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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia memiliki Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam, 

yang sebagian besarnya merupakan kawasan konservasi yang biasa disebut Taman 

Nasional. Sebagian lokasi kawasan konservasi juga dikelola bersama dengan LSM 

Lingkungan Internasional. LSM Lingkungan Internasional berperan membantu 

menangani masalah-masalah konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Selain 

itu  LSM Lingkungan Internasional juga membantu kinerja pengelola Taman 

Nasional dalam bernegosisasi dengan berbagai pihak terkait dengan penyelamatan 

wilayah konservasi. Kinerja yang baik ini mendapatkan respon yang dapat diterima 

oleh masyarakat dengan baik pula, sehingga LSM Lingkungan Internasional tersebut 

dapat melanjutkan programnya di suatu wilayah konservasi.

Hal tersebut telah dilakukan oleh World Wild Fund (WWF) dalam membantu 

mengatasi perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau. 

WWF memfasilitasi, menangani dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan program atau tindak konservasi juga mencari jalan keluar pada 

setiap permasalahan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo.  Hal yang dilakukan 

WWF di TNTN antara lain, advokasi WWF sebagai sarana perundingan untuk 
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menghasilkan keputusan bersama dalam pengelolaan habitat gajah di wilayah 

konservasi dengan pemerintah kabupaten Riau dan lembaga terkait yang 

menghasilkan beberapa program kegiatan dan kebijakan pemerintah, hal tersebut 

bertujuan untuk melindungi TNTN Riau sebagai wilayah konservasi gajah sumatera. 

Selain itu keterlibatan WWF menjadi fasilitator komunikasi berupa dialog antara 

masyarakat dan perusahaan yang berada diwilayah TNTN Riau. WWF sebagai 

fasilitator komunikasi melalui pendekatan terhadap pemerintah, perusahaan dan 

masyarakat dengan menerapkan penanganan konflik manusia dan gajah dengan 

menggunakan teknik flying squad yakni menggunakan gajah-gajah terlatih untuk 

menggiring gajah liar keluar dari area perusahaan.  Keberadaan WWF di TNTN Riau 

dapat diterima oleh masyarakat sejak keberadaannya di TNTN Riau pada tahun 2000 

hingga saat ini.

Diterimanya keberadaan LSM Lingkungan Internasional oleh masyarakat  

juga terlihat dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi. The Nature Conservancy 

(TNC) bekerja sama dengan WWF Indonesia dan mitra lainnya, telah mencapai 

banyak kemajuan dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional Wakatobi. 

Kegiatan rutin dengan melibatkan masyarakat lokal yang dilakukan untuk menjaga 

kawasan konservasi di Wakatobi antara lain penyuluhan, pelatihan dan penguatan 

kearifan lokal, monitor biota laut, dan penguatan kelembagaan di berbagai tingkat. 

Dengan menggunakan model-model pengelolaan yang berbasis sains, TNC 

memberikan solusi dalam penyusunan kebijakan dan mempengaruhi tata kerja dan 

kelola sehingga bertambahnya konservasi darat dan laut di Indonesia yang dikelola 
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secara efektif.  TNC & WWF berada di Taman Nasional Wakatobi sejak tahun 2002, 

melakukan joint program dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi hingga tahun 

2008 kontrak joint program tersebut selesai, TNC tidak memperpanjang kontraknya, 

sedangkan WWF masih melakukan kerjasama dalam pengelolaan Taman Nasional 

Wakatobi hingga saat ini.

Namun tidak semua pengelolaan Taman Nasional oleh LSM Lingkungan 

Internasional diterima dengan baik oleh masyarakat. Terjadi konflik kepentingan, 

antara kepentingan konservasi dan kepentingan rakyat, mengakibatkan tidak 

diterimanya LSM Lingkungan Internasional sebagai pengelola wilayah konservasi 

oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi di Taman Nasional Komodo, sebagai Taman 

Nasional yang menjadi salah satu keajaiban dunia, LSM Lingkungan Internasional 

yakni The Nature Conservancy (TNC) tidak diterima baik oleh masyarakat karena 

dinilai tidak melakukan kegiatan sesuai dengan kewajibannya.  Masyarakat bahkan 

mendesak LSM Lingkungan Internasional yang turut membantu mengelola Taman 

Nasional Komodo sejak tahun 1995 ini untuk hengkang dari wilayah konservasi 

Taman Nasional Komodo. 

