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Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia 

berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? 

 Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian seseorang 

sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? 
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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan keseharian masyarakat sekitar 
hutan jati Tuban pada tahun 1968 sampai tahun 1998 atau selama masa Orde 
Baru. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
penelitian ilmu sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. Dalam penulisan menggunakan model deksriptif-
naratif. Sumber penelitian terutama berupa wawancara lisan, foto, surat kabar 
sezaman dan beberapa hasil karya ilmiah yang mendukung. Hutan menjadi 
sumber daya penting bagi masyarakat Tuban, sebab menyediakan berbagai 
macam kebutuhan pangan untuk masyarakat, sehingga hubungan antara 
masyarakat dan hutan tidak bisa dipisahkan. Berangkat dari pentingnya hutan 
tersebut maka di lingkungan masyarakat melahirkan cerita rakyat, mitos, dan 
kesenian yang berkaitan dengan hutan. Adapun keseharian warga juga selalu 
berhubungan dengan hutan. Pada tahun 1968 Indonesia dibawah kekuasaan Orde 
Baru mulai memperketat akses warga terhadap hutan. Namun demikian warga 
tetap bertahan dengan gaya hidup kesehariannya yaitu memberdayakan hasil 
hutan sesuai dengan kebutuhan, meskipun terdapat banyak larangan didalam 
hutan dan harus mengikuti peraturan dari Pemerintah Pusat. 

 

Kata Kunci: Kehidupan sehari-hari, hutan jati, Tuban 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Hutan merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Bahkan 

disebut sebagai paru-paru dunia yang memproduksi oksigen serta kekayaan alam 

untuk mencukupi keberlangsungan kehidupan bukan hanya manusia, namun juga 

makhluk hidup lainnya. Sebagai bagian dari sumber daya alam, hutan menyajikan 

berbagai macam barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

seperti: kayu pertukangan, kayu bakar, pangan, pakan ternak, dan air.1 Sehingga 

hutan memiliki peran penting dalam menyediakan bahan makanan yang 

dibutuhkan, serta menjadi sumber ketahanan pangan bagi penduduk desa hutan 

yang memang bertumpu pada kekayaan hutan.2 

 Hubungan antara hutan dan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan, 

karena hutan butuh manusia untuk menjaga dan merawat kelestariannya, 

sedangkan manusia butuh hutan untuk keberlangsungan kehidupan dan 

                                                           

 1 Pada awalnya hutan berfungsi sebagai sumber bahan pangan sekaligus tempat untuk 
berlindung dan berteduh. Tetapi sejak manusia mulai membudi dayakan binatang dan tumbuh-
tumbuhan untuk memperoleh jaminan sumber makanan, hubungannya dengan hutan secara 
berangsur-angsur mulai semakin berkurang. Lihat Hasanu Simon, Hutan Jati dan Kemakmuran 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1. 
 
 2 Warto, Desa Hutan Dalam Perubahan (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 2. 
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melengkapi berbagai macam kebutuhan3. Sehingga dari keduanya muncul sebuah 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain.4 

 Terjalinnya hubungan tersebut dikarenakan manusia adalah bagian dari 

lingkungan, sehingga manusia tidak bisa lepas dari lingkungan itu sendiri, baik 

alam maupun sosial. Bahkan antara lingkungan dan manusia terjadi hubungan 

timbal balik dan saling mempengaruhi sehingga melahirkan keseimbangan. 

Dalam interaksi yang terus menerus terjadi tersebut, manusia mendapatkan 

pengalaman tentang lingkungannya.5 

Setiap musim yang berbeda, hutan jati menyediakan hasil alam yang 

berbeda pula. Antara musim kemarau, penghujan, dan pancaroba  hasil alam yang 

didapat berbeda-beda. Sehingga dari sini hasil alam dari hutan yang beragam 

disetiap musimnya membuat warga melakukan aktivitas didalam hutan yang juga 

menyesuaikan kondisi hutan setiap musimnya. 

Salah satu gambaran umum masyarakat sekitar hutan jati Tuban yang 

masih bertahan sampai akhir abad ke-20 adalah buah pemikiran bahwa 

masyarakat menganggap hutan adalah milik bersama. Segala bentuk 

                                                           

 3 Dinamika masyarakat sekitar hutan tentu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan alam 
maupun perubahan ekosistem yang terjadi disekitarnya. Sehingga secara dialektik hubungan antara 
masyarakat dan hutan saling membutuhkan. Lihat Warto, ibid., hlm. 5. 

4 San Afri Awang, Politik Kehutanan Masyarakat (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 
hlm. 14. 

 
 5 Sumintrasih,dkk, Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Hubungannya 
dengan Pemeliharaan Lingkungan (Yogyakarta: Proyek P3NB Depdikbud), hlm. 1.  
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pemanfaatannya di gunakan untuk kebutuhan bersama karena hasil alam ada 

untuk dinikmati dan dijaga bersama-sama pula.6 

Adanya pandangan hutan menjadi milik bersama dan untuk dinikmati 

bersama tidak lantas membuat warga mengeksploitasi hasil hutan secara masif, 

melainkan mengambil hasil hutan sesuai dengan apa yang dibutuhkan (subsisten), 

yaitu untuk mencukupi kebutuhan pangan. Paham tersebut masih terasa kuat 

sampai dengan akhir tahun 1980’an. Keinginan untuk menaikkan kelas sosial 

dengan tolok ukur materi masih belum menjadi paham yang kuat di masyarakat 

sekitar hutan Tuban sehingga apapun yang diambil warga dari hutan tujuannya 

adalah untuk dimakan bersama-sama keluarga, bukan untuk memperkaya diri.7 

Kesadaran warga sekitar hutan Tuban akan pembatasan diri dalam 

pemberdayaan hasil hutan salah satunya terbangun melalui mitos, kesenian dan 

cerita rakyat yang ada di lingkungan mereka. Adanya pemahaman dari pendahulu 

tentang danyang atau penunggu kawasan hutan membuat warga lebih menjaga 

dan merawat hutan yang dipercaya ada penunggunya. Dari cara pandang tersebut 

tentunya tercermin pula dalam perilaku masyarakat sekitar hutan yang dalam 

kesehariannya selalu bersinggungan dengan hutan. 

Pada tahun 1968 saat dimulainya pemerintahan Orde Baru, segala sesuatu 

yang berkaitan dengan hutan ditangani oleh pusat. Hal ini tertuang dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1968 tentang sentralisasi 

                                                           
6 Pandangan tersebut sebenarnya bukan hanya berkembang di masyarakat sekitar hutan 

jati Tuban, namun juga dapat ditemui di daerah sekitarnya seperti di Rembang, Blora, dan 
Bojonegoro. Lihat Warto, op. cit., hlm. 159. 

 
 7 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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pengelolaan hutan. Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah 

untuk memudahkan pengusahaan/eksploitasi hutan secara besar besaran.8 Dampak 

dari kebijakan tersebut bagi masyarakat sekitar hutan Tuban adalah menjadi 

terbatasnya gerak warga di dalam kawasan hutan. Terdapat banyak larangan yang 

di keluarkan, salah satunya adalah pembatasan area untuk bergembala binatang 

ternak, sampai adanya larangan untuk membawa senjata tajam di dala area hutan.9  

Pada tahun 1984 warga mendapatkan tambahan penghasilan dengan 

dikeluarkannya peraturan mengenai Perhutanan Sosial, berdasarkan surat Menteri 

Kehutanan tanggal 13 Juni 1984 No. 228/Menhut-II.10 Secara garis besar, 

Perhutanan Sosial adalah program dari pemerintah yang melibatkan masyarakat 

sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Program Perhutanan Sosial dari Perum 

Perhutani memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk bertani di lahan 

sela petak-petak hutan jati yang sedang dalam masa tanam kembali. Kegiatan 

pertanian tersebut dilakukan dengan sistem tumpangsari, dan masyarakat 

mendapatkan bantuan dari Perum Perhutani berupa pemberian subsidi untuk 

pengadaan sarana produksi pertanian (saprodi), khususnya subsidi berupa 

pembelian pupuk.11  Dampak dari peraturan tersebut bagi masyarakat sekitar 

hutan jati di Tuban adalah terbukanya lahan garapan baru untuk warga yang tidak 

                                                           

 8 Anonim, Sejarah Kehutanan Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 
1986), hlm. 8. 
 
 9 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
 

 10 Anonim, Pedoman Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial (Jakarta: Perum Perhutani 
Unit II Jawa Timur, 1988), hlm. 1. 

 
 11 Muammar Ramadhan, Dialog Hutan Jawa: Mengurai Makna Filosofis PHBM 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7. 
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memiliki lahan garapan sendiri. Lahan garapan tersebut oleh warga sekitar hutan 

Tuban banyak ditanami tanaman palawija dan jagung, sehingga kebutuhan pangan 

semakin tercukupi dari lahan garapan persil, disamping juga tersedianya hasil 

hutan yang tubuh secara alami.12 Hal itu berimplikasi pula terhadap meningkatnya 

pendapatan dari hasil panen tumpangsari tersebut. 

Pada akhir periode 1980’an dan awal tahun 1990’an masyarakat sekitar 

hutan jati Tuban semakin beragam, salah satunya karena bertambahnya sarana 

transportasi yang memudahkan mobilitas warga untuk bersinggungan dengan 

dunia luar. Anak-anak yang awalnya banyak yang tidak menyelesaikan 

pendidikan formal di tingkat SD mulai berkurang, bahkan semakin banyak anak 

yang melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. Pekerjaan pun semakin beragam, 

pertanian dan buruh tani memang masih menjadi pekerjaan mayoritas. Namun 

pada sektor pekerjaan lain seperti pedagang, jasa/pertukangan, dan angkutan juga 

selalu meningkat setiap tahunnya. Angka kenaikan tiap tahun dari masing-masing 

pekerjaan tersebut juga bisa dikatakan berimbang.13 Secara tidak langsung hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan secara perlahan mencari sumber 

pendapatan lain di luar sektor hutan. Namun hal tersebut tidak lantas 

menghilangkan aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan hutan. 

Diawali dari pola perilaku masyarakat sekitar hutan Tuban pada masa 

Orde Baru yang masih memberdayakan hasil hutan sesuai kebutuhan, serta pola 

                                                           

  
 12 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
 
 13 Anonim, Kecamatan Parengan dalam Angka 1995 (Tuban: Badan Pusat Statistik, 
1995), hlm. 33. 
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hasil pangan dari hutan yang menyesuaikan dengan kondisi musim, sampai 

dengan mulai naiknya pendapatan warga di luar sektor hutan yang berdampak 

modernitas pada masyarakat sekitar hutan jati Tuban tentu menarik untuk diamati 

dan dikaji lebih dalam. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Pembahasan mengenai kehidupan masyarakat sekitar hutan dilihat dari 

segi cara pandang dan perilaku sehari-hari tentu memiliki keunikan tersendiri 

untuk dibahas. Masyarakat banyak memanfaatkan hasil hutan namun terbatas 

pada sesuai dengan kebutuhan (subsisten). Berdasarkan latar belakang tersebut 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kehidupan sehari-hari 

masyarakat sekitar hutan jati di Tuban tahun 1968-1998? 

  

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batasan-batasan topik 

agar diperoleh suatu penjelasan dan pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud 

adalah ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal yang nantinya akan 

menjadi acuan dalam melakukan penulisan.  

 Ruang lingkup spasial yang diambil adalah masyarakat hutan di Tuban. 

Pemilihan Tuban sebagai tempat penelitian karena kondisi geografis wilayah 

sekitar hutan jatinya yang tandus dan sulit digunakan untuk pertanian sawah, 

sehingga masyarakat sekitar hutan banyak yang menggantungkan hidupnya pada 

hasil sumber daya hutan. Hutan itu sendiri menghasilkan bahan pangan yang 
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berbeda di setiap musimnya, seperti jamur, ubi-ubian, tanaman obat, dan lain 

sebagainya. Perbedaan itulah yang turut mempengaruhi perilaku keseharian dan 

pola hasil pangan masyarakat sekitar hutan Tuban yang berganti mengikuti musim 

yang sedang berlangsung. Berangkat dari pentingnya sektor hutan bagi 

masyarakat disekitarnya inilah yang juga turut mendukung warga lebih menjaga 

hutan dan dalam pemanfaatannya warga terbatas pada apa yang dibutuhkan 

(subsisten). 

 Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini dimulai pada tahun 1968 

sampai dengan tahun 1998 (era Orde Baru). Tahun 1968 menjadi batasan awal 

dikarenakan pada tahun tersebut Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan 

pemerintah tentang sentralisasi pengelolaan urusan kehutanan. Kebijakan 

pemerintah tersebut mengakibatkan warga sekitar hutan Tuban mulai dibatasi 

dalam memberdayakan hasil hutan, terutama untuk kebutuhan kayu. Sehingga 

ruang gerak warga pun mulai terbatas karena banyaknya larangan-larangan yang 

ada di dalam kawasan hutan. 

 Tahun 1998 dipilih menjadi batasan akhir penulisan sekaligus sebagai 

penanda berakhirnya era Orde Baru dan beralih menuju era Reformasi. Reformasi 

pemerintahan melingkupi sektor kehutanan pula, yaitu eksploitasi hutan oleh 

pemerintah mulai dikurangi dan akses warga terhadap hutan mulai dibuka 

kembali. Kondisi tersebut berdampak pada keseharian masyarakat sekitar hutan 

Tuban yang berbeda dengan periode sebelumnya. Perbedaan yang paling jelas 
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adalah mulai hilangnya gaya hidup subsisten masyarakatnya serta menjadikan 

hasil hutan kayu jati sebagai komoditi bagi masyarakat sekitar hutan jati Tuban.14 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

 Penelitian tentang “Kehidupan Masyarakat Sekitar Hutan Jati di Tuban 

1968-1998” bertujuan untuk menjelaskan tentang cara pandang masyarakat 

sekitar hutan jati di Tuban terhadap hutan itu sendiri yang tercermin melalui cerita 

rakyat, mitos, serta kesenian yang ada di masyarakat. Tujuan selanjutnya adalah 

untuk menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar hutan Tuban 

yang dalam setiap aktivitasnya selalu bersinggungan dengan hutan. 

 Selain itu penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat 

untuk masyarakat secara luas yang tertarik dengan kehidupan masyarakat sekitar 

hutan di Tuban. Penelitian ini juga diharapkan bisa melengkapi historigrafi 

Indonesia saat ini yang masih sedikit mengangkat tema tentang masyarakat yang 

tinggal di sekitar hutan. Namun yang utama adalah kehidupan sehari-hari 

masyarakat kecil yang sering dilupakan dan dianggap tidak penting untuk dibahas. 

Sehingga diharapkan pula pada penelitian ini dapat memberikan ruang kepada 

rakyat biasa untuk turut memainakan peran yang berarti dalam sejarah.  

 

 

 

                                                           

 14 Pada era tersebut memang akses warga dalam memanfaatkan hasil hutan dibuka 
kembali dengan lebih bebas. Namun perilaku warga menjadi sangat berbeda dan justru turut 
mengeksploitasi hasil hutan secara massif. Perbedaan perilaku inilah yang menjadi dasar 
pemilihan batasan tahun oleh penulis 
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E. Tinjauan Pustaka 

 Penulis termotivasi untuk menulis tentang kehidupan masyarakat sekitar 

hutan jati di Tuban, sebab penelitian-penelitian sebelumnya yang menulis fokus 

kajian tentang hutan mencakup spasial, temporal dan fokus kajian yang berbeda-

beda. Hasil penelitian yang pernah dilakukan antara lain buku yang berjudul 

Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan Di Rembang Abad ke-19 karya Warto. 

Dalam buku tersebut, Warto menjelaskan tentang penebangan pohon jati di 

Rembang secara besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan hutan. Daendels  

yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda 

membuat kebijakan untuk memperbaiki hutan. Dalam penelitian tersebut ada 

sedikit hal yang menyinggung tentang Tuban namun tidak mendalam. Perbedaan 

dengan penelitian penulis dengan karya Warto tersebut terletak pada fokus 

penekanan dan perbedaan waktu penelitian, penulis lebih menekankan pada sisi 

kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar hutan pada masa Orde Baru, sedangkan 

Warto dalam penelitiannya menekankan pada kebijakan pemerintah terhadap 

hutan pada masa kolonial. 

Selain itu penelitian lain yang juga ditulis oleh Warto adalah buku yang 

berjudul Desa Hutan Dalam Perubahan: Eksploitasi Kolonial Terhadap 

Sumberdaya Lokal di Karesidenan Rembang 1865-1940. Buku tersebut 

menjelaskan tentang perubahan ekosistem hutan yang mengalami degradasi dan 

dampak buruk akibat penebangan hutan yang masif. Ada pula anggapan dari 

pemerintah kolonial Belanda yang menyebutkan bahwa wilayah Rembang adalah 

wilayah yang dianggap “kurang penting” karena tidak banyak memberi kontribusi 
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bagi pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini disebabkan wilayah karesidenan 

Rembang hanya menghasilkan kayu jati dan tembakau, selebihnya tidak ada yang 

bisa diharapkan dari daerah tersebut. Perspektif kolonial tersebut sebenarnya perlu 

dikoreksi karena adanya kepentingan kekuasaan pemerintah kolonial. Hampir 

sama dengan penelitian Warto sebelumnya, perbedaan karya tersebut dengan 

penelitian penulis terletak pada dimensi waktu serta penekanan fokus penelitian. 

