Tetapi di dalam 
wilayah itu, ada yang dikatakan hak–hak adat, bu-
dayanya, itu-nya, ini yang saya maksud pak. Kalau 
tidak ketemu yang mengetahui kronologis dan seja-
rah, jadi coba kita gali bersama, darimana asal usul 

3 Soal watak despotis bagaimana raja-raja yang mengingkari hak 
ulayat atau hak-hak lainnya, menurut catatan Van Volllenhoven 
terdapat di daerah-daerah Swapraja (Vorstenlanden, Timoerland, 
Lombok) (C. Van Vollenhoven, 2013; 12). 
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suku Sumbawa ini, apakah dari pesisir, atau pegu-
nungan sehingga disatukan, karena Raja Gowa da-
tang ke Samawa ini untuk mengumpulkan raja-raja 
kecil di Sumbawa”, jelasnya.

 
Sejarah pun terulang kembali, jika dahulu pada 

masa pemerintahan adat Ne’ H. Damhudji (kakek Datu’ 
Sukanda), Kesultanan Sumbawa bersama kekuatan Be-
landa mengusir masyarakat adat dari wilayah Dodo, Se-
lesek, Rensuri, Lebah, Jeluar, dan Beru. Kini Kesultanan 
kembali merampok hak-hak Masyarakat Adat Cek Bocek 
untuk kepentingan PT. NNT. Hal ini dapat dibuktikan mela-
lui keterlibatan pihak Kesultanan sebagai Penasehat Tim 
Eksplorasi PT.NNT, serta bagaimana Kesultanan me-ne-
gasikan keberadaan hak yang melekat pada Masyarakat 
Adat Cek Bocek. Sampai saat ini rintihan hati pengusiran 
terekam abadi dalam sebuah pantun:

Dapit padado lodana
Uleng pamojong makura
Pararen tu kanga jangi

Kacendeng enteng ramodeng

Setelah sampai ketempat peristirahatan
Membuka bungkusan tembakau atau makanan lainnya

Merenung nasib di perjalanan yang begitu malang
Jawabannya hanya iman yang kokoh

(Sumber: Jasardi et.al,  2011).

Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri mela-
kukan perlawanan atas Daulat Sultan Kaharuddin III 
pada tahun 1935 yang mengusir seluruh masyarakat dari 
pemukimannya, dan demi menghindari pertumpahan da-
rah yang lebih banyak lagi, maka Ne’ adat H Damhudji 
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bin Tunru memerintahkan agar meninggalkan lokasi. 
Keputusan ini terjadi atas perjanjian dengan Kesultanan 
Sumbawa yang berjanji memperluas wilayah. Setelah 
melalui proses perpindahan yang dimulai pada tahun 
1933 hingga tahun 1935, seluruh warga Selesek Rensur 
dan sebagian warga Beru menuju ke Lang Penghadang 
sebagai lokasi pemukiman yang baru, kemudian hari 
setelah penduduk bertambah banyak wilayah tersebut 
dinamakan Lawin (lawan). Adapun isi perjanjian dengan 
Kesultanan Sumbawa mempunyai maksud tertentu, hal ini 
diketahui setelah kolonial Belanda membawa berkarung-
karung pasir yang diambil dari Selesek Rensuri.  

Penduduk yang menempati lokasi baru di bawah 
kepemimpinan adat, yaitu Ne’ adat H. Damhudji bin Tunru, 
kemudian ia membuat kebijakan di lokasi baru mengenai 
pembagian tanah/lahan yang dapat diusahakan sebagai 
persawahan dan mendirikan rumah. Ne’ adat H. Damhudji 
bin Tunru memerintahkan untuk membuka lokasi yang 
masih tertutup hutan. Ne’ adat H. Damhudji membuka 
lokasi di Pliuk Plempat Bengkal, Pliuk Mleku, Kuhang Je-
ringo, dan lainnya. Sementara warga yang lain mengikuti 
di lokasi sekitarnya. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari 
warga masih melakukan aktivitas di lokasi lama, teru-
tama untuk mengambil hasil padi dan bejalit sebagai ke-
butuhan pangan di lokasi baru.

Rumah pertama yang berdiri berlokasi di Karang 
Tengah dimiliki oleh Ne’ adat H. Damhudji, sekarang dekat 
muka Masjid Karang Lawin. Rumah berikutnya berdiri 
di Karang Suri yang dimiliki oleh Kwantan. Setelah itu, 
pembangunan rumah didirikan warga mengikuti arah 
dengan membentuk arah barat-timur. Bahan baku untuk 
mendirikan bangunan rumah diambil dari daerah sekitar 
pemukiman, terutama memanfaatkan kayu yang ditebang 
ketika membuka persawahan.
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Lokasi Lawin pada tahun 1935, secara resmi didudu-
ki oleh Komunitas Selesek Rensuri dengan unit komuni-
tas yang disebut dengan “Karang”, meskipun demikian, 
kepemimpinan Ne’ adat H. Damhudji masih terkoor-
dinir dengan baik. Setelah pemukiman berdiri sebanyak 
kurang lebih 140 rumah termasuk sebuah masjid, maka 
demi memperlancar roda pemerintahan dilakukan pem-
bagian kawasan pemukiman berdasarkan karang (dusun), 
tiap dusun dipisahkan jalan utama yang disebut Raren 
Rango (jalan). Pembagian karang berdasarkan wilayah 
asal (dari Selesek Rensuri), yaitu Karang Suri, Karang 
Beru, Karang Selesek, Karang Aho, dan Karang Pandeng. 
Pada setiap lokasi karang ada seorang pemimpinnya, hal 
ini berdasarkan asal-usul yang dibawa dari kampung 
lama yang disebut Ne’ karang (juru putar). Setelah sistem 
pemerintahan adat berjalan normal, pada tahun 1959 H. 
Damhudji bin Tunru wafat dan dimakamkan di pemaka-
man Jepang, Karang Selesek (Lawin).

Ne’ adat H. Damhudji bin Tunru memimpin di lokasi 
yang baru (Lawin) selama 24 tahun, selama itu pula memi-
liki andil besar dalam menata usaha pertanian, menata pe-
mukiman, maupun sistem pemerintahan di wilayah baru 
tersebut. Setelah wafat dilanjutkan oleh Tuan Raja Has-
bullah bin H. Damhudji yang memimpin Karang Lawin 
dari tahun 1959–1996. Program utama yang dikembang-
kan oleh Tuan Raja Hasbullah adalah membuka akses jalan 
yang memudahkan komunitasnya untuk berhubungan 
dengan wilayah luar serta setiap tahunnya dilakukan 
cacah jiwa. Selain itu, kepada setiap keluarga diwajibkan 
membuat lumbung padi demi ketahanan pangan jika ter-
jadi paceklik.

Pada tahun 1968, dibangun sekolah yang lebih besar 
di Karang Lawin atas inisiatif warga, kemudian setelah 
sekolah berdiri pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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meningkatkan status sekolah tersebut menjadi Sekolah 
Dasar Negeri Lawin. Untuk menjual hasil bumi mereka, 
warga Karang Lawin menggunakan kuda sebagai sarana 
angkutan yang dipasarkan ke Pasar Sumbawa. 

Hingga pada tahun 1974 sistem pemerintahan di-
ganti, yaitu Karang Lawin menjadi Dusun Lawin yang 
menginduk ke Desa Labangkar. Pada waktu itu yang 
menjadi kepala dusun adalah M. Yasin. Beberapa tahun 
dilanjutkan oleh Unru, kemudian beberapa tahun dilan-
jutkan oleh Dayo Injang. Setelah itu digantikan oleh A. 
Rasyid Thalib dan Rusdi Kafli. Hingga pada tahun 2004, 
Dusun Lawin ditingkatkan statusnya menjadi Desa Per-
siapan yang dikepalai oleh Suhardin Manja. Pada tahun 
2007, menjadi desa definitif dengan luas wilayah adminis-
tratif 33,31 km berdasarkan SK Bupati No. 12 tahun 2006.

Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan dusun/
desa dari tahun 1974, terjadi dualisme kepemimpinan, 
meskipun demikian masing-masing pemerintahan ber-
jalan secara harmonis. Untuk urusan keluar dan adminis-
trasi dijalankan oleh pemerintahan dusun/desa. Menge-
nai urusan kedalam yaitu mengatur tata usaha dan tata 
kelola diperankan oleh Parenta Ne’ Adat.

Ketika mulai diberlakukannya UU tentang Pemerin-
tahan Desa pada tahun 1974, komunitas yang dipindah-
kan secara paksa ke lokasi secara administratif diubah 
menjadi Desa Lebangkar, Desa Babar, Desa Lamurung, dan 
Desa Ledang.  Pada tahun 2004, Desa Lebangkar dime-
karkan menjadi 2 desa, yaitu Lebangkar dan Lawin. Pada 
masa-masa itulah, sistem pemerintahan adat masa 
Kepemimpinan Tuan Raja Hasbullah menjadi kurang 
efektif selama kurang lebih 20 tahun. Tetapi selama itu 
pula, ritual dan tata aturan adat masih tetap dapat di-
jalankan  
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Sistem pemerintahan desa dengan batas adminis-
tratifnya, sebenarnya hanya memudahkan pemerintah 
Indonesia untuk pengaturan program–program pem-
bangunan di tiap wilayah tersebut. Meskipun aktivitas 
sistem pemerintahan adat pada masa itu menjadi kurang 
efektif, namun tata aturan adat yang menyangkut aturan 
penguasaan tanah, perkawinan, dan pelanggaran hukum 
tetap dipatuhi dikalangan anggota masyarakat adat, seh-
ingga selama ini ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga.   

Pemukiman Lawin saat ini merupakan lokasi yang 
ditentukan berdasarkan Daulat  Sultan Kaharuddin III 
diperuntukkan warga Selesek dan Rensuri sebagai tem-
pat tinggal, hingga terbentuklah wilayah pemukiman. 
Namun, minimnya program pembangunan merupakan 
cerminan kurangnya perhatian dari pemerintah terha-
dap wilayah ini, disisi yang berbeda kondisi ini malah 
menyebabkan ikatan kekerabatan menjadi semakin kuat 
diantara komunitas masyarakat adat. Meskipun begitu, 
mereka masih merindukan sistem pemerintahan yang 
adil dan dapat menyejahterakan rakyatnya.  

Di bawah kepemimpinan adat Datu’ Sukanda yang 
lintas desa ini memiliki sejarah perjuangan hidup yang 
konsisten dalam memperjuangkan nasibnya dan anggota 
komunitas, meskipun telah pindah dari tanah asalnya 
semula yang telah ditempati bertahun-tahun lamanya. 
Mereka berpindah di sekitar dekat posisi hutan lamanya 
untuk berladang, dan lama-kelamaan sebagian dari hu-
tan hunian lamanya tersebut menjadi meng-hutan, maka 
sejak saat itu pula dan hingga tahun 1980-an masyarakat 
tetap memiliki ikatan kuat dengan wilayah tersebut, di-
mana mereka tetap melakukan aktivitas ekonomi, sosial, 
dan budaya. 
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Secara berkesinambungan masih memelihara dan 
memanfaatkan kebun-kebun yang mereka kelola, seperti 
melakukan bejalit (membuat Gula Aren) di hutan terse-
but, mengambil kemiri, rotan umbi bumbu, menangkap 
ikan, dan sebagainya. Berburu pun tetap dilakukan 
bahkan yang dilakukan secara massal dengan nama 
Nganyang. Ritual tahunan Sedekah Pungka Inu berupa  
ziarah ke makam leluhur yang tiada putus dilakukan 
sampai saat ini.Hingga pada tahun 1983, kehidupan 
ritual masyarakat berjalan normal. Sampai saat itu, 
masyarakat adat (Komunitas Adat) tetap aktif member-
dayakan hasil hutan adatnya atau tanah ulayatnya seba-
gai kegiatan sehari-hari mereka seperti memproduksi 
gula aren (bejalit) yang dibuat dari air pola (enau) yang 
berjumlah 150 titik produksi (titik jalit) dan tersebar di 
dalam wilayah ulayat. 

Namun bibit konflik mulai ditebar. Berawal dari 
konsesi penguasaan wilayah adat/tanah ulayat oleh 
pemerintah dan perusahaan tambang yang berniat ek-
splorasi untuk dijadikan areal konsesi pertambangan. 
Penggunaan ulayat tersebut  dilakukan oleh PT. NNT. 
Pada tahun 1983-1986 dilakukan Survei Regional PT. 
NNT tersebut, sehingga memasuki wilayah Blok Elang 
Dodo Rinti. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa 
nantinya wilayah tersebut akan diekploitasi oleh pe-
rusahaan raksasa. Dengan masuknya survei tersebut, 
akses masyarakat dengan ulayatnya sempat terhenti  
karena dihentikan oleh pemerintah. Alasan mendasar 
pemerintah menghentikan akses masyarakat terhadap 
hutan adatnya, bahwa tanah ulayatnya akan digunakan 
sementara oleh pemerintah untuk survei pertambangan. 

Awalnya masyarakat menerima kondisi ini. Namun 
setelah berakhirnya survei tahun 1986, mereka tidak 
kunjung diberi akses ke hutan adat. Maka, sejak itulah 
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masyarakat adat merasa gelisah dan ketakutan, kare-
na pemerintah mulai melakukan tekanan-tekanan baik 
dari luar maupun dari dalam sendiri. Rupanya keadaan 
itu disebabkan keberlanjutan proses survei kegiatan 
tambang yang ditingkatkan menjadi proses eksplorasi. 
Namun tak seperti apa yang telah dibayangkan oleh 
komunitas adat, terhentinya dengan akses ulayatnya 
akan berakibat komunitas adat mengalami penderitaan 
panjang dan kerugian yang sangat besar.  Karena salah 
satu tempat komunitas bergantung hidup hanya beras-
al dari hasil produksi gula tersebut. Namun tetap saja, 
tidak adanya perhatian dari pemerintah yang hanya ber-
pangku tangan melihat kondisi yang dihadapi komunitas 
tersebut, semuanya nyaris tidak terdengar.

 Hari demi hari masyarakat adat mulai sadar, 
bahwa selama ini mereka hidup dalam cengkraman 
ketakutan dan penderitaan panjang. Maka dengan lan-
tang dan keberanian, masyarakat adat menuntut keru-
gian dan janji kepada pemerintah. Berawal dari itulah, 
komunitas adat berupaya sekuat tenaga agar nantinya 
mereka tidak akan hidup dalam kegelapan lagi. Mereka 
bersikeras memberikan peringatan kepada pemerintah 
maupun kepada investor yang masuk ke tanah ulayat 
mereka, agar betul-betul memperhatikan keadaan mere-
ka. “Ada tidaknya Newmont, kami tetap hidup di wilayah 
adat”, sebuah ungkapan penegasan oleh Datu’ Sukanda. 
Masyarakat Adat Cek Bocek sadar betul bahwa tanah 
yang digunakan tersebut adalah benar-benar tanah ke-
sejarahan, tanah titipan leluhur yang harus diperjuangkan.

***
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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

Yamni

Profil Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun

Wilayah Adat Kemangkuan Tanaq Sembahulun 
berada di wilayah Desa Sembalun Lawang, Ke-
camatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur di 

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 Novem-
ber. Adapun menanam di lahan kering dilakukan pada 
musim penghujan, yaitu antara bulan Desember hingga bu-
lan Juli. Luas areal ini sekitar 960 hektar. Wilayah pemuki-
man menempati areal 97 hektar. Jumlah penduduk sekitar 
12.000 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Sembahulun 
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adalah 70% petani, 20% buruh tani, 5% pedagang, dan 
pegawai 5%. Letak geografis wilayah Adat Sembahulun be-
rada di 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 Ke-

camatan Pringga Baya.
-  Sebelah barat, Gunung Sangkareang wilayah Adat 

Bayan.
 

Masyarakat Adat Sembahulun merupakan masya-
rakat adat yang sudah ada sejak abad ke-13 masehi di 
bumi Gunung Rinjani. Melalui sejarah lisan yang turun 
temurun dan masih berkembang di dalam masyarakat, 
mereka merupakan generasi kedua yang menempati 
wilayah Gunung Rinjani yang dalam bahasa kuno dise-
but sebagai Gunung Beleq. Generasi pertama yang men-
diami 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 “dihilang-
kan” atas pemilikan lahan mereka tersebut, diakibat-
kan oleh serangkaian negaraisasi terhadap tanah adat 
mereka semenjak masa kolonial hingga hari ini. Berawal 
dari penetapan wilayah mereka sebagai kawasan Suaka 
Marga Satwa pada masa kolonial, Setelah itu, mereka 
dipaksa untuk menanam biji kopi serta adanya kebija-
kan mengenai Taman Nasional Gunung Rinjani pada 
masa Orde Baru. Pada masa kini, mereka harus meng-
hadapi perusahaan perkebunan yang mengantongi Hak 
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Guna Usaha (HGU), yaitu PT. Sampoerna Agro. Perusa-
haan yang terletak di kawasan lembah Gunung Rinjani 
wilayah Kekoak ini, letaknya berdekatan pemukiman 
penduduk Dusun Karya, Desa Sajang. Akibatnya kemudi-
an, masyarakat Sembalun kehilangan identitas dan juga 
memori atas kepemilikan tanah-airnya. Hal ini disebab-
kan oleh penguasaan negara atas tanah Masyarakat Adat 
Sembahulun yang sistemik dari masa ke masa. 

Pahitnya Hidup Masyarakat Sembahulun Akibat 
Kopi Arabica 

“Kira-kira pukul 11.00 siang, saya sedang bekerja di 
ladang. Tiba-tiba ada dua orang yang tidak saya kenal 
datang, sehingga saya terkejut dan takut dan berpikir 
ada apa, kemudian dia menghampiri saya meminta 
saya istirahat dari aktivitas, kemudian, saya duduk 
di dekat mereka. Mereka menawarkan kepada saya. 
Mereka mengatakan kepada saya ada sumbangan 
dari pemerintah untuk menanam kopi. Lalu saya ber-
tanya, bagaimana caranya? Dia menjelaskan akan 
menyediakan seluruh bibit berapa pun 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 Nas-
rudin sebagai ketua dan mulailah masyarakat mena-
nam kopi yang dijanjikan. 

Setelah tanaman kopi tumbuh dengan bagus terjadi 
perubahan aturan main proyek penanaman kopi ini, 
bahwa kita akan menyetor buah kopi sebagai pengem-
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balian biaya kepada pemerintah. Setelah panen, be-
berapa tahun bahkan sampai lima tahun tidak pernah 
ditagih setoran buah kopi. Pada saat itu panen buah 
kopi selalu meningkat dari lima kuintal, delapan kuin-
tal bahkan sampai satu ton pada luas areal penana-
man 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 me-
nagih 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 lelah pun 
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 Per-
tanian Kabupaten Lombok Timur. Pak Kirnok dan Bapak 
Badrun datang selaku perwakilan dari dinas tersebut, 
mereka masuk ke wilayah Sembalun dan memperkenal-
kan program penanaman bibit kopi. Bibit-bibit kopi itu 
dibawa untuk dibagikan kepada masyarakat, dengan tu-
juan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sembalun 
agar menjadi lebih baik. 
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 Setelah diberikan penjelasan oleh perwakilan 
dinas perkebunan dan pertanian tentang mekanisme 
program penanaman, masyarakat kemudian menerima 
de-ngan senang hati bibit kopi yang didatangkan terse-
but. Dengan perasaan gembira, Masyarakat Adat y ber-
bondong-bondong mengambil bibit kopi itu, kemudian 
menanamnya. Setelah beberapa tahun kemudian, kopi 
itu tumbuh dan berbuah bahkan sampai panen berkali-
kali. Namun, tiba-tiba masyarakat didatangi oleh perwaki-
lan dinas perkebunan dan pertanian yang memberitahukan, 
bahwa program penanaman kopi itu adalah hutang yang 
harus dibayar oleh masyarakat. Padahal, awal janji program 
pembibitan kopi itu berupa sumbangan dari pemerintah.

“Pada saat yang sulit inilah, sang penagih menegaskan 
jika saya tidak bisa membayar hutang, maka saya di-
minta membayar dengan menyerahkan lahan saya. 
Kami sangat tidak setuju menyerahkan lahan kami un-
tuk membayar hutang. Barang yang sudah saya terima 
dan dimasukkan sebagai hutang adalah sebuah tangki 
semprot, 50 kg pupuk KCL, satu botol obat pemberan-
tas 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 ke rumah saya. Saya menerima 
pembayaran lahan dengan bawang putih sebanyak 
tiga kwintal itu karena saya sangat takut berhutang 
kepada pemerintah. Perasaan takut itu sengaja dicip-
takan dengan cara menagih terus-menerus setiap hari 
sampai saya menyerah”, ungkap Muliono lebih lanjut.
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  Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib yang 
dihadapi oleh masyarakat Kemangkuan Tanaq Sembahu-
lun. Sebagaimana pengalaman Muliono yang terjadi ke-
tika penagihan pembayaran bibit kopi pada tahun 1980, 
tiba-tiba terjadi kemarau berkepanjangan yang meng-
akibatkan kopi gagal panen. Masyarakat Sembahulun 
pada waktu itu, tidak mempunyai apa-apa untuk mem-
bayar 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 se-
bagai 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 diram-
pas 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 
pengambilalihan lahan warga Sembalun tersebut, ban-
yak masyarakat yang kehilangan lahannya. Masyarakat 
mengalami kebingungan, kemana masyarakat adat 
harus mencari lahan untuk bercocok tanam sebagai 
penyambung hidup untuk kehidupan anak, istri dan ke-
luarganya?