Bagan 1.1 Timeline keberadaan TNC di TNK
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Kontrak kerjasama antara TNC dan pemerintah dimulai pada tahun 1995, 

kontrak kemudian diperpanjang pada tahun 2002 dengan batas waktu hingga tahun 

2007. Namun TNC memiliki inisiatif untuk melakukan kerjasama kolaboratif melalui 

pembentukan sebuah perusahaan non-profit dengan tujuan untuk membiayai 

konservasi di Taman Nasional Komodo. Untuk merealisasikan ide tersebut, TNC 

pada tahun 2004 membentuk suatu perusahaan non-profit bernama PT. Putri Naga 

Komodo (PNK). 

PNK mengantongi izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan 

dengan nomor surat SK.195/Menhut-ii/2004 yang berisi tentang pemberian izin 
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pengusahaan pariwisata alam kepada PT. Putri Naga Komodo pada zona pemanfaatan 

Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur 

seluas 160,10 Hektar. Surat ijin usaha tersebut berlaku hingga tahun 2012, yang 

keuntungan dana nantinya akan dialokasikan pada kepentingan Taman Nasional 

Komodo. Namun, sebelum habis masa berlaku ijin usaha yang telah dimiliki oleh 

PNK, banyak kritikan dari masyarakat akan kehadiran PNK dalam usahanya untuk 

mengelola Taman Nasional Komodo. Banyak demo-demo yang dilakukan 

masyarakat terkait dengan keberadaan TNC dan pembentukan PT. Putri Naga 

Komodo karena dianggap telah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan 

kesepatan sebelumnya. Pada akhirnya pemerintah mencabut ijin usaha PT. Putri Naga 

Komodo, dan hal ini yang menimbulkan pertanyaan tentang tidak diterimanya LSM 

Lingkungan Internasional di suatu wilayah konservasi.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, 

terlihat beberapa LSM Lingkungan Internasional yang dapat diterima baik oleh 

masyarakat di kawasan konservasi seperti dikawasan Taman Nasional Tesso Nillo 

dan Taman Nasional Wakatobi. Tidak semua LSM Lingkungan Internasional dapat 

diterima disuatu wilayah konservasi seperti halnya di Taman Nasional Komodo, 

maka penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut,
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1. Mengapa terjadi pengusiran terhadap keberadaan The Nature Conservancy 

(TNC) yang berujung kepada pencabutan ijin usaha PT. Putri Naga Komodo 

dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo?

I.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam kerangka pemikiran ini penulis menggunakan kajian teoritis dan 

konseptual mengenai INGO, Neoliberalisme dan Resolusi Konflik. Terjadinya 

globalisasi yang mengaburkan batas-batas antarnegara semakin memberi peluang 

kepada aktor-aktor bukan-negara untuk melakukan lobi-lobi kepada masyarakat 

domestik maupun masyarakat internasional, pemerintah sendiri maupun pemerintah 

negara lain, dan organisasi-organisasi antar pemerintah untuk memperjuangkan 

kepentingan masyarakat, salah satunya adalah International Non-Government 

Organization (INGO). Henderson (1998) mendefinisikan INGO merupakan 

organisasi-organisasi swasta di mana setiap individu dari berbagai negara yang 

menyebar dan melintasi batas-batas negara dapat membuat suatu lingkungan 

masyarakat global dibandingkan dengan aktor lainnya. Dapat dikatakan bahwa 

sebagai aktor internasional, INGO memiliki kelebihan dalam hal keanggotaan. 

Anggota dan pendukung INGO dapat berasal dari berbagai negara. INGO cenderung 

bersifat netral dalam menyikapi berbagai isu global dan memiliki kemampuan 
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memenuhi tuntutan yang biasanya tidak mampu seutuhnya dipenuhi oleh pemerintah 

atau organisasi internasional lainnya.  Hal ini dikarenakan INGO menetapkan 

kepentingannya bebas dari kepentingan pemerintah, serta mendasarkan 

kepentingannya pada moral dan nilai kebaikan universal. 