Meskipun dalam pengembangannya Warto juga sedikit menyinggung perilaku 

masyarakat di dalam hutan, namun tidak secara mendalam. 

Buku berikutnya berjudul Hutan Jati Madiun: Silvikultur Di Karesidenan 

Madiun 1830-1913 karya Desak Made Oka Purnawati. Buku tersebut membahas 

tentang keadaan hutan jati di Karesidenan Madiun. Penjelasan ditekankan pada 

kebijakan umum tentang hutan jati dan tata cara pengelolaan hutan jati, serta hak 

pengusahaan hutan jati pada masa kolonial. Dalam tulisan tersebut ada sedikit 

yang menyinggung tentang kehidupan masyarakatnya. Buku tersebut bisa menjadi 

pembanding antara warga Madiun dan Tuban. Perbedaan dengan penelitian 

penulis terletak pada fokus penekanan, yaitu buku tersebut menekan pada 

pengelolaan hutan jati, bukan pada masyarakatnya. 

Selanjutnya buku berjudul Desa dan Perhutanan Sosial: Kajian Sosial 

Antropologis Di Prop. Jambi karya Mubyarto. Buku tersebut membahas tentang 

kehidupan warga desa di sekitar wilayah HPH di Propinsi Jambi. Mubyarto lebih 

banyak membahas tentang peran HPH dalam membangun keadaan ekonomi 

warga lokal. Secara umum pembahasan antara penulis dengan buku tersebut 

hampir sama yaitu menekankan pada kehidupan masyarakatnya. Namun 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR ... WAHYU ADI SAPUTRA



11 

 

perbedaan yang utama terletak pada lokasi penelitian serta ekologi hutan yang ada 

di dalamnya, yaitu antara hutan jati dengan hutan rimba. Sehingga menghasilkan 

perilaku masyarakat yang berbeda pula. 

Buku berjudul Politik Kehutanan Masyarakat karya San Afri Awang, 

menjelaskan tentang arah kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengeksploitasi 

hasil hutan. Fokus tulisan dalam buku tersebut adalah kebijakan politik Orde Baru 

yang hanya menguntungkan pemerintah dan pengusaha. San Afri juga 

menawarkan beberapa konsep tentang kehutanan masyarakat. Buku tersebut tentu 

berbeda dengan penelitian penulis. Dilihat secara temporal memang sama, yaitu 

pada masa Orde Baru, namun secara pembahasan berbeda. Penulis tidak 

menyinggung soal peran politik pemerintah dan pengusaha, sedangkan dalam 

buku tersebut kental pembahasan mengenai unsur politik. 

 Buku berjudul Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru 

dan Reformasi karya Herman Hidayat, menjelaskan tentang pengusaha HPH di 

Kalimantan pada masa Orde Baru hingga Reformasi. Herman menjelaskan pula 

studi kasus mengenai peran masyarakat lokal dalam menanggapi pengelolaan 

hutan di Kalimantan. Buku tersebut tentu berbeda dengan fokus pembahasan 

penulis, yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar hutan. Meskipun dalam 

konteks waktu yang sama. 

 Buku berjudul Dialog Hutan Jawa: Mengurai Makna Filosofis PHBM 

karya Sugayo Jawama Adam dan Imam Fuji Raharjo, menjelaskan secara singkat 

tentang sejarah pengelolaan hutan jati di Jawa, serta solusi pengelolaan hutan jati 

Jawa yang sesuai untuk Perum Perhutani. Penelitian tersebut berbeda dengan 
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penelitian penulis, sebab dalam buku tersebut lebih menonjolkan sisi pengelolaan 

hutan oleh Perum Perhutani dan kebijakan-kebijakan tentang kehutanan. 

Sedangkan penulis lebih menekankan pada sisi kehidupan masyarakatnya, 

meskipun ada kemiripan terkait hutan jatinya. 

 Buku berikutnya berjudul Manusia dan Hutan: Proses Perubahan Ekologi 

di Lereng Gunung Merapi karya Handojo Adi Pranowo, menjelaskan tentang 

kehidupan masyarakat sekitar hutan di lereng gunung merapi. Secara garis besar 

buku tersebut memang menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari, namun 

perbedaan buku tersebut dengan penelitian penulis adalah keseharian yang 

dijelaskan dalam buku tersebut lebih memfokuskan pembahasan pada sektor 

perladangan dan pertanian. Sedangkan persamaan yang bisa digunakan untuk 

pembanding adalah keberadaan cerita rakyat dan mitos yang sama-sama memiliki 

peran dalam lingkungan masyarakat. 

 Dari tinjauan pustaka tersebut diatas terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan, baik dalam hal temporal maupun fokus kajian. Namun secara 

keseluruhan bisa dikatakan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus 

membahas tentang kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar hutan jati di Tuban 

pada tahun 1968-1998. 

 

F. Kerangka Konseptual 

 Penelitian ini merupakan bagian dari sejarah lingkungan. Sejarah 

lingkungan itu sendiri membahas tentang saling pengaruh antara manusia dan 

lingkungan dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Kehidupan manusia 
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dipengaruhi oleh lingkungannya, dan lingkungan yang berubah turut pula 

mempengaruhi kehidupan manusia secara berbeda dari masa sebelumnya. 

Perubahan dan mekanisme interaksi timbal balik yang terjadi antara manusia dan 

lingkungan merupakan objek penelitian sejarah lingkungan. Sehingga dengan 

demikian, perilaku manusia terhadap alam yang diungkapkan melalui 

kepercayaan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan dan 

bagaimana nilai-nilai itu berubah dalam lintasan waktu.15 

 Kehidupan sehari-hari merupakan salah satu perspektif baru dalam kajian 

sejarah yang lebih mampu memahami secara kualitatif kehidupan sehari-hari 

orang kebanyakan berdasarkan kesehariannya. Menurut Bambang Purwanto, 

penelahaan terhadap keadaan material maupun intelektual dari keseharian pada 

saat bekerja, di rumah, di sekolah, sedang bermain, sedang memasuki dunia dalam 

dari pengalaman populer di lingkungan tempat kerja, keluarga, tetangga, sekolah, 

atau semua hal yang dianggap sebagai bidang budaya dapat menghasilkan suatu  

kajian sejarah menjadi semakin luas dan sekaligus mampu mengungkapkan sisi 

manusiawi dari kenyataan masa lalu.16 Sedangkan dalam konteks penelitian ini, 

keseharian yang dimaksudkan secara khusus adalah pola perilaku keseharian 

masyarakat sekitar hutan. Mulai dari cerita rakyat, mitos, kesenian yang 
                                                           

 15 Interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungannya termasuk dalam kajian 
ekologi manusia (human ecology). Dalam studi ekologi manusia dikenal adanya dua pendekatan, 
yaitu ekologi biologis manusia (human biological ecology) dan ekologi budaya (cultural ecology). 
pendekatan yang pertama mempelajari aspek biologis hubungan manusia-lingkungan, sedangkan 
pendekatan yang kedua mempelajari cara-cara bagaimana kebudayaan digunakan oleh manusia 
untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Lihat Warto, op. cit., hlm. 12. 

 

16 Bambang Purwanto, “Menulis kehidupan sehari-hari Jakarta”, dalam Henk Schulte 
Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (ed), Perspektif Baru Penulisan Sejarah 
Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Jakarta, 2013), hlm. 271. 
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berkembang, serta aktivitas-aktivitas yang dikerjakan di dalam hutan seperti 

menggarap persil, mencari hasil hutan, menggembala ternak, dan lain sebagainya. 

 Hutan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. 

Bahkan hutan disebut sebagai paru-paru dunia, yang memproduksi oksigen untuk 

keberlangsungan hidup makhluk hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

hutan memiliki arti tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak 

dipelihara orang). Sedangkan menurut Undang - Undang RI No. 41 Tahun 1999 

menjelaskan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan 

menurut Soepardi, hutan adalah tanah-tanah yang ditumbuhi pohon-pohon kayu 

besar dan kecil, rumput dan sebagainya. Biasanya tumbuhan-tumbuhan tersebut 

dari alam yang dan letaknya agak jauh dari kediaman orang banyak.17 Dari 

beberapa pemaparan tersebut, dalam penelitian ini hutan yang dimaksudkan 

penulis adalah hutan jati. Ekologi hutan jati tentu berbeda dengan ekologi 

persawahan, perladangan, maupun ekologi hutan rimba. Hutan jati merupakan 

jenis hutan tanaman (plantation) jati, yaitu tanaman mayoritas adalah tanaman 

jati. Perbedaan ekologi tersebut menyebabkan perbedaan terhadap corak 

kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Secara dialektik hubungan 

antara masyarakat dan hutan akan saling memengaruhi dan membutuhkan.18 

                                                           

 17 Soepardi, Hutan dan Perniagaan Hasil Hutan (Jakarta: Balai Pustaka, 1960), hlm. 7. 
 
 18 Warto, op. cit., hlm. 4. 
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 Sedangkan istilah masyarakat sekitar hutan dalam penelitian ini merujuk 

pada wilayah desa yang berada didalam ataupun disekitar hutan jati19, dalam 

konteks ini tentu yang dimaksud penulis adalah Tuban. Hutan jati yang berada di 

tanah batuan kapur Tuban yang tandus membentuk karakter masyarakat yang 

tinggal di dalamnya, dengan berbagai cara pandang serta perilaku keseharian dan 

budaya yang ada. Sehingga hutan jati bernilai penting bagi warga, sebab hutan 

juga menjadi sumber penghidupan bagi penduduk desa.20 

Perilaku keseharian warga sekitar hutan jati di Tuban lekat hubungannya 

dengan cerita rakyat dan mitos. Cerita rakyat dalam penelitian ini menjelaskan 

tentang asal usul dan keadaan hutan dengan masyarakat. Dalam antropologi 

budaya, mitos ialah kebenaran religius dalam bentuk cerita. Lebih dalam, mitos 

ialah cerita didalam kerangka sistem suatu religi yang di masa lalu atau di masa 

kini telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran.21 Peran mitos dalam penelitian 

ini adalah warga menggunakan konsep-konsep gaib untuk menceritakan suatu hal 

tentang dunia nyata, dan merupakan salah satu cara yang ditempuh warga sekitar 

hutan jati Tuban untuk menjaga dan memelihara hutan dan seisinya. 

Sedangkan salah satu aktivitas warga didalam hutan adalah menebang 

kayu. Pada masa Orde Baru, tenaga warga dalam menebang kayu sangat 

                                                           

 19 Arupa, “Desa Mengepung Hutan”, (Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan 
Hutan Partisipatif Terintegrasi sebagai Implementasi PHBM di Randublatung, Yogyakarta, 2002). 
Dalam Warto, op. cit., hlm. 13. 
 
 20 Berbagai jenis bahan pangan seperti ubi-ubian, tanaman obat-obatan dan lain 
sebagainya dapat diperoleh warga didalam hutan. Hutan menyediakan berbagai macam kebutuhan 
warga sekitar. Lihat Hasanu Simon, Membangun Desa Hutan (Yogyakarta: Gadjah mada 
University Press, 2004), hlm. 13-15. Dalam Warto, ibid. 
 
 21 J. Van Baal, Sejarah dan pertumbuhan teori antropologi budaya hingga dekade 
1970an  (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 44. 
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dibutuhkan oleh pemerintah. Sebutan untuk seorang penebang kayu tersebut 

adalah blandong. Namun pada perkembangannya, blandong di identikkan dengan 

sebutan untuk orang yang mencuri kayu.22 

 

G. Metode Penelitian 

 Metode penulisan sejarah merupakan sarana bagi seorang sejarawan dalam 

melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Terdapat empat tahapan dalam 

melakukan metode sejarah.23 

 Tahap pertama adalah “Heuristik” atau pengumpulan sumber. Data dapat 

berupa arsip, surat pemerintahan, surat kabar dan semua sumber lain seperti buku, 

artikel, hasil penelitian, jurnal penelitian serta sumber sekunder lain yang dapat 

mempermudah menemukan kebenaran fakta sejarah. 

 Pada tahap ini, penulis dalam mengumpulkan sumber lebih memfokuskan 

pada pengumpulan sumber lisan. Sumber lisan yang berupa hasil wawancara 

dengan beberapa informan akan digunakan sebagai sumber primer oleh penulis. 

Informan yang dipilih oleh penulis adalah warga sekitar hutan yang pernah 

menjadi penebang kayu pada masa Orde Baru, petani pesanggem, pencari hasil 

hutan, serta mandor hutan. Wawancara menggunakan pendekatan wawancara 

mendalam (in-depth) serta dengan  perpaduan model antara wawancara 

pengalaman hidup dan naratif. 

                                                           

 22 Warto, Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad Ke-19 (Solo: 
Pustaka Cakra Surakarta), hlm. 51. 
 
 23 A. Daliman,  Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Ombak,2012), hlm. 28-
29. 
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 Sumber primer lain berupa sumber tertulis yang penulis dapatkan adalah 

arsip pemerintah dan artikel dalam surat kabar. Arsip pemerintah didapatkan 

penulis dari Badan Arsip Jawa Timur. Sedangkan surat kabar sejaman diperoleh 

penulis dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan AWS 

STIKOSA, Monumen Pers Nasional Solo, serta kantor surat kabar Kompas di 

Yogyakarta. Artikel yang didapat penulis berasal dari surat kabar terbitan 

Surabaya Post, Kompas, dan Angkatan Bersenjata. 

 Sumber sekunder yang menjadi bahan pendukung dari penelitian ini 

didapatkan dari Ruang Baca Jurusan Ilmu Sejarah Unair, Perpustakaan Fakultas 

Ilmu Budaya UNAIR, Perpustakaan Umum UNAIR Kampus B, dan Perpustakaan 

Daerah Jawa Timur. Dari perpustakaan tersebut penulis mendapatkan literatur 

yang banyak membantu penelitian. Serta beberapa buku penunjang lain yang 

berasal dari koleksi pribadi penulis. 

 Tahap selanjutnya adalah kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan. 

Terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal mengenai 

kredibilitas dari sumber sejarah (isi dari sumber itu sendiri), sedangkan kritik 

eksternal mengenai keotentikan atas sumber tersebut, bisa dilihat dari tahun 

pembuatan, serta hal yang berkaitan dengan bentuk fisik dari sumber tersebut. 

Sedangkan untuk hasil wawancara yang dilakukan, penulis mencoba untuk tetap 

mengambil jarak dengan informan dan tetap bersikap kritis atas apa-apa yang 

disapaikan oleh informan 

 Tahap berikutnya adalah interpretasi atau penafsiran yang untuk 

memahami sumber. Pada tahap ini penulis mencari hubungan antar berbagai fakta 
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yang telah ditemukan baik yang didapatkan dari hasil wawancara, arsip, dan surat 

kabar. 

 Tahap yang terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah, yaitu 

penyajian sumber-sumber yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan 

setelah melalui kritik sumber dan interpretasi menjadi sebuah tulisan sejarah. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-naratif. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan merupakan kerangka yang memuat tentang ide-ide 

pokok penulisan. Penelitian tentang “Kehidupan Masyarakat Sekitar Hutan Jati 

Di Tuban 1968-1998” akan dikaji dalam empat pokok pembahasan, yaitu: 

 BAB I berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II berisi tentang sekilas geografis Kabupaten Tuban beserta 

gambaran masyarakatnya. Gambaran tersebut meliputi kondisi hutan Tuban, cerita 

rakyat, mitos, pembagian kerja warga, peran perangkat desa, dan hiburan 

masyarakatnya. 

 BAB III berisi tentang aktivitas warga didalam hutan Tuban tahun 1968-

1998. Ragam aktivitas tersebut meliputi pencarian kayu bakar, pekerjaan 

penebangan hutan, lahan garapan tumpangsari, berburu hasil hutan, dan 

penggembalaan binatang ternak. 
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 BAB IV berisi penutup yang merupakan simpulan dari tulisan peneliti. 

Simpulan ini berisi tentang hasil dan jawaban mengenai permasalahan dari 

peneliti, sekaligus merupakan hasil akhir dari proses penelitian. 
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BAB II 

SEKILAS TENTANG HUTAN TUBAN DAN GAMBARAN 

MASYARAKATNYA 

 

A. Kondisi Hutan Tuban 

 Wilayah Kabupaten Tuban secara geografis terletak antara 111°30’ BT 

sampai 112°12’ BT dan 6°42’ LS sampai 7°6’ LS1 merupakan kawasan pesisir 

pantai utara Jawa dan berada di ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut.2 

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 1980, luas wilayah Kabupaten Tuban 

meliputi 1.812,80 km² yang terdiri atas 19 kecamatan dan terbagi menjadi 328 

desa, dengan jumlah penduduk 871.898 jiwa, dengan pertumbuhan rata-rata 1,69 

dan kepadatan penduduk 458 jiwa per km².3 

 Wilayah Kabupaten Tuban tersebut termasuk kedalam wilayah 

pengelolaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Berdasarkan pembagian areal 

oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, area hutan yang termasuk dalam 

wilayah Kabupaten Tuban adalah KPH Jatirogo dengan luas 18.763,7 ha (1,38%), 

KPH Tuban dengan luas 33.244,7 ha (2,44%) dan KPH Parengan dengan luas 

17.646,7 ha (1,30%). Keseluruhan dari ketiga Kesatuan Pemangkuan Hutan 
                                                           

 1 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Mengenal Hutan di Jawa Timur, (Perum Perhutani 
Unit II Jawa Timur, 1983), hlm. 25. 
 
