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ABSTRAKKasus konflik yang menyangkut tentang pengelolaan wisata Sumber Maronmerupakan benturan kepentingan (conflict of interest) antara satu pihak denganpihak lain yang memperebutkan kepengelolaan wisata yang terdapat sumberdayapada wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptifdimana akan mendeskripsikan faktor penyebab munculnya konflik dan bagaimanapenyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan teori yang digagas oleh MauriceDuverger tentang konflik kepentingan. Penyebab konflik ini adalah mengenaiketidakjelasan struktur pengelola wisata Sumber Maron yang ada pada tahun 2012sampai 2015 yang tidak memiliki struktur pengelola yang resmi pada saat itu, keduaadanya pihak dari BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) yangingin mengambil ahli pengelola wisata Sumber Maron tersebut yang membuat pihakpemerintah desa Karangsuko ingin mempertahankan wisata Sumber Maron tetapharus dikelola oleh pihak pemerintah desa. Konflik yang terjadi dalam perebutanpengelolaan wisata Sumber Maron antara pemerintah desa Karangsuko denganBPSABS merupakan konflik terbuka. Konflik tersebut berakar dalam dan nyata,sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya.Kata Kunci : Konflik Perebutan pengelolaan, Wisata Sumber Maron

ABSTRACT

The case of conflict concerning the management of Maron Resources is a conflict of
interest between one party and another party competing for tourism management in
which there are resources on the tour. This research uses descriptive qualitative
method which will describe the causes of conflict and how to solve the conflict. This
study uses the theorized by Maurice Duverger about conflict of interest. The cause of
this conflict is about the unclear structure of the existing Maron Resources tourist
management in 2012 to 2015 which lacks the official managerial structure at the time,
secondly to the presence of BPSABS (Water and Sanitation Facility Management
Agency) wishing to take the expert on managing the tourist resources Maron is what
makes the village government Karangsuko want to maintain the tour of Sumber
Maron still must be managed by the village government. Conflict that occurred in the
seizure of tourism management Source Maron between village government
Karangsuko with BPSABS is an open conflict. The conflict is deep-rooted and tangible,
so action is needed to resolve it.
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Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor unggulan dalam mengembangkan dan

menumbuhkan perekonomian di suatu daerah. Pariwisata yang terdapat di suatu

daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mana sebagai

buah dari usaha ekonomi nasional yang mandiri, maka pengembangan industri

pariwisata merupakan suatu keharusan di masa sekarang. Banyaknya

pengembangan industri pariwasata dapat dilihat dari ragam pesona alam, sejarah,

hingga budaya. Dari sekian banyaknya destinasi pariwisata di Indonesia, Jawa

Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki potensi tinggi di bidang

pariwisata. Salah satu pusat industri pariwisata yang banyak dikunjungi di Jawa

Timur adalah Kabupaten Malang. Pada Kabupaten Malang destinasi wisata baru

yang berada di Kecamatan Pagelaran, Desa Karangsuko yaitu Sumber Maron.

Daya tarik utamanya ialah sumber mata air yang jernih serta air terjun kecil yang

berada di dalamnya. Air terjun yang mengalir di antara sawah-sawah yang hijau

yang membuat kawasan Sumber Maron semakin indah di lihat.

Wisata Sumber Maron mulai ada sejak tahun 2012 pengunjung yang

datang masih sedikit, semakin meningkatnya pengunjung wisata mulai tahun

2015, yang membuat keadaan desa yang awalnya sepi menjadi ramai, akhirnya

masyarakat desa bisa berjualan di sekitaran wisata Sumber Maron yang bisa

membantu perekonomian warga. Sebelum wisata Sumber Maron dikembangkan

pendapatan yang dihasilkan dari warga desa Karangsuko yaitu hanya hasil tani, itu

pun tergantung musim panennya jadi pengahasilan warga di desa Karangsuko

masih sangat minim, tetapi dengan adanya wisata air terjun Sumber Maron bisa

membantu perekonomian warga desa. Wisatawan yang datang sampe 4.000-

5.000an terutama di hari libur, wisata Sumber Maron ini berbeda dengan wisata

lainnya yang sudah memiliki lahan tanah untuk di jadikan tempat wisata,

sedangkan wisata Sumber Maron masih ada sebagian lahan yang tanahnya milik

warga desa. Pada akhirnya pemerintah desa mengusulkan untuk para warga desa

yang tanahnya terpakai untuk lahan wisata tersebut boleh memiliki kios untuk



berjualan di sekitar wisata tujuannya agar bisa saling menguntungkan agar warga

desa tidak merasa dirugikan.