Dalam mencapai tujuannya untuk menjaga lingkungan, INGO melakukan 

kerjasama dengan pemerintah sebuah negara. Hal ini didasari, sebuah wilayah yang 

dikelola oleh INGO menjadi sebuah wilayah geografis kedaulatan sebuah negara. 

Tidak selamanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan INGO dapat 

berjalan dengan lancar, dalam menjalankan kerjasama antara pemerintah dan INGO 

memiliki hambatan tersendiri yang dapat memunculkan suatu konflik atau 

menimbulkan potensi konflik. 

Dalam menganalisis kasus penolakan masyarakat terhadap keberadaan NGO, 

penulis akan masuk melalui Teori Neoliberalisme. Neoliberalisme ialah sebuah teori 

dalam hubungan internasional yang menggambarkan mengenai konsep-konsep 

rasional dan kontrak serta memberi fokus pada peranana institusi dan organisasi pada 

politik internasional . Neoliberalisme melihat distribusi kekuatan internasional sebagai 

pola faktor pendorong utama dalam kerjasama internasional. Neorealisme 

berkonsentrasi pada hubungan transnasional dan menolak asumsi realisme bahwa 

negara merupakan satu-satunya aktor yang penting dalam dunia internasional. 

Perbedaan antara liberalisme dan neoliberalisme terletak pada proses kerjasama yang 

diusung. Hanya saja, liberalisme berusaha mencapai perdamaian dunia melalui kerja 

sama dalam wadah institusi internasional, seperti LBB dan PBB, sementara 
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neoliberalisme berusaha mencapai perdamaian dunia dengan cara menjalin relasi 

dengan aktor lain melalui kapitalisme .

Dalam perspektif neoliberalisme negara bukan hanya sebagai aktor utama atau 

objek kajian utama dalam disiplin ilmu HI. Terdapat peran-peran besar yang 

dilakukan oleh aktor non negara di dalam sistem internasional . Aktor-aktor non 

negara ini merupakan aktor yang dibangun dan dimasukkan kedalam sistem 

internasional oleh negara itu sendiri, seperti organisasi internasional, multinational 

company (MNC), non-goverment organisation (NGO), dll. Keohane (1989) 

menjelaskan peran penting dari institusi-institusi atau organisasi internasional dalam 

sistem internasional yang disebut sebagai Neoliberal Institusionalisme. Sedangkan 

institusi sendiri secara umum didefinisikan sebagai seperangkat aturan, dan praktek-

praktek yang menentukan peran, memaksakan tindakan, dan membentuk 

pengharapan .  

Keohane menyatakan bahwa terdapat dua bentuk institusi atau kerjasama, 

yaitu yang pertama hubungan formal antar negara dengan negara atau dengan 

organisasi non negara dan yang  kedua yaitu rezim internasional.  Institusi berperan 

dalam sistem internasional sebagai wadah kerjasama, hubungan, keterkaitan aktor-

aktor hubungan internasional, entah itu aktor negara maupun non negara . Institusi 

juga menjadi simbol yang melambangkan perdamaian dalam hubungan internasional 

yang berlandas pada keteraturan, dialog, kerjasama, saling percaya, dan saling 

menghormati . Sehingga dapat disimpulkan usaha untuk mencapai suatu keamanan 

dan hubungan yang damai dapat dicapai yaitu dengan kerangka-kerangka kerjasama 
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antar negara yang diwadahi oleh bentuk-bentuk institusi yakni institusi formal, rezim 

internasional, dan kerjasama internasional.

Selain itu Keohane juga memiliki pandangan bahwa dengan adanya institusi-

institusi internasional, semua aktor HI dalam sistem internasional akan lebih 

mementingkan aspek keuntungan bersama . Sistem kapitalis hasil karya 

neoliberalisme membuktikan bahwa keuntungan akan sepenuhnya akan dimiliki para 

pemilik modal. Hal ini membuktikan jika dalam pandangan realis bahwa negara-

negara akan bersaing dengan kekuatan fisik dengan senjata yang anarki, berbeda 

dengan neoliberal yang secara tidak sadar bahwa aktor HI  bersaing dengan uang 

sebagai modal  utama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya . Jadi, 

perspektif Neoliberalis tidak menghasilkan perdamaian yang sesungguhnya atau 

perdamaian yang absolut. Setiap aktor HI akan terus  bersaing untuk  memiliki 

pengaruh dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Konefal (2013) berpendapat bahwa dengan menggunakan pendekatan berbasis 

pasar, NGO lingkungan sebenarnya telah terjerumus dalam sistem pasar itu sendiri. 