 2 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tuban dalam Angka 1991, (Tuban: Badan Pusat 
Statistik, 1992), hlm. 1. 
 
 3 Yustinus Haryanto, Pencurian Kayu Hutan di Wilayah Kabupaten Tuban: Suatu 
Tinjauan Sosio-Kriminologik (Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 1986), hlm. 
5. 
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tersebut meliputi 69.656,1 ha atau 5,12% dari seluruh areal hutan di Perum 

Perhutani Unit II Jawa Timur.4 

Gambar. 1 

Peta wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Tahun 1986. 

 

Sumber : Yustinus Haryanto, Pencurian Kayu Hutan di Wilayah Kabupaten 
Tuban: Suatu Tinjauan Sosio-Kriminologik (Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum 

Universitas Airlangga, 1986). 

 Dengan ketersediaan lahan hutan yang demikian luas tentunya 

berimplikasi pula terhadap keberagaman ekosistem yang hidup didalamnya, baik 

berupa  ragam satwa maupun berupa ragam vegetasinya. Ragam satwa yang hidup 

di hutan Tuban bervariasi, mulai dari berbagai macam jenis burung, kijang, 

landak, babi hutan, dan lain sebagainya. Disamping binatang tersebut terdapat 

                                                           

 4 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, op. cit., hlm. 62. 
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pula satwa yang sudah langka seperti harimau kumbang, macan tutul, kera, merak, 

dan ayam alas.5 

 Sedangkan untuk jenis vegetasi (tumbuhan) yang hidup didalamnya 

didominasi oleh pohon jati6, sebab hutan Tuban merupakan jenis hutan tanaman7 

(plantation) jati. Adapun vegetasi lain yang hidup didalamnya adalah tanaman 

selingan (untuk sistem tumpangsari) serta berbagai macam jenis makanan seperti 

umbi-umbian. Homogenitas tanaman menjadikan pengelolaan lebih fokus dan 

optimal, sehingga hasil alam yang utama berupa kayu jati pun tumbuh dengan 

baik. 

 Hutan Jati Tuban menghasilkan jenis kayu jati yang bagus dikarenakan 

pohon jati tumbuh secara alami dan sangat baik di dataran rendah daerah beriklim 

muson8 sampai ketinggian 600 meter diatas permukaan air laut. Lebih khusus lagi, 

                                                           
5 “Di Hutan Tuban Diduga Masih Terdapat Harimau Jawa”, Surabaya Post, 13 November 

1979, hlm. 3. 
 

 6 Pohon jati itu sendiri tumbuh di kawasan negara-negara Asia Selatan dan Asia 
Tenggara, yaitu India, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Indonesia. Di Indonesia, 
keberadaan pohon jati terbatas pada daerah dengan iklim muson di Jawa dan pulau-pulau kecil 
disekitarnya serta pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Ada yang mengatakan bahwa tanaman jati 
ini memang tumbuhan asli tanah Jawa. Namun ada pula yang menyebut bahwa pohon jati tumbuh 
dan menyebar ini awal mulanya dibawa oleh pendatang dari India. Lihat Hasanu Simon, Hutan 
Jati dan Kemakmuran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 37. Lihat juga Muammar 
Ramadhan, Dialog Hutan Jawa: Mengurai Makna Filosofis PHBM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2007), hlm. 19. 

 7 Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dengan teknik silvikultur dan ditanami jenis 
tanaman tertentu untuk tujuan pelestarian lingkungan dan menjadi suplai bahan baku industri. 
  
 8 Di daerah dengan iklim muson pohon jati menggugurkan daun selama beberapa minggu 
pada musim kemarau. Daun yang gugur tersebut sangat berpotensi mudah terbakar, sehingga 
kebakaran hutan hampir terjadi secara rutin setiap musim kemarau di hutan jati. Akan tetapi pohon 
jati termasuk salah satu jenis pohon yang tahan dan tidak mati ketika terjadi kebakaran hutan, 
kecuali yang masih terlalu muda (berumur kurang dari lima tahun). Disamping batangnya yang 
berkulit tebal, buah jati mempunyai kulit yang tebal pula sehingga justru diuntungkan akibat 
kebakaran yang terjadi secara rutin tersebut. Tempurung buahnya yang keras dan dibalut oleh kulit 
buah yang tebal, menjadi penghalang bagi biji jati untuk berkecambah. Sehingga dengan adanya 
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kualitas kayu jati lebih istimewa jika tumbuh di daerah dengan batuan induk 

kapur.9 Kriteria untuk mendapatkan kualitas jati terbaik seperti yang disebutkan 

diatas sangat sesuai dengan keadaan geografis Tuban yang  berada di ketinggian 0 

sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut dan sebagian besar wilayahnya 

memiliki tekstur tanah yang berupa batuan kapur. Meskipun ada pula batuan 

kapur yang bercampur tanah liat yang lunak, sebagian lainnya berupa tanah kapur 

yang keras dan mengkristal. dan sebagian lainnya berupa tanah bebatuan, 

lempung cokelat dan pasir.10 

 Hasil dari pohon jati berupa kayu banyak digunakan untuk berbagai 

macam keperluan. Warga Tuban memanfaatkan kayu jati untuk membuat 

perabotan rumah tanggga seperti cangkul, gancu, sabit, dan berbagai peralatan 

rumah tangga lainnya. Bahan kayu yang diambil adalah jati kering yang sudah 

roboh atau jati yang ikut terbawa arus sungai yang mengalir hingga ke 

pemukiman warga. 

  Kayu jati menjadi pilihan warga untuk dijadikan berbagai macam 

kebutuhan dikarenakan kayu jati memiliki sifat-sifat yang istimewa, antara lain: 

(1) termasuk kelas awet I, (2) dekoratif, (3) mempunyai dimensi kayu yang stabil, 

                                                                                                                                                               

kebakaran maka kulit buah akan hangus dan sebagian tempurung akan rusak, tetapi bijinya tidak 
mengalami kerusakan sehingga pada saat musim penghujan tiba, biji-biji tersebut malah lebih 
mudah berkecambah dan dapat tumbuh menjadi jati-jati baru yang tumbuh baik. Lihat Hasanu 
Simon, op. cit., hlm. 38-39. 
 
 9 Hasanu Simon, Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 289. 
 
 10 Warto, op. cit., hlm. 37. 
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(4) tidak terlalu keras sehingga mudah dikerjakan, (5) termasuk kelas kuat II.11 

Oleh sebab-sebab tersebut kayu jati sangat disukai oleh masyarakat. 

 Berbagai keunggulan yang ditawarkan kayu jati untuk memenuhi beragam 

kebutuhan manusia yang terus meningkat tersebutlah yang kemudian melatar 

belakangi semakin kuat dan vitalnya peran hutan tanaman jati. Hal ini juga secara 

langsung menuntut produktifitas sumber daya yang stabil dan optimal. Terlebih 

lagi pada negara berkembang, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat 

dicapai lebih cepat dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam.12 

 Cara tersebut juga terjadi di Indonesia. Tujuan utama pengelolaan hutan 

jati di Jawa pada masa Orde Baru adalah menghasilkan kayu pertukangan dalam 

jumlah yang sebesar-besarnya secara teratur dan terus-menerus. Target tersebut 

didasarkan atas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1970 yang 

menjelaskan bahwa hutan perlu diusahakan dan dimanfaatkan secara maksimal 

dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. 

 Target dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional pun 

tercapai, pengeksploitasian hasil hutan pada masa Orde Baru meningkatkan 

perkembangan ekonomi Indonesia yang sejak awal dekade 1970-an sektor 

kehutanan merupakan sumber perolehan devisa terbesar nonmigas.13 Termasuk 

                                                           

 11 Hasanu Simon, Aspek Sosio...., hlm. 288. 
 
 12 Hasanu Simon, Hutan Jati....., hlm. 3. 
 
 13 Supriadi, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika), hlm. 1. 
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sumbangsih hasil hutan berupa kayu jati dari Tuban yang banyak di ekspor ke 

Belanda dan Jepang dalam bentuk kayu glondongan (log).14 

 

B. Cerita Rakyat Tentang Hutan Jati 

 Sebelum hutan dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, warga 

memiliki hak ulayat15 terhadap hutan dan warga berdaulat penuh untuk mengurus 

dirinya beserta tanah dan hutan di wilayah adatnya. Hutan-hutan yang berada di 

wilayah kekuasaan masyarakat adat inilah yang dikenal sebagai hutan adat.16 

 Namun secara perlahan masyarakat mulai kehilangan hak atas hutan ketika 

hutan telah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dengan berbagai kebijakan 

yang dikeluarkan. Ada yang menarik mengenai proses berpindahnya kekuasaan 

hutan dari warga pribumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Proses peralihan 

tersebut diceritakan melalui cerita rakyat secara turun temurun oleh warga dengan 

karakter utak atik mathuk orang Jawa pada umumnya.17 Seperti yang dituturkan 

Tasman: 

                                                           
14 “Industri Pengolahan Kayu Jati Akan Diperluas Hingga Lima Pabrik”, Surabaya Post, 

6 Oktober 1978, hlm. 2. 
 

 15 Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat 
hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini 
memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, 
dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. 

 16 Muammar Ramadhan, Dialog Hutan Jawa: Mengurai Makna Filosofis PHBM 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 28. 
 
 17 Ungkapan-ungkapan dan dongeng yang hidup dalam masyarakat, tanpa diketahui siapa 
yang pertama kali mmengemukakan, merupakan indikator yang baik tentang pendapat umum dari 
masyarakat setempat. Ungkapan atau dongeng tidak sepantasnya dinilai sebagai dalil-dalil ilmiah 
penuh tanggung jawab dalam arti ketat, namun harus dianggap sebagai rekam pengalaman yang 
tumbuh di masyarakat dan menjadi kebijaksanaan umum yang diturunkan secara turun temurun 
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 Mulane biyen jati iso dadi wek e londo18 mergane kawitane wong londo 
takon “iki wit opo?” disauri “iki jati tuwuhan”. Di kandani nek “iki 
tuwuhan” malah jare “iki tuwan”, terus bar kui diakuni wek e londo, 
mergane dikiro jati ne wis di wenehno londo.19 

Oleh karena itu dahulu jati bisa menjadi milik Belanda karena awalnya 
orang Belanda bertanya “ini pohon apa?” dijawab (oleh orang pribumi) 
“ini jati tuwuhan”. Diberi tahu bahwa “ini tuwuhan” malah dikira “ini jati 
tuan”, kemudian setelah itu jati diakui menjadi milik Belanda, sebab 
dikiranya jati sudah diberikan kepada mereka. 

 

 Menurut Tasman, dari cerita rakyat yang beredar di daerah sekitarnya, 

pada awalnya ada orang Belanda yang bertanya kepada warga pribumi tentang 

nama sebuah pohon (dengan menunjuk pohon jati). Kemudian warga pribumi 

tersebut menjawab “ini jati tuwuhan”. Namun orang Belanda tersebut salah 

paham dengan jawaban warga pribumi dan mengira bahwa warga tersebut berkata 

“ini tuwan” (ini tuwan=ini tuan) yang menurut orang Belanda berarti warga 

pribumi telah menyerahkan pohon jati kepadanya. Padahal maksud dari warga 

pribumi adalah pohon jati tersebut ada karena tumbuh dengan sendirinya 

(tuwuhan). Sejak saat itulah hutan jati mulai dikuasai oleh pemerintah kolonial 

Belanda.20 

                                                                                                                                                               

secara lisan. Lihat Handojo Adi Pranowo, Manusia dan Hutan: Proses Perubahan Ekologi di 
Lereng Gunung Merapi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 64. 
 
 18 Warga desa menyebut setiap orang yang berkulit putih dengan sebutan “wong londo”, 
penyebutan tersebut termasuk untuk orang Belanda. Namun dalam konteks ini, wong londo yang 
dimaksud adalah orang Belanda. 
 
 19 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015 
 
 20 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015 
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 Meskipun demikian, ketika hutan sudah dikuasai oleh negara dan mulai 

memberikan batasan-batasan untuk warga, paham yang sudah tertanam bahwa 

hutan adalah milik bersama dan orang pribumi adalah pemilik sah dari hutan jati 

masih tetap bertahan sejak dari pemerintah kolonial Belanda sampai dengan era 

pemerintah Orde Baru. Sehingga masyarakat sekitar hutan tetap saja 

melaksanakan aktivitas di dalam hutan meskipun dilarang oleh pemerintah. 

 

C. Mitos Sumber Watu Agar 

 Mitos adalah salah satu cara yang ditempuh warga untuk menjaga dan 

memelihara hutan dan seisinya. Warga menggunakan konsep-konsep gaib untuk 

menceritakan suatu hal tentang dunia nyata. Dibalik mitos tentang hal gaib 

tersebut sering kali terdapat suatu pemahaman tentang lingkungan sekitarnya yang 

butuh keseimbangan dengan manusia.21 

 Hal yang demikian juga terjadi di kawasan hutan Tuban, yaitu di KPH 

Parengan tepatnya di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 

Kabupaten Tuban. Ada banyak mitos yang berkembang di masyarakat yang 

berkaitan dengan hutan22, salah satunya adalah sumber air Watu Agar. Mitos 

tentang sumber air tersebut merupakan mitos yang sudah ada sejak masa kolonial 

Belanda hingga saat ini. Watu Agar adalah nama dari sebuah sumber mata air 

yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan air warga sekitarnya. Sebagai 

                                                                                                                                                               

 
 21 Handojo Adi Pranowo, op. cit., hlm. xvii. 
 
 22 Mitos yang banyak beredar adalah tentang larangan-larangan. Namun menurut penulis 
mitos yang paling menarik adalah mitos tentang sumber Watu Agar. Sebab mitos tersebut sangat 
terasa sebagai langkah warga guna melindungi sumber daya di sekitar mereka. 
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sumber kehidupan warga, tempat tersebut juga disakralkan oleh warga sekitar 

hutan. Pada sumber air tersebut terdapat empat makam yang dianggap sebagai 

penjaga sekaligus penunggu sumber Watu Agar.23 

 Makam yang pertama adalah makam dari Wong Soito. Menurut warga 

sekitar, Wong Soito digambarkan sebagai seseorang dengan perawakan tinggi 

besar dan menunggangi kuda besar. Dia bersenjatakan tombak serta memelihara 

anjing sebagai hewan penjaganya. Sehingga tiga makam yang tersisa digunakan 

untuk memakamkan kuda, tombak, dan anjing dari Wong Soito tersebut.24 

 Sumber Watu Agar sekaligus menjadi tempat yang digunakan untuk 

sedekah bumi oleh warga sekitar. Sedekah bumi dilakukan setiap setahun sekali, 

tepatnya pada hari sabtu pon pada penanggalan Jawa. Warga berkumpul dengan 

membawa hasil bumi untuk dimakan bersama-sama, termasuk juga anak-anak, 

sebagai bentuk rasa syukur atas berkah yang diberikan oleh Tuhan.25 Ritual 

sedekah bumi yang rutin dilaksanakan setiap tahun tersebut mengalami 

perkembangan setiap tahunnya. Pada masa kolonial, tata cara sedekah bumi 

                                                           

 
 23 Meskipun disakralkan, warga biasa saja jika melewati lokasi sumber air tersebut, 
asalkan tidak berbuat yang melanggar dan merusak tidak akan terjadi apa-apa. Namun sebaliknya, 
para petugas Perum Perhutani banyak yang tidak berani untuk sekedar melewati sumber Watu 
Agar tersebut. Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan 
Parengan pada tanggal 27 Desember 2015. 
 