Menurut Alao (2007:27), proses-proses ekstraksi sumber daya alam juga dapat

mendorong terjadinya konflik sumber daya alam. Kompleksitas proses ekstraksi ialah

cara dimana sumbeer daya alam diperlukan untuk kepentingan manusia. Proses ekstraksi

sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu proses eksplorasi dan proses eksploitasi.

Selain menyangkut kuantitas serta kualitas ketersediaan sumber daya alam, penyebab

konflik lainnya yaitu karena situasi politik, pengendalian serta pengelolaan yang

berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara, dan beberapa

masalah menyebabkan konflik.

Penelitian terkait pengelolaan tempat wisata sebelumnya juga sudah

pernah diteliti oleh Kumalasari (2012). Kumalasari meniliti tentang manfaat

ekowisata bagi masyarakat lokal di Kelurahan Wonorejo, Kabupaten Jombang.

Pada penelitian tersebut menekankan adanya manfaat ekonomi dan sosial, dimana

jika dilihat dari sudut pandang ekonomi ekowisata Magrove memberikan

lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal. Selain itu jika dilihat dari aspek

sosial ekowisata Magrove memberikan perubahan di Wonerejo, dimana

perubahan suasana di kelurahan Wonerejo menjadi lebih ramai. Sehingga

masyarakat lokal tidak takut lagi untuk beraktivitas di malam hari.

Ada juga penelitian lainnya tentang Wisata outbound Kampoeng Djawi

yang diteliti oleh Fatihatus (2015), dalam penelitian ini mengkaji tentang aspek

ekonomi dan aspek sosial. Dari aspek ekonomi masyarakat setempat bisa

memanfaatkan Kampoeng Djawi untuk mata pencaharian, adanya wisata

outbound ini menciptakan lapangan pekerjaaan yang membantu masyarakat lokal

untuk berjualan hasil panen kepada para wisatawan. Dari aspek sosial di

Kampoeng Djawi mendapatkan bantuan-bantuan untuk perbaikan sarana

prasarana dari wisatawan.

Kedua penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan keadaan yang

ada di Sumber Maron, karena secara tidak langsung wisata air terjun di Sumber

Maron memberikan lapangan pekerjaan bagi warga lokal yang berada di daerah

Sumber Maron. Namun perbedaanya, masyarakat lokal di Kelurahan Wonorejo

dan Kampoeng Djawi memiliki hubungan baik dengan pemerintah setempat.



Sedangkan di wisata Sumber Maron masyarakat lokalnya kurang memiliki

hubungan baik dengan pemerintah desa, hal ini disebabkan karena adanya

perebutan pengelolaan wisata air terjun Sumber maron, yang mengakibatkan

konflik kekuasaan dalam pengelolaan wisata tersebut.

Penulis berkeinginan untuk mengangkat kasus perebutan pengelolaan

wisata air terjun Sumber Maron antara pemerintah desa Karangsuko dan pihak

BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih Dan Sanitasi). Kasus konflik

kepentingan pengelolaan antara pemerintah desa Karangsuko dan pihak BPSABS

(Badan Pengelola Sarana Air Bersih Dan Sanitasi) didasarkan karena alasan pihak

BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih Dan Sanitasi) ingin mengambil alih

kepengelolaan wisata Sumber Maron agar di kelola sekaligus bersama dengan

penyaluran air bersih. Tetapi pemerintah desa Karangsuko berusaha

mempertahankan wisata Sumber Maron tetap di kelola oleh pihak desa. Karena

dengan adanya wisata Sumber Maron ini dapat dimanfaatkan dan menghasilkan

pertumbuhan ekonomi yang besar, namun disisi lain wisata Sumber Maron ini

menuai konflik antara pemerintah desa dengan pihak BPSABS (Badan Pengelola

Sarana Air Bersih Dan Sanitasi) yang ingin mengambil ahli wisata tersebut.

Konflik Wisata Sumber Maron

Dalam penelitian ini memiliki dimensi politik yang dimana pengertian

politik menurut Ramlan Surbakti (1999:1) bahwa definisi politik adalah interaksi

antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan

pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang

tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pada kasus perebutan pengelolaan wisata

Sumber Maron di desa Karangsuko kecamatan Pagelaran ini merupakan konflik

antara pemerintah desa dengan pihak BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air