Bahkan gadung menjadi satu-satunya makanan al-
ternatif Masyarakat Adat Sembalun untuk menyambung 
hidup, karena lahan masyarakat adat untuk menanam 
ubi dan makanan lainnya sudah tidak ada. Padahal, se-
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mua orang tahu bahwa gadung merupakan jenis umbi-
umbian yang mengandung racun, bila salah dalam pen-
golahannya 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. Se-
mua orang tahu betapa enaknya ubi, kalau ditanam di 
kawasan itu dan juga ubinya sarian (ukuran jumbo). 
Namun sekarang udah tidak lagi, yaknaraq tangkak-
ku 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 mena-
nam biji kopi melalui tipu-muslihat. Masyarakat Adat 
Sembahulun diberikan janji biji kopi yang awalnya be-
bas biaya atau gratis, kemudian yang terjadi mereka 
harus merelakan tanahnya terlepas untuk membayar 
biji kopi yang mereka tanam. Tak hanya pada masa Orde 
Baru yang terjadi pemaksaan atas pelepasan tanahnya, 
Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun pada masa sebe-
lumnya, yakni masa kolonial juga mengalami pelangga-
ran atas hak tanahnya.
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A. Sejarah Masyarakat Adat  Tanaq Sembahulun
Sejarah awal mula Lembaga Masyarakat Adat Sem-

bahulun harus dirunut melalui pemaknaan kata Sem-
bahulun. Sembahulun berasal dari gabungan dua kata 
yaitu kata Sembah dan Ulun. Sembah berarti menyem-
bah, mengikuti, menghormati, tunduk, patuh, dll. Ulun 
berarti hulu, di atas, kepala, pemimpin, dll. Sembahulun 
bisa diartikan kegiatan masyarakat yang tidak boleh ter-
lepas 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 pemerin-
tah, atasan, dan orang yang dianggap sebagai tetua di 
dalam masyarakat. Masyarakat Adat Tanaq Sembahu-
lun 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 generasi kedua ter-
jadi sekitar abad ke-13, mereka membangun pemuki-
man pertama kalinya di wilayah tersebut yang dikenal 
sebagai Desa Beleq.  

Desa Beleq merupakan kompleks perumahan yang 
terdiri atas tujuh rumah saja. Menurut aturan masyarakat 
adat saat itu, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Per-
tumbuhan masyarakat adat dari hasil perkawinan tidak 
bisa dibatasi. Akibatnya keturunan masyarakat dari pe-
mukim Desa Beleq berpindah, mereka membentuk pe-
mukiman baru yang dianggap lebih nyaman dan lebih 
luas di sekitar Lebak Daya sekarang. Perpindahan ini 
merupakan pengembangan sistem tata ruang dan pe-
mukiman masyarakat adat yang lebih luas serta lebih 
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maju saat itu. Sistem pranata sosial di pemukiman baru 
ini berkembang dengan dibangunnya Bale Malang. Bale 
Malang ini berfungsi sebagai tempat bermusyawarah 
untuk 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). Pada abad 
ke-9, kawasan Lembah Rinjani ditetapkan sebagai 
tempat perkampungan dengan nama Tanaq Semba-
hulun yaitu di Lendag Goar (savana yang luas) dan 
Lembah Mentagi. Pada abad ke-13, masyarakat mene-
tap 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). Ketujuh buah rumah itu tidak boleh ditam-
bah dan dikurangi. Seiring dengan pertumbuhan pen-
duduk, 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 di-
tuturkan H. Acip (80 thn) 

Ketika perkampungan Suranala terbentuk seki-
tar abad ke-14, terjadilah sistem pemerintahan WIK TU 
TELU (awik-awik tau telu), yaitu sistem ini dipimpin oleh 
tiga orang tokoh adat, terdiri dari Pengulu Adat yang 
bertempat tinggal di Desa Beleq, Pemangku Adat ber-
tempat tinggal di Keapahan Selong, dan Adat yang tinggal 
di Suranala. 

Perkembangannya sekitar abad ke-16, pranata so-
sial kemasyarakatan bertambah menjadi empat kom-
ponen yang disilangkan (dipanutin) sesuai tugas masing-



142

Taman Suaka Marga Satwa Rinjani

Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat

masing yaitu Silak Kiayi, Silak Pemekel, Silaq Pemangku, 
dan Silaq Pade. Kiayi, (urusan Ketuhanan) mengurusi 
bidang keagamaan melakukan pembinaan mental spiri-
tual. Pemekel, yaitu sebagai pemimpin adat yang ber-
tugas mendengarkan dan memperhatikan kepentingan 
masyarakat. Pemangku Adat atau pemimpin Kerama Desa 
yang bertugas untuk menegakkan sanksi-sanksi pelang-
garan adat. Pade, yaitu orang yang mampu memberikan 
pelajaran kepada penduduk untuk menyiapkan, mem-
buat, dan menggunakan alat kelengkapan rumah tangga, 
pertanian, dan senjata.

Pada masa masuknya pengaruh kolonial, secara 
politis pemerintah kolonial Belanda tidak menjajah 
masyarakat Sembahulun, melainkan secara budaya ter-
jadi. Hal ini dilihat dari pergeseran istilah WIK TU TELU 
berubah menjadi WET TU TELU yang mengalami pergeser-
an makna, akibat dari politik devide et impera, yaitu poli-
tik adu domba yang dijalankan oleh pihak kolonial.

B. Kawasan Suaka Marga Satwa Rinjani: Penge-
birian Hak-hak Masyarakat Adat pada Masa 
Kolonial

Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun dari zaman 
dahulu beraktivitas di dalam hutan. Semenjak nenek 
moyangnya, mereka mendiami wilayah di sekitar lereng 
Rinjani, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. 
Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang dahu-
lunya kawasan masyarakat adat dan seluruh kekayaan 
yang ada di dalamnya 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 
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tidak berani memasuki kawasan hutan mereka sendiri 
sebagai akibat dari kebijakan pemerintah mengenai 
Hutan Negara, semenjak zaman kolonial. Masyarakat 
Adat Sembahulun tidak mengetahui cara untuk mem-
pertahankan tanah yang diambil oleh oknum pejabat 
Kehutanan dan Perkebunan di wilayah ini. Sebagaimana 
tuturan Ustadz Abdurrahman Sembahulun sebagai beri-
kut: 

“Pada tahun 1941, diadakan klasiran terhadap ka-
wasan atau wilayah Kemangkuan Tanaq Sembahulun. 
Antara lain ada yang dijadikan tanah GG, hutan tu-
tupan, hutan lindung, hutan Suaka Marga Satwa, dan 
lahan hak milik. 

Adapun lahan yang dijadikan tanah GG antara lain; 
Lendang Tinggi, Dalam Petung, Urat Kemitan, Ke-
bon, Aur Ketu, Aran Puk Otak, Mercak, Dendaun, Se-
lak Langan dll. Luas 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.

Sedangkan, 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 Pa-
pek Belunak, Sada, Peraya, Orong Tojang, Gureja, Lauk 
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Rura, Nangka Beleq, Rembuk, Jororng Bangket, Talun 
Kubur Nunggal, Lekok, Telaga, Ara Manis, Urat Lom-
bok, Nap-Nap, Reban Dendaun, Manuk dll. 

Pada tahun 1950, sebagian besar lahan hak milik yang 
tersebut di atas dibuatkan pipil. 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.

B.1. Mangku Gawar, Mangku Makam, dan Mangku 
Gumi: SistemPemanfaatan Hutan Masyarakat Adat 
TanaqSembahulun 

Sebelum pemerintah kolonial menetapkan secara 
sepihak yang menjadikan Hutan Adat Masyarakat Sem-
balun sebagai Taman Suaka Marga Satwa, masyarakat 
adat telah melakukan aktivitas keseharian di hutan adat 
mereka. Nenek moyang masyarakat Sembalun mendi-
ami wilayah di sekitar lereng Rinjani ini. Masyarakat 
ini memanfaatkan kekayaan yang dimiliki hutan sesuai 
kearifan lokal. Contohnya adalah saat masyarakat mem-
bangun sebuah rumah, maka peran Mangku Gawar dibu-
tuhkan. Keahlian Mangku Gawar yang mampu meng-
hitung satu pohon kayu yang cukup untuk pembangun 
satu rumah serta memperkirakan seluruh pembiayaan-
nya. Adapun yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil 
hutan yang lain, seperti proses memburu Rusa dan Ki-
jang, semuanya diatur oleh Kemangkuan dalam hal ini 
Mangku Gawar. Tidak boleh memburu hewan-hewan itu 
pada saat mereka berkumpul, beranak kecil, maupun 
yang sedang hamil. Yang boleh diburu adalah hewan 
yang sudah tua yang disebut Toak Tanggek serta terpi-
sah dengan lainnya misalnya flora. Seperti pemburuan 
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hewan, masyarakat melakukan perburuan hanya sesuai 
kebutuhan dan tanpa adanya intervensi dari pihak 
manapun. Namun, lambat laun penguasa saat itu, yaitu 
pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa kegia-
tan masyarakat ini di hutan dapat merusak ekosistem 
yang ada. Maka, pemerintah Hindia Belanda mengelu-
arkan surat keputusan untuk menjadikan hutan di ka-
wasan 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 Keputu-
san nomor: 15/Staatsblad/Nomor 77. Tanggal 12 Ma-
ret 1941.” (Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani)   

Penetapan sepihak pemerintah kolonial melalui 
Kawasan SUAKA MARGA SATWA dengan SK no 15/Staats-
blad/nomor 77 pada tanggal 12 Maret 1941 di wilayah 
Adat Sembahulun ini, bertujuan memberi perlindungan 
ekosistem yang ada di kawasan hutan Gunung Rinjani. 
Diterbitkan SK oleh pemerintah kolonial menyebabkan 
sistem pranata sosial masyarakat Sembalun menjadi 
berubah. Pada tahun tersebut sistem paranata adat beru-
bah 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 Ashhaab-
ulkahfi1. Tujuh tangga adalah sebagai simbol kepedulian 

1 Cerita tentang orang beriman yang diselamatkan oleh Allah dengan 
tertidur di dalam gua selama ratusan tahun untuk menghidar dari 
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terhadap: pertama, simbol tangga pertama adalah pe-
mimpin mengutamakan Tuhan Allah Sang Pencipta, ka-
rena tidak ada kekuatan apapun kecuali ada karunia dari-
Nya. Kedua, simbol tangga yang kedua adalah pemimpin 
memperhatikan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Keti-
ga, simbol tangga yang ketiga adalah seorang pemimpin 
yang mementingkan ajaran agama dan berjuang dalam 
menjalankan syariat ajaran tauhid atau sa’sa’ (sasak). 
Keempat, simbol tangga yang keempat adalah pemimpin 
sangat memperhatikan lingkungan hidup dan alam tem-
pat manusia berkehidupan, agar tetap terjaga keutuhan 
dan kelestariannya. Kelima, simbol tangga yang kelima 
adalah pemimpin lebih mengutamakan kepentingan 
orang banyak daripada kepentingan pribadi-pribadi; 
Keenam, simbol tangga yang keenam adalah pemimpin 
mementingkan keluarga dan handaitaulan. Ketujuh, 
simbol dari tangga ketujuh adalah pemimpin mengu-
tamakan kepentingan pribadinya. Konsep kepemimpi-
nan dengan filsafat Pituq Bale, Pituq Upak-Upak (tujuh 
rumah, tujuh tangga) adalah para pemimpin adat selalu 
mengutamakan kepentingan amanat tugasnya sebagai 
pemimpin dibanding diri pribadinya.

kejaran tentara raja yang lalim. Mereka terbangun tanpa menua, 
dan pada akhirnya dapat hidup di era raja yang sudah beriman. Ce-
rita ini menunjukkan bahwa Allah merupakan satu-satunya pelin-
dung manusia dan juga apa yang terjadi menunjukkan kekuasaan 
Allah. Apa yang terjadi pada Ashhabulkahfi ini diceritakan dalam 
kitab suci.
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Gambar 1. Tujuh tangga
Sumber: koleksi Yamni

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 sistem kepemimpinan menjadi 
sistem WET TU TELU, menunjukkan sudah adanya pene-
kanan pemisahan wilayah pemerintahan oleh pemerin-
tah Hindia Belanda. Ketiga pemimpin tersebut di dalam 
menjalankan sistem pemerintahannya tidak boleh saling 
intervensi. Ada pembagian peran yang telah dipisah-
pisahkan. Perbedaan ini terlihat dari peran Pemekel 
yang lebih menekankan penguasaan untuk mengatur 
masyarakat dan wilayah adat.

Hubungan dengan Allah SWT dipimpin oleh Pe-
ngulu yang mengurus masalah agama, pendidikan warga, 
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perkawinan, kelahiran, upacara khitanan, penyelesaian 
proses kelahiran, dan kematian. Hubungan dengan sesama 
manu-sia dalam pergaulan sosial dipimpin oleh seorang 
yang disebut perbekel. Perbekel ini mengurusi masalah 
kehidupan bersama untuk menyelesaikaan masalah 
kesejahteraan bersama, misalnya gotong royong mem-
bangun tempat ibadah, membangun bale belek, rumah 
warga, kandang ternak, lumbung padi, saluran irigasi, 
jalan, dan jembatan kampung yang disebut tete. Dalam 
pelaksanaannya diantara 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 untuk bantu-membantu.

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

Mangku Gumi berperan memimpin masyarakat 
adat untuk mengatur tata ruang wilayah adat. Cakupan 
kerja dalam tata ruang ini menyangkut tempat mendi-
rikan perumahan, tempat pekuburan, tempat persawa-
han, tanah lapang sebagai tempat untuk melaksanakan 
kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di rumah, serta 
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 uru-
san Ketuhanan, sedangkan Pemangku Adat untuk 
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urusan Alam lingkungan, dan Pemekel Adat bertugas 
untuk urusan Kemasyarakat (Manusia). 

Pengulu Adat dibantu oleh Enam Kiyai dan Pemangku 
dibantu oleh enam Mangku antara lain; Mangku Gumi 
bertugas untuk mengatur tata ruang dan tata letak, 
Mangku Gawar bertugas untuk mengurus tentang hu-
tan, Mangku Makem bertugas utnuk mengatur mata 
air, Mangku Gunung bertugas untuk mengatur pegu-
nungan yang berada di sekitar kawasan Rinjani, Man-
gku Rantemas berfungsi untuk mengatur tentang ca-
gar 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 mengatur kegiatan 
pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Pada saat itu, ang-
gota masyarakat tidak dibebaskan untuk memasuki ka-
wasan hutan. Seseorang atau sekelompok orang boleh 
memasuki kawasan hutan atas izin dan keputusan mangku. 
Seseorang harus memberitahukan kepentingannya un-
tuk bisa 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 bu-
rung dengan getah, memasang perangkap yang dalam 
istilah lokal 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 memban-
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gun rumah, tempat ibadah, dan rumah adat yang disebut 
bale malang. Bale malang ini berupa bangunan yang ber-
fungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk membahas 
permasalahan masyarakat.

Peran Mangku Gawar sangat dibutuhkan. Keputu-
sannya tidak akan pernah ditolak. Kemampuannya san-
gat mumpuni memenuhi kebutuhan bahan bangunan 
anggota masyarakat adat. Keputusannya selalu menja-
min kelestarian alam. Mangku gawar selalu  tepat dalam 
menghitung kebutuhan anggota masyarakat hanya dengan 
sebatang pohon saja. Setiap orang diberikan jatah hanya 
satu pohon saja. Jika bangunannya besar, mangku me-
milihkan pohon yang cukup untuk bangunan yang akan 
dibuat. Begitu juga rumah yang kecil dicarikan kayu 
dengan ukuran yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Yang 
termasuk tugas dan kewenangan mangku gawar adalah 
menentukan para pekerja yang dianggap ahli secara tu-
run-temurun untuk mengolah kayu bebatang atau gelon-
dongan menjadi ramoan atau balok sesuai kebutuhan. 

Tugas lainnya adalah mengatur sistem pengang-
kutan 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 kekua-
tan masyarakat mengangkut secara bersama-sama yang 
dikenal dengan bekatiran. Kegiatan bekatiran dilakukan 
oleh 20 orang, untuk satu potong kayu yang sudah ber-
bentuk balok atau ramuan minimal panjangnya 20 meter. 

Mangku Makem adalah petugas adat yang berpe-
ran untuk mengatur penggunaan air untuk irigasi, air 
minum, dan pelestarian. Pelestarian biasa dilakukan mela-
lui penerapan larangan adat yang tabu untuk dilanggar. 
Larangan adat ini disebut maliq. Dengan sistem larangan 
maliq tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Dok-
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trin maliq ini berarti angka penebangan nol, sepanjang 
sistem masyarakat adat tetap berfungsi. Mangku makem 
tidak perlu mengatur sanksi, karena tidak mungkin ada 
pelanggaran oleh masyarakat adat. Bahkan untuk me-
masuki kawasan mata air, tidak akan dilakukan tanpa 
ada kepentingan adat. Seseorang mendatangi sumber 
air, bila ada kepentingan mengambil air untuk acara/ke-
giatan khusus, seperti khitanan atau penyembelihan hewan.

Mangku makem dalam kegiatan menjaga kelestarian 
mata air dibantu oleh beberapa pemuka, berdasarkan 
jumlah mata air yang ada dalam wilayah adat yang dia-
turnya. Pembantu mangku makem ini berperan menga-
tur pelaksanaan ritual syukuran untuk masyarakat adat 
yang berhasil panen setiap musim di suatu mata air 
tertentu atau dilaksanakan di lahan pertanian masing-
masing. Biasanya ritual dilaksanakan secara bergiliran 
sesuai urutan pemberitahuan pelaksanaannya. 

Jika anggota masyarakat adat mengadakan acara 
keluarga dan membutuhkan air dari 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 kepent-
ingan acara pernikahan putra-putri mereka. Masyarakat 
adat memberi nama aik sembek. Sedangkan untuk peny-
embuhan  atau syukuran atas kesembuhan dari suatu pe-
nyakit, masyarakat adat menyebut air itu sebagai aik medo.

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 ba-
han lain seperti  bara api yang dimasukkan ke dalam air 
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tersebut. Bara api yang digunakan untuk 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 
masyarakat adat Sembahulun yaitu Loh Langgar, Loh 
Dewa, dan Loh Makem. Loh Langgar adalah suatu upacara 
yang lebih menitikberatkan kepada ajaran keagamaan 
yang dilaksanakan sekali dalam setahun seperti pada bu-
lan Rabbiul’awal. Rangkaian acaranya antara lain; Peraja 
yaitu salah seorang tokoh adat yang dijadikan peraja di-
kawal oleh empat orang peraja muda dan diiringi oleh 
seluruh masyarakat adat dari rumah adat untuk menuju 
langgar atau masjid sambil berteriak yeh, yeh ouuuu, 
yeeh ouuu. Semakin banyak masyarakat yang mengiringi 
dan semakin keras teriakannya, maka 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 be-
rada di dalam langgar, kemudian masyarakat mengucap-
kan kata aammmbeen dan berebutan mengambil uang 
tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di luar 
langgar berlarian mencari pepohonan untuk digerakkan 
agar buahnya menjadi banyak.

Rangkaian akhir dari ritual Loh Langgar ini adalah 
Armulut yaitu acara makan berjemaah menggunakan 
alas daun pisang di setiap kampung, sedangkan para 
tokoh adat yang di dalam langgar menggunakan Ancak 
(anyaman bambu). Dengan ketentuan nasi yang sudah 
disediakan itu harus habis tidak boleh tersisa walau 
sebiji beras nasi, jika ada yang tersisa baik sengaja 
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atau tidak, maka akan tumbuh penyakit butir (caplak). 
Masyarakat menyebut penyakit ini sebagai 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 perempuan dalam ritual tersebut, maka 
acara tersebut tidak mungkin akan dapat diadakan. Hasil 
hutan yang dimanfaatkan dalam acara tersebut seperti 
rotan untuk mengikat, yaitu Ancak, Tawar, Kulat Len-
dong (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 ini di 
dalam Masyarakat Adat Sembahulun. Kearifan lokal 
semacam ini menunjukkan, bahwa wilayah adat dan 
juga identitas Masyarakat Adat Sembuhulun begitu kuat 
sebagai pemangku, sekaligus pemilik dari wilayah ka-
wasan Gunung Rinjani.

C. Tanam Kopi Gagal, Tanah Sembalun Diambil: 
Tanam Paksa Kopi Pada Masa Orde Baru

Sebagaimana kisah pembuka tulisan ini disam-
paikan, pada tahun 1980-an Dinas Perkebunan Provinsi 
Nusa Tengara Barat mendatangkan proyek penanaman 
kopi (PRPTE) yang dibagikan kepada masyarakat adat 
di Sembalun, sebagai upaya mengembalikan kejayaan 
kopi Arabika atau yang sering disebut Kawa Sembalun. 
Namun, sepertinya pemerintah tidak bersungguh-sung-
guh terhadap proyek itu, sehingga tanaman kopi terse-
but tidak berhasil. “Bagaimana bisa berhasil proyek itu 
kan datang pada awal musim panas”, gugat Bapak Alwi 
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salah satu petani kopi tersebut. Selain penanamannya 
pada akhir musim hujan (awal musim panas), pembi-
naan 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 ha-
nya beberapa tahun. Pada saat bawang putih gagal, 
kami kebingungan harus berbuat apa, sebagian dari 
kami pergi ke Malaysia mencari nafkah untuk keluar-
ga”. 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 melalui pemaksaan mena-
nam biji kopi, pemerintah pun melakukan upaya melan-
jutkan kebijakan Suaka Marga Satwa yang sebelumnya 
terjadi pada masa kolonial. Pemerintah melalui Dinas 
Kehutanan datang membagikan program perlindungan 
seperti penanaman kayu dan juga penanaman bibit kopi. 
Akibat dari berbagai program itu adalah hilangnya kea-
rifan lokal masyarakat dalam pengelolaan dan peman-
faatan wilayah hak masyarakat adat, salah satuya adalah 
wilayah Mangku Gawar dan sistem pengelolaannya su-
dah hilang. Kakek Unih menuturkan:

“Sehabis sholat subuh, saya bersama bapak saya be-
rangkat ke kebun untuk mencari kayu sebagai persia-
pan membangun rumah. Sampai di kebun kami istira-
hat sebentar, sambil melihat kiri kanan siapa tahu ada 
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Buron atau Senggah (Rusa atau Kijang) yang berkeli-
aran di sekitar kami. Kami melihat jejak kaki dari he-
wan-hewan tersebut, kemudian kami segera membuat 
perangkap dan memasangnya kira-kira 100 m 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, 
‘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 se-
orang mandor hutan, kemudian saya bersembunyi di 
bawah rimbunan 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 diam-
bil”, demikian tuturan Kakek Unih. 

Keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan 
semakin nyata akibat dari penetapan kawasan Suaka 
Marga Satwa tersebut. Sebagaimana tuturan dari cerita 
kakek di atas, masyarakat akhirnya tidak dapat meman-
faatkan hasil hutan serta terhempas dari ruang aktivi-
tasnya selama ini, yaitu hutan. 

Masyarakat adat Tanaq Sembahulun hidup di seki-
tar kawasan hutan Gunung Rinjani menjunjung tinggi 
kearifan lokal dengan nilai adat-istiadatnya yang taat 
terhadap Pencipta-nya, patuh kepada pemimpin serta 
menjaga nilai gotong-royong. Namun, pemerintah desa 
berdasarkan UU No. 22 tahun 1975 tentang Pemben-
tukan Desa, telah mengubah wajah Masyarakat Adat 
Sembahulun. Pada masa ini, seluruh wilayah adat dan 
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masyarakat adat di bawah kekuasaan kepala desa. Selain 
itu, UU No. 22 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan 
Desa diberlakukan pula. Fungsi dan peran lembaga adat 
sangat lemah dan beralih-fungsi, menjadi fungsi dan 
peran administrasi  dalam kegiatan pemerintah desa. 
Pemimpin adat yang disebut Pemekel berubah menjadi 
kepala desa, Pemangku menjadi LKMD (Lembaga Ke-
tahanan Masyarakat Desa), dan Pengulu menjadi LMD 
(Lembaga Musyawarah).

C. 1. Taman Nasional Gunung Rinjani 
Pada masa Orde Baru ini pula, dikeluarkan Surat 

Pernyataan Menhut RI 1990 yang menyatakan bahwa 
Gunung Rinjani dinyatakan sebagai Taman Nasional Gu-
nung Rinjani (TNGR). Akibat dari diberlakukannya TNGR 
atas hutan adat Masyarakat Sembalun, maka masyarakat 
tidak dapat memasuki wilayah hutan secara leluasa, ser-
ta tidak dapat lagi dijadikan sebagai sumber penghidu-
pan secara ekonomi maupun spiritual.

“Sejak diambil-alihnya kawasan Gunung Rinjani se-
bagai Taman Nasional Gunung Rinjani, kesempatan 
perempuan adat yang selama ini ikut mengelola dan 
menikmati hasil menjadi tertutup, seperti mengambil 
jamur, mengambil kayu bakar, dan mengambil sa-
yuran seperti pakis, jamur tiram, jejongan”. Keluh Inaq 
Arsamin, 76 tahun, salah seorang Perempuan Adat Ke-
mangkuan Tanaq Sembahulun. 

Tidak hanya Inaq Arsamin yang merasakan ke-
hilangan atas hutan mereka yang berdampak terhadap 
kesulitan ekonomi. Hal ini dirasakan pula oleh Amaq Ji-
naip 82 tahun. Ia menuturkan: 
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“Sejak pengambilalihan itu, sebagai masyarakat su-
dah 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 tinggal berdekatan langsung dengan 
kawasan Gunung Rinjani. Ia menceritakan: 

 
“Awal diambil-alihnya kawasan Gunung Rinjani oleh 
pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, 
kawasan Gunung Rinjani setiap tahun terjadi keba-
karan yang berdampak langsung terhadap kebun-
kebun masyarakat di sekitarnya serta juga berakibat 
punahnya satu-satu tumbuhan langka dan endemik 
yang ada di kawasan itu”, cerita Murtindih.

C.2. Surat Pernyataan Menteri Kehutanan No. 448/
Menhut- VI/1990

Wacana pemerintah mengenai upaya perlindu-
ngan ekosistem yang ada di kawasan hutan Gunung 
Rinjani, maka direncanakan pemisahan wilayah antara 
hutan dan taman nasional, kemudian tercetus melalui 
Surat Keputusan (SK) No. 448/Menhut/VI/1990 yang 
dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, bahwa wilayah 
hutan Gunung Rinjani sebagai Taman Nasional Gunung 
Rinjani. Kebijakan ini semakin dipertegas dengan adanya 
berbagai keputusan sebagai kelanjutan dari SK di atas.

Pada tahap berikutnya yang bertepatan pada tang-
gal 23 Mei 1997, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK 
No. 280/kpts-VI/1997 tentang Kawasan Hutan Gunung 
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Rinjani menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Em-
pat hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 27 Mei 
1997, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 180/
kpts-IV/1997 tentang Unit Taman Nasional Gunung 
Rinjani setingkat Eselon IVa. Pada tanggal 10 Juni 2002, 
Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 6186/kpts-
II/2002 tentang Unit Balai Taman Nasional Gunung 
Rinjani setingkat Eselon IIIa. Pada tanggal 1 Februari 
2007, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. P.03/
Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Seksi Konservasi 
Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang dibagi 
menjadi 2 wilayah seksi; Wilayah 1 Lombok Barat dan 
Wilayah 2 Lombok Timur dan Lombok Tengah.

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 serta beberapa pos jaga. 
Sedangkan mengenai wilayah Taman Nasional Gunung 
Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Timur seluas 
22.152,88 hektar, yaitu sama dengan 53%. Sementara 
wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani di Kabupaten 
Lombok Tengah, seluas 6819,45 hektar yang sama de-
ngan 17% yang terbagi dalam enam resort, yaitu Aikmel, 
Kebun Kuning, Joben, Sembalun, Aikberik, Steling, dan 
beberapa pos jaga. (Franky, Sejarah Taman Nasional Gu-
nung Rinjani). 

Kawasan hutan adalah bagian dari lahan yang 
terpenting bagi masyarakat adat untuk mendapatkan 
penghidupan selain dari persawahan, karena banyak ke-
kayaan hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Namun, sejak diberlakukan SK No. 280/
kpts-VI/1997 tentang Kawasan Hutan Gunung Rinjani 
menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), beraki-
bat seluruh kawasan yang pernah dikelola dan diman-
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faatkan oleh masyarakat, diambil dan dijadikan TNGR. 
Diantaranya adalah tempat masyarakat adat untuk me-
nanam Bawang Putih, seperti di wilayah Memerong, 
Kanji, Celidan, Lompak, Puspus, Bonjeruk, Pelar, Bakba-
kan, Manto, Koan Kalik, Maletan, Urat Baras, Urat Jiring, 
dan Abangan Tengengea, serta tempat penggembalaan 
hewan ternak Peropok (tempat hewan ternak minum) 
dan tempat masyarakat berburu Koak (Savana tempat 
perusahaan Sampoerna Agro 280 ha). Maka, luas keselu-
ruhan yang “dikuasai” oleh negara adalah 8000 ha.

Keterkaitan antara masyarakat adat dengan Rinjani 
serta lahan-lahan yang ada di seluruh lembahnya, meru-
pakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan begitu 
saja. Kawasan Gunung Rinjani yang dimanfaatkan dan 
dikelola dengan kearifan lokal masyarakat, maka tidak 
sedikit pun ada asap bara api yang membakar kawasan 
tersebut. Ketika itu, Rinjani masih dipenuhi kekayaan 
yang dimilikinya, masyarakat adat dapat hidup sejahtera 
dan penuh dengan kedamaian. Namun, kondisinya ber-
balik ketika Rinjani dikuasai oleh negara.

Dampak penguasaan negara terhadap pengelolaan 
hutan masyarakat adat, salah satunya adalah hilangnya 
beberapa mata air di Gunung Rinjani. Ketika pengelo-
laan hutan masih dikelola oleh masyarakat adat dalam 
hal ini yaitu Mangku Gawar, seluruh mata air yang ada 
di wilayah Adat Sembahulun tetap aktif sepanjang ta-
hun walaupun pada musim kemarau. Betapa tidak, jika 
masyarakat adat akan menebang satu pohon saja, maka 
masyarakat adat harus menanam dan memelihara mini-
mal sepuluh pohon sebagai upaya pelestariaan hutan adat. 
Sa-ngatlah berbanding terbalik sejak diambil-alihnya ka-
wasan hutan oleh pemerintah. Sejak saat itu, mulai terjadi 
pembalakan liar (Illegal logging) diikuti oleh kebakaran 
ketika datangnya musim kemarau (Rich, 1999). 
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Pembalakan liar dan kebakaran hutan mengaki-
batkan tanah-tanah menjadi lapuk, ketika datang musim 
penghujan yang terjadi tanah longsor dan banjir ban-
dang. Lahan-lahan masyarakat yang ada di lembah dan 
terlebih lagi di pinggir sungai, hanyut tergerus oleh ban-
jir bah, sedangkan lahan masyarakat di sekitar pinggir 
bukit tertimbun oleh bebatuan akibat longsor, seperti 
yang terjadi di wilayah Sendong Papek, Belunak, Sada, 
Orong Tojang, Dalem Bara, Rante Mas, dll.

Foto 2. Kebakaran hutan Rinjani
Sumber: Koleksi Yamni, Kontributor: Yamni

Sungguh indah memang, jika teringat Sembahu-
lun tempo dulu. Ketika masyarakat adat akan menanam 
padi merah, semua masyarakat menurunkan kerbau dan 
sapi-sapinya dari lahan pengembaraan di hutan Rinja-
ni untuk membajak sawah dengan sistem yang disebut 
Nggaro. Hari ini, pemandangan seperti itu sudah tidak 
dapat dinikmati lagi. Savana tempat pengembaraan sato 
hewan telah menjadi milik perusahaan serta menjadi Ta-
man Nasional Gunung Rinjani. Akibatnya banyak hewan-
hewan yang mati dan hilang, kalaupun ada yang tersisa 
pun merupakan hewan liar yang sulit dipanggil apalagi 
dipulangkan untuk membajak sawah. 
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“Sekitar bulan 11 tahun lalu, saya meminta paman un-
tuk 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. ‘An-
akku saya tidak berani lagi kerja di sana, tadi saya di-
marahi 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 untuk datang ke kantor-
nya, 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 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 di sana masih ada tem-
bok pembatas yang dibuat dulu, masih ada bekas bede-
ngan bawang putih di sana?’ ‘Begini aja Pak Parmo, asal-
kan Pak Parmo tidak kerja di sana, nanti kami beri dua 
hektar di tempat lain katanya...’. ‘Sejak kapan bapak pu-
nya lahan di sini, semua lahan ini sudah ada yang punya’. 
Saya bilang begitu sama mereka, lalu mereka terdiam”, 
tutur Parmo S. Alfarisyie 39 tahun. Mantan Ketua Komu-
nitas Pemerhati Lingkungan Hidup – Sembalun Pencinta 
Alam KPLH-SEMBAPALA.
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D. HGU PT. Sampeorna Agro: Perluasan Negaraisa-
si Tanah Adat Sembalun

Siapa yang tidak menjerit ketika kehidupan yang 
sudah serba sulit dan sempit, sedangkan adanya lahan 
yang subur, tanaman yang makmur tidak dapat lagi 
dinikmati lagi. Ingin berontak tetapi tidak berdaya, in-
gin berteriak namun tidak mampu bersuara. Kami hanya 
mampu berdiam bersama kebodohan dan hanya tertun-
duk bersama kemiskinan. Buruh tani adalah jalan ter-
baik demi hidup dan kehidupan, sedangkan jadi buruh 
migran demi secuil rupiah merupakan jalan terakhir.

Tokoh adat menuturkan:
“Pada mulanya mereka (grup cendana—keluarga Soe-
harto—tambahan pen) menyewa lahan di Dpur Belek 
seluas kira-kira lima hektar milik masyarakat. Pada 
tahun 1987, datang Presiden Soeharto untuk melaku-
kan panen raya bawang putih, sekaligus mengundang 
investor untuk mengembangkan 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. 
Lahan tersebut berada di kawasan; Kaliq Mpit, Aur 
Ketu, Orong Kebon, Urat Kemitan Bongkot, Dalam Pe-
tung, Koak, dan di atas pemukiman penduduk Dusun 
Bawaq Nao Daya untuk Hak Guna Usaha (HGU). Lalu, 
pada tahun 1989 keluar SK. HGU seluas 183 hektar di 
kawasan Koak (atas Dusun Bawak Nao Daya). Namun, 
sejak dikeluarkannya SK HGU, lahan tersebut diterlan-
tarkan sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 1997, 
Kelompok Tani Sanhka Bira meminta izin kepada 
Kepala Desa untuk mengelola kawasan Dalem Petung 
seluas kurang lebih 125 hektar. Pada tahun 1999 la-
han HGU PT. Sembalun Kusuma Emas dikelola oleh PT. 
Sampoerna Agro sebagai areal pembangunan Green 
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House Hortikultura untuk pasar export”. Jelas Ustadz 
Abdurrahman Sembahulun, Ketua Kemangkuan Adat 
Tanaq Sembahulun.

Kehadiran PT. Sampoerna Agra telah menyempur-
nakan, bahwa semakin menyempitnya ruang gerak ter-
hadap penguasaan masyarakat Sembahulun terhadap 
tanah adatnya. Ketika tanah masyarakat adat berubah 
menjadi “tanah negara”, maka dengan mudah pula konsesi 
perusahaan diterbitkan seperti perusahaan Sampoerna 
Agra ini. Beberapa warga sempat menjadi pekerja di pe-
rusahaan tersebut sebagai akibat dari hilangnya lahan gara-
pan, 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) 
dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanji-
kan, diperjalanannya hampir semua pekerja yang dari 
Sembalun di-PHK”. Tutur Inak Alman seorang mantan 
pekerja perempuan di PT. Samporna Agro.

Seorang petani menuturkan pula: 

“Semenjak perusahaan tersebut menanam sayur may-
ur 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 berumur 30 ta-
hun yang berasal dari Dusun Mapakin. 
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“Beda lagi dengan Haji Murah yang harus ditinggal di-
am-diam oleh adik perempuannya ke luar negeri (Saudi 
Arabia), gara-gara lahan diambil”, lanjut Inaq Baet.

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

Banyaknya para perempuan yang berubah men-
jadi penopang ekonomi keluarga, merupakan bukti dari 
tercerabutnya akses perempuan adat atas tanah mereka 
berlangsung. Akar-akar dari migrasi global, yang tentu-
nya menjadi buruh di negeri orang, banyak diakibatkan 
oleh tersingkirnya perempuan dari sumber daya tanah 
mereka, termasuk perempuan adat (Komnas Perem-
puan, 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 pasport per-
jalanan ke negeri Jiran. Gara-gara sudah tidak bisa 
masuk di lahan perkebunan Memerong, karena sudah 
dijadikan zona rimba oleh Taman Nasional Gunung 
Rinjani”. 

Tidak ada beda cerita dari Amaq Mihrup (66 ta-
hun) bahwa:
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“Lahan saya di Memerong adalah satu-satunya un-
tuk 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 bercocok tanam untuk menyambung 
hidup. Lusaiani (29 tahun), anak perempuan saya se-
lalu murung terdiam melihat kebingungan saya me-
mikirkan lahan itu, kemudian dia pergi ke Malaysia, 
tanpa sepengetahuan saya. Saya terkejut lalu mender-
ita 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 itu, jumlah petugas dari pemerintah 
sangatlah terbatas untuk selalu memantau keseluruhan 
kawasan ini. Sejak Gunung Rinjani dikelola oleh pemer-
intah tahun 1979, yaitu setelah masyarakat diusir dari 
lahannya, maka sejak itu pula Rinjani mulai mengalami 
degradasi lahan, terlebih lagi ketika dikelola menjadi Ta-
man Nasional Gunung Rinjani pada tahun 1997. Gunung 
Rinjani sangat tidak terurus karena kebakaran yang 
terjadi setiap tahun, sampah berserakan di mana-mana 
terutama beberapa tahun terakhir ini. Pos hanya tinggal 
sebatas nama saja, tidak ada yang menjaga, tak terurus, 
dan tak terawat
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Bila dibiarkan kondisi seperti sekarang ini; terus-
menerus rusak, hancur lebur akibat api, serta erosi tan-
pa ada perbaikan. Maka bukan hal yang tidak mungkin 
Allah akan menurunkan azab-Nya, karena keserakahan 
manusia dan akibatnya alam pun takkan ramah.

Jika memang pemerintah menginginkan keberlang-
sungan hidup dan keanekaragaman hayati, satu-satunya 
cara dan tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan dan 
menyerahkan kepada masyarakat adat setempat untuk 
mengelola sesuai dengan kearifan lokalnya.

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

.....Kami tak ingin pandangi asap bara api di tubuhnya
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Pagi itu, udara sedikit mendung. Kami berkumpul di 
sudut lobi hotel setelah melepas masyarakat adat untuk 
kembali ke wilayahnya masing-masing. 

“Baru saja kami mendengar, Pemerintah Daerah 
Sumbawa akan memulai penelitian tentang masyarakat 
adat setelah adanya panggilan dalam DKU ini, tentunya 
mereka akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD)”, ujar Jasardi Gunawan, ketua 
AMAN daerah Sumbawa. 

“Kita jangan mau kalah, perlu kita pikirkan langkah 
strategis selanjutnya, bagaimana berjuang bertarung 
wacana soal keberadaan masyarakat hukum adat di Sum-
bawa”, tambah Dianto. 

“Ya, kita harus tulis sejarah masyarakat adat, kita 
tidak boleh lengah, perlu untuk meneliti lebih lanjut soal 
asal-usul serta etnografi masyarakat adat”, ujar Febrian 
bersemangat.

Ketiga kawan dari AMAN daerah Sumbawa itu, 
menghadapi “musuh” yang sama, yakni pemerintah dae-
rah yang tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum 
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adat. Mereka bersepakat untuk membuat wacana tandi-
ngan dalam menguatkan keberadaan masyarakat hukum 
adat di Sumbawa. 

Perjuangan yang dipilih kawan AMAN di daerah per-
siapan Lombok, karena berhadapan dengan klaim negara 
yang sangat kuat secara teritorial, yakni Taman Nasional 
Gunung Rinjani, maka mereka memilih untuk melakukan 
penuntutan dikembalikannya tanah ulayat mereka secara 
bertahap. Minimal dengan upaya mengembalikan tanah 
eks HGU untuk dikembalikan kepada Masyarakat Hukum 
Adat Sembahulun, agar pengembalian hak atas hutan 
adat mereka dapat kembali kepada hak mereka. 

Sebuah langkah dan strategi perjuangan dalam 
gerakan masyarakat hukum adat yang tentunya berbeda-
beda dalam melihat persoalan mana yang harus disele-
saikan terlebih dahulu. Namun, geliat untuk terus ber-
juang menjadi nafas yang sama bagi tiap-tiap kesatuan 
masyarakat hukum adat baik di Lombok maupun Sum-
bawa. Optimisme  semakin menyembul diantara kepesi-
misan situasi birokrasi yang korup dan manipulatif. 

***
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Masyarakat Adat Colol dan Golo Lebo
Gugur Berkalang Tanah, Bertarung Tiada Lelah  Demi Tanah 

Warisan Leluhur

Yesua Pellokilay YDK Pellokilay

“Dalam bahasa Ata Tana ‘Ai kata tana memiliki banyak 
arti. Tanah adalah bumi itu sendiri, paruhan alam semesta 
yang dapat dipahami, dapat diketahui, dapat diusaha-
kan oleh manusia , dan merupakan pelengkap dari dunia 
ilahi yang tidak kelihatan… Nama yang diberikan kepada 
lembah mereka oleh para penduduknya, yakni Tana ‘Ai 
secara harafiah berarti “tanah hutan” atau “tanah pepo-
honan”. Penjelasan tentang lembah Tana ‘Ai karenanya 
merupakan tempat yang tepat untuk memulai suatu 
analisis tehadap cara-cara bagaimana orang-orang yang 
menyebut diri mereka mengikuti tanah mereka memb-
agi wilayah mereka, bagaimana mereka mengusahakan 
sumber daya wilayah itu, dan bagaimana lanskap – se-
bagai hasil dari kehidupan yang dilakoni di wilayah itu 
dan ditorehkan di atasnya – memantulkan budaya para 
penghuninya”1. Kutipan diatas merupakan bagian dari 

1 Lewis. E. Douglas. Ata Pu’an: Tatanan Sosial dan Seremonial Tana 
Wai Brama di Flores. Ledelero. 2012. Hal.  73-74. 
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suatu laporan etnografi yang telah dipublikasikan dalam 
bentuk buku. Tulisan dalam buku tersebut berasal dari 
disertasi penulisnya yang melakukan suatu riset etno-
grafi sekitar 3 tahun (1977 – 1979 dan 1980) di wilayah 
Tana ‘Ai, Kabupaten Sikka, Flores, NTT. 