 24 Penggambaran tokoh Wong Soito didasarkan pada cerita yang diturunkan oleh para 
leluhur pendahulu, sehingga warga yang hidup pada masa Orde Baru sebenarnya juga tidak tahu 
bagaimana wujud sebenarnya dari Wong Soito. Akan tetapi berdasarkan kesaksian warga, banyak 
orang yang dilihatkan penampakan dari Wong Soito ketika melewati sumber air Watu Agar pada 
malam hari. Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
 
 25 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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menggunakan bahasa Jawa, termasuk do’a yang digunakan. Sedangkan pada masa 

Orde Baru yang lebih modern, tata cara dalam sedekah bumi mulai menggunakan 

bahasa Arab dalam berdo’a, dan hal-hal yang menurut ajaran Islam mengandung 

syirik mulai ditinggalkan oleh warga. Semakin kuatnya pengaruh Islam, untuk 

mengganti ritual yang sekiranya mengandung syirik maka diganti dengan tahlilan 

di tempat sedekah bumi tersebut.26 

 Terlepas dari tata cara yang semakin berkembang di setiap masanya, 

namun inti pesan yang disampaikan melalui keberadaan mitos tersebut adalah 

bagaimana cara warga untuk tetap menjaga sumber air yang juga menjadi sumber 

penghidupan mereka supaya selalu lestari dan bisa diberdayakan pula oleh anak 

cucu mereka. Meskipun setiap generasi baru yang lahir mulai meninggalkan cerita 

gaib dibalik mitos tersebut dan terbiasa untuk melakuka beragam aktivitas di 

sekitar sumber Watu Agar tersebut, namun setiap tahun warga tetap melaksanakan 

ritual sedekah bumi dan tidak kehilangan tujuan untuk selalu menjaga sumber air 

Watu Agar tersebut. 

 

D. Pembagian Kerja Warga 

 Lingkungan sekitar hutan Tuban mayoritas tertutup pohon jati. Banyak 

lahan didalam hutan namun merupakan hak milik negara. Pada masa Orde Lama 

hanya sedikit orang yang memiliki lahan untuk persawahan, sehingga tolok ukur 

untuk orang yang disebut kaya adalah berdasarkan kepemilikan sawah. Sedangkan 

                                                           

 26 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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bagi masyarakat sekitar hutan yang mayoritas tidak memiliki sawah, pekerjaannya 

untuk laki-laki adalah menjadi buruh cangkul.27 Sedangkan untuk perempuan 

bekerja sebagai buruh untuk nutu (menumbuk) padi. Warga yang menjadi buruh 

tersebut mendapatkan upah berupa jaminan mendapatkan makan di rumah pemilik 

sawah. Selain itu para buruh juga mendapatkan upah tambahan berupa menir padi, 

atau bisa juga mendapatkan upah berupa gadung dan singkong.28 Upah yang 

diberikan berupa bahan pangan dikarenakan sesuai dengan permintaan warga 

yang memang lebih membutuhkan bahan pangan tersebut dari pada upah berupa 

uang. Namun ada pula yang meminta upah berupa uang, yaitu senilai Rp5,00 per 

hari pada tahun 1960’an, pada tahun 1970’an mencapai Rp15,00 per hari. 

Pekerjaan buruh tani banyak berkurang pada tahun 1980’an saat warga memiliki 

lahan garapan sendiri (persil) sehingga pekerjaan buruh tani ditinggalkan.29 

 Selain bekerja sebagai buruh tani, pekerjaan lain dari warga sekitar hutan 

adalah menjadi penggembala ternak milik orang kaya.30 Penggembalaan ternak 

menjadi pekerjaan yang lebih menghasilkan uang, sebab kesepakatan yang terjalin 

antara pemilik dengan penggembala ternak adalah jika binatang ternak melahirkan 

maka hasilnya dibagi dua. Sehingga dengan menekuni pekerjaan bergembala 

                                                           

 27 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
 
 28 Wawancara dengan Sukini di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan pada 
tanggal 7 Maret 2016. 
 
 29 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
 
 30 Menggembalakan ternak milik orang kaya tidak berhenti pada masa Orde Lama 
maupun Orde Baru. Hal ini terus berlanjut sampai saat ini. Wawancara dengan Sumani di Dusun 
Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan pada tanggal 7 Maret 2016. 
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tersebut warga memiliki aset berupa anak ternak yang bisa dijadikan tabungan 

jika membutuhkan uang sewaktu-waktu.31 

 Dengan kondisi masyarakatnya yang demikian, rata-rata penghasilan 

warga sekitar hutan Tuban pada masa Orde Lama bisa dikatakan rendah, yaitu 

pada tahun 1960’an berkisar sekitar Rp.5,00 per hari. Hal ini disebabkan karena 

pada masa tersebut musim panen (baik padi maupun jagung) hanya terjadi setahun 

sekali. Akan tetapi rendahnya pendapatan warga masih bisa diatasi dengan 

tersedianya bahan pangan alternatif di dalam hutan, serta kebutuhan warga yang 

tidak besar. Warga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk anak sekolah32 sebab 

Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya, justru anak-anak yang bersedia untuk 

bersekolah mendapatkan buku dan peralatan sekolah secara gratis.
33

 

 Memasuki era Orde Baru, jenis pekerjaan warga pun semakin beragam. 

Pekerjaan sebagai buruh tani dan menggembala binatang ternak masih tetap ada. 

Namun dengan adanya kebijakan penggarapan persil dan Perhutanan Sosial34 

pada tahun 1984 berdampak pada meningkatnya pendapatan warga sekitar hutan 

Tuban. Warga yang sebelumnya tidak memiliki lahan garapan menjadi memiliki 

                                                           

 31 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
 
 32 Meskipun banyak juga anak kecil yang memilih untuk tidak menempuh jalur 
pendidikan formal (Sekolah Rakyat). 
 
 33 Pendidikan rendah (Sekolah Rakyat) memang gratis dan tidak membebani orang tua 
dalam hal pembiayaan, namun warga sekitar hutan Tuban masih jarang yang memasukkan 
anaknya untuk bersekolah di pendidikan formal. Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa 
Parangbatu Kecamatan Parengan pada tanggal 7 Maret 2016. 
  
 34 Pembahasan mengenai persil dan Perhutanan Sosial secara detail penulis bahas pada 
Bab III 
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lahan garapan sendiri dengan adanya persil, yang berarti pekerjaan warga semakin 

bertambah. Bertambahnya lahan pekerjaan untuk laki-laki berbanding lurus 

terhadap bertambahnya pekerjaan untuk perempuan. Istri dari penggarap persil 

juga turut membantu menggarap persil, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan 

ringan.35 

 

E. Peran Perangkat Desa 

 Pada masa Orde Lama, Pamong Desa di Tuban turut serta mengurus soal 

hutan. Peran dari Pamong Desa adalah mendatangi rumah warga untuk 

memberikan sosialisasi tentang pentingnya fungsi hutan. Warga di himbau supaya 

turut menjaga hutan dan tidak menebang pohon jati di dalam kawasan hutan.36 

 Pada masa menjelang akhir tahun 1960’an, atau masa awal berdirinya 

Orde Baru, peran Pamong Desa pun turut mengalami pergeseran. Pamong desa 

sudah tidak lagi memberikan sosialisasi dan mengajak warga untuk turut menjaga 

hutan. Tugas dari Pamong Desa yaitu melaporkan warga yang diduga mengambil 

kayu dari hutan. Jika ada warganya yang terlihat memiliki atau sedang membuat 

perabotan baru dari kayu atau memperbaiki rumah dengan bahan kayu, maka 

Pamong Desa melapor kepada polisi hutan untuk ditindak lanjuti. Bentuk tindak 

lanjut dari polisi hutan adalah dengan menyita kayu jati yang sudah dijadikan 

                                                           

 35 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
 36 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
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untuk perabotan, atau jika sudah dalam bentuk rumah maka rumah tersebut 

dirobohkan dan kayu tersebut disita oleh Perhutani.37 

 Akan tetapi dari sinilah muncul tindakan nakal dari oknum Pamong Desa. 

Oleh karena tidak semua Pamong Desa berbuat jujur, ada pula Pamong desa yang 

nakal dengan melaporkan warga yang membuat perabotan dari kayu meskipun 

kayu yang digunakan warga berasal dari pohon jati yang ditanam di tanah 

pribadi.38 Perlakuan tersebut sebenarnya hanya untuk meminta pungutan liar dari 

warga. Dampak dari hal tersebut adalah warga menjadi ragu untuk membuat 

rumah dari kayu jati (meskipun dengan kayu milik pribadi) karena pilihannya 

hanya dua, memberi uang sogokan kepada Pamond Desa, atau didatangi polisi 

hutan dan menyita kayu tersebut.39 

 Selain Pamong Desa, pegawai pemerintah yang bersinggungan langsung 

dengan warga sekitar hutan Tuban adalah petugas dari Perum Perhutani itu 

sendiri, diantaranya adalah mandor dan polisi hutan.  Mandor bertugas untuk 

mengurus kelestarian hutan, sedangkan polisi hutan bertugas untuk mengawasi 

dan menjaga keamanan hutan. Namun demikian, hubungan antara warga dengan 

petugas Perum Perhutani bisa dikatakan baik. Hubungan antara warga dan petugas 
                                                           

 37 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
 
 38 Banyak warga yang menanam pohon Jati di tanah milik pribadi, hal ini diperbolehkan 
dan mendapat dukungan dari pemerintah. Lahan pribadi yang ditanami jati tersebut kemudian yang 
dikenal dengan hutan rakyat. Meskipun demikian, jati hasil tanaman pribadi warga tidak bisa 
dengan bebas untuk ditebang. Warga harus ijin kepada Perhutani, sebab jika tidak, bisa saja warga 
dituduh mendapatkan kayu dari hasil curian. Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa 
Parangbatu Kecamatan Parengan pada tanggal 7 Maret 2016. 
 
 39 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
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Perum Perhutani dikarenakan kedekatan emosional diantara keduanya, yaitu 

banyak diantara  petugas Perum Perhutani yang berasal dari desa yang sama. 

Namun ada pula petugas baru yang berasal dari luar daerah yang kemudian 

menetap di tempat kerja baru (dalam konteks ini Tuban) sekaligus menikah 

dengan warga setempat, sehingga menjadi bagian dari warga sekitar hutan pula. 

Sehingga dari sini muncul rasa tidak enak hati jika harus terlalu ketat mengekang 

aktivitas warga didalam hutan.40 

 

F. Hiburan Masyarakat 

 Hampir setiap daerah memiliki tradisi kesenian masing-masing sesuai 

dengan latar belakang masyarakatnya. Kesenian tradisional merupakan suatu 

bentuk seni yang bersumber dan berakar serta telah dirasakan sebagai milik 

sendiri oleh masyarakat dan lingkungannya. Pengolahannya didasarkan atas cita-

cita masyarakat pendukungnya. Cita rasa disini memiliki pengertian yang luas, 

termasuk nilai kehidupan tradisi, pandangan hidup, pendekatan falsafah, rasa etis 

dan estetis, serta ungkapan budaya lingkungan.41 

 Tuban merupakan daerah yang memiliki beragam tradisi kesenian yang 

ada di masyarakatnya. Misalnya saja Tayub, karawitan, ludruk, wayang, sandur, 

dan lain-lain. Dalam Pelita II (tahun 1974-1979) di Tuban terdapat Waranggana 

sejumlah 175 orang, Dalang 129 orang, Karawitan 70 unit, Ludruk sebanyak 27 

                                                           

 40 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
 
 41 J. Catur Wibono, dkk., “Membaca Sandur Bojonegoro dan Sandur Tuban”, Jurnal 
Resital, Volume X No. 2, Desember 2009, hlm. 113. 
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unit, Reyog 5 unit, dan masih banyak pelaku seni lainnya. Sedangkan dalam Pelita 

III tahun pertama (1980) jumlah Waranggana meningkat menjadi 192 orang, 

Dalang 128 orang, Ludruk 18 unit, Reyog 20 unit, dan lain-lain.42 

 Bagi masyarakat Tuban secara umum, Tayub merupakan hiburan yang 

paling di gemari. Hal ini terlihat dari banyaknya pentas Tayub di tuban selama 

Pelita II (tahun 1974-1979) sebanyak 1.470 kali, sedangkan pada tahun pertama 

Pelita III tahun 1980 Tayub pentas sebanyak 436 kali.43 

 Namun bagi masyarakat sekitar hutan, kesenian yang digemari dan sering 

dipertunjukkan adalah kesenian Sandur. Sandur merupakan kesenian yang 

berbentuk dramatari dengan cerita lokal yang menggambarkan kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Kesenian Sandur dipengaruhi oleh latar belakang 

masyarakatnya, sehingga menimbulkan perbedaan di setiap daerah yang mengenal 

Sandur. Misalnya saja jika sandur dipentaskan pada masyarakat yang hidup pada 

sistem pertanian, maka isi cerita dalam pertunjukan tersebut  adalah tentang 

aktivitas pertanian, mulai dari bercocok tanam, panen,  serta persoalan-persoalan 

sosial masyarakatnya.44 

 Sebagai contoh di Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan, Sandur menjadi 

hiburan yang sangat digemari dan ditunggu-tunggu oleh warga sebagai media 

hiburan masyarakat sekaligus mistik. Sandur disini dipentaskan oleh beberapa 

                                                           

 42 Anonim, Tuban Hari ini dan Hari Esok (Tuban: Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, 
1980), hlm. 122. 
 
 43 Ibid 
 
 44 J. Catur Wibono, dkk, op. cit., hlm. 112. 
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orang yang mengisi peran sebagai Balong, Pethak, Wak Tangsil, dan Cawik. Alat 

musik yang digunakan adalah kendang dan bumbung45. Latar belakang desa hutan 

menyebabkan drama yang dipentaskan pun seputar tentang hutan. Begitu pula 

dengan para pemerannya yang juga terkait dengan keadaan hutan. Balong 

berperan sebagai seorang pemimpin, Pethak berperan sebagai bawahan/abdi 

Balong, Wak Tangsil sebagai ahli danyang, dan Cawik sebagai penyanyi atau 

sinden perempuan.46 

 Kesenian Sandur dipertunjukkan pada waktu malam hari dan biasanya 

ketika musim kemarau. Sebenarnya bisa juga pertunjukan dilakukan pada musim 

hujan, namun mencari hari yang malam harinya tidak turun hujan. Akan tetapi 

jika melihat kondisi tanah yang kurang memungkinkan maka pertunjukan juga 

bisa dibatalkan. 

 Sebelum melakukan pertunjukan, anggota kesenian Sandur 

mempersiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan. Yang utama harus disiapkan 

adalah membuat kalangan atau area untuk pentas. Kalangan tersebut berbentuk 

persegi dengan setiap sudutnya diberi tiang dari kayu. Tiang tersebut berfungsi 

sebagai penyangga untuk tali yang dilingkarkan melingkari kalangan, sebagai 

tanda batas (panggung) antara pemain dan penonton. Tali yang sudah 

                                                           

 45 Bumbung adalah alat musik yang berbentuk seperti labu dan terbuat dari bambu. Jika 
ditiup berbunyi buuung, sehingga oleh warga disebut bumbung. 
 
  46 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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dilingkarkan diikat pula dengan janur dari kelapa. Sedangkan untuk pencahayaan 

menggunakan lampu petromak.47 

 Nek tanggapan biasane seminggu pisan. utowo nuju pas onok wong nduwe 
gawe biasane ditanggap, opah e yo diwenehi mangan kuwi. Masio pas 
pentas seminggu pisan yo ora onok opah e, wong gawe sak anggotane 
seneng-seneng. Yo tapi onok sing ngingoni nggawekno mangan, pas 
kebagian pentas ning ndi yo kuwi sing nggawekno mangan. Tontonane 
wong nggunung yo mung kuwi.48 

 Pementasan biasanya dilakukan seminggu sekali. Atau ketika ada orang 
yang punya hajat biasanya diminta tampil, dengan upah diberi makan. 
Meskipun saat pentas seminggu sekali pun juga tidak ada upahnya, karena 
para anggotanya menikati ketika pentas. Akan tetapi tetap ada yang 
memberi makan, yaitu ketika dirumah orang yang digunakan untuk pentas. 
Hiburan orang gunung ya cuma itu. 

 

 Menurut Tasman, hampir setiap seminggu sekali Sandur dipentaskan. 

Tempat yang digunakan pun silih berganti setiap kali tampil, berpindah dari 

rumah warga dan antar desa. Sehingga setiap kali tampil, banyak warga yang 

berdatangan dari berbagai desa untuk menyaksikan. Namun selain pementasan 

rutin seminggu sekali, jika ada warga yang punya hajat biasanya Sandur juga 

dipentaskan sebagai hiburan untuk tamu undangan. Para anggota Sandur dalam 

                                                           

 47 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
 
 48 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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setiap pentas kelilingnya mendapatkan upah berupa makanan dari warga yang 

bertindak sebagai tuan rumah.49  

 Kesenian Sandur disini mengisahkan tentang seorang pemimpin (Balong) 

yang mencari lahan untuk tempat tinggal sekaligus lingkungan baru. Kemudian 

diutuslah Pethak untuk membabat hutan, supaya bisa dijadikan pemukiman baru 

sekaligus lahan untuk bercocok tanam. Ketika hendak membabat hutan, ternyata 

hutan tersebut angker. Pethak pun tidak berani untuk membabat hutan tersebut 

sebab selalu diganggu dan tidak pernah berhasil membabat hutan. Sebagai solusi 

atas tugas tersebut, Pethak akhirnya meminta bantuan kepada Wak Tangsil, yaitu 

seseorang yang ahli tentang hal gaib. Wak Tangsil pun akhirnya meminta ijin pada 

danyang yang menunggu hutan, supaya hutan tersebut bisa dibabat dan dijadikan 

tempat pemukiman baru. 