Hal ini dikarenakan pendekatan semacam itu akan berfungsi dalam sistem ekonomi 

politik kapitalis, yang mana bertentangan terhadap kelestarian lingkungan. 

Pendekatan berbasis pasar yang digunakan oleh banyak organisasi lingkungan justru 

memfasilitasi praktik degradasi lingkungan yang sebenarnya ingin mereka cegah . 

Oleh karenanya, Konefal menyatakan bahwa diperlukan pendekatan-pendekatan lain 

yang menentang norma, ideologi, dan praktik neoliberalisasi hasil kapitalisme untuk 
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benar-benar menyelesaikan permasalahan lingkungan, dengan mengubah sistem 

kearah yang lebih environmental sustainable dan bersifat jangka panjang .

Berbeda dengan pernyataan Konefal, Becky Mansfield (2004) berpendapat 

bahwa sistem neoliberalisasi, khususnya praktik privatisasi justru mendukung 

kesejahteraan sosial dan lingkungan. Adapun argumen ini berangkat dari pemikiran 

terkait “common goods” (dalam hal ini kekayaan alam seperti hutan dan laut beserta 

isinya) yang secara historis menjadi objek eksploitasi manusia, sehingga 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Secara detail, hal ini bermula dari sejarah 

bahwa lautan dianggap sebagai terbuka bagi setiap pihak untuk dimaksimalkan dan 

dieksploitasi . Sebagai solusinya, hak kepemilikan (property rights) menjadi metode 

yang dirasa dapat menahan “kerakusan” manusia terhadap common goods, 

sehingga pemanfaatannya dapat diatur dan ditekan melalui privatisasi .

Mansfield menyatakan bahwa efisiensi ekonomi merupakan kunci dari 

kesejahteraan sosial dan lingkungan . Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri 

bahwa pendekatan berbasis pasar sebagai upaya penyelesaian masalah lingkungan 

memang mendominasi kondisi saat ini. Pada dasarnya sistem neoliberal dengan 

praktik kapitalisme tidak dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian 

lingkungan. Hal ini kembali pada  logika bahwa sistem neoliberalisme (dengan 

kapitalisme atau privatisasi) merupakan sistem ekonomi yang berupaya 

memaksimalkan profit. Untuk itu, sangat mungkin praktik eksploitasi sumber daya 

alam dilakukan. Sekalipun pendekatan berbasis pasar ini dijalankan oleh aktor non-
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negara, efektivitasnya sangat terbatas dan tidak dapat berhasil untuk jangka panjang 

dan dalam level global. Hal ini didukung dengan penjelasan Bram Büscher dan Murat 

Arsel (2012) terkait neoliberal conservation. Menurut Büscher dan Arsel, masalah 

lingkungan dan kemiskinan telah mengundang munculnya berbagai partnership antar 

negara, koorporasi, institusi akademik, badan-badan pembangunan dan NGO. 

Namun, upaya utama yang dilakukan pihak-pihak ini terbatas pada penyelesaian 

masalah dasar, bukan mengatasi akar pemasalahan lingkungan. Oleh karena itu, 

respon krisis lingkungan saat ini adalah “neoliberal conservation” yaitu usaha 

konservasi lingkungan agar dapat sejalan dengan kapitalisme . Dari sini, terlihat 

bahwa upaya perubahan radikal sistem dan struktur secara luas tidak dilakukan oleh 

para aktor non-negara, karena kemunculan pihak-pihak ini sendiri adalah sebagai 

akibat perkembangan sistem neoliberal (yaitu yang memberikan ruang gerak bagi 

aktor non-negara untuk melakukan aktivitas dan pengaturan tertentu).