Bersih dan Sanitasi), BPSABS adalah yang mengelola PLTMH (Pembangkit

Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang satu wilayah dengan wisata Sumber Maron,

sehingga terjadi konflik horizontal dan akhirnya ditindak lanjuti oleh lembaga

pemerintah DPRD kabupaten Malang untuk ikut membantu menyelesaikan kasus



konflik tersebut agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Perebutan atau

pengambil alih secara paksa atau mengakui yang bukan haknya,

mengatasnamakan yang bukan sebenarnya, atau mengambil hak seseorang atau

kelompok akan memicu terjadinya konflik. Sama seperti konflik yang terjadi di

wisata Sumber Maron ini adanya Perebutan sumber daya dalam konteks yang

terjadi antara individu, kelompok atau antar golongan yang merebutkan suatu

sumber daya tertentu yang bersifat ingin memiliki dan saling mengakui hingga

memicu terjadinya perbedaan pendapat atau asumsi maupun pikiran bahwa

sumber daya tersebut miliknya sendiri atau merupakan haknya.

Duverger (dalam Rauf Muswadi 2001 : 49) konflik dapat ditimbulkan oleh

sifat-sifat pribadi dan karakteristik kejiwaan yang dimiliki individu. Ia membagi

faktor penyebab pada tingkat individu ke dalam bakat-bakat individual dan sebab-

sebab psikologis. Faktor penyebab kolektif terdiri dari tiga, yaitu perjuangan kelas

, isu-isu rasial, dan konflik antara kelompok horizontal. Sebab-sebab kolektif di

dalam adanya konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi

sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini karena adanya

tekanan dari pihak lain yang membuat sebuah kelompok terancam eksistensinya

dapat menimbulkan keinginan kelompok  yang terancam  untuk membela diri dan

terlibat konflik dengan kelompok yang menekan. Penyebab konflik pada tingkat

kolektif ini di dorong oleh semakin menguatnya solidaritas kelompok sebagai

akibat tekanan atau ancaman dari luar dan keinginan-keinginan perubahan yang

muncul di dalam kelompok. Keyakinan akan kebenaran jalan yang di tempuh oleh

kelompok akan memperkuat integrase kelompok yang pada giliranya akan

memperkuat kedudukan kelompok tersebut dalam berkonflik dengan kelompok

lainnya. Dengan adanya kepentingan yang terselip pada individu – individu atau

kelompok perebutan wilayah, pengaruh dan kekuasaan (politik) hingga motif

ekonomi akan semakin memperburuk dalam terjadinya konflik.

Menurut Fisher (2000:4) konflik adalah fenomena yang tak dapat

dihindarkan (invitable phenomenon) dalam kehidupan manusia karena ia memang

merupakan bagian yang sensitif dari eksistensi manusia sendiri. Mulai dari tingkat



mikro, interpersonal sampai pada tingkat kelompok, organisasi, komunitas dan

negara, semua hubungan manusia “hubungan sosial, hubungan ekonomi,

hubungan kekuasaan, dll- mengalami perkembangan, perubahan dan konflik.

Konflik muncul dari ketidakseimbangan dalam hubungan-hubungan tersebut

“misalnya ketidakseimbangan dalam status sosial, kekayaan dan akses terhadap

sumber-sumber serta ketidakseimbangan dalam kekuasaan yang mengakibatkan

munculnya berbagai problematika seperti diskriminasi, pengangguran,

kemiskinan, penindasan dan kriminalitas. Setiap tingkat atau level berkaitan

dengan tingkat-tingkat lainnya membentuk rantai kekuatan yang potensial baik

untuk perubahan yang konstruktif maupun kekerasan yang destruktif.

Sedangkan menurut Rauf (2001:5) konflik berasal dari bahasa latin yaitu

configere yang berarti saling memukul. Konflik berbeda dengan kekerasan.

Kekerasan yang artinya penggunaan kekuatan fisik sehingga dapat melukai.

Sedangkan konflik memiliki arti sendiri yaitu merupakan perjuangan untuk

memperoleh hal – hal yang bisa dikatakan langka, contohnya nilai, status,

kekuasaan dan otoritas. Perbedaan antara konflik dan kekerasan yaitu, di dalam

suatu konflik belum tentu terjadi kekerasan, sedangkan dalam suatu kekerasan

pasti terdapat konflik.

Konflik yang terjadi akibat perebutan kepengelolaan wisata Sumber

Maron di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ini

merupakan konflik perebutan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan bagi

yang mengelolanya. Akan tetapi wisata Sumber Maron tersebut hasil alam yang

dimiliki oleh Desa Karangsuko dan harus pula di jaga dengan baik. Konflik ini

terjadi karena perselisihan paham yang dimana pihak BPSABS (Badan Pengelola

Sarana Air Bersih dan Sanitasi) ingin mengelola wisata Sumber Maron,

sedangkan wisata Sumber Maron ini awalnya memang sudah dikelola oleh

pemerinta desa Karangsuko, tetapi tidak memiliki struktur pengelolaan yang

resmi. Akibat keinginan dari pihak BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih

dan Sanitasi) ini memicu konflik terjadi yang membuat pihak pemerintah desa

Karangsuko untuk mempertahankan pengelolaan wisata Sumber Maron tersebut.



PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga  Mikro Hidro) ini di kelola oleh

BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) yang digunakan untuk

menyalurkan air-air kerumah warga desa Karangsuko. Lokasi PLTMH

(Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) memang satu tempat dengan wisata

Sumber Maron. Perkembangan wisata Sumber Maron yang semakin ramai

pengunjung ini, di lihat oleh pihak BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih

dan Sanitasi) yang membuat ketertarikan untuk mengelola juga wisata Sumber

Maron dengan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Ketertarikan

dari pihak BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) untuk

mengelola wisata Sumber Maron ini malah membuat perselisihan dengan pihak

pemerintah desa Karangsuko.

Berdasarkan fenomena konflik diatas peneliti menganalisa temuan data

dengan sebuah teori. Teori ini akan menjadi analisa di dalam sebuah penelitian,

konseptualisasi teori konflik Maurice Duverger memberikan pandangan tentang

penyebab konflik. Penyebab konflik menggunakan dikotomi dalam sebuah

persoalan konflik adalah konflik pribadi dan konflik kelompok. Ini menunjukan

bahwa penyebab konflik bisa disebabkan karena kepentingan antar kelompok.

Konflik Kelompok diklasifikasikan menjadi tiga yakni perjuangan kelas, isu-isu

rasial, dan konflik antar kelompok horizontal.

Disebut konflik antara kelompok horizontal karena konflik tersebut terjadi

antara sesama kelompok di dalam kelompok masyarakat, sehinga konflik

mengambil bentuk garis mendatar, seperti permasalahan yang terjadi di wisata

Sumber Maron pada tahun 2012 sampe 2015 tidak memiliki struktur pengelolaan

yang resmi dari pihak pemerintah desa Karangsuko, selama tiga tahun pemerintah

desa Karangsuko hanya menyuruh warga desa untuk menjaga dan mengurus

wisata Sumber Maron dengan sekedarnya saja, akan tetapi pada tahun 2015

berjalan wisata Sumber Maron semakin ramai wisatawan yang datang. Pihak

BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) ini mengelola

PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikhrohidro) yang berada satu tempat

dengan wisata Sumber Maron. Konflik yang muncul karena pihak dari BPSABS



(Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) ingin mengelola sekaligus

wisata Sumber Maron yang tidak memiliki kepengurusan struktur resmi. Pihak

pemerintah desa Karangsuko bertujuan ingin mempertahankan wisata Sunber

Maron yang harus tetap dikelola oleh pemerintah desa. Akhirnya, perselisihan

terjadi antara kedua belah pihak tersebut yang sampai turun ke pemerintah DPRD,

akan tetapi pemerintah DPRD tidak ikut sama sekali dalam konflik ini.

Pemerintah DPRD hanya memberi usulan untuk diadakanya MUSDES

(Musyawarah Desa) untuk membuat struktur pengelola wisata Sumber Maron

yang resmi.

Duverger juga percaya bahwa konflik akan berkurang apabila beberapa

kebutuhan manusia terpenuhi. Pandangan ini menunjukan bahwa faktor materi

memainkan peranan penting sebagai penyebab konflik di dalam masyarakat.

Pemanfaatan pengelola wisata Sumber Maron di desa karangsuko yang menjadi

sumber pendapatan memicu timbulnya konflik yang terjadi. Wisata  memiliki

nilai-nilai, baik ekonomis yang tinggi, filosofis, politik, sosial, kultural, dan

ekologis yang menjadikan wisata sebagai sebuah harta berharga yang sangat

dibutuhkan dan ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Materi ternyata

sumber persengketaan manusia, meskipun sangat bersifat materialistis tidak dapat

dibantah bahwa memang seperti ini kenyataannya. Kelimpah mewahan akan

sumberdaya juga belum tentu akan menghapus konflik, sebesar apapun

kelimpahmewahan itu kebutuhan manusia tidak akan bisa terpenuhi karena sebuah

kebutuhan sudah terpenuhi akan muncul kebutuhan lain yang menuntut untuk

dipenuhi. Ini berarti kelangkaan (scarcity) akan tetap ada di dalam masyarakat dan

tetap akan menjadi ciri masyarakat selamanya. Oleh karena itu konflik akan tetap

ada meskipun kemakmuran mencapai tingkat yang tinggi.