Etnografi merupakan suatu metode riset dan juga 
metode penulisan. Dengan menggunakan metode riset 
dan penulisan etnografi, maka peneliti sekaligus penu-
lis hanya bertindak sebagai penyalur wajah dan suara 
dari orang-orang di suatu wilayah riset – yang tentunya 
memberikan suatu bobot dan kekuatan sendiri terhadap 
riset dan pelaporannya. “Etnografi dalam bahasa Yunani 
terdiri dari dua kata, yakni “ethnos = rakyat dan graphia 
= tulisan merupakan strategi penelitian ilmiah yang ser-
ing digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam 
antropologi dan beberapa cabang sosiologi, juga dike-
nal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari 
masyarakat kelompok etnis dan formasi etnis lainnya, et-et-
nogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, 
karakteristik kesejahteraan sosial, juga budaya material 
dan spiritual mereka. Etnografi sering diterapkan untuk 
mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan 
budaya manusia. Pengumpulan data biasanya dilakukan 
melalui pengamatan partisipan, wawancara, kuesion-
er, dll. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan 
masyarakat yang dipelajari (misalnya untuk menjelas-
kan seseorang, sebuah ethnos) melalui tulisan. Dalam 
biologi, jenis studi ini disebut “studi lapangan” atau 
“laporan kasus”, keduanya digunakan sebagai sinonim 
umum untuk “etnografi”2. Metode riset dan penulisan et-
nografi dengan sendirinya tidak hanya memotret situasi 
pada saat riset itu dilakukan, tapi juga menyelidiki dan 
melaporkan perubahan-perubahan yang terjadi melalui 

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Etnografi 



177

Yesua YDK Pellokilay

Gambaran Konflik di Kawasan Hutan Nusa Tenggara

penanda-penanda ruang, waktu dan kejadian dalam suatu 
komunitas masyarakat sepanjang perjalanan sejarah ko-
munitas itu. Warga komunitas suatu masyarakat dapat 
menjadi pelaku riset dan penulisan etnografi mereka 
sendiri sebagai suatu refleksi, pendalaman dan mema-
hami kembali sejarah mereka sendiri. 

Etnografi kritis sebagai suatu metode riset dan 
penulisan secara sadar dipilih dan digunakan Sajogyo 
Institute dalam merespons permintaan Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bekerjasama 
dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) me-
nyelenggarakan Nasional Inkuiri Hak-Hak Masyarakat 
Adat dalam Kawasan Hutan. Melalui etnografi kritis, 
para asesor sekaligus penulis dari Sumatera, Jawa, Ka-
limantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku – yang 
telah berkerja mengorganisir dan mengadvokasi hak-
hak masyarakat adat di wilayah-wilayah tersebut – kem-
bali menyelidiki dan medokumentasikan kasus-kasus 
yang dipilih AMAN dan Komnas HAM untuk ditampilkan 
pada Dengar Keterangan Umum (DKU) Inkuiri Nasional 
di masing-masing wilayah. 

Untuk itu, Sajogyo Institute melakukan sejumlah 
kegiatan terkait satu sama lain dalam mempersiapkan 
dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya me-
nyiapkan naskah-naskah etnografis kasus-kasus yang 
dihadapi masyarakat adat di wilayah-wilayah tersebut 
di atas. Sajogyo Institute menetapkan sejumlah kriteria 
guna mendapatkan calon asesor yang dapat bekerja ce-
pat dan menghasilkan naskah yang berkualitas. Walau 
sejumlah kendala menghadang dalam perjalanannya, 
terutama dalam penelitian cepat dan penulisan naskah-
naskah kasus dari Manggarai, NTT, namun mayoritas 
asesor yang dipilih telah memiliki pengalaman dasar 
untuk melakukan penelitian etnografik cepat sekaligus 
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menuliskan naskah-naskah mereka. Karena metode pe-
nelitian dan penulisan naskah menggunakan etnografi 
kritis merupakan sesuatu yang baru akan digunakan, 
maka para calon asesor dan para turtor yang mendampingi 
para asesor – terutama dalam penulisan naskah – men-
dapatkan pelatihan metode penelitian dan penulisannya. 
Pelatihan yang disebut bengkel etnografi ini dilakukan 
bagi setiap wilayah. Para asesor dan tutor dilatih oleh 
para ahli yang telah memiliki pengetahuan, keahlian dan 
pengalaman menggunakan etnografi kritis dalam kese-
haraian aktifitas profesional mereka. Prof. Diah Larasati 
dari Universitas Mineasota, Amerika Serikat, Noer Fauzi 
Rachman, PhD, Direktur Sajogyo Institute, Mia Siscawati, 
PhD dari Universitas Indonesia serta Siti Maimunah se-
orang aktivis gerakan sosial telah mengkontribusikan 
keahlian mereka dalam pelatihan-pelatihan etnografi 
kritis itu. 

Bengkel etnografi kritis bagi asesor dan tutor 
wilayah Nusa Tenggara dilakukan di Mataram, NTB 
pada tanggal 1 – 3 November 2014. Pada saat bengkel 
dilakukan, para asesor mempresentasikan naskah awal 
yang telah disiapkan. Pelatih, asesor lain dan para tutor 
memberikan kritik dan masukannya terhadap naskah-
naskah yang dipresentasikan. Pelatih juga memberikan 
teknik-teknis pengumpulan data menggunakan penanda-
penanda ruang, waktu dan kejadian. Para asesor juga di-
minta menulis naskah dalam gaya etnografi kritis puitik. 
Namun, karena ketiadaan pengalaman, beberapa asesor 
kesulitan melakukan hal tersebut, termasuk asesor dan 
penulis naskah-naskah kasus di Manggarai, NTT. Sele-
sai pelatihan, para asesor kembali ke daerah masing-
masing untuk mengumpulkan data dan informasi tam-
bahan sekaligus memperbaiki naskah-naskah awal yang 
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telah dipresentasikan. Para asesor berkomunikasi in-
tensif dengan para tutor untuk mempersiapkan naskah-
naskah etnografis yang akan digunakan para komisioner 
Inkuiri Nasional dalam DKU di Mataram pada tanggal12 
– 14 November 2014. Selesai DKU, para penulis masih 
harus merevisi naskah-naskah tersebut karena adanya 
informasi dan data tambahan. 

Sebagai tutor, saya menyadari adanya kesulitan 
besar asesor kasus-kasus di Manggarai menyajikan 
naskahnya dalam bentuk laporan etnografi puitik karena 
minimnya pengalaman menulis. Dengan usaha cukup 
keras – melalui beberapa kali revisi – akhirnya asesor 
dapat menyelesaikan kedua naskah etnografi deskriptif 
yang tersaji dalam buku ini. Semoga kedua naskah ini 
dapat menggugah para pembaca ikut menyelami pem-
inggiran, pengabaian dan perampasan hak-hak tenurial 
Masyarakat Adat Colol dan Golo Lebo, termasuk penga-
niayaan dan gugurnya beberapa warga Masyarakat Adat 
Colol dalam berjuang mengambil kembali lahan perta-
nian (lingko) mereka yang telah diambil-alih sejak masa 
kolonial Belanda. Pengambil-alihan yang diteguhkan 
oleh Kementerian Kehutanan pada era Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI).

Colol dan Golo Lebo hanyalah 2 kasus dari ratusan 
kasus konflik masyarakat adat dengan negara dan para 
aktor non negara atas lahan wilayah adat dalam kawasan 
hutan yang diambil-alih Negara melalui Undang-Undang 
(UU) 41/1999 tentang Kehutanan. Walau Pasal 1 Angka 
6 UU 41/1999 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusi atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 (MK 
35/2012), namun tidak serta-merta Putusan tersebut 
dapat mengubah klaim Pemerintah Daerah Kabupaten 
Manggarai sekaligus mengembalikan lingko-lingko Mas-
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yarakat Adat Colol. Demikian juga dengan status Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) PT. Manggarai Manganise di 
wilayah adat Golo Lebo masih terus berlaku sampai saat ini. 

Dua kisah dalam buku ini merupakan deskripsi 
etnografik awal tentang Masyarakat Adat Colol dan 
Masyarakat Adat Golo Lebo di Manggarai, Flores, Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Naskah ini masih jauh dari sem-
purna – jika dibandingkan dengan naskah etnografik 
karya E. Douglas Lewis tentang Ata Pu’An di Flores dan 
James J. Fox tentang Panen Lontar di Rote dan Sabu 
ataupun karya Roger Tol tentang Adat Istiadat Orang 
Rembong di Flores Barat – untuk mengambarkan secara 
detail kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi dan per-
juangan kedua masyarakat adat tersebut yang berupaya 
mempertahankan identitasnya sekaligus merebut kem-
bali wilayah adat warisan para leluhur mereka. Kedua 
naskah ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki karya-kar-
ya etnografik di atas. Naskah-naskah ini menghadirkan 
heroisme perlawanan dan perjuangan kedua masyarakat 
adat itu berupaya mempertahankan dan merebut kem-
bali lahan wilayah adat mereka. 

Lahan adat yang diambilalih dan diubah fungsinya 
oleh Pemerintah Daerah dan PT. Manggarai Manganise 
telah berdampak buruk terhadap relasi sosial antar 
warga masyarakat adat, terutama di Golo Lebo. Dampak 
buruk juga terjadi pada kehidupan kedua komunitas 
masyarakat adat itu karena lahan-lahan yang diambil-
alih merupakan lahan pertanian produktif yang men-
jadi sumber hidup Masyarakat Adat Colol dan Golo 
Lebo. Dalam hukum adat Manggarai, suatu komunitas 
masyarakat adat terikat pada rumah gendang, lingko 
(lahan pertanian) dan mata air sebagai suatu kesatuan 
identitas. Tanpa lingko, suatu masyarakat adat tidak 
diakui keberadaannya di Manggarai. Kehilangan lingko 
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berarti kehilangan identitas sebagai masyarakat adat 
karena sebagian ritual adat harus dilakukan di lingko se-
bagai suatu pengakuan terhadap kesatuan relasi antara 
manusia, alam dan pencipta. 

Hampir sama dengan wilayah lain di Nusa Teng-
gara Timur. Penduduk Manggarai dalam sejarahnya me-
miliki akar perlawanan yang terus menerus terhadap upaya 
kolonialisasi Belanda. Dami N Toda dalam Manggrai 
Mencari Pencerahan Histografi menulis bahwa karena 
kondisi topografis yang bergunung-gunung dan sebaran 
penduduk yang bermukim di pegunungan serta sulit di-
akses Belanda pada saat itu, maka kehadiran kolonial 
Belanda di Manggarai baru terjadi pada tahun 1907 di 
Borong. Kehadiran Belanda yang mencoba menakluk-
kan rakyat Menggarai  mendapatkan perlawanan tiada 
henti. Belanda baru dapat menundukan dan menguasai 
Manggarai secara dejure pada tahun 1929 – dengan ditan-
datanganinya Korte Verklaring oleh Kraeng Bagung (Raja 
Manggarai) dengan Mennes (Cotrolleur van Manggarai) 
dan de Graeff (Gubernur Jenderal van Nederlandsch 
Indie) pada tanggal 20 Desember 1929 (Dami, 1999). 
Praktis, kolonial Belanda hanya menguasai Manggarai 
selama 13 tahun, karena Jepang mengambil-alih kekua-
saan tersebut pada tahun 1942. Sejarah kemerdekaan 
dan perlawanan suku-suku di Manggarai terhadap upaya 
pengusaan oleh Kerajaan Bima dan kemudian kolonial-
isasi Belanda menjadi akar yang sangat kuat dalam ke-
beradaan masyarakat-masyarakat adat di wilayah terse-
but, termasuk Colol dan Golo Lebo. Mereka mewarisi 
dan memiliki darah perlawanan terhadap penjajahan, 
termasuk dalam urusan ambil-alih wilayah adat oleh 
Negara melalui pemerintah daerah setempat. Sejarah 
Colol mencatat perlawanan dan perang para leluhur 
masyarakat adat ini dengan pasukan kerjaan Bima yang 
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ingin menguasai wilayah adat mereka. Perang berakhir 
dengan kekalahan tragis pasukan Bima. Kuburan para 
prajurit Bima yang gugur masih ada sampai saat ini di 
wilayah adat Colol sebagi bukti heroik para leluhur ber-
juang mempertahankan wilayah adatnya sampai titik 
darah terakhir. 

    Jakarta, 1 Desember 2014,
    

    Yesua YDK Pellokilay 
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MASYARAKAT ADAT COLOL:
Gugur  Berkalang Tanah, Cacat Seumur 

Hidup Demi Tanah Warisan Leluhur
Daud Tambi

A. PROFIL MASYARAKAT ADAT COLOL
1.  Sejarah Asal Usul Wilayah Penguasaan

Menurut para tetua, leluhur Masyarakat Adat Colol 
berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Leluhur yang ber-
nama Saka Rangga bermigrasi ke Flores pada tahun 1800-
an. Anak Saka Rangga bernama Rangga Pau. Rangga Pau 
memiliki 2 anak, bernama Rangga Raid dan Rangga Rok. 
Rangga Rok-lah yang pertama kali datang ke Colol. Se-
mula Rangga Rok menetap di Lempe, setelah menikah 
dengan seorang gadis dari Racang bernama Pote Dondeng. 
Pasangan ini kemudian pindah ke Pumpung dan me-
ninggal di kampung tersebut. Pasangan Rangga Rok dan 
Pote Dondeng mempunyai seorang putera yang diberi 
nama Mumbung Mlebe. Mumbung Mlebe pindah ke Colol 
pada saat dewasa dan membuat rumah Gendang Colol. 
Gendang Colol inilah yang menjadi cikal bakal (asal) 
Masyarakat Adat Colol hingga saat ini.

Diperkirakan keturunan Mumbung Mlebe yang 
mendiami, menguasai, dan mengelola wilayah adat Colol 
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saat ini adalah generasi ke-12. Untuk mengantisipasi 
gangguan/serangan dari luar, maka Mumbung Mlebe 
membangun benteng pertahanan di Golo Ncegak dan Golo 
Benteng (Benteng Pipit). Kedua benteng pertahanan ini 
sangat efektif digunakan, ketika pasukan Bima menyerang 
Colol. Mengetahui ada yang menyerang, maka pasukan 
Colol yang bertempat di Golo Ncegak segera melakukan 
tembakan meriam sebagai pertanda kehadiran musuh. 
Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Colol yang 
dipimpin oleh Mumbung Mlebe dengan pasukan Bima. 
Karena banyak anggota pasukan Bima yang tewas, maka 
sisa pasukan Bima melarikan diri ke arah Utara. Pasukan 
mereka dikejar oleh pasukan Colol hingga Golo Leda, di-
mana pasukan Bima terkepung dan menyerah.

Situasi yang tak berdaya itu membuat pasukan 
Bima bersumpah dan berjanji, “Lo ngong ite kraeng 
Colol, wangka leso ho’o henang wa empo anak dami, 
toe weda kolelami tanah Colol. Eme brani kigm naigm 
ko keturunan dami; darah dami cama wae wa’a ulu 
watu rutuk”, (tuan-tuan, kami bersumpah untuk tidak 
berani lagi datang ke Colol. Apabila kami atau keturunan 
kami melanggar sumpah ini, maka darah kami akan 
mengalir bagaikan banjir dan kepala kami dipenggal 
dan dikumpulkan seperti kumpulan batu-batu). Setelah 
pengucapan sumpah itu, dibuatlah monumen peringa-
tan dengan menanam batu tanda (sumpah) di Golo Leda 
yang masih ada dan terpelihara sampai saat ini. Semua 
anggota pasukan Bima yang tewas dikuburkan di Colol. 
Tempat kuburan tersebut diberi nama Boala. Di lokasi 
pekuburan tersebut telah dibangun tugu peringatan, 
berupa Gua Bunda Maria dan Menara dengan salib di 
puncaknya. Pembangunan tugu peringatan ini atas inisi-
atif Bapak Petrus Tulus. Arsiteknya adalahBapak Marse-
linus Subadir.
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Pembangunan kampung didasarkan pada 6 pilar 
aturan adat tentang tata guna lahan, yakni Mbaru Lonto 
(rumah tinggal ), Uma Duat (lahan garapan), Natas Labar 
(halaman bermain), Salang Lako (jalan penghubung Mbaru, 
Uma, dan Wae), Wae Teku (sumber air bagi rumah tangga), 
dan Compang Takung (mezbah persembahan).

Pada awalnya para leluhur Masyarakat Adat Colol 
hanya menetap di satu kampung atau Gendang Colol. 
Oleh karena pertambahan penduduk, maka terjadi per-
luasan menjadi 4 kampung (Gendang), yaitu:

-   Gendang/Beo Colol  (Desa Colol) sebagai induk.
-   Gendang/Beo Biting (Desa Ulu Wae).
-   Gendang/Beo Welu (Desa Wejang Wali).
-   Gendang/Beo Tangkul (Desa Rende Nao). 

Kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Colol 
berpusat pada filosofi adat “Gendang One, Lingko Peang”. 
Gendang berarti kampung (Beo). Lingko berarti kebun 
(lahan pertanian) yang dimiliki secara bersama-sama 
dalam pengawasan oleh Tu’a Golo dan Tu’a Teno. Di 
dalam filosofi Gendang One, Lingko Peang menjelaskan 
makna menyatukan antara: 

-   Rumah/kampung adat dengan Masyarakat Adat Colol 
(Gendang One).

-   Masyarakat Adat Colol dengan tanah/lahan pertanian 
(Lingko Peang).

Masyarakat Adat Colol memiliki 4 Gendang (rumah 
adat) yang menjadi dasar pembentukan kampung, pengu-
asaan wilayah, tata guna tanah, dan tata kelola lahan 
(lingko), yakni:  

-   Gendang Colol : Lingko Lowo, Lendeng, Leong, Kotang, 
Pawo, Maning, Purang, Ajang, Lagor, Mok, Coca, Rem, 
Labe, Ncegak, Golo Sompa, Pumpung, dan Waelawar. 
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-   Gendang Biting : Lingko Papa, Kodot, Ngampur, Tokok, 
Mumbung, Cangkem, Nganggo, Laci, Ngkiek, Meler, Ie, 
Bone, Leve, serta Papang I dan Papang II. 

-   Gendang Welu : Lingko Nito, Nggero, Namut, Rongkas, 
Labar, To’ka, Tajeng, dan Tando.  

-   Gendang Tangkul : Lingko Rana, Lijung, Rendenao, 
Ratung, Marobuang I, Marobuang II, Lando, Carong, 
Bolak, Ne’kel, Tangkul, dan Tango Lerong.

2.  Batas-batas Wilayah Adat Masyarakat Adat Colol 

Dalam hukum adatnya, Masyarakat Adat Colol 
membagi dua wilayah adatnya, yaitu wilayah pengua-
saan dan wilayah pengelolaan. Wilayah pengelolaan 
tersebut berada dalam wilayah penguasaan.
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Batas-batas wilayah penguasaan Masyarakat Adat 
Colol terdiri dari:

Barat  :  Golo Tenda Gagus, Sorok Wangka, Wae 
Nggerang, Tango Lerong, dan Tango Molas.

Timur  :  Wae Dangkung, Wae Lui, Rana Galang, 
dan Golo Kotang. 

Utara  :  Liang Lor, Watu Tenda Gereng, Wejang 
Wuas, Watu Tokol, Cunga Wae Rae, Golo 
Rakas, dan Cuncang Dange. 

Selatan  : Dangkang Mangkang, Golo Mese, Golo 
Tungga Lewang, Golo Sa’i, Golo Lalong, 
Golo Wore, Golo Lobowa’i, dan Golo Poco 
Nenmbu.  

3.  Perubahan Wilayah Penguasaan, Tata Guna Tanah, dan 
Tata Kelola Lahan Pertanian

1.1 Perubahan Wilayah Adat Colol menjadi Desa

Pada zaman Kerajaan/Kedaluan, Gendang Masya-
rakat Adat Colol (Gendang Colol, Biting, Welu, dan Tang-
kul) berada dalam wilayah Kedaluan Lamba Leda. Kon-
sekuensinya, Masyarakat Adat Colol harus membayar 
pajak kepada Kedaluan Lamba Leda di benteng Jawa. Se-
jak tahun 1969, terbentuk desa dengan gaya baru berna-
ma Uluwae yang meliputi Kampung/Gendang/Beo Colol, 
Biting, Welu, Tangkul, Wuas, dan Racang.

Desa Uluwae dimekarkan menjadi 2 desa, yakni 
Desa Rendenao yang meliputi Kampung Welu, Tangkul, 
dan Wuas. Desa Uluwae meliputi Colol, Biting, dan Ra-
cang. Pada tahun 2011, Desa Uluwae dimekarkan lagi 
menjadi Desa Colol yang meliputi Kampung Colol dan 
Racang. Desa Uluwae hanya meliputi Kampung Biting. 
Desa Rendenao dimekarkan menjadi Desa Wejangmali 
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meliputi Kampung Welu. Desa Rendenao meliputi Kam-
pung Tangkul dan Wuas.

1.2.  Tata Guna Tanah/Lahan

Di dalam wilayah penguasaan yang disebut Beo, 
Masyarakat Adat Colol menetapkan wilayah kelola yang 
terdiri dari perkampungan dan lahan pertanian (kebun 
dan sawah) dengan batas-batas sebagai berikut. 

Barat  : Tango Lerong, Berawang, Golo Namut, dan Satar 
Namut. 

Timur  :  Wae Dangkung, Wae Lui, Rana Galang, dan Golo 
Kotang. 

Utara  : Liang Lor, Watu Tenda Gereng, Wejang Wuas, 
Watu Tokol, Cunga Wae Rae, Golo Rakas, dan 
Cuncang Dange. 