Berkaitan dengan latar belakang terjadinya konflik antara masyarakat dan 

TNC di Taman Nasional Komodo, penulis akan menggunakan Teori Resolusi 

Konflik. Morton Deutsch (2000) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi 

sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh 

persamaan . Sedangkan menurut Scannell, konflik adalah suatu hal alami dan normal 

yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu . 

Lain halnya dengan Fisher (2001) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah 

usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang 

bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru . Menurut Mindes 
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(2006), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan 

dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan 

moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi 

serta mengembangkan rasa keadilan . Sedangkan Peter Wallensteen (2002) 

mengartikan resolusi konflik sebagai sebuah kondisi setelah konflik dimana pihak-

pihak yang berkonflik melaksanakan perjanjian untuk memecahkan persoalan yang 

mereka perebutkan, dan menghentikan segala perbuatan kekerasan satu sama lain. 

Pada konteks ini resolusi konflik adalah sesuatu yang pasti datang setelah konflik dan 

secara otomatis kita harus mempunyai konsep dan alat untuk menganalisa konflik 

sebelumnya . 

James Schlenberg, et al (1996) mengemukakan bahwa resolusi 

konflik merupakan isu sentral dalam kajian konflik. Dalam kajian ini resolusi konflik 

dapat didefinisikan secara umum ataupun secara khusus. Definisi resolusi konflik 

secara umum adalah setiap usaha untuk mengurangi konflik sosial dengan upaya 

kesepakatan, perubahan lingkungan, pengaruh pihak ketiga, kemenangan salahsatu 

pihak dan sebagainya. Secara khusus resolusi konflik di definisikan sebagaisegala 

bentuk pengurangan dalam konflik yang ditandai dengan kesadaran terhadap 

permasalahan yang disengketakan diantara pihak-pihak yang berkonflik . 

Dalam menganalisis penyebab suatu konflik, Furlong (2005) menjelaskan 

melalui model circle of conflict. The circle of conflict  sebagai model atau peta 

konflik mencoba mengkategorikan penyebab yang menggerakkan konflik dari situasi 

yang praktis, menawarkan kerangka kerja untuk mendiagnosa dan memahami faktor-
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faktor yang menciptakan dan memicu konflik. Konflik akan didiagnosis penyebabnya 

dan kemudian model circle of conflict  akan menawarkan beberapa arah strategis 

secara praktis untuk mengarahkan konflik pada resolusi. Model circle of conflict 

adalah model yang mendiagnosis dan mengkategorikan penyebab yang mendasari 

atau yang menggerakkan konflik . 

Model circle of conflict  akan menganalisis penyebab utama yang 

menggerakkan konflik dari enam sudut pandang. Enam sudut pandang tersebut 

menurut Furlong (2005) antara lain: (1) hubungan yang terdiri atas: pengalaman 

negatif masa lalu, stereotip, kegagalan komunikasi, perilaku negatif yang berulang; 

(2) eksternal/moods yang terdiri atas: faktor yang tidak terkait secara langsung 

dengan konflik, kondisi psikologis dan fisiologis,masa-masa yang buruk; (3) nilai 

yang terdiri atas: sistem keyakinan, nilai benar dan salah, nilai baik dan buruk, nilai 

adil dan tidak adil, (4) data yang terdiri atas: kurangnya informasi, informasi yang 

salah, terlalu banyak informasi, pengumpulan masalah; (5) struktur yang terdiri atas: 

keterbatasan sumberdaya fisik seperti waktu dan uang, otoritas isu, kendala geografis, 

struktur organisasi, (6) Kepentingan yang terdiri atas: kepentingan, kebutuhan, minat .

I.4 HIPOTESIS

Dari Kerangka Teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat 

mengangkat hipotesis sebagai berikut kegagalan resolusi konflik antara TNC dan 

masyarakat dalan pengelolaan Taman Nasional Komodo yang berujung pada 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI penolakan terhadap LSM lingkungan ..... Dinis Cahyaningrum



14

pencabutan ijin usaha PT. Putri Naga Komodo sebagai perusahaan yang dibentuk 

oleh The Nature Consevancy (TNC) disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya 

hambatan-hambatan kerjasama antara pemerintah dan TNC. Kedua, adanya 

perbedaan nilai dan informasi dalam memahami konservasi antara perspektif global 

(TNC) dan lokal (masyarakat) dalam pengelolaan wilayah konservasi.