 Setelah Wak Tangsil mendapatkan ijin dari danyang hutan tersebut, Pethak 

akhirnya bisa membabat hutan dan menjadikannya pemukiman sekaligus tempat 

bercocok tanam yang baru sesuai amanat dari Balong. Sebagai balas jasa dan 

ucapan terima kasih, Pethak pun menawarkan imbalan apapun yang diinginkan 

Wak Tangsil. Wak Tangsil pun meminta imbalan berupa hiburan sinden atau 

bernyanyi bersama Cawik.50  

                                                           

 49 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
 
 50 Sindenan bersama cawik berlangsung cukup lama, sebab menjadi salah satu momen 
yang ditunggu dan disukai warga. Selain itu sinden juga dianggap sebagai media untuk persiapan 
sekaligus hiburan untuk danyang yang nantinya merasuki pemain jaranan. 
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 Setelah seluruh rangkaian drama tentang babat hutan selesai, hiburan 

tambahan untuk warga adalah jaranan. Pada segmen ini bisa dipastikan salah satu 

pemain ada yang kerasukan. Pemain yang kerasukan tersebut biasanya dirasuki 

oleh roh dari kuda penunggu suatu tempat (turonggo dari danyang) di daerah 

tersebut.  

 Pada momen kerasukan inilah banyak warga yang turut berpartisipasi. 

Warga menganggap jika acara sudah sampai pada pemain jaranan yang 

kerasukan, itulah waktunya untuk meminta pertolongan dari danyang setempat. 

Biasanya warga meminta tombo atau obat untuk kerabat atau keluarganya yang 

sedang sakit, atau hal-hal lain yang sangat mereka butuhkan. Dan selesai 

pertunjukan memang kerabat yang dimintakan obat tersebut berangsur-angsur 

mulai sehat kembali.51 

 Kesenian Sandur menjadi hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat 

desa hutan. Meskipuun garis besar cerita yang ditunjukkan selalu tentang babat 

hutan, namun ide cerita yang diberikan selalu berganti setiap kali pementasan 

dengan konsep dagelan atau humor. Sehingga warga tidak bosan dalam menonton 

pertunjukan sandur. Selain sebagai menjadi media hiburan warga, Sandur juga 

menjadi ritual mistik bagi warga desa hutan untuk meminta pertolongan atas 

penyakit dan permasalahan hidup yang sedang ditanggung. 

                                                           

 51 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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 Menurut Tasman, selain Sandur kesenian Ludruk juga banyak digemari 

oleh warga. Namun tingkat kesenangan warga terhadap Ludruk masih dibawah 

Sandur. Namun terjadi hal yang berbeda sejak tahun 1980’an. Semakin marak dan 

populernya kesenian Tayub di Tuban pada tahun 1980’an rupanya juga 

berpengaruh terhadap hiburan masyarakat sekitar hutan. Sehingga kesenian 

Sandur bukan lagi hiburan yang paling digemari, adanya Tayub turut memberikan 

tambahan hiburan bagi masyarakat sekitar hutan Tuban.52 

 Jenis hiburan semakin banyak ragamnya pada tahun 1990’an. Hal ini 

dikarenakan adanya media hiburan modern, salah satunya adalah radio dan 

televisi. Adanya media hiburan modern tersebut berangkat dari mulai mudahnya 

akses masyarakat terhadap kota yang ditandai dengan adanya sarana transportasi 

untuk memudahkan mobilitas warga. Misalnya di Kecamatan Parengan, pada 

tahun 1994 terdapat 4 kali pemutaran film dengan 7.100 pengunjung, serta 

terdapat 877 unit televisi dan 2.962 unit radio53, pada tahun 1995 terdapat 7 kali 

pemutaran film dengan 12.689 pengunjung54, dan pada tahun 1996 terdapat 7 kali 

pemutaran dengan 13.355 pengunjung, serta terdapat 1.748 unit televisi dan 3.295 

unit radio.55 

                                                           

 52 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
 
 53 Anonim, Kecamatan Parengan dalam Angka 1994 (Tuban: Kantor Statistik Kabupaten 
Tuban, 1994), hlm. 73. 
 
 54 Anonim, Kecamatan Parengan dalam Angka 1995 (Tuban: Kantor Statistik Kabupaten 
Tuban, 1995), hlm. 65. 
 
 55 Anonim, Kecamatan Parengan dalam Angka 1996 (Tuban: Kantor Statistik Kabupaten 
Tuban, 1996), hlm. 65. 
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 Cukup banyak warga yang mempunyai radio, akan tetapi tidak semua 

warga mempunyai televisi sehingga rumah dari warga yang mempunyai televisi 

setiap hari selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar yang tujuannya memang 

untuk menonton siaran televisi. Jarak rumah yang lebih dekat serta siaran televisi 

yang setiap hari selalu ada membuat warga semakin menikmati hiburan tersebut.56 

Media hiburan modern tersebut sedikit banyak berdampak pada hiburan 

tradisional. Hiburan tradisional yang tidak tentu jadwal dan tempat pentasnya 

(tergantung ada atau tidaknya orang yang menanggap) membuat sebagian warga 

menjadi malas jika hiburan tradisional pentas di tempat yang jauh dari rumah. 

Warga lebih memilih untuk menonton televisi  di sekitar rumah dan tidak perlu 

keluar jauh-jauh.57 Dari sinilah peran dari hiburan warga berupa media elektronik 

semakin memikat warga sekitar hutan Tuban sejak awal tahun 1990’an dan 

perlahan media hiburan tradisional mulai berkurang peminatnya. 

                                                           

 56 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
 
 57 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
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BAB III 

AKTIVITAS WARGA SEKITAR HUTAN TUBAN DIDALAM KAWASAN 

HUTAN 

 

 Bagi masyarakat sekitar hutan, hutan jati menjadi sumber kehidupan yang 

sangat penting, sebab hutan menyediakan semua kebutuhan yang dapat 

dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Selain menyediakan berbagai macam 

kebutuhan pangan, masyarakat sekitar hutan dalam kesehariannya juga 

menggunakan kawasan hutan untuk menggembala ternak, mengumpulkan rencek, 

mencari rumput, dan lain sebagainya. Pada bab ini penulis mencoba menjelaskan 

keseharian masyarakat sekitar hutan jati tuban dalam hubungannya dengan hutan 

yang menjadi sumber ketahanan pangan untuk mereka. 

 

A. Pencarian Kayu Bakar 

 Hutan Tuban menyediakan sangat banyak kayu jati. Mulai dari pohon jati 

yang masih dalam keadaan tegakan hingga pohon-pohon jati yang sudah roboh, 

baik yang roboh dan tetap didalam area maupun hanyut terbawa sungai. 

Banyaknya kayu jati yang tersedia membuat warga jarang menebang didalam 

hutan, selain karena dibatasinya akses warga untuk masuk kedalam hutan.1 Kayu-

                                                           

 1 Sejak era pemerintah kolonial Belanda sebenarnya akses masyarakat untuk memperoleh 
kayu jati mulai terpotong, tetapi prosesnya terjadi secara berangsur. Hak ulayat masyarakat di 
sekitar hutan jati masih dihormati oleh pemerintah Hidia-Belanda. Rakyat masih diperkenankan 
untuk menggembala ternak di hutan, mengambil kayu bakar dari kayu-kayu kering yang jatuh dari 
pohon (rencek), sisa kayu tebangan yang masih bisa dijadikan kayu pertukangan juga boleh 
digunakan masyarakat. Hal ini berbeda dengan era Orde Baru yang secara tegas memotong akses 
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kayu yang roboh dan terbawa sungai tersebut oleh warga diolah dan dibentuk 

menjadi papan-papan untuk dijual keliling. Pada akhir tahun 1960’an dan awal 

1970’an, papan-papan tersebut kebanyakan tidak dijual dalam bentuk uang, 

melainkan di tukarkan (barter) dengan bahan makanan.2 

  yo nek kayu alung di ijolne jagung toh beras, iso dipangan. Wong 
mbiyen lak sing dibutuhno panganan yo wis kuwi leh, kanggo mangan e 
wong sak njero omah. Ora kok mikir apik-apikan omah ki ora onok.3 

  Ya kalau kayu lebih baik ditukarkan jagung atau beras, bisa 
dimakan. Orang jaman dahulu kan yang dibutuhkan makanan, ya cuma itu, 
untuk kebutuhan makan orang serumah. Tidak berpikir bagus-bagusan 
rumah itu tidak ada. 

 

 Menurut Tasman, pada masa tersebut warga lebih membutuhkan bahan 

pangan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-harinya. Selain itu hal ini 

dikarenakan kayu tidak begitu laku jika dijual pada tetangga, sebab setiap warga 

bisa memperoleh sendiri jika sewaktu-waktu membutuhkan. Sehingga orang yang 

membeli papan tersebut adalah warga yang sedang membutuhkan dalam waktu 

singkat karena tidak sempat membuat sendiri. 

 Pada tahun 1970’an kayu semakin banyak dicari. Berkembangnya industri 

gamping di Tuban membuat kebutuhan kayu untuk bahan bakar gamping 

                                                                                                                                                               

warga dan menguasai segala hasil hutan . Lihat Hasanu Simon, Aspek sosio-teknis Pengelolaan 
Hutan Jati di Jawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 289. 

 2 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 

 3 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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meningkat, dan berdampak pula terhadap penghasilan pembuat papan. Bahan 

bakar yang dibutuhkan untuk pebakaran gamping adalah kayu dan serasah dari 

semak-semak tanaman hutan. Kayu yang digunakan adalah kayu tunggak (akar) 

dari sisa-sisa tebangan. Namun jenis kayu tersebut tidak harus kayu jati, sering 

juga menggunakan kayu mahoni, wali kukun atau kesambi. Harga untuk setiap 

pikul kayu pada tahun 1970’an dihargai Rp 10,- sampai dengan 25 Rupiah. 

Kemudian harga tersebut naik menjadi Rp 50 per pikul pada tahun 1980’an.4 

 Selain kayu bulat (log) yang diolah menjadi kayu pertukangan, dahan dan 

ranting pohon bisa dijadikan kayu bakar yang juga dimanfaatkan. Bahkan kayu 

bakar menjadi kebutuhan penting bagi warga sebagai bahan bakar untuk berbagai 

macam keperluan. Mayoritas warga Tuban menggunakan kayu bakar atau rencek5 

sebagai bahan bakar untuk memasak. Setiap kali membutuhkan untuk memasak, 

warga sekitar hutan akan masuk kedalam hutan untuk mencari dan 

mengumpulkan rencek untuk dibawa pulang. Ranting dan cabang kayu yang 

digukanan sebagai rencek adalah kayu jati, sebab kayu jati lebih baik jika 

digunakan dan jumlahnya juga banyak. Rencek-rencek tersebut digunakan untuk 

kebutuhan pribadi. Ada pula yang dijual di pasar dengan cara dipikul6 dan 

berjalan kaki. Jika beruntung warga bisa mendapat tumpangan bila ada kendaraan 

                                                           

 4 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. Penulis membandingkan harga yang di informasikan Tasman 
dengan harga beberapa kebutuhan pokok pada tahun 1970-1980.  Misalnya beras pada tahun 1975 
seharga Rp 98 per kilo, jagung Rp 60 per kilo, dan ketela seharga Rp 20 per kilo. Lihat Anonim, 
Jawa Timur dalam Angka 1977 (Surabaya: Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1977), hlm. 238-
239. Sehingga informasi yang diberikan oleh Tasman besar kemungkinannya untuk bernilai benar. 

 5 Rencek adalah kayu-kayu kecil dari cabang atau ranting pohon. 

 6 Pikul adalah cara membawa barang dengan cara dipanggul di bahu. 
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yang melintas, namun hal tersebut sangat jarang terjadi sebab sangat sedikit 

pemilik kendaraan pribadi.7 

Gambar. 2 

Penduduk Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Jawa Timur membawa kayu 
bakar dari hutan pada tahun 1993. 

 

Sumber : “Pencari Kayu Api”, Kompas, 10 Mei 1993. 

 Menurut Tasman, menjual rencek di pasar Bojonegoro memiliki resiko 

tersendiri pada masa Orde Baru. Mengambil rencek di hutan memang 

diperbolehkan oleh mandor setempat, asalkan yang diambil adalah ranting pohon 

dan tidak mengganggu atau merusak tegakan jati. Namun aktivitas tersebut 

mendapat larangan dari Kering (penjaga petugas TPK). Oleh karena itu jika warga 

hendak menjual rencek dengan melewati pos TPK (Tempat Penimbunan Kayu) di 

Desa Brangkal Kecamatan Parengan sangat beresiko, sebab jika ketahuan oleh 
                                                           

 7 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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Kering maka rencek tersebut pasti disita dan warga pulang tanpa hasil. Sehingga 

untuk bisa lolos dari pos penjagaan, warga harus berjalan memutar lebih jauh 

guna menghindari Kering.8 Namun menurut Sumani, petugas TPK yang 

menghadang warga yang hendak menjual kayu bakar dan arang untuk diminta 

paksa hanyalah rekayasa dari petugas sendiri, sebab kayu bakar hasil sitaan 

dibawa pulang untuk dijual sendiri oleh petugas TPK. Namun jika terjadi hal 

demikian, warga biasa mengadu kepada ABRI. Setelah pihak TPK mendapat 

teguran dari ABRI, sesaat akan berhenti tidak menghadang, namun saat 

membutuhkan uang maka Kering atau petugas TPK akan melakukan razia 

kembali.9 

 Harga penjualan kayu bakar di pasar kurang lebih tidak berbeda jauh 

dengan harga kayu untuk pembakaran gamping antara tahun 1970’an (Rp 10 – Rp 

25) dan 1980’an (Rp 50 – Rp 100). Sedangkan pada tahun 1990’an harga kayu 

bakar yang masuk dalam katalog harga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. 

Misalnya pada tahun 1992 harga kayu bakar rata-rata Rp 450 per sepuluh ikat. 

Pada tahun 1993 sampai tahun 1995 stabil di harga rata-rata Rp 500, dan pada 

tahun 1996 dan 1997 seharga rata-rata Rp 1.500 per sepuluh ikat.10 

                                                           

 8 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 

 9 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 

 10 Anonim, Statistik Harga Produsen dan Konsumen Kabupaten Tuban 1995, (Tuban: 
Kantor Statistik Kabupaten Tuban, 1995), hlm. 34. 
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 Perubahan cara penjualan mulai terlihat pada tahun 1990’an. Mulai 

berkembangnya sarana transportasi semakin memudahkan warga dalam 

melakukan mobilitas, termasuk dalam menjual kayu bakar. Ada yang menjual ke 

pasar dengan menggunakan sepeda, ada yang menggunakan sepeda motor, ada 

pula yang menggunakan kendaraan Colt pick up untuk mengangkut kayu bakar 

bersama-sama dengan orang banyak.11 

 Menurut Tasman, sepulang dari menjual rencek di Bojonegoro biasanya 

warga tidak membawa uang, tetapi warga membawa bahan pangan yang 

dibutuhkan dan tidak dapat mereka temukan di dalam hutan. 

  Gek biyen ki asline ora kenek di itung oleh e duwik piro, nek 
budale pisan yo oleh e pisan kuwi. Munggohno nek budal ning pasar oleh 
duwik selawe repes yo dibelanjakno entek bleng, muleh ki yo ra nggowo 
duwik yo rupo panganan toh butuhan liyane, perkoro dienteni dinggo 
masak ning omah. Lha muleh nggowo duwik ape ditukokno opo, ora kenek 
dinggo opo-opo.12 

  Jaman dahulu sebenarnya tidak bisa dihitung dapat uang berapa, 
jika berangkat sekali ya dapatnya sekali itu. Misalnya berangkat ke pasar 
dapat uang dua puluh lima rupiah ya di belanjakan sampai habis. 
Pulangnya ya tidak membawa uang tetapi berupa makanan atau kebutuhan 
lainnya, karena ditunggu untuk digunakan masak di rumah. Seandainya 
pulang membawa uang mau dibelikan apa, tidak bisa digunakan apa-apa 

  

                                                           

 11 Pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 data statistik pemilik kendaraan jenis 
sepeda motor selalu meningkat pesat. Begitu pula dengan kendaraan Colt pick up selama tahun 
1994-1996 tetap berjumlah 70 unit. Lihat Anonim, Kecamatan Parengan dalam Angka 1995 
(Tuban: Kantor Statistik Kabupaten Tuban, 1995), hlm. 85-56. 

 12 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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 Aktivitas lain yang dilakukan oleh warga disekitar hutan adalah ngareng13. 