Selatan: Cunga Wae Tungga Lewang, Cuncang Wek, Satar 
Tesem, Cuncang Nganggo, Golo Wuas, Nampar 
Bakok, Tenda Ndengun, Rana Hembok, Golo 
Labe, Golo Colol, dan Tango Colol.

Hukum Adat Colol mengatur penggunaan dan pe-
manfaatan lahan dalam wilayah adatnya dengan 8 jenis 
pemanfaatan, yakni:   

-   Pong Cengit sebagai kawasan terlarang, seperti kawasan 
yang dekat dengan mata air. 

-   Puar merupakan kawasan hutan yang dapat diman-
faatkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti bahan 
untuk rumah.

-   Uma sebagai kawasan yang dialokasikan untuk pe-
mukiman dan perladangan. 

-  Satar sebagai sebagai kawasan penggembalaan. 
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-   Natas Bate Labar merupakan halaman di depan Gen-
dang untuk pelaksanaan ritual-ritual adat.

-   Uma Bate Duat adalah lahan dalam arti Lingko (tanah 
persekutuan adat sebagai sumber kehidupan). 

-   Compang Takung merupakan tugu di Natas Bate Labar 
sebagai tempat sesajian kepada leluhur.  

-   Wae Bate Teku merupakan sumber air minum.

1.3. Tata Kelola Lahan Pertanian (Lingko)

Pembagian lahan pertanian yang disebut Lingko 
dilakukan dengan 3 mekanisme, yakni: Lodok, Neol 
(Saung Cuel), dan Tobok. Lodok adalah mekanisme pem-
bagian tanah dengan bentuk segitiga yang membentuk 
jaring laba-laba. Tu’a Teno yang melakukan pembagian-
nya berada di tengah (mangka/gasing) atau di titik pusat 
tanah tersebut dan mengatur pembagian itu dari dalam 
ke luar menuju batas luar (cicing lingko). Neol yaitu 
pembagian tanah adat oleh beberapa orang warga yang 
dilakukan secara adil dan bijaksana, dengan bentuk se-
gitiga di dalam areal yang kecil yang mendapatkan per-
setujuan dari Tu’a Teno dan Tu’a Golo. Sedangkan Tobok, 
yaitu bentuk pembagian tanah sisa pembagian dari ling-
ko lodok oleh beberapa orang warga di luar batas tanah 
adat (cicing lingko)1.  

Masyarakat Adat Colol memiliki 64 lingko dengan 
perkiraan luas sekitar 1.270 hektar dengan batas-batas 
sebagai berikut:
Utara  :  Ncuang Dange, Rana Lempe, wae rae, Watu 

Tokol, Liang Buka, Wejang Wuas, Watu Bak, 
Watu Ninto, Watu tenda Gereng, Golo Rana, 
Gola Rakas, dan Liang Lor. 

1 Tim Advokasi Rakyat Manggarai. 2004. Membuka Lembaran Seja-
rah Manggarai. hlm. 3.  
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Selatan  :  Golo Mese, Golo Tungga Lewang, Golo Sai, Golo 
Lalong, Golo Wore, Golo Lobo ,Wai, dan Golo 
Poco Nembu.

Timur  :  Wae ( Kali)  Ngkeling dan Rana ( Danau ) kecil 
Galang.

Barat  :  Wae Nggarangdan Sorok Wangka.

1.4. Beberapa Aturan Adat Berkaitan dengan Tanah. 

-  Pembagian tanah/lahan pertanian (lingko) dilakukan 
oleh Tu’a Teno yang disaksikan oleh Tu’a Golo dan 
Tu’a Panga serta anggota masyarakat adat. 

-  Sengketa batas-batas tanah lingko dan sengketa tanah 
antar Gendang diselesaikan oleh Tu’a Teno, Tu’a Golo, 
dan Tu’a Panga. Hal ini dilakukan dengan mengadakan 
Musyawarah Adat (Lonto Leok) di rumah Gendang, 
dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam 
proses tersebut, Tu’a Teno bertindak sebagai pemu-
tus, sedangkan Tu’a Golo dan para Tu’a Panga mem-
berikan masukan dan pendapat atau pertimbangan-
pertimbangan.

1.5. Ritual-ritual Adat Terkait Tanah
-  Racang Cola dan Racang Kope dilakukan sekitar bu-

lan Juli. Dalam ritual ini, masyarakat adat mengasah 
parang/kapak. Parang dibutuhkan sebagai pertanda 
mulainya mengerjakan tanah Lingko. Ayam diguna-
kan sebagai sesajian yang dipersembahkan kepada 
Tuhan melalui arwah para leluhur. Ritual ini dilaku-
kan di rumah Gendang.

-  Tente Te’no, Lengge Ose dilakukan pada bulan Agus-
tus. Ritual ini dilakukan pada saat penanaman Tong-
gak Sentral (terletak di tengah Lingko dan berbentuk 
gasing) yang menjadi patokan pembagian tanah. Babi 
digunakan sebagai bahan sesajian dalam ritual ini.
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-  Weri Woja dilakukan pada bulan September. Dilaku-
kan pada saat penanaman benih padi atau jagung. Ba-
han persembahannya adalah seekor babi. 

-  Hang Latu Weru/Hang Radang dilakukan pada bulan 
Januari/Februari. Dilakukan untuk panen jagung de-
ngan memberikan bahan sesajian seekor babi. Ritual 
ini dilakukan di rumah Gendang.

-  Ako Woja dilakukan pada bulan Mei atau Juni. Dilaku-
kan di kebun/sawah untuk mengetam padi dengan 
mempersembahkan seekor ayam.  

-  Hang Woja Weru/Hang Rani (sekitar bulan Mei atau 
Juni). Dilakukan untuk mulai konsumsi padi yang 
baru dipanen. Ritual ini dilakukan di rumah Gendang 
dengan mempersembahkan seekor babi.

-  Hang Woja (September), yakni syukuran atas panen 
yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. 

Pada hari pertama, masyarakat adat melakukan 
proses penjemputan padi dari tengah lingko – yang di-
sebut karong woja woleh/randa wela woja. Ketika padi 
tiba di rumah Gendang, maka pada hari pertama dilaku-
kan pesta Hang Wojo. Hari berikutnya dibuat ritual pe-
nyembelihan kerbau sebagai bahan sesajian. Pada saat 
tersebut, tarian-tarian adat dimainkan, seperti Sae/
Raga dan Caci dilakukan pada siang hari. Sanda, Mbata, 
dan Danding yang dilakukan pada malam hari. Pada hari 
ketiga dilakukan ritual Cikat Lacepa, yakni ritual penu-
tup dengan penyembelihan babi sebagai sesajian.  

Aturan adat tentang tanah dan semua ritual terse-
but di atas masih dilakukan oleh Masyarakat Adat Colol 
sampai dengan saat ini, kecuali Racang Cola karena tidak 
ada lagi pembukaan kebun baru.
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4. Kelembagaan Adat  Masyarakat Adat Colol

Kelembagaan Masyarakat Adat Colol terdiri dari:
1. Tu’a Golo (kepala kampung/pemerintahan adat). 

Fungsi dan peran adalah sebagai pengatur tatanan 
kehidupan masyarakat adat.

2. Tu’a Te’no adalah orang yang diberi kewenangan 
khusus oleh Tu’a Golo dan warga masyarakat 
adat, untuk melakukan 1) pembagian tanah adat; 
2) pengaturan ritual-ritual adat di kebun maupun 
kampung; dan 3) bersama Tu’a Golo dan Tu’a Pan-
ga menyelesaikan sengketa batas tanah, sengketa 
dalam rumah tangga, serta sengketa antar keluarga 
atau antar warga.

3. Tu’a Panga adalah pemimpin klan/suku.
4. Tu’a Kilo merupakan pemimpin beberapa keluarga 

dalam satu rumpun/satu darah (beberapa kakak-
beradik dari satu ayah dan ibu).  

5. Ro’eng adalah warga masyarakat adat.

B. PERUBAHAN WILAYAH PENGUASAAN MASYA-
RAKAT ADAT COLOL, SENGKETA DAN KONFLIK

1.  Perubahan Wilayah Penguasaan dan Pengelolaan pada 
Periode Kolonialisasi Belanda

1.1.  Pada tahun 1920-an, pemerintah kolonial Be-
landa mencanangkan wilayah Colol sebagai sen-
tra pengembangan tanaman kopi. Pada masa itu, 
pemerintah kolonial Belanda menjelaskan bahwa 
wilayah Colol sangat cocok untuk mengembang-
kan tanaman kopi. Masyarakat Colol didorong 
untuk mengembangkan program penanaman 
kopi. Sejak saat itu, tanaman kopi telah dijadikan 
andalan utama Masyarakat Adat Colol untuk me-
menuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Budidaya 
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kopi tersebut telah mengubah dan mengganti 
jenis-jenis tanaman sebelumnya yang terdiri dari 
padi, jagung, ubi jalar, kentang, singkong, dan 
keladi. 

1.2. Sekitar tahun 1937, pemerintahan kolonial Be-
landa menyelenggarakan sayembara pemilihan 
petani kopi terbaik di wilayah Manggarai. Sayem-
bara tersebut dimenangkan oleh seorang warga 
Colol bernama Bernadus Ojong yang mendapat-
kan hadiah bendera Negara Belanda dan sebilah 
parang. Pada bagian tengah bendera berwarna 
Merah-Putih-Biru tersebut, tertulis “Pertan-
dingan Keboen Kopi Manggarai” serta gambar 
“Daun Kopi Arabika” (kopi yang dibudidayakan 
Masyarakat Adat Colol). Hadiah tersebut masih 
disimpan pemiliknya sampai saat ini.

1.3. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belan-
da secara sepihak mengambil-alih 29 lingko 
Masyarakat Adat Colol dan menetapkannya seba-
gai bagian dari kawasan hutan.

 Lingko-lingko milik 4 Gendang yang diambil-alih 
Pemerintah Belanda adalah: 
a) Gendang Colol, yaitu Lingko Kotang, Lingko 

Pawo (sebagian) Lingko Leong (sebagian), 
Cegak, Wae Lawar, Lingko Ajang, Lingko 
Pumpung (sebagian) Lingko Lagor, Lingko 
Rem, dan Lingko Labe.

b) Gendang Biting, yaitu Lingko Ie, Lingko 
Nganggo, Lingko Laci, Lingko Engkiek, 
Mumbung, Lingko Meler (sebagian), Lingko 
Papa, dan Lingko Kodot.

c) Gendang Welu, yaitu Lingko Namut, Lingko 
Nggero, Ninto (sebagian),  Lingko Rongkas, 
Lingko Labar, dan Lingko Toka (sebagian). 
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d) Gendang Tangkul, yaitu Lingko Ratung, Lingko 
Rende Nao, Lingko Maroboang I dan II, serta 
Lingko Tango Lerong.

 Pengambil-alihan lingko-lingko tersebut di-
lakukan oleh suatu tim yang terdiri dari orang 
Belanda. Mereka membuat onggokan-onggokan 
batu yang disebut PAL, sebagai tanda batas 
wilayah dan tanah/lahan yang kemudian diam-
bil-alih oleh pemerintahan kolonial Belanda.2 
Selain lingko, PAL-PAL yang dipasang tersebut 
juga menjadikan wilayah Gendang Tangkul ke 
dalam kawasan hutan versi Belanda saat itu. 
Mengetahui kampungnya masuk dalam kawasan 
hutan tutupan, masyarakat adat dari Gendang 
Tangkul mengajukan keberatan ke pemerintah 
Belanda yang berada di Ruteng. Reaksi pemer-
intah Belanda saat itu adalah melakukan pen-
etapan enclave terhadap Gendang Tangkul. 
Namun, lingko masyarakat adat Tangkul tetap 
menjadi bagian dari kawasan hutan tutupan 
Belanda. 

2.	 Sengketa,	Konflik,	Penganiayaan,	dan	Pembunuhan	ter-
hadap Masyarakat Adat Colol pada Periode Negara Kes-
atuan Republik Indonesia (NKRI) 

  Walaupun lingko-lingko tersebut di atas telah 
diambil-alih dan ditetapkan menjadi bagian dari 
kawasan hutan tutupan oleh pemerintah kolonial 

2 Pemasangan PAL-PAL tersebut merupakan tindak lanjut terhadap 
Penetapan Kepala Daerah Flores tentang kelompok hutan tutupan 
Ruteng yang dilakukan melalui surat No. 10 tanggal 2 Juni 1936 dan 
disahkan oleh Residen Timor Onder Hori Lobeyden melalui surat 
No. 64 / lk, tanggal 24 Juni 1936. 
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Belanda. Namun, para keturunan Masyarakat Adat 
Colol yang secara adat berhak atas lingko-lingko 
tersebut tetap mengelola dan mengusahakannya 
guna pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Karena 
itu, pada saat terjadi pergantian pemerintahan dari 
Pemerintahan Kolonial Belanda ke Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), aparat pemerintah 
dalam hal ini Pemerintah Daerah Manggarai mulai 
melakukan kekerasan terhadap para pemilik lingko 
tersebut,	sehingga	terjadi	sengketa	dan	konflik	dengan	
Masyarakat Adat Colol dari 4 Gendang.

 2.1. Periode tahun 1960-an 

  Pada periode ini terjadi 2 kali penangkapan oleh 
Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai terhadap 
para pemilik lingko yang telah diambil-alih sepihak 
oleh pemerintah kolonial Belanda. Penangkapan per-
tama dilakukan terhadap 10 pemilik lingko3 dari 4 
Gendang (Colol, Biting, Welu dan Tangkul). Mereka 
dijatuhi hukuman penjara 1 bulan, tanpa diberi hak 
membela diri.  Penangkapan kedua dilakukan terhadap 
3 pemilik lingko4 dari Gendang Tangkul. Pengadilan 
Negeri Ruteng menjatuhkan denda Rp. 500,- kepada 
masing-masing orang. 

 
 2.2.  Periode  Tahun 1970–1980an

  Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai menetap-
kan Pungutan Bagi Hasil atas tanah-tanah lingko yang 
telah diambil-alih sepihak oleh pemerintah kolonial 

3 Nama-nama para pemilik lingko yang ditangkap, diadili dan dipen-
jara: 1) Benyamin Ja’ik (alm); 2) Yosep Daus(alm); 3) Petrus Meng-
gar (alm); 4) Antonius Kurut (alm); 5) Daniel Unggur; 6) Dominikus 
Nangir; 7) Filipus Dulung; 8) Frans Nahur (alm); 9) Fidelis Tarus 
(alm); 10) Fidelis Runggung (alm).

4 1) Donatus Dasur; 2) Matheus Lahur (alm); 3) Mikael Awur.
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Belanda. Sistem bagi hasil tersebut memberikan 60% 
hasil dari pengelolaan para pemilik lingko kepada 
pemerintah. Sisanya 40% merupakan bagian yang 
diperoleh para pemilik lingko. Masyarakat Adat Colol 
melalui almarhum Nobertus Jerabu mengajukan ke-
beratan ke Panglima Komando Operasi Tertib (PANG-
KOBKABTIB) di Jakarta. 

  Keberatan tersebut ditanggapi PANGKOBKABTIM 
dengan mengirim satu Tim Operasi Tertib (OPSTIB) 
dan melakukan penyelidikan ke Colol. Bukti-bukti 
pungutan dikumpulkan dan dianalisis hingga sampai 
pada keputusan, bahwa Pemda Kabupaten Manggarai 
melakukan pungutan liar (PUNGLI) melalui Peneta-
pan tersebut. Karena itu, penetapan tersebut dicabut 
dan penyerahan 60% hasil dari lingko kepada Pemda 
Manggarai dihentikan pada tahun 1977. 

  Pada tanggal 8 November 1980, Bupati Manggarai 
(Frans Dula Burhan, SH) bersama para camat dan 
kepala desa yang berada di sekitar kawasan hutan 
tutupan menandatangani Berita Acara Pengukuhan5 
Hutan Tutupan versi pemerintah kolonial Belanda. 
Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara terse-
but tidak pernah dikomunikasikan kepada para Tu’a 
Teno, Tu’a Golo, dan Tu’a Panga Masyarakat Adat Colol.  

 2.3. Periode Tahun 2000–2004

-  Bulan Februari 2001, Tim gabungan Dinas Kehutanan, 
Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)6 dan Kepoli-

5 Dikenal sebagai rekonstruksi PAL RI I.
6 Pada tanggal 24 Agustus 1993 berdasarkan Keputusan MENHUT 

melalui SK. MENHUT No. 456/KPTS – 11/93, tanggal 24 Agustus 
1993 menyatakan kelompok hutan Ruteng yang berfungsi sebagai 
hutan lindung dan hutan produksi terbatas diubah fungsinya men-
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sian Kabupaten Manggarai menangkap 6 warga dari 
Masyarakat Adat Colol yang berasal dari Gendang 
Tangkul7. Penangkapan ini dilakukan tanpa menun-
jukan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan. 
Warga yang ditangkap ditahan selama 1 bulan di ru-
mah tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labe 
Ruteng. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Ruteng. 
Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman penjara 
selama 1 tahun 8 bulan kepada masing-masing warga 
tersebut.

-  Tanggal 28 Agustus 2003, Bupati Manggarai menge-
luarkan Keputusan Nomor: Pb.188.45/22/VIII/2003, 
tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Ter-
padu Tingkat Kabupaten dalam rangka Operasi 
Penertiban dan Pengamanan Hutan di Kabupaten 
Manggarai Tahun Anggaran 2003.

-  Tanggal 03 Oktober 2003, Bupati Manggarai menge-
luarkan Surat Tugas Nomor DK.522.11/973/IX/2003, 
tentang Perintah kepada Tim Terpadu Pengamanan 
Hutan Tingkat Kabupaten Manggarai untuk melak-
sanakan Operasi Terpadu Penertiban dan Penga-
manan Kawasan Hutan Kabupaten Manggarai mulai 
tanggal 6 Oktober sampai selesai.

-  Tanggal 14 s/d 17 Oktober 2003, Tim Operasi Terpadu 
Pemda Manggarai melakukan pembabatan kopi dan 

jadi Taman Wisata Alam Ruteng (TWAR) dengan luas 32.245.60 ha. 
Pengelolaan dan pengawasan TWA berada pada Seksi Konservasi 
Wilayah III Bidang KSDA wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam (BBKSDA ) Nusa Tenggara Timur. Sebelum SK MenHut 
tahun 1993 ini ada, sudah ada penetapan PAL RI tgl 8 November 
1980. Penetapan tersebut diperkuat SK Menhut tahun 1993, Nomor 
52/KPTS-II/1998. Pada 28 Oktober 1998 dilakukan Penetapan pe-
rubahan PAL Belanda berbentuk onggokan/tumpukan batu diganti 
dengan beton sehingga menjadi PAL beton.

7 Nama-nama 6 warga yang ditangkap, diadili, dan dipenjara adalah 
1) Fabianus Gu’in; 2) Laurens Ndawas; 3) Domi Dahus; 4) Yohanes 
Darus; 5) Rikardus Sumin; 6) Philipus Hagus.



Masyarakat Adat Colol: 

198 Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat

semua tanaman produktif seperti pisang, keladi, kopi, 
dan padi milik Masyarakat Adat Colol di wilayah Gen-
dang Tangkul.

-  Tanggal 18 Oktober 2003, Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten Manggarai berkunjung dan bertemu 
Masyarakat Adat Colol Gendang Tangkul. Pada kun-
jungan tersebut, Kepala Dinas menyatakan bahwa 
1) Pemda Manggarai memberikan izin pengelolaan 
lahan yang tanamannya telah dibabat; 2) meminta 
Masyarakat Adat Colol tidak menuntut ganti rugi atas 
tanaman yang telah dibabat tersebut. 

-  Tanggal 21 Oktober 2003, Tim Operasi Terpadu me-
lakukan pembabatan tanaman kopi dan tanaman 
produktif lainnya di lingko-lingko milik Gendang 
Welu, Gendang Biting, dan Gendang Colol. Kegiatan 
Tim Operasi Terpadu ini diawali dengan memban-
gun base camp di tiga tempat, yakni di dalam lingko 
Nggero milik Gendang Welu serta di dalam lingko 
Ajang dan lingko Leong milik Gendang Colol. Segera 
setelah membangun base camp, Tim Operasi Terpadu 
melakukan pembabatan tanaman.

  Pada tanggal tersebut, para tokoh Masyarakat Adat Colol 
yang terdiri Kepala Desa Uluwae dan Rendenao, Ketua 
BPD kedua desa, dan Pastor Paroki Colol pergi ke Ruteng 
untuk bertemu Bupati Manggarai dihadapan DPRD. 
Adapun tujuan dari pertemuan ini untuk meminta ke-
pada Bupati Manggarai agar menghentikan pembabatan 
tanaman kopi. Jawaban dari bupati, pembabatan untuk 
sementara dihentikan, sambil menanti dokumen-doku-
men bahwa pernah terjadi kesepakatan bagi hasil pada 
tahun 1970-an. 

  Pada saat yang sama, ribuan warga Masyarakat Adat 
Gendang Welu, Biting, dan Colol melakukan aksi 
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damai dengan berorasi di dekat base camp Welu, ya-
itu di depan gedung penggilingan kopi Babah Tehing. 
Pembabatan tanaman dihentikan pada hari itu juga. 
Pada malam harinya, para kepala desa melakukan 
rapat koordinasi untuk mencari bukti-bukti pemba-
yaran kopi bagi hasil yang telah disepakati. 