I.5 METODE PENELITIAN

I.5.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi

1.5.1.1 Hambatan Kerjasama Pemerintah dan LSM Lingkungan Internasional

Seperti yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran, dalam mencapai 

tujuannya untuk menjaga lingkungan, INGO melakukan kerjasama dengan 

pemerintah sebuah negara. Hal ini didasari, sebuah wilayah yang dikelola oleh INGO 

menjadi sebuah wilayah geografis kedaulatan sebuah negara. Tidak selamanya 

kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan INGO dapat berjalan dengan lancar, 

dalam menjalankan kerjasama antara pemerintah dan INGO memiliki hambatan 

tersendiri yang dapat memunculkan suatu konflik atau menimbulkan potensi konflik. 
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Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan INGO tidak 

selamanya dapat berjalan dengan lancar, terdapat hambatan-hambatan yang harus 

dihadapi. Hambatan-hambatan dalam kerjasama yang dilakukan dapat menimbulkan 

potensi konflik, yakni konflik dengan pemerintah, konflik dengan INGO lainnya, 

bahkan konflik dengan individu dan masyarakat. Beberapa faktor penghambat 

kerjasama tersebut antara lain , (1) Kebijakan Lingkungan yang sangat politis, (2) 

INGO terkesan mengisolasi diri, enggan untuk berdialog dengan pemerintah sehingga 

menciptakan koordinasi yang buruk antar keduanya, (3) Kecemburuan pegawai 

pemerintah terhadap INGO dalam mengakses sumberdaya, (4) Sasaran wilayah kerja 

INGO, (5) Tekanan yang diterima oleh INGO dari pendonor utama, sehingga 

menurunkan kinerja, (6) Kapabilitas INGO, (7) Kapabilitas sektor publik, (8) 

Kecemburuan yang bersifat politis, (9) Ketergantungan pada donor asing. Dari 

hambatan-hambatan yang ada, INGO dapat menghadapi potensi konflik.

Ketidakharmonisan hubungan Pemerintah dengan INGO dapat disebabkan 

karena ketidak cocokan antara tujuan dan kepentingan kerjasama yang terjalin. 

Terdapat perspektif yang saling berlawanan antara keduanya, misalnya dalam hal 

pengambilan kebijakan, negara dapat membatasi akses INGO dalam pengambilan 

keputusan. Namun dilain sisi, INGO dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah dengan memanfaatkan hubungan internasional antara keduanya serta 

pendanaan yang sangat besar .  Menurut Raimann , INGO memiliki kepentingan 

tertentu dalam suatu isu yang mereka bawa, dan menjadikannya suatu permasalahan 
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global. Hubungan INGO dan negara memungkin memiliki efek melemahkan 

kapabilitas negara dengan mengurangi legitimasi negara tersebut.

1.5.1.2 Perbedaan Nilai dan Informasi

Dalam memahami konsep konservasi dan penerapannya disuatu wilayah, 

NGO perlu memahami nilai-nilai yang telah diyakini oleh masyarakat setempat. NGO 

sendiri membawa nilai-nilai lain dalam memahami konservasi yang mungkin berbeda 

dengan pemahaman masyarakat lokal, sehingga dibutuhkan penyampaian informasi 

yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman 

yang dapat menimbulkan konflik. Nilai menurut Furlong (2005) mencakup semua 

nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh pihak yang berkontribusi terhadap 

terjadinya konflik. Hal ini mencakup tujuan hidup atau pemahaman tentang nilai-nilai 

seperti keyakinan agama, etika, moral serta nilai-nilai sederhana sehari-hari yang 

dipergunakan dalam konteks pekerjaan atau bisnis. Nilai-nilai terhadap konflik yang 

berbeda dari para pihak yang sedang berkonflik akan menjadi salah satu penyebab 

atau dapat memperburuk keadaan. Nilai-nilai moral dan etika sangat penting bagi 

manusia dan cenderung akan menjadi penyebab utama konflik . 