Usaha Penyelesaian Konflik Pengelolaan

Penyelesaian konflik didasarkan atas adanya perubahan pandangan dari

salah satu semua pihak yang langsung terlibat konflik tersebut. Hal ini yang



membuat penyelesaian konflik itu tidak mudah karena amat sulit bagi seseorang

mengubah pendapat atau pandangan yang berbeda dan bertentangan dengan

individu atau kelompok lain. Penyelesaian konflik adalah usaha-usaha yang

dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara

pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Konflik berhasil diselesaikan apabila

dapat dicapai konsensus antara pihak-pihak yang bertikai. Penyelesaian konflik

didasarkan atas adanya perubahan pandangan dari salah satu semua pihak yang

terlibat konflik sehingga tidak ada lagi pertentangan diantara mereka.

Musyawarah desa yang diadakan untuk menemukan titik temu dalam

perebutan pengelolaan wisata Sumber Maron ini, diharapkan dapat menyelesaikan

konflik antara pemerintah desa dengan pihak BPSABS (Badan Pengelola Sarana

Air Bersih dan Sanitasi) yang membahas wisata Sumber Maron harus memiliki

kepengelolaan yang resmi dan sah. Akhirnya, pada tanggal 8 april 2016

pemerintah desa sahdan resmi mengelolah wisata Sumber Maron yang memiliki

struktur pengelola wisata. Konflik perebutan pengelolaan wisata Sumber Maron

ini melakukan penyelesaian konflik melalui Negotiation, Mediation, dan

Arbitration.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Konflik Pengelolaan Wisata Sumber

Maron Desa Karangsuko Kabupaten Malang, maka dapat di simpulkan oleh

peneliti sebagai berikut.

Pertama, Penyebab konflik ini yaitu mengenai ketidakjelasan struktur

pengelola wisata Sumber Maron yang ada pada tahun 2012 sampai 2015 yang

tidak memiliki struktur pengelola yang resmi pada saat itu, kedua adanya pihak

dari BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) yang ingin

mengambil ahli pengelola wisata Sumber Maron tersebut yang membuat pihak

pemerintah desa Karangsuko ingin mempertahankan wisata Sumber Maron tetap

harus dikelola oleh pihak pemerintah desa, Ketiga Konflik yang terjadi dalam

pengelolaan obyek wisata Sumber Maron disebabkan adanya perebutan

pengelolaan wisata antara pihak BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih



dan Sanitasi) dengan pihak pemerintah desa Karangsuko. Karena keberadaan

wisata Sumber Maron dianggap sebagai aset berharga yang dapat dimnafaatkan

untuk meningkatkan perekonomian.

Konflik yang terjadi dalam perebutan pengelolaan wisata Sumber Maron

antara pemerintah Desa Karangsuko dengan BPSABS (Badan Pengelola Sarana

Air Bersih dan Sanitasi) merupakan konflik terbuka. Konflik tersebut berakar

dalam dan nyata, sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya.

Kedua, Penyelesaian konflik ini dengan cara persuasif menggunakan

perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang

berkonflik. Pihak-pihak melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun

menggunakan pihak lain atau pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator

sebagai juru damai. Mereka yang terlibat konflik melakukan tukar pikiran dan

argumentasi untuk menunjukan posisi masing-masing dengan tujuan untuk

meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar. Musyawarah

bertujuan untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik dan

diharapkan berhasil mencapai kompromi dari sebuah pendapat sebagai hasil dari

pembicaraan yang intensif dalam musyawarah.

Upaya yang telah dilakukan adalah mengadakan pertemuan di balai desa

Karangsuko setempat, Pemerintah Desa Karangsuko menginginkan adanya

tranparansi dalam hal pengelolaan wisata Sumber Maron agar tidak terjadi

tumpang tindih antar masyarakat. Kepala Desa Karangsuko telah menghubungi

seluruh pihak  untuk membicarakan dan mengajak musyawarah untuk persoalan

tentang pengelolaan wisata Sumber Maron.

Dihadiri oleh kepala desa Karangsuko beserta perangkat desa Karangsuko

dan ketua BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) beserta

anggotanya dan saksi dari beberapa warga desa setempat. Dalam pertemuan

tersebut melahirkan beberapa hasil kesepakatan seperti disepakati pembentukkan

struktur pengelola wisata Sumber Maron yang resmi dan tertulis. Yang kedua

adalah BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) tetap



mengelolah PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dengan syarat

bagi hasil 5% untuk desa Karangsuko.
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