-  Tanggal 22 Oktober 2003, Masyarakat Adat Colol 
mengutus Kepala Desa Rendenao (Alex Purung), 
Kepala Desa Uluwae (Antonius Tona), Ketua BPD Desa 
Ulu Wae (Marselinus Subadir), Ketua BPD Rendanao 
(Kornelis Basot), dan Pastor Paroki Colol (Apolinaris 
Burhanling, PR) untuk menemui Bupati Manggarai 
dan Ketua DPRD II Manggarai. Para utusan terse-
but bertemu Bupati (Antony Bagul Dagur), Asisten I 
(Frans Nahas), Asisten II (Rafael Kasor), Kepala Tata 
Usaha (KTU) Kehutanan (Yosep Hana Kantar), Kadis 
Kehutanan (Ir. Ferdi Pantas), dan Ketua DPRD II 
Manggarai (Stanis Kani).

-  Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan seba-
gai berikut: 
a. Tanaman–tanaman yang pernah dipungut secara 

bagi hasil oleh Pemda Manggarai (60% untuk 
Pemda – 40% untuk masyarakat) ditangguhkan 
sementara pembabatannya.

 b. Masyarakat Adat Colol diminta menunjukan buk-
ti–bukti penyetoran pungutan sebesar 60% ke 
Pemkab Manggarai.

 c. Pemkab Manggarai bersama perwakilan Mas-
yarakat Adat Colol berangkat ke Jakarta, guna 
mengusulkan rekonstruksi ulang tapal batas ke 
Menteri Kehutanan.

 d. Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan memberikan pe-
rintah penghentian dan penundaan pembabatan 
kepada Tim Terpadu. 
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  Kembali dari pertemuan di Ruteng, para utusan lang-
sung bertemu Tim Operasi Terpadu di lapangan yang 
berada di base camp I yang berlokasi di lingko Nggero 
milik Gendang Welu. Pada pertemuan tersebut, ang-
gota Tim Operasi Terpadu meminta data-data batas 
dan luas lingko yang dikenakan pembagian 60% 
(Pemda Manggarai) dan 40% (pemilik lingko). Data-
data tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Rendenao 
(Alex Purung) dan Kepala Desa Ulu Wae (Antonius 
Ton), pada pagi hari tanggal 23 Oktober 2003. Namun, 
Tim Operasi Terpadu menyatakan data-data tersebut 
tidak benar, sehingga mereka melanjutkan pemba-
batan terhadap tanaman kopi, umbi-umbian keladi, 
dan pisang. Pembabatan dilanjutkan lagi di lingko-
lingko milik Gendang Colol pada tanggal 11-14 No-
vember 2003. Pembabatan tersebut dihentikan, ka-
rena 4 anggota Tim Operasi Terpadu menderita luka 
parah akibat digigit seekor babi hutan betina.

-  Tanggal 6 Desember 2003, 10 orang Masyarakat Adat 
Colol yang diwakili oleh para Penasehat Hukum (Ad-
vokat) menggugat Keputusan Bupati Manggarai No. 
Pb.188./45/22/VIII/2003, tentang Pembentukan 
Tim Pengamanan Hutan Terpadu Tingkat Kabupaten 
dalam rangka Operasi Penertiban dan Pengaman Hu-
tan di Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2003 dan 
Surat Tugas Nomor: DK.522.11/973/IX/2003, ten-
tang perintah kepada Tim Terpadu Pengaman Hutan 
Tingkat Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan 
operasi terpadu penertiban dan pengaman kawasan 
hutan Kabupaten Manggarai mulai tanggal 6 Oktober 
sampai selesai. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadi-
lan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.
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-  Tanggal 4 Maret 2004, Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam (BBKSDA) Kabupaten Manggarai di Ruteng 
mengadakan patroli di kawasan Registrasi Tanah Ke-
hutanan (RTK) 118 Ruteng8. Patroli BBKSDA bertemu 
para pemilik lingko yang sedang bekerja di lingko-
lingko yang tanaman kopinya telah dibabat oleh Tim 
Operasi Terpadu. Tim BBKSDA melarang para pemilik 
lingko beraktivitas di lingko-lingko tersebut. Larangan 
tersebut tidak diindahkan, bahkan para pemilik ling-
ko mengusir para petugas patroli. Para petugas kem-
bali ke Ruteng dan melaporkan peristiwa tersebut ke 
Bupati Manggarai. 

-  Tanggal 6 Maret 2004, Bupati Manggarai mengadakan 
rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Ra-
pat tersebut dihadiri oleh Kepala BBKSDA, KADISHUT, 
SATPOL PP, dan Camat Polo Ranaka.

-  Tanggal 9 Maret 2004, Bupati Manggarai dan rombon-
gan meninjau lokasi RTK 118. Bupati beserta rom-
bongan menangkap 5 warga Gendang Tangkul dan 
2 warga Desa Tango Molas yang sedang melakukan 
kegiatan di kebun- kebun mereka9. Mereka ditangkap 
kemudian ditahan di Polres Manggarai serta dikenai 
tuduhan perambah hutan RTK 118 Ruteng. 

-  Tanggal 10 Maret 2004, 120 orang dari perempuan 
dan laki-laki Masyarakat Adat Colol mengunjungi Kan-
tor Polres Manggarai di Ruteng. Tujuan kunjungan ada-

8 Menteri Kehutanan melalui Keputusan MenHut No. 89 / KPTS–
11/1983 Tanggal 02 Desember 1983 menggabungkan kawasan 
hutan Ruteng (RTK 118) dan (RTK 117) dengan kawasan hutan 
Munde (RTK 20). Kawasan hutan tersebut berdasarkan fungsinya 
dibagi menjadi kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas 17.897 
ha dan hutan produksi terbatas seluas 14.388 ha.

9 Tiga orang laki-laki yang ditangkap adalah Nikolaus Tutung, Lau-
rensius Soon, dan Stanislaus Kabut. Sedangkan empat perempuan 
yang ditangkap adalah Sisilia Benu, Yasinta Ratnawati, Regina Ren-
si,	dan	Offina	Asli.
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lah untuk melihat kondisi dari 5 saudara mereka yang 
ditahan di Polres Manggarai. Warga yang berkunjung 
mengutus 2 orang sebagai juru bicara untuk berdialog 
dengan aparat kepolisian. Sebelum dialog mulai, poli-
si tiba-tiba melakukan tembakan ke arah mobil Colol 
yang ditumpangi oleh masyarakat dan mengakibat-
kan luka tembus pada kaki kanan Siprianus Ranus 
dari Gendang Tangkul. 

  Tembakan-tembakan polisi tersebut menimbulkan 
kepanikan yang luar biasa pada warga, sehingga 
mereka berlari mencari tempat perlindungan. Namun 
aparat polisi terus mengejar dan menembaki warga 
secara brutal, sehingga membunuh 5 warga yang 
gugur dan tewas di tempat kejadian10, seorang war-
ga11 meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Ruteng pada tanggal 17 Maret 2004 (7 hari setelah 
penembakan) serta 28 orang lainnya12 mengalami 

10 Nama-nama anggota Masyarakat Adat Colol yang gugur ditempat 
karena penembakan adalah 1) Stefanus Magur berusia 60 tahun 
(Gedang Biting). Almarhum meninggalkan seorang istri bernama 
Rosalia Magur. Pada masa hidupnya, almarhum menanggung 3 ang-
gota keluarga; 2) Maksi Tio (Gendang Biting); 3) Yosep Tatuk beru-
sia 23 tahun (Gendang Biting); 4) Domi Amput berusia 40 tahun 
(Gendang Tangkul). Almarhum Domi meninggalkan seorang istri. 
Saat  hidup, almarhum menanggung 5 orang anggota keluarga; 5) 
Maximus Tito berusia 33 tahun (Gendang Biting). Almarhum men-
inggalkan seorang istri bernama Kornelia Dinung. Semasa hidup, 
almarhum menanggung 3 anggota keluarga. dan Fitalis Jarut.

11 Nama anggota Masyarakat Adat Colol meninggal di Rumah Sakit 
Daerah Ruteng adalah Frans Atur (Gendang Tangkul). Korban mer-
upakan  ayah dari Fitalis Jarut yang gugur di tempat kejadian pada 
tanggal 10 Maret 2004.  

12 Nama-nama para korban  luka dan cacat seumur hidup: 1) Arnoldus 
Ambut; dan 2) Walter Dedi (kaki diamputasi); 3) Dedi Sumardi Vion 
Ferheyen; 4) Yakobus Abul; 5) Kasmir Tagung; 6) Lensi Nardi; 7) 
Stanislaus Harsan; 8) Maksimus Saijon; 9) Petrus Embok; 10) Fran-
siskus Todi; 11) Yoseph Dabuk; 14) Agustinus Geong; 15)  Yohenes 
Barles; 16) Benyamin Hamdi; 17) Nobertus Lon; 16) Yosep Rasul; 
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luka berat dan ringan. Saat ini para korban tersebut 
menderita cacat seumur hidup dan trauma psikologis 
setelah sembuh dari luka-luka tersebut.

C. UPAYA MASYARAKAT ADAT COLOL MENYELE-
SAIKAN SANGKETA DAN KONFLIK SERTA MEN-
DAPATKAN KEADILAN BAGI SUAMI, ANAK DAN 
SAUDARA-SAUDARA MEREKA YANG GUGUR 
DAN CACAT

1.   Melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM)

-  Tanggal 17 Maret 2004, Justice, Peace, and Integrity of 
Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) atas nama 
para korban mengajukan pengaduan kepada Komnas 
HAM. Dasar pengaduan adalah adanya dugaan pel-
anggaran berat Hak Asasi Manusia dalam peristiwa 
10 Maret 2004.

-  Tanggal 20 s/d 24 April 2004, Tim Pemantau Komnas 
HAM melakukan pemantauan, meminta keterangan 
para korban yang masih hidup serta para saksi di Co-
lol. Tim tersebut juga memeriksa semua lokasi yang 
tanamannya dibabat dan dimusnahkan.

-  Tanggal 28 Agustus-04 September 2004, Tim penye-
lidik Adhoc Komnas HAM melakukan penyelidikan di 
Manggarai. Penyelidikan fokus untuk meminta keter-
angan dari semua pihak yang diduga sebagai pelaku 
langsung maupun tidak langsung dalam penembakan 
di Polres Ruteng, pada tanggal 10 Maret 2004.

-  Tanggal 25-28 November 2004, Tim Penyelidik me-
lakukan penyelidikan lanjutan dengan meminta ke-

19) Paulus Seni; 20) Martinus San; 21)  Rafael Rongkas; 22) Marti-
nus Dong; 23) Petrus Gaur; 24) Anus; 25) Romi Antur; 26) Agusti-
nus Kabut; 27) Densi Apul;  dan 28) Frans Sefnat.



Masyarakat Adat Colol: 

204 Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat

terangan para terduga pelaku dan saksi-saksi. Hasil 
dari penyelidikan tersebut menyimpulkan, adanya in-
dikasi kuat terjadi pelanggaran HAM berat pada peri-
stiwa berdarah tanggal 10 Maret 2004. 

2.  Melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKS-
DA) dan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN)
- Tanggal 16 Oktober 2012, Kepala BKSDA NTT 

(Ir. Wiratno) bersama staf Kepala Bidang (Kabid) 
KSDA Wilayah II Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng 
mengadakan pertemuan dengan Masyarakat Adat 
Colol di Pastoral Paroki St. Petrus Colol. Perte-
muan ini dihadiri juga oleh 1) pihak Pemerintah 
Kecamatan Pocoranaka Timur (Jhon Anugerah 
dan Marsel); 2) LSM Reko NTT I Manggarai (Heng-
ki); 3) Delsos Ruteng (Damas) yang membantu 
masyarakat dalam jaringan pemasaran kopi. Tu-
juan pertemuan ini untuk membangun komu-
nikasi antara BBKSDA NTT dengan Masyarakat 
Adat Colol, setelah 9 Tahun tidak terjalin komuni-
kasi yang harmonis erat kaitannya dengan upaya 
pelestarian dalam memperhatikan kepentingan 
Masyarakat Adat Colol dan TWA Ruteng. 

Pertemuan tersebut menyepakati: 
a. Dilakukan penelusuran dan kajian sejarah tapal 

batas TWA Ruteng.
b.  Pertemuan lanjutan secara formal dengan meli-

batkan para pihak yang terdiri atas 1) para Tu’a 
Golo dan Tua Teno, pemerintah desa, Pemerintah 
Kecamatan Poco Ranaka, Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Manggarai Timur, dan DPRD Manggarai 
Timur; 2) Pengurus Daerah AMAN Flores Barat, 
LSM Veco, Delsos, LSM Mitra Kita, LSM Garuda, 
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Gereja Keuskupan Ruteng serta Pastor Paroki, dan 
ST. Petrus Colol.

c.   Masyarakat Adat Colol menyiapkan semua doku-
men terkait wilayah adat Colol, seperti peta dan 
bukti-bukti sejarah.

d.  BBKSDA NTT menyiapkan dokumen terkait SK 
Menhut tentang Penunjukan dan  Penetapan Ka-
wasan Hutan, dokumen tapal batas, dan peta se-
bagai lampirannya.

e.  Masyarakat Adat Colol segera menggelar sidang 
adat (lonto leok) untuk membicarakan hasil per-
temuan tanggal 16 Oktober 2012. Hasil dari Lonto 
Leok dikomunikasikan kepada BBKSDA NTT, mel-
alui Kabid KSDA Wilayah II NTT (Sora Yohanes). 
Untuk kelancaran komunikasi, KSDA Wilayah NTT 
menunjuk Yohanes B. Pua, S.Hut (Kepala SKW III) 
Nomor HP 081339457573 sebagai wakilnya. Dari 
pihak Masyarakat Adat Colol, mereka menunjuk 
Yosep Danur, nomor HP 085239791846 dan Kor-
nelis Basot, nomor HP 081246229474 sebagai 
wakilnya. 

 Pada pertemuan tanggal 16 Oktober tersebut, 
Kepala Desa Wajang Mali (Paulus Jemui) mengu-
sulkan tidak melibatkan Pengurus Daerah AMAN 
Flores Barat dengan alasan legalitas organisasi 
AMAN belum jelas. Alasan tersebut didasarkan 
pada Surat Edaran Bupati Manggarai Timur yang 
ditujukan kepada para Kepala Desa melalui KES-
BANGPOL dan LIMAS. Perwakilan Masyarakat 
Adat Colol (Yohanes Danur dan Kornelis Basot) 
tidak menyetujui usulan tersebut dengan ala-
san AMAN bukan organisasi terlarang. Akhirnya 
disepakati AMAN menjadi salah satu pihak yang 
ikut serta dalam pertemuan. Legalitas AMAN akan 
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dikonfirmasikan	oleh	para	wakil	Masyarakat	Adat	
Colol ke Pengurus Besar AMAN di Jakarta.

-  Menindaklanjuti salah satu kesepakatan pertemuan 
tanggal 16 Oktober 2012, Masyarakat Adat Colol 
mengadakan sidang adat (lonto leok) yang dihadiri 
oleh wakil 3 pilar (telu siri) – yakni para tokoh adat, 
wakil pemerintah dan gereja – mengadakan lonto 
leok13 di Gendang Induk (Colol), pada tanggal 12 De-
sember 2012. 

  
  Lonto leok tersebut menyepakati: 

a) Melakukan pengamanan kawasan hutan di TWA 
Ruteng, demi kepentingan konservasi lingkungan 
dan kepentingan masyarakat dengan berpegang 
pada prinsip percaya, saling menghormati, dan 
saling menguntungkan.

13 Lonto Leok merupakan suatu sidang adat yang melibatkan 
masyarakat adat, dipimpin oleh para Tua Golo, Tua Teno dan Tua 
Pang. Pelaksanaanya tergantung pada kebutuhan. Namun yang pasti 
ketika diadakan ritual adat syukuran tahunan atas panen bernama 
hanggosa. Ritual adat ini dilakukan di rumah Gendang dan di hala-
man kampung penduduk (Natas Labar). Warga dari Gendang lain 
juga diundang. Rencana pelaksanaan ritual adat syukuran panen 
dapat diinisiatif dari anggota masyarakat adat, kemudian diusulkan 
ke Tu’a Kilo atau Tu’a Panga atau bisa langsung ke Tu’a Golo dan 
dipertimbangkan secara bersama melalui musyawarah kampung 
yang dikenal dengan istilah lonto leok (sidang adat). 

	 Dalam	menyelesaikan	suatu	konflik	baik	yang	menyangkut	konflik	
tanah	maupun	konflik	sosial	lainnya	yang	melanggar	norma-norma	
adat, pertama kali dilakukan dalam masing-masing suku (panga), 
tergantung pada jenis pelanggaran.  Keputusan yang diambil selalu 
dengan kata salah atau benar, bukan kalah atau menang. Setiap 
keputusan selalu didasarkan pada prinsip ipo ata poli wa tanan toe 
nganceng lait kole, (apa yang telah diputuskan bersama tidak boleh 
digugat kembali). Sanksi terhadap pelanggarnya tidak berupa uang 
melainkan berupa benda atau hewan seperti tuak, ayam, anjing, 
babi, dan lain sebagainya.
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b) Mengusulkan 2 jalan keluar terhadap sengketa 
dan	konflik	atas	lingko-lingko	yang	diduga	telah	
dimasukan ke dalam kawasan TWA Ruteng14 se-
bagai berikut. 

Pertama, adanya blok khusus dengan pertim-
bangan kawasan TWA Ruteng terjadi tumpang tin-
dih terhadap kawasan lingko-lingko Masyarakat 
Adat Colol yang adalah lahan pertanian. Adapun 
konsekuensi dari pilihan ini adalah: 1) kawasan 
yang diduga tumpang tindih tersebut, masih 
merupakan bagian dari TWA Ruteng; 2) para 
pemilik lingko masih memiliki hak pengelolaan 
kawasan tersebut sebagai lahan pertanian dan 
perkebunan, tanpa perluasan ke dalam wilayah 
hutan (puar/pong); 3) proses penetapan blok 
khusus tersebut, menjadi kewenangan Dirjen 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atas 
usulan BBKSDA NTT. Proses tersebut diperkira-
kan membutuhkan waktu 1 tahun, dimulai dari 
Januari 2013.

Kedua, semua lingko yang telah diambil-alih dan 
dijadikan kawasan hutan oleh Pemerintah Kolo-
nial Belanda yang diteruskan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia, dikeluarkan dari kawasan 
TWA Ruteng dan dikembalikan ke Masyarakat 
Adat Colol. Adapun konsekuensi dari pilihan ini 
adalah, 1) pengusulan perubahan status dan pe-
netapan batas baru kawasan hutan oleh Kemen-
terian Kehutanan. Usulan diajukan oleh Pemkab 

14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelo-
laan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peratu-
ran Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P. 561 Menhut-II/2006, 
tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar dilindungi.
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Manggarai Timur ke Menteri Kehutanan melalui 
Gubernur NTT. Pemkab Manggarai Timur juga 
harus melakukan revisi tata ruang Kabupaten 
Manggarai Timur; 2) usulan perubahan tersebut 
memerlukan waktu sekitar 2 tahun dan perlu 
pengawalan di kabupaten, provinsi, dan nasional. 
BBKSDA NTT hanya berwenang memberikan re-
komendasi, bahwa kawasan tersebut layak secara 
hukum dikembalikan ke Masyarakat Adat Colol 
dengan mempertimbangkan sejarah keberadaan 
dan hukum adat Masyarakat Adat Colol.

c) Masyarakat Adat Colol agar segera memusya-
warakan di tingkat Gendang, untuk memutuskan 
pilihan 1 atau 2 yang selanjutnya akan disampai-
kan kepada para pihak yang bersangkutan. 

d) Kegiatan pemetaan partisipatif perlu dilakukan 
oleh tiga pilar tersebut (telu siri), untuk memas-
tikan batas-batas lingko dan puar serta adanya 
tumpang-tindih batas lingko dan puar dengan 
batas kawasan hutan versi kolonial Belanda yang 
menjadi batas TWA Ruteng.

e) Sambil menunggu proses tersebut di atas, perlu 
dilakukan pengamanan kawasan, khususnya 
Puar untuk mencegah kerusakan. Pengamanan 
sebaiknya segera dilakukan secara terpadu den-
gan melibatkan unsur dari tiga (3) pilar.

f) Masyarakat Adat Colol masih dapat melakukan 
aktivitas pada lingko–lingko yang diduga tump-
ang-tindih dengan Taman Wisata Alam Ruteng 
(TWAR), sambil menunggu penyelesaianya lebih 
lanjut sesuai dengan pilihan masyarakat adat.

g) Bahwa wilayah adat yang disebut sebagai PUAR 
tetap difungsikan sebagai kawasan hutan (bagian 
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dari TWA Ruteng) dan dapat ditetapkan sebagai 
blok tradisional. Apalagi masyarakat melakukan 
hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu, untuk 
keperluan dalam skala kecil yang dapat dilaku-
kan melalui kesepakatan tiga (3) pilar (telu siri). 
Disepakati di Colol pada tanggal 12 Desember  
2012. Yang mengambil kesepakatan tersebut 
ada 19 orang terdiri dari Balai Besar Konservasi 
Sumber Daya Alam Provinsi NTT, dinas kehutan-
an, Gereja, kepala desa, tokoh adat, Babinsa, dan 
Kasub Sektor Mano.