Kayu yang digunakan bukan kayu jati, melainkan kayu wali kukun dan kayu 

sambi (rimba). Pembuatan arang ini dilakukan didalam hutan dengan cara kayu 

dibakar dan ditutupi dengan daun, kemudian dikubur didalam tanah. Arang-arang 

yang sudah jadi kemudian diwadahi dengan wadah yang terbuat dari daun kelapa 

yang di anyam menjadi seperti dandang, oleh warga disebut kelek. Hasil 

pembuatan arang tersebut kemudian dijual di pasar Bojonegoro, juga dengan 

dipikul dan berjalan kaki. Penjualan arang di pasar laku dijual seharga Rp 25 per 

kelek pada tahun 1970’an. Kemudian pada tahun 1990’an awal harganya naik 

menjadi Rp 250 per kilo.14 Sedangkan menurut katalog dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tuban, dari tahun 1992 sampai tahun 1995 arang campur laku dijual 

rata-rata seharga Rp 350 per kilo. Pada tahun 1996 naik menjadi  Rp 750 per kilo 

dan Rp 765 pada tahun 1997.15 

 Menurut Tasman, membuat arang menjadi pilihan yang lebih 

menguntungkan dan banyak diminati warga. Sebab arang sangat laku di pasaran, 

dikarenakan juga kebutuhan arang begitu tinggi untuk keperluan sehari-hari bagi 

orang kota. 

 

 

                                                           

 13 Kegiatan membuat arang dari kayu.  

 14 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 

 15 Anonim, Statistik Harga Produsen dan Konsumen Kabupaten Tuban 1995 (Tuban: 
Kantor Statistik Kabupaten Tuban, 1995), hlm. 34. 
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B. Pekerjaan Penebangan Hutan 

 Hubungan yang terjalin antara warga sekitar hutan Tuban dengan Perum 

Perhutani relatif baik. Hal ini dikarenakan munculnya hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan diantara keduanya. Pihak Perum Perhutani membutuhkan 

peran dari warga ketika ada program tebangan maupun instruksi-instruksi lain dari 

pusat yang membutuh banyak tenaga manusia. Sedangkan bagi warga sekitar 

hutan, adanya pekerjaan dari Perum Perhutani bisa menambah penghasilan, serta 

membuka akses bagi mereka untuk memanfaatkan hasil hutan tambahan pada 

masa Orde Baru. 

 Hubungan antara warga dan mandor banyak terjadi terutama saat 

tebangan. Setiap ada instruksi dari pusat untuk melakukan tebangan, mandor akan 

menghubungi warga untuk menjadi tenaga blandong serta mempersiapkan 

keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika proses sebelum dan ketika tebangan 

dikerjakan. 

 Untuk proses sebelum tebangan, yang dilakukan pertama kali adalah 

meminta pada modin (sesepuh desa yang dipercaya ahli dalam hal keagamaan) 

supaya dibuatkan hari baik untuk memulai tebangan.16 Menurut Sukarman, 

pembuatan hari dilakukan sebagai lambang bahwa warga meminta ijin kepada 

                                                           

 16 Wawancara dengan Sukarman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 26 Januari 2016 
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danyang17 tersebut guna melancarkan tebangan yang akan dikerjakan dan tidak 

terjadi hal yang buruk. 

  jadwal gawe negor ki yo wis onok soko nduwuran, tapi yo mboh 
ditunda opo dimajukno ki yo tergantung dino sing wis digawekno karo 
modin. Bar kuwi nek pas wayahe negor onok bancaan sik. Sing ngadakno 
perhutani, sing mbandani perhutani, cuma sing dikon nggawe yo sing di 
percoyo karo perhutani. Isine onok bucu, panggang pitik, yowis kuwi. 
Karo bumbu klopo, di urap nek ngarani. Nek wis siap kabeh terus di 
dongani modin kanggo danyang, dongane yo coro Jowo. Jenenge mbah 
Ranu nek gek biyen. Nek bar di dongani terus digawe mangan wong akeh. 
Masakane biyen yo nggur kuwi tok ora onok reno-reno. Bar bancaan 
lagek negor.18 

  Jadwal untuk menebang sudah ada dari atasan, tetapi untuk 
penundaan atau dimajukan itu tergantung hari yang sudah dibuatkan oleh 
modin. Setelah itu ketika waktunya tebangan ada bancaan terlebih dahulu. 
Yang mengadakan Perhutani, tetapi yang diberi tanggung jawab untuk 
mempersiapkan adalah orang kepercayaan Perhutani. Isinya ada tumpeng, 
ayam panggang, ya Cuma itu. serta bumbu kelapa, atau disebut urap. Jika 
sudah siap semua kemudian di doakan oleh modin untuk danyang doa 
dengan cara Jawa. Namanya mbah Ranu dahulu. Setelah di doakan 
kemudian dibuat makan bersama. masakannya dahulu ya hanya itu, tidak 
ada yang lain-lain kemudian setelah itu baru melakukan tebangan. 

 

 Setelah sampai pada hari hari pelaksanaan tebangan, ritual yang dikerjakan 

selanjutnya adalah bancaan19. Dana untuk bancaan berasal dari pihak Perum 

Perhutani. Namun mandor meminta salah seorang warga yang telah ditunjuk 

                                                           

 17 Danyang adalah makhluk gaib penunggu suatu tempat yang tinggal di pohon, gunung, 
sumber mata air, desa, mata angin, atau bukit. 

 18 Wawancara dengan Sukarman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 26 Januari 2016. 

 19 Bancaan adalah bentuk simbolis rasa syukur dan doa kepada Tuhan yang biasa 
dilakukan oleh masyarakat tradisional Jawa guna mencapai suatu keadaan yang harmoni. 
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untuk membuat dan mempersiapkan makanan dan jajanan yang dibutuhkan. Isi 

dari bancaan itu sendiri adalah nasi bucu (tumpeng), ayam panggang, dan urap 

(bumbu yang terbuat dari kelapa). Setelah selesai dengan rangkaian ritual tersebut 

barulah proses tebangan dikerjakan.20 

 Sebelum dilakukan kegiatan tebangan yang harus dilakukan pertama kali 

adalah pohon jati di teres21 terlebih dahulu. Jarak antara proses teresan dan 

tebangan adalah dua tahun. Barulah kemudian ketika jati sudah mati proses 

tebangan dikerjakan. 

Tabel 1 

Hasil Tebangan 3 KPH yang berada di Kabupaten Tuban Selama Pelita II tahun 
1974-1979 

No. Kategori KPH Tuban KPH Jatirogo KPH 
Parengan22 

1 Luas Tebangan (ha) 654,7 2.518,4 74,7 

2 Produksi Kayu 
Pertukangan (M³) 

44.762 131.393 22.129 

3 Produksi Kayu 
Bakar (SM) 

19.350 57.854 3.849 

4 Penyerapan Tenaga 
Kerja (orang) 

250 675 330 

Sumber : Anonim, Tuban Hari ini dan Hari Esok (Tuban: Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tuban, 1980), hlm. 63-65. 
                                                           

 20 Wawancara dengan Sukarman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 26 Januari 2016. 

 21 Teresan adalah sekeliling bawah pohon ditebangi sampai dalam melewati kambium 
(memutuskan saluran-saluran dari bawah ke atas dan sebaliknya) sehingga lambat laun pohon akan 
mati. 

 22 Untuk KPH Parengan data yang masuk hanyalah pada tahun 1979, tidak selama Pelita 
II 
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 Untuk menebang sebuah pohon jati minimal membutuhkan tenaga dua 

orang. Alat yang digunakan untuk menebang masih manual, yaitu dengan 

menggunakan gergaji. Kayu yang sudah roboh setelah di gergaji kemudian ditata 

dan dikumpulkan  di tepi jalan atau di pinggir rel kereta untuk diangkut ke TPK. 

Tetapi tidak semua kayu bisa diangkut ke TPK dikarenakan kereta  atau truk 

pengangkut kayu sudah tidak muat untuk mengangkut banyaknya kayu hasil 

tebangan. Sehingga kayu-kayu yang tidak terangkut dibiarkan terbengkalai 

bahkan sampai terbakar akibat terlalu lama dibiarkan dan tidak diangkut kembali. 

Para pekerja blandong tersebut mendapatkan upah Rp 15 per kubik kayu dari hasil 

tebangan.23 

 Untuk mengangkut kayu hasil tebangan dari hutan menuju TPK, media 

yang paling sering digunakan adalah dengan kereta (lori). Jalur kereta banyak 

digunakan sebab saling menghubungkan antar kawasan hutan yang satu dengan 

yang lain, serta menghubungan pula dengan antar TPK. Namun penggunaan truk 

masih tetap dilakukan, sebab tidak semua kawasan dilewati oleh kereta. Truk 

yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan adalah truk merk Thames 

(warga mmenyebutnya dengan truk gurgo atau gurco) dan Mercedes. Truk 

tersebut bermesin diesel, dan untuk menghidup mesinnya dibutuhkan tenaga 

empat sampai lima orang. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan penggunaan 

kereta lebih diutamakan.24 

                                                           

 23 Wawancara dengan Sukarman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 26 Januari 2016. 

 24 Wawancara dengan Sukarman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 26 Januari 2016. 
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 Truk dan kereta tentu hanya bisa memuat kayu yang sudah siap angkut di 

tepi rel dan jalan. Sedangkan lokasi tebangan tidak hanya di tempat tersebut, 

namun juga mencakup area dalam yang tidak terjangkau kendaraan bermesin. 

Sehingga dibutuhkan tenaga tambahan untuk mengatasi persoalan tersebut. Untuk 

mengangkut kayu hasil tebangan yang terletak di area hutan yang sulit terjangkau, 

tenaga yang digunakan adalah dengan menggunakan tenaga kerbau atau sapi. 

kerbau dan sapi25 tersebut dinilai lebih fleksibel diberbagai medan serta berguna 

untuk penyaradan26 kayu tebangan menuju rel terdekat untuk diangkut 

menggunakan kereta, atau tepi jalan raya untuk pengangkutan menggunakan 

truk.27 

 Setelah semua proses tebangan selesai, petugas Perum Perhutani 

menginstruksikan untuk membersihkan sisa-sisa tebangan dengan cara 

mengumpulkan serasah dan tumbuhan-tumbuhan bawah (alang-alang) untuk 

dibakar. Pembakaran tersebut bertujuan untuk mengurangi kemasaman tanah dan 

pemberantasan hama. Pembersihan ini dilakukan pada awal musim kemarau, atau 

rentan antara bulan maret dan april.28 

                                                           

 25 Penggunaan kerbau dan sapi sebagai alat pengangkut kayu kemudian digantikan 
dengan alat tepor ataupun nemok. kedua alat tersebut sama-sama berfungsi sebagai katrol untuk 
mengangkut kayu yang letaknya terlalu susah untuk dijangkau tenaga menusia. 

 26 Mengeluarkan kayu hasil tebangan dari hutan dengan cara menyarad. 

 27 Wawancara dengan Sukarman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 26 Januari 2016. 

 28 Perum Perhutani, Pedoman Pembuatan Tanaman Jati (Jakarta: Perum Perhutani, 
1974), hlm. 11. 
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 Selain tebangan kayu log untuk pertukangan, proyek tebangan lain yang 

sering dikerjakan masyarakat setempat adalah membuat bantalan rel kereta. 

Proyek pembuatan bantalan rel tersebut lebih pada memanfaatkan pohon-pohon 

jati yang roboh. Akan tetapi jika memang diperlukan tambahan maka akan 

ditebangkan pohon yang masih berdiri. Kayu di pecel (dipotong) persegi sesuai 

dengan ukuran standart yang di instruksikan. Untuk setiap bantalan rel yang sudah 

jadi, warga mendapatkan upah sebesar Rp 10 setiap batangnya.29 

 

C. Lahan Garapan Tumpangsari  

 Setelah dilakukannya tebangan oleh Perum Perhutani, dibutuhkan 

peremajaan kembali kondisi hutan guna mengembalikan hutan seperti semula. 

Dari sekian metode yang ditawarkan untuk proses peremajaan hutan30, yang 

banyak digunakan di Tuban adalah sistem tumpangsari. Perum Perhutani 

menerapkan tumpangsari di areal bekas tebangan habis pada hutan jati, dengan 

mengikut sertakan peranan masyarakat desa sekitar hutan. 

 Tumpangsari menjadi pilihan utama dikarenakan pembiayaan yang relatif 

murah serta pembiayaan tenaga kerja secara kontinu dapat terjamin dan fungsi 

                                                           

 29 Wawancara dengan Sukarman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 26 Januari 2016. 

 30 Salah satu cara peremajaan hutan jati adalah dengan menanam langsung bibit jati muda 
di lahan bekas tebangan. Cara ini biasanya dilakukan oleh petani pesanggem yang telah terikat 
kontrak. Lahan bekas tebangan dibersihkan dari sisa-sisa kayu yang tertinggal kemudian diolah 
dan dipersiapkan untuk ditanami jati muda. Setelah musim penghujan tiba, bibit jati muda mulai 
ditanam sesuai dengan petunjuk petugas lapangan. Jarak tanaman satu dengan lainnya sangat 
menentukan pertumbuhan jati selanjutnya. Begitu pula kualitas lahan juga berpengaruh terhadap 
perkembangan tanaman jati. Lihat Warto, Desa Hutan Dalam Perubahan (Yogyakarta: Ombak, 
2009), hlm. 235. 
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sosial hutan dapat tercapai.31 Secara implisit sistem ini menawarkan kerjasama 

dan hubungan timbal balik antara pihak Perhutani dengan penduduk sekitar 

hutan.32 Sistem tumpangsari itu sendiri sudah ada sejak pada tahun 1873 

meskipun baru diterapkan pada tahun 1885, setelah diperkenalkan oleh seorang 

ahli kehutanan berkebangsaan Belanda bernama Buurman.33 

 Akan tetapi sistem tumpangsari memiliki kelemahan yang bisa 

mengakibatkan penurunan kesuburan tanah, serta bisa terjadinya gangguan-

gangguan terhadap tanaman pokok (jati) karena adanya persaingan akar dan tajuk 

dari tanaman tumpangsari. Sehingga untuk meminimalkan beberapa resiko 

kelemahan tersebut, perlu dipertimbangkan masa berlakunya sistem tumpangsari 

untuk setiap areal, serta penanaman jenis tanaman sela yang tepat.34 

 Prinsip dari sistem tumpangsari adalah menanam jati pada baris-baris yang 

teratur dan bidang tanaman dipersiapkan dengan menggunakan tenaga petani 

setempat. Pada waktu yang bersamaan, petani yang bekerja di bidang tanaman 

                                                           

 31 Perum Perhutani, Pedoman Pembuatan Tanaman Jati (Jakarta: Perum Perhutani, 
1974), hlm. 1. 

 32 Warga yang ikut bekerja pada program tumpangsari diberikan kesempatan untuk 
memenuhi kebutuhan dasarnya dengan syarat ikut mensukseskan program tanaman jati sekaligus 
turut menjaganya. Lihat Hasanu Simon, op. cit., hlm. 267. 

 33 “Tumpangsari, Metode Reboisasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dalam  Angkatan 
Bersenjata, 6 Maret 1990. 

 34 Namun yang paling utama adalah penanaman tanaman sela, sebab tujuan tanaman sela 
adalah untuk menjaga kesuburan tanah serta pengendalian erosi. Lihat Perum Perhutani, loc.cit. 
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tersebut diperkenankan menanam tanaman pangan diantara larikan jati dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kehutanan.35  

 Peraturan sistem tumpangsari yang ditetapkan oleh Perum Perhutani 

berupa kontrak yang berlaku pada masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan. 

Kontrak tersebut berisi tentang; pembaharuan kontrak tenaga tumpangsari tiap 

dua tahun sekali, petani pesanggem36 ikut menjaga tanaman hutan yang ditanam 

dan tidak mengganggu bibit jati yang akan tumbuh, dan hasil tanaman yang 

didapat oleh pesanggem menjadi hak pesanggem.37 Akan tetapi pada tahun 1974 

pemerintah membuat kebijakan baru terkait masa kontrak tumpangsari, yaitu dari 

dua tahun menjadi lima tahun.38 Untuk Luas lahan garapan tumpangsari yang 

disediakan oleh Perum Perhutani adalah antara 0,25 ha-0,30 ha untuk setiap KK 

(kartu keluarga).39 Namun tidak selalu seperempat hektar lahan yang didapat, 

tetapi juga bergantung pada luas lahan garapan serta jumlah petani yang ikut serta 

menggarap lahan persil. Sebab pihak Perhutani tidak membatasi atau memberikan 

syarat terhadap warga yang ingin menggarap persil, sehingga siapapun yang 

hendak turut serta menggarap lahan dipersilahkan. Hal inilah yang menyebabkan 

                                                           

 35 Hasanu Simon, Hutan Jati dan Kemakmuran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 
55. 

 36 Pesanggem adalah petani hutan yang bekerja pada Perhutani dan terikat kontrak selama 
dua tahun untuk menanam bibit jati dan juga melakukan aktifitas pertanian didalam hutan, seperti 
menanam ketela pohon,, plawija disela-sela tanaman jati. Hasil panen dari tanaman pertanian 
tersebut sepenuhnya menjadi hak para pesanggem sekaligus menjadi upah dari menanam bibit jati. 

 37 Hasanu Simon, Perencanaan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial 
(Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 43. 