D.  PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERIAN 
KOMPENSASI DAN MENGHADIRKAN KEADI-
LAN BAGI MASYARAKAT ADAT COLOL

Saat ini banyak warga Masyarakat Adat Colol men-
galami kesulitan, akibat pembabatan kopi secara sepihak 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

“Kehidupan kami mulai terusik, tidak mengenal lagi 
sanak keluarga. Sesuatu yang berharga dalam hidup 
kami seperti kebun kopi sebagai sumber perekono-
mian yang biasa kami andalkan untuk menyekolah-
kan anak kami dan menghidupi keluarga, kini tidak 
ada lagi bersama kami akibat dari tragedi berdarah 
tersebut. Kami mau melakukan perlawanan, tapi kami 
tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ingin melakukan 
upaya hukum kami juga tidak punya pengetahuan 
akan ilmu, karena miskin ilmu. Ingin menyekolahkan 
anak kami untuk menyelesaikan konflik ini, kami tidak 
berdaya karena sumber perekonomian kami diklaim 
sepihak oleh Pemerintah Daerah saat itu.
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Harapan demi harapan, dan harapan itu telah usang 
dimakan waktu seolah-olah kami sudah berputus 
asa. Kami tidak tahu dimana kami mengadu, kapan 
waktunya, dan bagaimana caranya. Menunggu hara-
pan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai 
untuk merehabilitasi kembali terhadap kehilangan 
mata pencaharian kami maupun sanak keluarga 
kami, tapi harapan itu tinggal harapan.

Kenyataannya, sampai sekarang ini tidak ada tinda-
kan konkrit dan keseriusan dari pemerintah daerah 
untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. 
Hanya satu ungkapan dari kami, semoga dengan in-
vestigasi ini dapat membuahkan hasil yang maksi-
mal. Sesuai dengan harapan kami yang telah menjadi 
korban dari peristiwa tersebut, yaitu ‘pelaku penem-
bakan diproses hukum sesuai dengan hukum yang 
berlaku di Negara Indonesia”. Ungkap Mama Paulina 
Dado yang anaknya menjadi korban pada peristiwa 
korban penembakan 10 Maret 2004 dan korban 
pembabatan kopi oleh pemerintah daerah saat itu.

Ibu Sisilia Lumbuk yang hidup sangat miskin de-
ngan tanggungan 10 orang anak, berharap pemerintah 
daerah dapat memberikan kompensasi kepada keluarga 
korban penembakan yang gugur, antara lain suaminya 
sendiri – agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. De-
mikian juga dengan Irma Surya yang adalah istri Sypri-
anus, salah satu korban penembakan yang gugur pada 
peristiwa berdarah di Mapolres Ruteng. Irna, ibu se-
orang anak ini berharap para pelaku dapat diproses se-
cara hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku 
di negeri ini. Harapan yang sama diucapkan oleh Yako-
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bus Oba, salah satu korban hidup yang selamat dengan 
hiasan 8 bekas lubang peluru di tubuhnya. 

Sedangkan Yosef Danur meminta 1) pemerintah 
memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak Masyarakah Adat Colol; 2) pemerintah segera 
mencabut tapal batas kawasan hutan versi Belanda yang 
telah dikuatkan oleh Kementerian Kehutanan melalui 
SK Menhut nomor – yang saat ini dikuasai dan dikelola 
oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) atau 
Taman Wisata Alam (TWA); 3) Pemerintah segera me-
netapkan tapal batas baru yang mengakui batas-batas 
wilayah Masyarakat Adat Colol; 4) Pemerintah meli-
batkan masyarakat adat dalam semua tahapan proses 
penyelesain konflik tersebut; 5) Pemerintah membuat 
peraturan daerah (Perda) yang memberikan pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
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II

MASYARAKAT ADAT GOLO LEBO:
Bertarung Tiada Lelah Untuk          

Anak dan Cucu

Daud Tambi

A. PROFIL MASYARAKAT ADAT GOLO LEBO 
1.  Sejarah Asal-Usul dan Penguasaan Wilayah

Awal mulanya wilayah Masyarakat Adat Golo Lebo 
berasal dari Kedaluan Rembong. Kedaluan Rembong be-
rada di Kedaluan Leda dengan pemimpin bernama Wira 
Jawa. Wilayah Glarang Mbawar dipimpin oleh Langging. 
Wilayah Glarang Lebo memiliki pemimpin bernama Ramut, 
serta Glarang Watu dipimpin oleh Mbotang. Glarang Kai 
memiliki pimpinan bernama Lawar.

Pada tahun 1969, nama Glarang diganti dengan 
nama Desa Gaya Baru, sebagaimana diatur oleh Peraturan 
Pemerintah No. 6 Tahun 1969. Dari situ, munculah dua 
desa yaitu Desa Golo Lebodan dan Desa Golo Lijun. Pada 
Tahun 1999 s/d Tahun 2000, Desa Golo Lijun melakukan 
pemekaran, maka munculah Desa Legurlai. Pada tahun 
2011, Desa Golo Lijun melakukan pemekaran lagi yang 
akhirnya munculah Desa Kaju Wangi.
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Masyarakat Adat Golo Lebo terdiri dari 4 suku besar, 
yaitu:
1) Suku Naru

Suku Naru berasal dari Kampung Tuwit. Nenek Moyang 
Suku Naru berasal dari Naru Meje do Bajawa, Kabu-
paten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 
Naru Meje, Nenek Moyang Suku Naru berpindah ke  
Pulau Palue di Kabupaten Sikka. Setelah itu berpin-
dah ke Tompong di bagian utara Kabupaten Mangga-
rai Timur. Dari Tompong berpindah lagi ke Kampung 
Rinu Wae Buka dan menetap di hutan dalam wilayah 
Golo Lebo di Kecamatan Elar. Dari Kampung Rinu Wae 
Buka berpindah lagi dan menetap di Kampung Naru 
Wae Kedong, dekat Kampung Selek di bagian timur 
Gunung Lebo.
Orang pertama yang datang dari Tuwit ini adalah 
Embo (Nenek) Nggawa. Embo Nggawa meninggal di 
Naru Meje. Anak Embo Nggawa bernama Embo Rawan 
berpindah dan menetap di Palue, Kabupaten Sikka. 
Dari Pulau Palue kemudian berpindah ke Tompong di 
bagian utara Pulau Flores.  Embo Rawan meninggal di 
Tompong. Anak Embo Rawan yang bernama Nggawa 
(namanya sama dengan nama Ibu Embo Rawan).  
Embo Nggawa memiliki 2 saudari perempuan berna-
ma Kentar dan Sue. Kentar kawin dengan keturunan 
Dalu Rembong bernama Loma. Sedangkan Sue kawin 
dengan Raing yang adalah Buaya di bagian utara 
Laut Flores. Mereka hidup di laut sehingga seja-
rahnya berakhir. 
Anak Embo Nggawa yang bernama Rawan menetap di 
Naru-Wae Kedong (kampung lama) di dekat Kampung 
Selek, Desa Kaju Wangi. Embo Nggawa meninggal di 
Rinu Wae Mbuka di Kedaluan Rembong. Embo Rawan 
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meninggal di Naru Wae Kedong di Kedaluan Rembong. 
Anak Embo Rawan bernama Ajang dan Sangka. Anak 
Ajang bernama Jawa. Anak Sangka bernama Sampang, 
Babang, Jangka, Jolo, Bolong, dan Pong. Mereka be-
serta keturunannya menyebar dan menetap di berba-
gai kampung di Kedaluan Rembong, yaitu Desa Golo 
Lijun, Desa Legurlai, Desa Golo Lebo, dan Desa Kaju 
Wangi.
Sejarah saudari perempuan Embo Nggawa yang kawin 
dengan Loma tidak dituturkan dan diwariskan ke ge-
nerasi berikutnya. Hal ini dikarenakan di dalam adat 
Golo Lebo hanya sejarah anak keturunan laki-laki 
(Rana) yang bisa diwariskan. Menurut adat, perempuan 
kawin dan masuk ke suku suaminya.

2) Suku Watu

Suku Watu juga berasal dari Tuwit. Orang pertama 
yang datang ke Tuwit adalah Embo Bantuk bersama 
istrinya bernama Nau. Dari Tuwit, Embo Bantuk ber-
pindah dan menetap di Kampung Pa’an Watu dan 
Wae Latun (sumber air), berdekatan dengan kampung 
Selek di Kedaluan Rembong. Anak Embo Bantuk den-
gan Nau bernama Ringka. Istri Ringka bernama Lebo. 
Ringka dan Lebo meninggal di kampung Lebo dan di-
kuburkan di Golo Lebo. Anak Embo Ringka dan Lebo 
bernama Lengke. Lengke kawin dengan Lando asal 
Kampung Kanun, Desa Golo Lebo. Keturunan mereka 
menyebar dan menetap di Komunitas Golo Lebo. 
Embo Ringka meninggal dan dikebumikan di Golo 
Lebo. Saat meninggal terjadi keajaiban pada tubuh 
Embo Ringka, yakni bagian tubuh kiri dari kaki sampai 
kepala mengalami kekeringan. Sebaliknya bagian 
kanan basah. Kondisi tersebut ditafsirkan sebagai 
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petunjuk bagi keturunan Embo Ringka. Jika terjadi 
kemarau panjang, maka keturunan Embo Ringka me-
nyelenggarakan ritual adat di kuburannya. Ritual itu 
dilakukan dengan mempersembahkan seekor ayam 
sebagai sesajen meminta hujan. Ritual ini dilakukan 
oleh keturunan anak perempuan (Wina). Ritual yang 
sama juga dilakukan, jika terjadi hujan berkepan-
jangan yang akan berdampak buruk bagi tanaman 
pertanian dan perkebunan. Ritual penghentian hujan 
dilakukan oleh keturunan anak laki-laki (Rana).
Berdasarkan sejarah di atas, maka keturunan Embo 
Ringka menyebar dan menetap di Desa Golo Lebo, 
Desa Kaju Wangi, Desa Golo Lijun, dan Desa Legurlai.

3) Suku Ndari 

Suku Ndari juga berasal dari Kampung Tuwit. Leluhur 
Suku Ndari bernama Kobang yang pindah dari Tuwit 
ke Kampung Ndari di Bajawa Utara dan meninggal 
di kampung tersebut. Anak Embo Kobang bernama  
Rompa. Embo Rompa pindah ke kampung Puran Rong-
gong di Desa Lana Mai Kabupaten Ngada. Setelah itu, 
pindah lagi ke Kampung Gumat di Pulak, Kelurahan 
Lempak Paji saat ini. Dari Gumat, Embo Rompa pindah 
lagi ke Kampung Kodang di sebelah selatan Kampung 
Pa’an Watu di dekat Kampung Selek, Desa Kaju Wangi 
saat ini. Dari Kampung Kodang pindah lagi ke Satu 
Ndari di wilayah Adat Dor Watu di dekat Gunung Lebo. 
Keturunannya menyebar dan menetap di Kampung 
Longka, Kabong, Pa’an Watu, dan Naru. Komunitas-
komunitas masyarakat adat di kampung-kampung 
tersebut dipindahkan secara paksa, pada tahun 1973 – 
1974 oleh Camat Elar ke Kampung Mboeng, Kelok, Kam-
pung Selek, Kampung Bui, Kampung Kowong, Kam-
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pung Lumpang, dan Kampung Mbawar Tureng yang 
tersebar di 4 desa, yakni Desa Golo Lebo, Desa Kaju 
Wangi, Desa Golo Lijun, dan Desa Legurlai.

4)  Suku Mbawar-Tureng 

Suku Mbawar-Tureng juga berasal dari Tuwit. Leluhur 
pertama mereka bernama Ndiwal dan Obak yang 
adalah kakak-beradik. Dari Tuwit, mereka pindah ke 
wilayah kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Mereka 
pindah dari Gowa ke Pulau Flores melalui bagian uta-
ra laut Flores. Mereka menetap di Kampung Mbola 
Mbata di dekat Kampung Lumpang di Desa Golo Lijun 
saat ini. Keturunan mereka menyebar dan menetap 
di Kampung Pape, Kampung Sahge Kingir, Kampung 
Munta Pepan, Kampung Pebo Biar, Kampung Langke 
Rangat, dan Kampung Mbuang di  Desa Legurlai, Ke-
camatan Elar.
Pada tahun 1973-1974, warga Suku Naru, Suku Pa’an 
Watu dan Suku Ndari dipindahkan paksa oleh Camat 
Elar (Antonius Nggame BA). Dengan alasan memu-
dahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. 
Pemindahan paksa tersebut dilanjutkan lagi oleh Ca-
mat Elar yang baru (Frans Nahas), dengan cara mem-
bongkar paksa rumah-rumah serta memukuli warga 
yang tidak mau pindah. Pada akhirnya, semua warga 
pindah dan menetap di Kampung Selek, Kampung 
Bui, Kampung Mboeng di Desa Kaju Wangi, Kampung 
Mbawar, dan Kampung Tureng di Desa Legurlai. Kam-
pung Lumpang, Kampung Bawe, Kampung Kembo di 
Desa Golo Lijun. Kampung Kanun, Kampung Kowong, 
Kampung Kai, dan Kampung Waer di Desa Golo Lebo. 
Semua kampung tersebut berada dalam wilayah Adat 
Masyarakat Adat Golo Lebo.
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2.  Wilayah Adat Masyarakat Adat Golo Lebo

Wilayah Adat Masyarakat Adat Golo Lebo meliputi 
wilayah administrasi 4 desa yaitu, Desa Golo Lebo, 
Desa Kaju Wangi, Desa Golo Lijun, dan Desa Legurlai. 
Batas- batas wilayah adat tersebut adalah sebagai 
berikut:
Selatan   :  Kecamatan Elar Selatan
Barat   :  Kecamatan Elar dan Kecamatan Sambi Rampas 
Timur   :  Kabupaten Ngada
Utara   :  Laut Flores

3.  Hukum Adat yang Berkaitan dengan Tanah

-  Pembagian tanah dilakukan oleh Dor (Kepala Suku) 
dan dibantu oleh Punggawa.

-  Penyelesaian masalah dilakukan dengan 2 cara, yakni:
a.	 Jika	 terjadi	 konflik	 antara	 masyarakat	 adat	 satu	

suku, maka  penyelesaiannya dilakukan Dor dan 
dibantu Brambang. Penyelesaian masalah dilaku-
kan secara musyawarah mufakat di rumah Dor. 

b.	 Jika	 terjadi	 konflik	masyarakat	 adat	 antara	 suku	
berbeda, maka  penyelesaiannya dilakukan Ga’en 
Wongko (kepala kampung) yang dihadiri para Dor 
dan	Brambang	serta	suku	warga	yang	berkonflik.	
Penyelesainnya dilakukan di rumah Ga’en Wongko.

4.  Kelembagaan Adat 

Struktur Lembaga Adat Masyarakat Adat Golo Lebo 
terdiri dari :

a. Ga’en Wongko (kepala kampung). Peran Ga’en 
Wongko adalah menyelesaikan masalah-masalah 
sosial, budaya serta termasuk masalah tanah yang 
terjadi di dalam masyarakat adat. Selain itu, ia bersa-
ma Dor menentukan sanksi serta peradilan adat.
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b. Dor (kepala suku). Peran Dor meliputi 1) melak-
sanakan ritual/upacara adat di kampung dan di 
kebun; 2) membagi tanah kepada Waung Na’ang 
(ahli waris) dan Sepu Bija; 3) menentukan sanksi 
adat bersama Gaen Wongko serta peradilan adat 
bagi pelanggar aturan adat; 4) mempertahankan, 
mengamankan, dan melestarikan sumber daya alam 
yang ada di dalam wilayah adat seperti tanah, hutan, 
dan air. Syarat-syarat menjadi Dor telah dituakan 
di dalam adat itu sendiri, hal ini dapat terlihat dari 
kemampuannya menjalankan seremonial adat 
perkawinan sampai urusan bakok porak (urusan 
adat terakhir dalam perkawinan adat rembong).

c. Punggawa, berperan membantu Dor membagi 
dan membuka lahan pertanian (Odok) baru dan me-
laporkan hasilnya ke Dor. 

d. Waung Na’an (pewaris jabatan Dor), berperan 
menggantikan posisi Dor ketika Dor meninggal 
(apa saja syarat-syarat menjadi Waung Na’an dan 
bagaimana proses persiapannya?).

e. Sepu Bija adalah warga masyarakat adat yang ber-
hak mendapatkan lahan pertanian yang dibagi 
dengan menggunakan cara sarang laba-laba atau 
segi empat (lampan – bagaimana cara pembagian 
tanah menggunakan mekanisme lampan?), ber-
peran sebagai pelaksana aturan-aturan adat.  Pada 
pembagian menggunakan cara sarang laba-laba, 
berupa pembentukan lingkaran dari tali. Di tengah 
lingkaran itu ditanam kayu teno, lalu diukur meng-
gunakan jengkal jari dan dibagi sesuai dengan 
banyaknya masyarakat adat yang akan menerima 
pembagian tanah.

f. Brambang berperan menjaga keamanan kampung 
dan memimpin perang, jika terjadi peperangan. 
Brambang dipilih dari suku tertentu.
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5.  Ritual-Ritual Adat

-  Polong Sekon, Elak Lekar/Toke, (Pui Bejak-Pentang 
Ata Garat) artinya syukuran panen dan pergantian 
tahun adat, sekaligus acara pembersihan kampung 
dari perbuatan-perbuatan yang salah dan jahat yang 
dilakukan oleh anggota komunitas masyarakat adat. 

-  Ngersi merupakan ritual adat dimulainya pekerjaan 
di kebun. Ritual dipimpin Dor dan dihadiri Ga’en 
Wongko. Ritual ini dilakukan setiap tahun pada bulan 
Oktober. Namun kadang penyelenggaraannya tergan-
tung pada awal mula musim hujan. Bahan persemba-
hannya adalah ayam jantan. Setelah ritual dilakukan, 
aktivitas pekerjaan di kebun dihentikan selama 2 - 3 hari. 

-  Hgan Ute Weru (makan sayur baru) yang berasal dari 
kebun/ladang. Ritual ini dilakukan di rumah masing-
masing yang diiringi musik dari alat gendang dan 
gong yang dibunyikan sejak siang sampai malam.  Bahan 
persembahannya adalah ayam. 

-  Hgan Pangin Weru (makan jagung baru). Ritual ini 
dibuat saat melakukan panen jagung muda yang be-
rasal dari kebun atau ladang. Ritual dimulai dari ke-
bun masing-masing, kemudian malam harinya berga-
bung di rumah Dor. Bahan persembahannya adalah 
ayam atau babi yang  dilakukan di rumah Dor. Ritual 
ini dilakukan selama satu hari satu malam yang dimu-
lai dari kebun warga dan berakhir di rumah Dor. Ritual 
ini diiringi alat musik gendang dan gong. 

-  Hgan Woja Weru (makan padi baru). Ritual ini dilaku-
kan setiap tahun pada bulan Mei dengan mempersem-
bahkan seekor ayam atau seekor babi untuk makan 
bersama di halaman kampung (Riton).
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6. Peran Perempuan Adat

-  Memberikan petunjuk, petuah nasihat kepada generasi 
muda adat. 

-  Menanam padi dan jagung di kebun. 
-  Menenun kain adat berwarna hitam yang disebut dia.
-  Mengikuti ritual adat golo, yakni upacara makan ja-

gung muda. Ritual ini diawali dengan memberikan 
makanan kepada leluhur yang diadakan di tengah 
kampung. Pada ritual ini, para perempuan menyiapkan 
siri pinang bersama nasi dan hati ayam yang telah 
dibakar kepada leluhur sebagai ucapan syukur kepada 
Tuhan dan para leluhur, karena telah menganugerah-
kan hasil panen yang berlimpah.
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B. PENGAMBILALIHAN DAN PENGUBAHAN LAHAN-
LAHAN PERTANIAN DAN HUTAN ADAT DALAM 
WILAYAH ADAT MASYARAKAT ADAT GOLO 
LEBO MENJADI LOKASI PERTAMBANGAN PT. 
MANGGARAI MANGANISE

Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan PAL 34 
di Jemali dalam wilayah Kedaluan Rambong, PAL Gunung 
Munde di Kedaluan Biting. Penetapan PAL dilakukan 
pada tahun 1936, ditandai dengan tumpukan batu seba-
gai pilar yang menjadi tanda batas hutan dengan kebun 
odok (lahan pertanian). Pada tahun 1995, PAL versi Be-
landa dikukuhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
Pe-ngukuhan kawasan hutan oleh Pemerintah Indonesia 
tidak diakui oleh Masyarakat Adat Golo Lebo. Oleh karena 
pengukuhan tersebut memperkuat kawasan hutan bua-
tan Pemerintah Kolonial Belanda yang telah mengambil-
alih sebagian dari lahan pertanian (odok/lingko) mereka. 

Lahan yang diambil-alih yakni lahan pertanian Bap-
ang, lahan pertanian Parun, lahan pertanian Sewu, lahan 
pertanian Lutun, lahan pertanian Golo Nalun, lahan per-
tanian Wongko Longka (kampung lama), lahan pertanian 
Nungkal, lahan pertanian Bangka, lahan pertanian La-
dar, lahan pertanian Watu Satog, lahan pertanian Ga’ang 
Wawi, lahan pertanian Wongko Lebo (kampung Gunung 
Lebo), lahan pertanian Datar Togo Raung, lahan perta-
nian Nio, lahan pertanian Naju, lahan pertanian Bekung, 
lahan pertanian Koja, lahan pertanian Ri’i Meze, lahan 
pertanian Watu Rentu, lahan pertanian Tengkel Sowang, 
lahan pertanian Pompong, lahan pertanian Ledu, lahan 
pertanian Mandung, dan lahan pertanian Alo Gompon.  
Diperkirakan lahan pertanian yang diambil-alih kemudi-
an dijadikan kawasan hutan adalah seluas 21.672 hektar1.