 38 Hasanu Simon, Aspek Sosio, hlm. 283. 

 39 Dwi Arifi Utami, Pengelolaan Hutan Bojonegoro Tahun 1960 sampai 1985 (Skripsi 
Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, 2009), hlm. 43. 
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tidak tentunya lahan persil yang didapat, sebab harus dibagi antara lahan garapan 

dengan jumlah warga yang mendaftar menggarap persil.40 

 Pada tahun 1984 berdasarkan surat Menteri Kehutanan tanggal 13 Juni 

1984 No. 228/Menhut-II Perum Perhutani ditunjuk sebagai pelaksana program 

Perhutanan Sosial di pulau Jawa.41 Perhutanan Sosial merupakan program 

pembangunan pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikut 

sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkatkan fungsi-fungsi hutan 

secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Perhutanan 

Sosial dari Perum Perhutani memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk 

bertani di lahan sela hutan di petak-petak hutan jati yang yang sedang dalam masa 

tanam kembali.42 

  Mbiyen petani ne oleh bantuan ko mandor. Engko nek angger bar 
garapan yo ngaleh nggon liyane neh. Munggohno nek garapan kulone 
plang wes bar yo ngaleh nggon neh sing bar onok tebangan. Dadi yo 
ngolah-ngaleh persil e ki pokok nek jati ne mulai tukul tuwuh yo ngalih. 
Nek nggarap persil ki yo lanang wedok podo wae melok nggarap. Nek 
wong wedok angger bar adang yo ngirim ning persil terus melok resik-
resik opo ngono leh karo melok makaryo. Nek cah cilik yo mung dolanan 
kuwi.43 

  Dahulu petani mendapat bantuan dari mandor. Jika lahan garapan 
sudah selesai pindah tempat yang lain. Misalnya lahan garapan sebelah 
baratnya palangan (pintu masuk hutan) sudah selesai ya berpindah pindah 

                                                           

 40 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 

 41 Anonim, Pedoman Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial (Jakarta: Perum Perhutani 
Unit II Jawa Timur, 1988), hlm. 1. 

 42 Ibid., hlm. 4. 

 43 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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ke tempat lain yang selesai dilakukan tebangan, jadi ya berpindah-pindah 
persil itu yang utama jika jati mulai tubuh ya pindah (ke tempat lain). yang 
mengerjakan persil itu ya laki-laki dan perempuan sama saja ikut 
mengerjakan. Jika perempuan setiap selesai masak ya mengirim ke persil 
dan ikut bersih-bersih apa saja serta ikut bekerja. Kalau anak kecil ya 
hanya bermain saja. 

 

 Jenis tanaman untuk tumpangsari yang banyak digunakan oleh masyarakat 

sekitar hutan Tuban adalah tembakau, ubi, dan ketela. Namun yang paling sering 

ditanam adalah menyok atau singkong. Hal ini dikarenakan singkong tidak 

memerlukan perawatan yang rutin dan intensif, serta jika tiba masa siap panen 

bisa diunduh setiap waktu.44 Selain itu, singkong menjadi kebutuhan primer 

kebanyakan warga setempat karena menjadi bahan dasar untuk makan. Makanan 

dari singkong oleh warga diberi nama sego thiwul.  

 Sebagian tanaman alternatif lain adalah dengan tanaman jagung, namun 

tidak banyak warga yang menanam jagung. Menurut Tasman, hal ini dikarenakan 

banyaknya binatang hutan yang memakan dan merusak tanaman jagung, terutama 

celeng atau babi hutan. Pada saat penanaman hingga sebelum panen tidak ada 

persoalan, namun ketika tiba masa panen jagung inilah yang menjadi keluhan 

warga. Warga harus kemit atau berjaga sepanjang malam di persil.  

 Kemit akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama dengan tetangga 

yang lahan persilnya bersebelahan. Jika demikian warga bisa bergiliran dalam 

                                                           

 44 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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berjaga dan saling mengawasi persil antar milik tetangga. jika tidak berjaga 

sepanjang malam, tanaman jagung tersebut akan terburu dihabiskan oleh 

gerombolan babi hutan. Atas alasan inilah warga tidak begitu mengutamakan 

penanaman jagung. 

 Selain bermacam-macam tanaman tersebut, ada pula tanaman yang 

diwajibkan untuk ditanam oleh Perum Perhutani, yaitu pohon kapas dan lamtoro. 

Kedua tanaman ini sudah disediakan bibitnya oleh pihak Perum Perhutani 

sehingga masyarakat hanya tinggal menanam dan merawatnya.45 Kapas yang juga 

ditanam di areal tumpangsari berdampak pada Tuban yang menjadi penghasil 

kapas terbaik di Jawa Timur dan merupakan yang terluas di Jawa Timur pada 

tahun 1985. Dari tanaman kapas tersebut petani persil juga mendapat penghasilan 

tambahan dari penjualan kapas, yaitu sebesar Rp 400 per kilo.46 Begitu pula 

dengan tanaman lamtoro yang juga menjadikan Tuban sebagai andalan dengan 

adanya 1 juta 650 pohon lamtoro besar pada tahun 1985.47 

 Tanaman kapas dan lamtoro yang diwajibkan oleh Perum Perhutani seperti 

yang diungkapkan oleh Tasman disebut dengan tanaman sela. Tanaman sela yang 

diutamakan adalah pohon lamtoro, sebab jika ditanam di larikan tanaman sela 

yang tak terputus-putus mempunyai sifat penahan erosi dan semakin 

meningkatkan kesuburan tanah, serta akarnya tidak menjadi pesaing dari tanaman 

                                                           

 45 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 

 46 “Kapas Tuban Terluas di Jatim” dalam Mimbar Jatim, No. 60, Juli 1985, hlm. 31. 

 47 “Lamtoro Gung Membawa Nama Baik Jawa Timur” dalam Mimbar Jatim, No. 61, 
Agustus 1985, hlm. 46. 
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pokok (jati). Kelemahan dari lamtoro hanya terletak pada pertumbuhannya yang 

cepat sehingga terjadi saingan tajuk48, namun hal ini bisa diatasi dengan 

pemangkasan lamtoro pada saat pertumbuhannya sudah mendahului tanaman 

pokok.49 

 Selain mendapatkan hasil panen dari lahan persil untuk tumpangsari, 

Perum Perhutani juga memberikan bantuan sembako dan peralatan pertanian pada 

petani penggarap persil berupa; ikan teri, minyak goreng, gula, pupuk, ganco, dan 

pacul. Berbagai kebutuhan tersebut diberikan setiap setahun sekali, sekaligus 

sebagai media untuk mendukung berkembangnya persil milik warga yang juga 

berdampak pada bagusnya kualitas jati milik perhutani.50 Sehingga dilain pihak, 

Perum Perhutani pun merasa bahwa penggarap lahan persil turut membantu dalam 

program reboisasi sekaligus turut menjaganya hingga tumbuh besar.51 

 Petani penggarap persil sebenarnya tidak hanya laki-laki, perempuan juga 

turut serta dalam menggarap lahan persil. Umumnya mereka yang sudah 

berkeluarga menggarap lahan bagiannya bersama-sama. Akan tetapi perempuan 

tidak langsung ikut suaminya menggarap lahan, mereka harus menyelesaikan 

pekerjaan rumah yang menjadi kewajiban seorang istri terlebih dahulu. Barulah 

ketika pekerjaan rumah selesai, perempuan-perempuan tersebut berangkat ke 

                                                           

 48 Tajuk adalah cabang dan dedaunan sebuah pohon dan merupakan bagian pohon di 
batang. 

 49 Perum Perhutani, op. cit., hlm. 4. 

 50 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 

 51 Wawancara dengan Jaenuri di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 
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persil untuk membantu suaminya masing-masing menggarap lahan sekaligus 

mengantarkan bekal makanan untuk dimakan bersama pada siang hari waktu 

istirahatnya.52 

 Sedangkan anak-anak biasanya juga ikut orang tuanya ke lahan persil, 

akan tetapi yang dikerjakan adalah bermain-main sendiri. Anak-anak paling 

gemar bermain dengan kereta pengangkut kayu milik Perum Perhutani yang ada 

di kawasan hutan.53 

 

D. Berburu Hasil Hutan 

 Hasil alam yang disediakan oleh hutan tidak hanya kayu, namun banyak 

hasil hutan lain yang bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh warga setempat. 

Bahkan menurut penduduk lokal hasil hutan tambahan seperti bahan pangan yang 

bisa diolah lebih memberikan manfaat untuk mereka guna mencukupi kubutuhan 

sehari-hari. Tanaman hutan yang tumbuh beragam tersebut dikumpulkan oleh 

warga dan digunakan sesuai dengan fungsinya, ada yang berfungsi sebagai obat-

obatan, bahan makanan, lauk dan sayur, dan lain sebagainya.54 

                                                           

 52 Ketika warga ada yang harus mengantar makanan untuk keluarga yang sedang 
menggarap persil ataupun saat ada pekerjaan dari Perum Perhutani, biasanya sekumpulan monyet 
akan datang untuk merebut bekal yang dibawa warga. Tidak jarang ada yang harus sampai 
berkelahi untuk menjaga makanan tidak direbut oleh monyet-monyet liar tersebut. Wawancara 
dengan Sari di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan pada tanggal 27 Desember 
2015. 

 53 Anak-anak sangat suka bermain dengan kereta tersebut. Biasanya mereka bermain 
dorong-dorongan kereta hingga jatuh. Namun disitulah yang memang sengaja dicari oleh anak-
anak. Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan pada 
tanggal 27 Desember 2015. 

 54 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 
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 Pengambilan hasil hutan tersebut bisa dilakukan setiap saat, namun jenis 

hasil yang didapat akan berbeda tiap musimnya. Ada hasil hutan yang tumbuh 

pada musim kemarau, ada pula yang tumbuh di musim penghujan, ada pula yang 

tubuh disemua musim. Sehingga hasil hutan yang didapat oleh warga mengikuti 

musim yang sedang berlangsung. Pada dasarnya warga tahu benar kapan bahan-

bahan tersebut (makanan maupun obat-obatan) diambil dan dapat membedakan 

setiap jenisnya. 

 Untuk tanaman yang bermanfaat sebagai sayur dan jamu, hampir 

semuanya tumbuh pada musim labuan.55 Tanaman yang banyak digunakan 

sebagai sayur adalah daun singkong, pete, kembang pepaya, rebung, dan daun 

boros.56 Daun-daun tersebut yang berasal dari tumbuhan yang bisa diolah menjadi 

lalapan atau sayur oleh warga disebut dengan rambanan. 

  Wong biyen yo lawuh e trimo ramban-ramban, kulupan dong pete 
dong menyok, dong kates. Nek pengen lawuh iwak yo ning kali mek urang, 
wader, di gogo utowo di wuwu. Lawuh e yo mek ngono kuwi. Nek segone 
yo sego menyok, kadang digawe sredeg nek ra thiwul. Sing iso mangan 
sego beras lak nggur wong sugih.57 

  Orang jaman dahulu lauknya ya hanya ramban-ramban, kulupan 
daun pete, daun singkong, daun pepaya. Jika ingin lauk ikan ya pergi ke 
sungai ambil udang, wader, dengan di gogo atau di wuwu. Lauknya ya 
hanya begitu. Kalau nasinya ya nasi singkong, terkadang dijadikan sredeg 
kalau tidak thiwul. Yang bisa makan beras kan hanya orang kaya. 

                                                           

 55 Musim labuan adalah peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, namun 
hujan sudah mulai sering turun. Atau bisa disebut juga dengan saat pertama kali turun hujan. 

 56 Daun boros adalah sebutan khusus untuk daun muda tanaman kunci.   

 57 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 
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 Selain ramban berbagai macam sayur dan lalapan, pada musim hujan 

warga juga ramban tanaman jamu. Tanaman tersebut antara lain kunci, kembang 

temu, joho, lempuyang, kedawung, sambiroto, laos, kunir, dan beberapa jenis 

tumbuhan lain. Sedangkan pada musim kemarau yang tumbuh adalah tanaman 

walur konang dan gadung. Sedangkan uwi (ubi) tumbuh pada saat akhir musim 

kemarau menuju musim hujan.58 

 Berbagai jenis tanaman tersebut dimanfaatkan sendiri dan juga ada yang 

dijual di pasar. Jika dijual di pasar, per kilo nya dijual dengan harga sekitar 

sepuluh rupiah pada tahun 1970 an. Namun jika dijual di pasar, tanaman jamu 

tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah laku dan habis dijual, hasil 

penjualannya dibelanjakan kembali dalam bentuk bahan pangan dan kebutuhan-

kebutuhan lain yang tidak dapat ditemukan ketika sudah sampai dirumah.59 

 Hasil tanaman hutan lain yang bisa dimanfaatkan namun tidak dapat 

dimakan adalah dedaunan. Pada musim penghujan pohon jati akan terlihat lebih 

segar dan daunnya juga akan tumbuh kembali setelah gugur pada musim kemarau. 

Daun jati yang tumbuh tersebut bagi warga memiliki manfaat yang cukup banyak. 

Daun-daun tersebut diambil warga sebagai bungkus makanan, baik untuk sehari-

hari maupun ketika ada tetangga yang butuh untuk keperluan hajat. Selain daun 

jati, daun lain yang juga digunakan untuk membungkus makanan adalah daun 

                                                           

 58 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 

 59 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 
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ploso. Tetapi secara spesifik oleh warga daun ploso digunakan untuk bungkus 

membuat tape.60 

Gambar. 3 

Sejumlah penduduk Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban bahu membahu 
memikul daun jati yang mereka kumpulkan dari hutan pada tahun 1992 

 

Sumber : “Sumber Daya Hutan”, dalam Kompas, 21 Mei 1992. 

 Selain untuk membungkus makanan, daun-daun jati yang sudah kering 

bisa digunakan sebagai atap dan dinding rumah. Untuk menyusun menjadikan 

sebuah rumah, setiap pagi warga mengumpulkan dan mengambil daun jati yang 

telah kering. Daun jati tersebut kemudian ditata dan diurutkan untuk dijepit 

menggunakan pring61 dan dilapisi daun jati kembali. Daun yang telah dijepit 

dengan pring tersebut kemudian diikat menggunakan tutus62. Setelah selesai 

                                                           

 60 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 

 61 Pring adalah bohon bambu, namun dalam konteks ini di khususkan menjadi bambu 
yang dipotong menjadi seperti garis. 

 62 Tutus adalah tali yang terbuat dari pohon bambu. 
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menyusun daun, barulah kemudian susunan daun-daun tersebut dirangkai menjadi 

sebuah rumah dengan setiap soko menggunakan kayu sebagai penguat. Rumah 

dengan menggunakan daun jati ini bisa dibangun sampai dengan ukuran 6x9 

meter. Rumah dari daun jati cukup banyak digunakan dikarenakan lebih hangat 

ketika malam hari.63 

 Pada skala yang lebih kecil, rumah dari daun jati sering dibuat menjadi 

gubug di lahan persil dan digunakan oleh petani penggarap persil yang 

membutuhkan tempat untuk berteduh dan istirahat ketika siang hari. 

 Selain hasil hutan dalam bentuk tanaman, ada pula hasil hutan tambahan 

berupa hewan kecil-kecil. Untuk hewan yang biasa dikonsumsi dan tidak terbatas 

musim adalah ikan wader dan udang di sungai. Warga biasanya mencari ikan 

dengan cara memancing. Selain memancing bisa juga dengan cara di gogo64 atau 

menggunakan wuwu65. Untuk mencari ikan disungai biasanya dilakukan oleh 

anak-anak sampai usia remaja, mereka mencari ikan untuk lauk makan sekaligus 

media hiburan bermain bersama teman-temannya di sungai.66 

                                                           

 63 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 

 64 Gogo adalah mencari ikan dengan cara merogoh sampai dalam liang, atau menangkap 
ikan dengan tangan. 

 65 Wuwu adalah alat perangkap ikan yang dibuat dari bahan dasar potongan bambu 
dipecah kecil-kecil. 

 66 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 2 Januari 2015. 
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 Hewan lain yang juga biasa diburu oleh warga adalah landak.67 Alat yang 

digunakan untuk berburu landak adalah besi, kayu atau bambu yang sudah dibuat 

lancip dan mudah digenggam. Warga biasanya menyebutnya dengan istilah jonjot. 

Biasanya warga mencari sarang landak yang berupa lubangan didalam hutan. 

Setelah menemukan sarang landak warga biasanya menunggu sampai terlihat ada 

landak, baru kemudian ditusuk menggunakan alat yang telah dipersiapkan. 

Daging landak biasanya digoreng atau dibakar oleh warga. 

 Sementara itu ada pula hewan yang hanya ada pada musim labuan dan 

hanya ada di lingkungan hutan jati, yaitu enthung68. Awalnya ulat-ulat jati 

memakan daun jati yang sedang tumbuh semi. Setelah masa makan daun selesai, 

ulat-ulat tersebut kemudian berubah menjadi kepompong dan berserakan didalam 

daun-daun jati yang telah jatuh ditanah. Enthung menjadi makanan yang banyak 

dicari oleh warga karena hanya ada setahun sekali di musim labuan dan hanya 

bertahan kurang dari sebulan, yaitu antara 15 sampai dengan maksimal 20 hari.69 

 Waktu untuk mencari enthung adalah saat pagi, siang ataupun sore. Hal ini 

dikarenakan mencari enthung membutuhkan pencahayaan yang terang untuk 

menyingkap daun-daun yang berserakan dan memilah mana yang didalamnya 

terdapat enthungnya, sehingga tidak bisa dilakukan malam hari. Enthung yang 

                                                           

 67 Landak menjadi binatang buruan dikarenakan yang paling mudah dan mungkin untuk 
diperoleh. Binatang hutan lain yang bisa dikonsumsi seperti kidang tidak diburu sebab sangat 
susah untuk mendapatkan. 

 68 Enthung adalah ulat dari pohon jati yang sudah menjadi kepompong. 

 69 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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sudah dikumpulkan kemudian dibawa pulang untuk dimasak dan dijadikan lauk 

makan. Bisa juga dijual pada tetangga yang tidak sempat mencari enthung. 

Biasanya 1 kati70 penuh bisa ditukar dengan bahan makan seperti jagung, beras, 

atau apapun sesuai dengan kesepakatan.71 

 Banyaknya bahan pangan pun tergantung tetangga yang menukarnya, jika 

orangnya pelit maka bahan pangan yang didapat sedikit. Namun jika yang 

menukarnya dermawan maka bahan pangan yang didapat pun banyak. Namun 

secara umum enthung dua bathok kelapa dapat ditukar dengan beras ataupun 

jagung satu bathok kelapa. 

 Setelah musim labuan selesai dan memasuki musim penghujan tepat 

setelah musim enthung berakhir, hewan yang banyak dicari adalah walang atau 

belalang. Musim belalang lebih lama daripada musim enthung, yaitu bisa bertahan 

hampir selama musim penghujan. Belalang bertelur pada musim kemarau dan 

menetas pada musim penghujan, sehingga saat musim penghujan jumlahnya 

banyak dan setiap harinya warga bisa mendapat banyak belalang untuk bisa 

dijadikan lauk sampai musim belalang selesai. 

 Menurut Tasman, Waktu untuk mencari belalang berbeda dengan hewan 

konsumsi lainnya, yaitu pada waktu malam hari. Hal ini dikarenakan ketika siang 

hari warga susah menangkap belalang dan harus berlarian, sebab siang hari adalah 

waktu aktivitas dari belalang dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk 
                                                           

 70 Warga menyebut 1 kati adalah ukuran untuk 1 bathok kelapa. 
 
 71 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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terbang. Sedangkan pada waktu malam hari adalah waktu belalang untuk 

bergerombol pada satu tempat dan tidak beraktivitas, sehingga warga dengan 

mudah mengambil dan memasukkan belalang kedalam karung yang telah 

dipersiapkan. Sebagai media penerangan warga menggunakan ublik72 atau oncor 

(obor). Setelah malamnya mendapatkan tangkapan belalang, barulah pagi harinya 

belalang di masak sebagai lauk.73 

 Ketika musim hujan memasuki pertengahan menjelang akhir dan musim 

belalang sudah selesai, hasil hutan yang banyak dicari warga adalah jamur. Jamur 

mulai tumbuh pada musim penghujan dan angin sedang dalam keadaan kencang 

(sering terjadi hujan angin). Warga mencari jamur pada waktu pagi hari, biasanya 

sebelum mulai memasak. Hal ini dikarenakan jika terlalu siang dan dibiarkan 

lama jamur akan mudah busuk. Sehingga setelah mencari dan mengumpulkan 

jamur, warga bergegas pulang kerumah masing-masing untuk memasak jamur 

yang didapat tersebut. Menurut warga, jamur yang paling lezat untuk di konsumsi 

adalah jamur lunjuk, jamur ulan, dan jamur barat.74 

 

E. Penggembalaan Ternak 

 Seperti halnya masyarakat pedesaan lainnya, warga sekitar hutan Tuban 

pun memelihara binatang ternak untuk membantu berbagai macam keperluan. 

                                                           

 72 Ublik adalah alat penerangan yang terbuat dari botol yang diisi gas dan di ujungnya ada 
sumbu untuk dinyalakan. 
 
 73 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
 
 74 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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Binatang ternak seperti kerbau dan sapi diberdayakan tenaganya untuk membajak 

sawah (bagi yang punya sawah) serta untuk menyarad kayu hasil tebangan yang 

berlokasi di area hutan yang dalam untuk dibawa menuju rel kereta atau tepi jalan 

terdekat. 

 Untuk mencukupi kebutuhan pangan binatang ternak, cara yang dilakukan 

adalah dengan bergembala didalam area hutan. Pada masa pemerintahan Presiden 

Soekarno, warga masih memiliki kebebasan untuk bergembala di dalam kawasan 

hutan. Bergembala dilakukan orang tua dan anaknya, namun banyak juga anak 

dan remaja bergembala sendiri tanpa didampingi oleh orang tua mereka. 

Keberanian usia anak dan remaja untuk bergembala didukung dengan 

dipersilahkannya kegiatan tersebut oleh mandor setempat, sehingga kawasan 

hutan pun tetap aman untuk anak. 

 Namun pada masa Orde Baru ketika akses warga terhadap hutan mulai 

dibatasi, setiap warga yang hendak masuk kedalam hutan harus di cek terlebih 

dahulu apakah membawa gaman75 atau senjata tajam atau tidak (meskipun saat 

bergembala). Jika didapati membawa gaman, maka akan disita oleh mandor yang 

berjaga, kecuali jika ada instruksi dari pihak Perum Perhutani saat ada pekerjaan 

yang melibatkan warga. 

 Warga dilarang menggembala di kawasan hutan yang baru ditanami jati 

dengan usia dibawah 10 tahun. Larangan juga diberlakukan di areal persil 

                                                           

 75 Gaman yang dimaksud adalah senjata tajam yang bisa digunakan untuk menebang 
pohon. Untuk sabit yang hanya digunakan untuk mencari rumput atau daun masih diperbolehkan 
oleh mandor yang berjaga. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR ... WAHYU ADI SAPUTRA



70 

 

(program tumpangsari), sehingga banyak tulisan larangan didalam kawasan hutan. 

Jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka petugas Perum Perhutani akan 

bertindak menangkap warga yang melanggar, dengan pilihan membayar denda 

atau dihukum. Namun pihak Perum Perhutani tetap menyediakan area untuk 

warga yang hendak menggembala binatang ternaknya, yaitu di area hutan yang 

sudah tua.76 

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 

1985 dalam pasal 11, area hutan yang sudah disediakan oleh pihak Perum 

Perhutani untuk bergembala, mengambil rumput, dan makanan ternak lainnya 

adalah mengikuti instruksi dari pejabat berwenang. Ketentuan tersebut diatur 

dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk menteri.77 

Sedangkan penggembalaan ternak yang dilakukan secara liar dan tidak pada 

tempat yang sudah ditentukan akan dikenakan sangsi oleh pihak Perhutani. Sangsi 

tersebut berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 serta kurungan penjara selama 

satu tahun.78 

 Menurut Tasman, warga bergembala binatang ternak mulai dari siang hari  

setelah dhuhur sampai dengan sore hari. Binatang ternak digiring dari rumah 

                                                           

 76 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 

 77 Undang-Undang Pokok Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang termuat dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1985 dalam pasal 11. Dalam Dwi Arifi 
Utami, Pengelolaan Hutan Bojonegoro Tahun 1960 sampai 1985 (Skripsi Mahasiswa Ilmu 
Sejarah Universitas Airlangga, 2009), hlm. 64. 

 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan 
Hutan, dalam bab VII ketentuan pidana pasal 18. Dwi Arifi Utami, Pengelolaan Hutan 
Bojonegoro Tahun 1960 sampai 1985 (Skripsi Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, 
2009), hlm. 65. 
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sampai ke lokasi bergembala yang diperbolehkan oleh pihak Perum Perhutani, 

biasanya di oro-oro, yaitu suatu tempat yang luas dan terdapat banyak rumputnya. 

Setelah sampai di oro-oro, pemilik ternak melepaskan ternaknya sepanjang siang 

hingga sore, barulah saat hendak pulang binatang ternak dikumpulkan kembali. 

Mayoritas binatang ternak yang dimiliki warga adalah kerbau, namun ada juga 

sapi dan kambing. 

 Pada masa Orde Baru warga yang bergembala binatang ternak adalah yang 

sudah dalam usia tua, sekitar 20 tahun keatas. Hal ini dikarenakan larangan untuk 

bergembala seperti yang telah dijelaskan diatas, dan polisi hutan lebih mudah 

untuk menggertak anak kecil supaya berhenti untuk tidak bergembala lagi.79 

Selain dari pihak polisi hutan, ancaman bagi anak kecil yang bergembala berasal 

dari pemilik persil. Jika binatang ternak sampai melewati lahan persil, sering kali 

binatang ternak dan pemilik ternak (dalam konteks ini anak kecil) dilempari batu 

oleh pemilik persil. Sehingga hal tersebut mengakibatkan jera bagi anak-anak 

untuk bergembala di dalam hutan.80 

 Berbagai sebab tersebut yang kemudian membuat anak kecil mulai takut 

bergembala dan penggembalaan dilakukan mayoritas oleh orang tua (meskipun 

tetap ada anak kecil yang ikut menggembala dengan orang tuanya). Orang tua 

yang dilarang menggembala lebih berani untuk melawan jika terlalu dikekang 

oleh larangan-larangan yang mengatur tentang penggembalaan di dalam kawasan 
                                                           

 79 Bukan hanya sekedar menggertak saja, namun terkadang polisi hutan juga merusak 
parang yang digunakan penggembala untuk mengambil rumput. 

 80 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 
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hutan. Bahkan tak jarang sampai harus saling gertak untuk berkelahi jika polisi 

hutan/mandor bersikeras melarang warga untuk bergembala.81 

  Wong angon yo muleh e sore leh, budale bar bedug. Roto-roto 
ternak e kebo, wedhus, sapi jek arang-arang. Wong biyen sing angon yo 
wong tuwek, cah cilik yo ra eneng, ora wani mlebu alas. Wong-wong kuwi 
biasane yo nggemblung ning alas kuwi leh pas angon, uwi di songkel 
dibakar. Pokoke sing ketok enak yo dibakar dipangan. Enek sing nunggoni 
kewan, enek sing golek panganan. Engko dirumbuk bareng dibakar 
pangan bareng.82 

  Orang bergembala ya pulangnya sore, berangkatnya ketika siang. 
Rata-rata berternak kerbau, kambing, sapi masih jarang. Orang dahulu 
yang bergembala ya orang tua, anak kecil ya tidak ada, tidak berani masuk 
hutan. Orang-orang biasanya nggembluung di hutan pada saat bergembala, 
ubi di congkel dan dibakar. Yang penting asalkan terlihat enak ya dibakar. 
Ada yang menunggu hewan, ada yang mencari makanan. Kemudia 
dikumpulkan dan dimakan bersama. 

 

 Selain adanya konflik antara penggembala, polisi hutan, dan penggarap 

persil, bergembala ternak memiliki nilai kebersamaan antar sesama penggembala. 

Bergembala biasanya dilakukan bersama-sama dengan tetangga, sehingga di oro-

oro banyak binatang ternak dan pemilik yang sedang menunggui. Meskipun 

menunggu dilakukan bersama-sama, namun jika dilakukan dari siang sampai sore 

hari tentu membosankan. Sehingga untuk menghilangkan kebosanan, banyak hal 

yang biasa dilakukan warga selama bergembala didalam hutan. 

                                                           

 81 Wawancara dengan Sumani di Dusun Beton Desa Parangbatu Kecamatan Parengan 
pada tanggal 7 Maret 2016. 

 82 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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 Aktivitas yang sering dilakukan penggembala adalah menyambi dengan 

mencari bahan makanan didalam hutan. Mencari buah juwet menjadi salah satu 

pilihan dalam menyelingi aktivitas gembala. Banyaknya pohon juwet yang hidup 

didalam area hutan seakan menjadi persediaan buah untuk penggembala.83 

 Namun yang paling sering dilakukan adalah mencari bahan makanan 

apapun yang bisa dimakan yang ada didalam hutan yang sesuai dengan 

musimnya. Misalnya saat musim labuan, penggembala bisa mendapatkan ubi, bisa 

juga ketela dan lain sebagainya. Sebelum melakukan pencarian bahan makanan, 

para penggembala dibagi tugas, ada yang bertugas menjaga binatang ternak, ada 

pula yang bertugas mencari makanan. Sehingga semua saling menguntungkan, di 

satu pihak penggembala bisa mendapatkan makanan untuk dimakan bersama, 

serta binatang ternak tetap ada yang mengawasi dan tidak lepas dan hilang masuk 

hutan.84 

 Setelah warga yang bertugas mencari bahan makanan tiba kembali di oro-

oro, semua penggembala berkumpul untuk menyalakan api. Banyak rencek yang 

berserakan disekitar tinggal diambil untuk dijadikan bahan bakar. Banyaknya 

ketersediaan bahan pangan didalam hutan sangat mencukupi untuk dimakan 

bersama-sama oleh para penggembala. Sehingga menggembala tidak perlu 

membawa bekal, sebab kebutuhan untuk makan sudah tercukupi dengan makan 

bersama sesama penggembala. 
                                                           

 83 Pohon juwet banyak terdapat di hutan dikarenakan menjadi salah satu tanaman selingan 
pada program tumpangsari. 

 84 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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 Setelah selesai makan-makan bersama, aktivitas yang dilakukan 

penggembala adalah memotong rumput. Rumput yang dibawa pulang biasanya 

tidak perlu banyak, sebab hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan 

binatang ternak pada malam dan pagi hari saat binatang ternak tidak digembala .85 

                                                           

 85 Wawancara dengan Tasman di Dusun Prataan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan 
pada tanggal 27 Desember 2015. 
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BAB IV 

SIMPULAN 

 

 Berbicara mengenai hutan tidak melulu tertuju pada kayu, terlebih pada 

kayu jati. Namun dari pada itu, masyarakat sekitar hutan jati Tuban justru lebih 

mengharapkan hasil hutan lain seperti bahan makan dan hewan yang bisa 

dijadikan sebagai bahan makanan. 

 Ketersediaan bahan pangan didalam hutan tersebut dapat memberi jaminan 

ketahanan pangan kepada warga disaat-saat sulit/krisis, sebab hutan memberikan 

apapun yang dibutuhkan oleh warga, mulai dari makanan, lauk, kayu yang bisa 

digunakan untuk berbagai peralatan rumah tangga, tempat untuk bergembala 

sekaligus bermain. 

 Lebih dari itu, cara masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan dengan 

mengerjakankan semua kegiatan didalam hutan secara bersama-sama 

menunjukkan sikap gotong royong yang kuat sekaligus menunjukkan secara 

implisit bahwa hutan adalah milik bersama dan semua orang berhak untuk 

memanfaatkan hasil hutan bersama-sama pula. 

 Pengelolaan hutan pada masa Orde Baru lebih menonjolkan aspek 

eksploitasi yang hanya menguntungkan pengusaha dan pemerintah, dengan alasan 

untuk meningkatkan perekonomian negara dan selalu menuduh warga yang 

bersalah jika terjadi kerusakan hutan ataupun ketika hutan sudah gundul. Hampir 
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semua kebijakan yang dikeluarkan berisi larangan bagi warga untuk “dekat” 

dengan hutan serta memperketat pengawasan terhadap hutan. 

 Akan tetapi berbagai macam kebijakan yang menjauhkan warga dari hutan 

rasanya tidak begitu berpengaruh bagi warga. Sebab dengan pengetahuan kultural 

bahwa hutan adalah sumber penghidupan warga, maka warga tetap 

memberdayakan hasil hutan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bahkan 

dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa menutup mata bahwa pemerintah 

membutuhkan bantuan peran warga dalam setiap kegiatan yang diadakan, seperti 

penebangan pohon dan penerapan sistem tumpangsari. 

 Adapun kebijakan dari pemerintah Orde Baru yang berdampak positif bagi 

kehidupan masyarakat sekitar hutan Tuban adalah adanya sistem Perhutanan 

Sosial, yang menyediakan lahan garapan untuk warga. Sistem tersebut berdampak 

pada meningkatkan pendapatan ekonomi warga sekitar hutan. 

 Meningkatnya tingkat ekonomi warga yang disertai dengan semakin 

mudahnya sarana transportasi di lingkungan hutan menuju kota sedikit banyak 

berdampak pada modernisasi kehidupan warga sekitar hutan. Peralatan elektronik 

menjadi hiburan baru yang mulai menggeser keberadaan hiburan tradisional, serta 

cara pandang yang awalnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perut mulai 

bergeser untuk lebih meningkatkan kesejahteraan. 

 Ditilik dari laku keseharian masyarakat sekitar hutan jati tuban yang 

memanfaatkan hasil hutan untuk sekedar mencukupi kebutuhan pangan bagi 

keluarga, serta perilaku yang lebih menjaga kelestarian hutan dengan mitos cerita 
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rakyat, sepertinya pandangan yang dikonstruksi oleh Pemerintah bahwa 

masyarakat sekitar hutan adalah sumber “malapetaka” rusaknya hutan rasanya 

perlu untuk dikaji ulang. 
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