1 SK Menteri Pertanian No 89/KPTS/1983 pada tanggal 2 Desember 1983.
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Pada tahun 2008, Wakil Bupati Kabupaten Manggarai 
Timur (Andreas Agas, SH. MH) bersama ahli pertambangan 
mengadakan pertemuan dengan para keturunan Tu’a 
Tano, perwakilan dari berbagai suku, tokoh masyarakat, 
tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Per-
temuan ini diadakan di kantor Desa Golo Lebo. Tujuan 
dari pertemuan ini adalah sosialisasi dan tawaran dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Manggarai 
Timur kepada masyarakat Golo Lebo untuk melakukan 
penelitian bersama PT. Manggarai Manganise. Sebagai tin-
dak-lanjutnya, Bupati Manggarai Timur (Dr. Yosef Tote, 
MSi) mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
yang diperuntukkan kepada PT. Manggarai Manganise. 
IUP tanggal 7 Desember 2009 tersebut, seharusnya be-
rakhir pada 28 Oktober 2013. Namun diperpanjang lagi 
oleh Bupati Manggarai Timur. Perpanjangan izin terse-
but telah memberikan kewenangan kepada PT. Mangga-
rai Manganise melakukan kegiatan di lahan-lahan per-

tanian dan 
hutan Adat 
Masyarakat 
Adat Golo 
Lebo yang 
d i a t u r 
dalam hu-
kum adat. 

Diperkirakan luas lahan yang diberikan IUP adalah 
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21.642 hektar. Dengan perincian di atas, yaitu kelompok 
hutan Putu 2 seluas 4.440 hektar, kawasan hutan Pota 
seluas 9 hektar, Hutan Lindung Sawe Sange seluas 227 
hektar, serta kawasan Hutan Lindung HPL seluas 16.966 
hektar. Menurut Putu Winata (Kasubag BPKH), IUP 
tersebut diberikan berdasarkan peta dasar yang men-
jadi acuan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 
dalam mengeluarkan Rencana Kontrak Karya (RKK).  
RKK tersebut mengacu ke SK Menhut No. 423/KPTS/
II/1999 pada tanggal 15 Juli tahun 1999, tentang Penun-
jukan Kawasan dan Perairan. Sejak penerbitan IUP, PT. 
Manggarai Manganise belum pernah melakukan koordi-
nasi dengan BPKH sampai saat ini. 

Menindaklanjuti sosialisasi Pemkab Manggarai 
Timur dan IUP yang diberikan, pada tahun 2009 PT. 
Manggarai Manganise melakukan survei awal ke Desa 
Golo Labo, Desa Kaju Wangi, Desa Legurlai, serta Desa 
Golo Lijun di Kecamatan Elar. Masyarakat Adat Golo 
Lebo di empat desa tersebut, tetap bersikap keras meno-
lak PT. Manggarai Manganise melakukan aktivitas per-
tambangan di wilayah adat mereka. Apalagi survei yang 
dilakukan di atas lahan-lahan pertanian warga, telah 
menghancurkan tanaman kopi, kemiri, coklat, dan tanaman 
perdagangan lainnya yang adalah sumber kehidupan 
Masyarakat Adat Golo Lebo. 

Lokasi eksplorasi di kampung Mbawar-Tureng dan 
transmmigrasi lokal (translok) Maro Bola merupakan 
kawasan hutan adat, yakni Hutan Pening Panuk, Hutan 
Sahge Kingir, Hutan Munta Pepan, Hutan Pebo Biar, Hu-
tan Tengkel Pandang, Hutan Balok Tuak, Hutan Podang 
Seo, Hutan Puran Dungan, Hutan Buing Masang, Hutan 
Lok Lantong, Hutan Mbombang, Hutan Wae Wul, dan 
Hutan Lolong Riki. Di dalam hutan-hutan adat itu, tum-
buh berbagai pohon kayu yang bermanfaat, seperti Kayu 
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Ajang, Kayu Mensang, Kayu Mes, Kayu Munting, Kayu 
Dalo, Kayu Kui, Kayu Ledu, Kayu Mengge, Kayu Suru 
Nana, Kayu Paupong, Kayu Kawak, Kayu Ngansar, Kayu 
Ladar, Kayu Ketang Lala, Kayu Ninto, Kayu Sambi, Kayu 
Koza Kazu, Kayu Suang, dan Kayu Waek. Hutan-hutan 
adat itu juga menghasilkan madu (Wani) dan Lebah 
(Ruan). Dua jenis madu dan lebah di hutan adat Golo 
Lebo, Kaju wangi, Golo Lijun, Legurlai (Hamente Rem-
bong) menghasilan 2 ton madu per tahun. Harga madu 
per botol adalah Rp. 35.000.
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C.  BERTARUNG MEMPERTAHANKAN TANAH ADAT

Masyarakat Adat Golo Lebo melakukan konsoli-
dasi guna bertarung mempertahankan wilayah adatnya 
dari pengambilalihan oleh PT. Manggarai Manganise dan 
Pemkab Manggarai. Mereka membentuk suatu wadah 
bersama bernama “Persatuan rakyat Merdeka dan Ber-
daulat” (PRMB) – yang bertanggungjawab mengorgani-
sir protes dan perlawanan langsung terhadap kehadiran 
perusahaan tambang di lokasi-lokasi yang berada dalam 
lahan-lahan pertanian warga.

Pada tanggal 19 Februari 2014, Masyarakat Adat 
Golo Lebo dengan dukungan JPIC SVD Ruteng melakukan 
aksi demonstrasi ke DPRD Kabupaten Manggarai Timur 
sebagai wujud perlawanan mereka. DPRD menindaklan-
juti aksi tersebut dengan membentuk suatu Panitia Khusus 
(PANSUS) guna menyelesaikan masalah tersebut. DPRD 
melalui PANSUS akan memanggil Bupati dan Wakil Bupati 
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Manggarai Timur untuk mempertanggungjawabkan IUP 
yang diberikan kepada PT. Manggarai Manganise. Aksi itu 
juga dilakukan di Kantor Bupati Manggarai Timur. Namun 
warga hanya bertemu Wakil Bupati Manggarai Timur 
(Andreas Agas, SH.MH). Wakil Bupati menyatakan bahwa 
masalah tersebut akan ditindaklanjuti oleh Bupati dan 
tidak akan mengeluarkan izin baru lagi.

Kenyataan di lapangan yang terjadi, pembentukan 
PANSUS oleh DPRD dan janji Wakil Bupati untuk tidak 
memperpanjang IUP malah tidak terealisasi. PT. Mangga-
rai Manganise masih bebas melakukan kegiatan penam-
bangan di lokasi tersebut, walau izin eksplorasinya telah 
berakhir pada tanggal 7 Desember 2013. Merujuk pada 
pernyataan DPRD tertanggal 19 Februari 2014, maka 
warga yang menolak tambang memblokir jalan dengan 
pagar bambu dan melakukan penjagaan ketat di tiga loka-
si yang berada di Kampung Mbawar Tureng dan Kampung 
Marobola di Desa Legurlai serta di Desa Kajuwangi. Tu-
juannya agar kendaraan PT. Manggarai Manganise tidak 
masuk lagi ke hutan adat dan lahan pertanian warga.
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Seiring dengan masuknya PT. Manggarai Mangan-
ise yang melakukan berbagai aktivitas di lokasi-lokasi 
dekat perkampungan2, kebakaran hutan selalu terjadi 
pada malam hari, tanpa diketahui pelakunya hingga 
saat ini.  Kegiatan pertambangan dan kebakaran hutan 
pada malam hari mulai meresahkan warga sehingga 
memicu protes dan perlawanan. Menghadapi perlawa-
nan tersebut, pada tanggal 24 Juli 2014 Kepala Dinas 
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Mangga-
rai Timur (Zakarias Sarong) menyatakan bahwa, “3 Tu’a 
Tano/Dor Mbawar Tureng-Wangkung dan beberapa to-
koh masyarakat adat telah menyetujui kegiatan pertam-
bangan dengan memberikan tandatangan”. “Padahal, 
jangankan membubuhkan tandatangan, pertemuan saja 
kami tidak dilibatkan”, kata Mateus Tiwu, salah seorang 
tokoh adat Golo Lebo.

Pada Selasa26 Agustus 2014, Masyarakat Adat Du-
sun Mbawar Tureng dikagetkan oleh kehadiran mobil 
Dalmas polisi dan sejumlah anggota Kepolisian Polres 
Mangggarai yang dipimpin oleh Simon Jeo. Para polisi itu 
sepertinya mengawal mobil perusahaan tambang yang 
dikemudikan oleh Dus. Warga Dusun Mbawar Tureng 

2 PT. Manggarai Manganise melakukan eksplorasi pertambangan di 
Hutan Adat Watu Sewo, Hutan Bong Babas, Hutan Kunis, Hutan Per-
pangin, dan Hutan Nuling. Kerusakan yang terlihat saat ini adalah 
di Hutan Watu Sewo karena eksplorasi pertambangan telah dilaku-
kan di hutan tersebut. PT. Manggarai Manganise mendirikan 4 unit 
rumah perusahaan di tengah hutan yang telah merusak hutan ka-
rena pohon-pohon dibabat dan lahan dibersihkan bagi perumahan. 
Kerusakan lingkungan juga terjadi karena pengeboran. Pengeboran 
menggunakan sungai dari Sungai Pongkos yang setiap hari digu-
nakan warga oleh Masyarakat Adat Golo Lebo di Kampung Rem-
bong, Kampung Lumpang, Kampung Translok, Kampung Bawe, dan 
kampung-kampung lain di dataran Buntal. Sebenarnya pemerintah 
telah membangun irigasi di Buntal untuk mengairi sawah persia-
pan seluas 1.825 hektar, namun di lokasi yang sama telah dilakukan 
pengeboran oleh PT. Manggarai Manganise. 
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tidak mengizinkan mobil polisi maupun mobil perusa-
haan untuk melewati jalan kampung yang telah dipagari, 
guna menghalangi kendaraan apapun untuk melintas ke 
lokasi kegiatan perusahaan. Para ibu3 bertelanjang dada 
menjaga pagar yang menghalangi kendaraan melewati ja-
lan tersebut. Menghadapi situasi itu, para polisi turun dari 
mobil Dalmas dan berusaha mengusir para ibu tersebut. 

”Minggir-minggir, ini fasilitas umum, kamu ini buat 
sembarang saja. Lalu mereka tanya, “mana laki-laki 
dan orang tua-tua di sini?”, tanya para polisi. “Mereka 
ada di rumah tua”, jawab para ibu.  “Pakai baju kalian, 
siapa yang suruh kamu buat begini?”, kata polisi ke 
para ibu. “Tidak ada yang suruh kami, tapi kami buat 
karena kami perempuan yang merasakan pahitnya 
saat melahirkan anak. Percuma kami melahirkan 
anak, kalau tanah ini kami beri kepada perusahaan 
tambang yang adalah perusak lingkungan kami. Ke-
mana anak-anak kami dikemudian hari nanti. Cara ini 
kami buat untuk menolak perusahaan tambang ber-
operasi di lokasi kami”, kata Mama Arsania Padut.

Polisi tersebut mengatakan tindakan pemagaran 
jalan yang dijaga oleh para ibu bertelanjang dada se-
bagai pelanggaran hukum dan merusak fasilitas umum. 
Atas pernyataan tersebut, akhirnya warga mengizinkan 
kendaraan Dalmas polisi melewati jalan tersebut. Tetapi 
tetap tidak mengizinkan mobil perusahaan lewat men-
uju ke lokasi tambang. Seorang polisi mengambil-alih 
mobil perusahaan dan bertindak sebagai sopir. Namun, 
para ibu tetap bersikap keras untuk tidak mengizinkan 
mobil perusahaan lewat. “Kendaraan perusahaan tidak 
boleh ke lokasi. Kalau ke lokasi, kami akan tidur di jalan”. 

3 Arsania Padut, Helena Robeka Baeng, Melenia, dan Magdalena Landang.
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Polisi melakukan dialog dan negosiasi dengan para ibu. 
“Kita manusia berbudaya, oleh karena itu kita perjuang-
kan dengan cara pendekatan budaya”, kata Simon Jeo.

Kegiatan penambangan PT. Manggarai Manganise 
telah berdampak memecah belah Masyarakat Adat Golo, 
karena perbedaan pandangan mengenai pertambangan 
di lahan-lahan pertanian mereka. Hubungan sesama 
warga menjadi renggang dan kebersamaan dalam me-
lakukan ritual-ritual adat mulai luntur. PT. Manggarai 
Manganise melaporkan pemblokiran jalan ke Kepala 
Polisi Sub Sektor Elar. Pihak kepolisian menyerahkan 
penanganannya ke Camat Elar (Dr. Yosep Durahi).  Pada 
tanggal 19 Juli 2014, Camat Elar (Yosep Durahi) bersama 
stafnya, Kepala Polisi Sub Sektor Elar (Yosep  Tamur) 
Babinsa 161205 Elar, dan anggota TNI AD Koramil Sam-
bi Rampas Kecamatan Pota atas (Frans Suban Raya dan 
Yohanes Sudir), datang ke lokasi pemblokiran di kam-
pung Mbawar Tureng dan di Desa Kaju Wangi. Camat Elar 
mencoba untuk bernegosiasi dengan warga supaya dapat 
membuka pemblokiran jalan, dengan alasan bahwa pem-
blokiran tersebut menghalangi aktivitas banyak orang. 

Setelah itu, dilakukan juga pertemuan dengan 
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. 
Manggarai Manganise. Kepala Polisi Sub Sektor Elar 
menyatakan, “blokir jalan umum adalah pelanggaran 
dan masuk kategori tindakan pidana. Oleh karena itu di-
perintahkan kepada masyarakat agar segera membong-
kar. Jika tidak, maka warga akan dibawa ke Kapolres 
Manggarai di Ruteng, karena P.T Manggarai Manganise 
juga sama seperti masyarakat lainnya yang mengguna-
kan jalan”. Anggota TNI-AD juga mengancam masyarakat 
untuk segera bongkar pagar. Jika tidak, maka pagar akan 
dibongkar paksa oleh aparat dan pelaku pemblokiran 
akan diseret ke Polres untuk diproses hukum. “Biar 
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kami diproses hukum, kami tidak akan takut, karena kami 
mempertahankan hak kami untuk diwariskan kepada 
anak cucu kami”, teriak warga yang hadir disaat itu.

Tidak mendapatkan kesepakatan dengan warga, 
maka Camat Elar meminta diadakan pertemuan di Kam-
pung Tureng (tempat pemblokiran jalan) pada tanggal 
24 Juli 2014. Pada pertemuan itu, Kepala Dinas (Kadis) 
Energi dan Sumber Daya Mineral (Zakarias Sarong) 
mengatakan, “eksplorasi tetap berjalan karena sudah 
ada izin dari pemerintah setelah dilakukan sosialisasi 
oleh Wakil Bupati. Semua masyarakat setuju dan tidak 
ada yang protes”, kata Kadis ESDM. “Kami tidak setuju 
dan para Tu’a Teno tidak pernah memberikan tandata-
ngannya. Tandatangan yang ada pada dokumen itu meru-
pakan tandatangan Tu’a Teno palsu yang bentukan dari 
PT. Manggarai Manganise”, balas warga. Perwakilan PT. 
Manggarai Manganise mengatakan bahwa, “pada saat so-
sialisasi, kehadiran tambang telah disampaikan oleh Dei-
star Tagor Harahap, Jabatan/pekerjaan: Project Manager, 
Alamat Jalan Tulodong Atas No. 20 Kebayoran Baru, Ja-
karta Selatan”. Saat itu lanjutnya, “Project Manager telah 
menyampaikan, sudah ada izin usaha pertambangan ek-
splorasi bahan galian batuan sejak tanggal 1 Juni 2013 
No.001/MM/VI/2013 yang diberikan oleh Bupati”.

Mendengar penjelasan itu, seorang warga lang-
sung membacakan Pernyataan Sikap Masyarakat Adat 
Golo Lebo sebagai berikut:

“Setelah kami mengetahui dan menyadari akan damp-
ak negatif dari pertambangan yang merusak ling-
kungan hidup dan menghancurkan kehidupan sosial, 
maka Masyarakat Adat Golo labo, Kecamatan Elar, 
Kabupaten Manggarai Timur sepakat untuk menya-
takan sikap TOLAK TAMBANG, baik aktivitas selama 
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tahap penyelidikan umum, maupun pada tahap ek-
sploitasi. Adapun yang menjadi pertimbangan kami 
tolak tambang adalah: a) Tanah adat adalah masa 
depan kami yang dapat diwariskan kepada anak cucu. 
Tanah kami adalah hidup dan sumber kehidupan, 
oleh karena itu pertambangan tidak boleh merampas 
hak hidup kami dan masa depan anak cucu kami; b) 
Kami masih memiliki banyak sumber hidup yang be-
rada di atas permukaan tanah berupa: kemiri, ceng-
keh, kopi, padi, kacang-kacangan, kelapa, coklat, dan 
bukan pertambangan. Semua sumber kehidupan ini 
sudah mencukupi kebutuhan hidup yang masih men-
jamin masa depan anak cucu. Pertambangan hanya 
akan menghilangkan lahan pertanian dan perkebu-
nan serta menghancurkan kehidupan sosial; c) Dari 
segi ekologis, wilayah kami adalah wilayah yang 
sempit, berbukit-bukit, dan jurang yang terjal. Desa 
Golo Lebo terdiri dari beberapa kampung dengan ja-
rak yang berdekatan yakni Kampung Bui, Kampung 
Mboeng, Kampung Selek, Kampung Pede, Kampung  
Lema, Kampung Wuna, Kampung Kowong, Kampung 
Kai, Kampung Kaju Lagurlai, Kelurahan Lempang 
Paji, serta desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sam-
bi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dampak 
negatif pertambangan akan dirasakan oleh semua 
warga kami; c) Pertambangan, dimana-mana akan 
selalu menimbulkan konflik horizontal maupun ver-
tikal, karena adanya janji-janji palsu, informasi yang 
simpang siur, bujuk rayu, ancaman, intimidasi, teror, 
serta adanya pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia; d) 
Pertambangan akan menghasilkan limbah dan gas be-
racun yang merusak dan menghancurkan sumber air 
minum, merusak tanaman, serta mengancam keseha-
tan dan kehidupan kami”. 
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Selesai dibaca, pernyataan sikap tersebut diserah-
kan ke pihak pemerintah melalui Kepala Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral untuk diteruskan ke Bupati 
Manggarai Timur. Kenyataanya, sampai sekarang tidak 
ditindak-lanjuti oleh bupati. Karena itu, kami tetap mel-
akukan aksi pemblokiran jalan.
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D.  HARAPAN YANG MENGGANTUNG 
  “Perjuangan mempertahankan tanah peninggalan 

leluhur tidak semudah yang kami pikirkan. Pemerin-
tah yang kami harapkan melestarikan peninggalan 
leluhur tetapi tidak bisa menjalankan amanat terse-
but”, kata Mateus Tiwu. “Pemerintah malah menjadi 
biang konflik mengadu domba sesama kami. Hal ini 
akan diselesaikan, apabila ada niat baik Pemerintah 
Daerah Manggarai Timur mengakhiri perpecahan di-
antara kami, karena diinternal kami ada yang terima 
tambang dan ada yang tolak tambang. Untuk menye-
lesaikan konflik yang kami alami, peran bupati sebagai 
kepala daerah sangat penting. Olehnya itu kami ber-
harap, Bupati Manggarai Timur segera mencabut Izin 
Usaha Pertambangan di lahan pertanian Masyarakat 
Adat Golo Lebo yang telah diklaim sepihak oleh Pemer-
intah”, lanjut Mateus Tiwu.

  “Kami tidak berniat melawan aparat keamanan ka-
rena mereka adalah mitra kami, kami tidak memusuhi 
siapapun”, kata Siprianus Jawa. “Upaya yang dilaku-
kan selama ini adalah cara kami untuk mempertahan-
kan warisan leluhur agar dapat diwariskan ke anak 
cucu. Olehnya itu, kami berharap aparat penegak hu-
kum mempercepat proses hukum terhadap pihak yang 
melakukan tindakan sewenang-wenang kepada kami”, 
lanjut Siprianus. “Apabila PT. Manggarai Mangenise 
terus melakukan aktivitas pertambangan di lahan per-
tanian, maka kami akan kehilangan mata pencaharian. 
Sekarang ini saja kami mengalami kerugian seperti ke-
bun kopi, kakao, dan kemiri, karena hutan adat satu-sa-
tunya sumber perekonomian kami dibakar pihak yang 
tidak bertanggung-jawab. Apalagi eksplorasi pertam-
bangan dilakukan secara terus menerus. Olehnya itu, 
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aktivitas penambangan di atas lahan-lahan pertanian 
dan hutan adat harus dihentikan”, kata Gaspar Sawo.

  “Aktivitas pertambangan tidak hanya merusak kehidu-
pan sosial akan tetapi juga merusak lingkungan hidup 
yang adalah sumber kehidupan kami dan tempat ting-
gal para leluhur kami. Kami sudah berusaha, tetapi 
upaya kami tidak digubris pihak terkait. Olehnya itu, 
kami tetap berharap Pemerintah dan perusahaan mel-
akukan rehabilitasi kerusakan lingkungan dan kere-
takan sosial yang telah terjadi selama ini. Apa yang 
kami alami selama ini, dengan adanya pertambangan 
di wilayah adat membawa dampak yang negatif ter-
hadap kerusakan lingkungan, keretakan kehidupan so-
sial serta konflik horizontal dan konflik vertikal. Oleh 
karena itu, untuk menyelesaikan konflik yang kami 
alami, maka keluarkan PT. Manggarai Manganise dari 
wilayah masyarakat adat kami dan kembalikan hutan 
adat  yang diklaim sepihak oleh Pemerintah Daerah 
Manggarai Timur pada tahun 1975”, tegas Falentina 
Padut.
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