Sedangkan informasi oleh Furlong (2005) diidentifikasikan sebagai pemegang 

kunci dalam konflik. Data konflik dapat menjadi penyebab ketika informasi benar 

atau salah tentang sesuatu terjadi perbedaan atau pihak satu memiliki dan pihak 

lainya tidak memiliki. Kondisi ini sering menimbulkan informasi negatif dan 

membuat asumsi pada sebagian pihak dan menjadi sebuah permasalahan. Hal lain 
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yang membuat data menjadi penyebab konflik adalah ketika terjadi pemaknaan yang 

berbeda terhadap sebuah data atau informasi. Kondisi ini dikarenakan budaya kita 

mengajarkan bahwa fakta-fakta berbicarauntuk mereka sendiri oleh karena itu 

memerlukan penafsiran yang secaralangsung membuka celah perbedaan dalam 

penafsiran .

1.5.1.3 Perbedaan Perspektif Global dan Lokal

Dalam melaksanakan program kerjanya disuatu wilayah konservasi, NGO 

membawa visi konservasi global yang diterpakan di wilayah konservasi, begitu pula 

dengan TNC yang memiliki visi untuk mewariskan kehidupan alam yang 

berkesinambungan bagi generasi mendatang. Sedangkan masyarakat di taman 

nasional komodo sendiri memiliki pandangan tersendiri yang telah diyakini dari 

generasi terdahulu dalam pelestarian lingkungan. Kedua pandangan antara TNC dan 

masyarakat ini dapt dibedakan menjadi perspektif global serta perspektif lokal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perspektif sebagai berikut cara 

melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 

oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), pengertian lainnya 

adalah sudut pandang atau pandangan. Sedangkan Global diartikan sebagai berikut 

secara umum dan keseluruhan; taksiran secara bulat; secara garis besar; pengertian 

lainnya bersangkut paut, komplek, mengenai banyak hal, meliputi wilayah luas, atau 

seluruh dunia. Lokal diartikan sebagai terjadi (berlaku, ada) di satu tempat, tidak 

merata; setempat, pengertian lainnya adalah sesuatu dipakai (diterima) di suatu 
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tempat . Pengertian perspektif lebih mendekati sebagai sudut pandang atau pandangan 

sedangkan pengertian global lebih mendekati yang bersangkut paut dengan hal-hal 

yang menyeluruh atau mendunia, serta pengertian lokal lebih mendekati hal-hal yang 

ada di suatu tempat atau wilayah tertentu.

Robert Hanvey (1982) menyatakan ‘global perspective is not a quantum, 

something you either have or don’t have’ (perspektif global bukanlah suatu quantum 

ialah sesuatu yang anda miliki atau belum miliki). Perspektif global suatu paduan dari 

banyak hal dan individu yang memiliki kekayaan dalam hal tertentu tetapi 

kekurangan dalam hal lain). National Council for Accreditation of Teacher Education 

mendefinisikan perspektif global sebagai pandangan yang menerima interpredensi 

bangsa dan masyarakat yang berhubungan dengan politik, ekonomi, ekologi dan isu 

sosial secara global . Sedangkan perspektif lokal dapat diartikan sebagai pandangan 

yang telah berkembang disuatu lingkungan masyarakat tertentu, dan menjadi bagian 

dari kebiasaan berfikir dari generasi ke generasi. Perspektif lokal dianggap sebagai 

lawan dari perspektif barat, yang bersifat ilmiah, universal, memiliki metodologi dan 

dapat diverivikasi. Perspektif lokal dianggap bersifat lokal, terbatas, dan tidka 

memiliki metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara global .

I.5.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Sifat eksplanatif ditentukan 

dari rumusan masalah  yang ingin dialamatkan oleh penelitian ini yakni menjelaskan 
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alasan mengapa suatu hal terjadi. Penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa 

terjadi pencabutan ijin usaha PT. Putri Naga Komodo yang dibentuk oleh TNC 

melalui penjelasan hubungan antar beberapa variabel. Penelitian eksplanatif 

merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih.  

I.5.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini berawal pada tahun 1995 karena pada tahun ini 

dimulainya kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan The Nature Conservancy 

(TNC) dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo. Batas akhir penelitian dipilih 

hingga tahun 2010 karena pada tahun tersebut PNK dibubarkan, yang sebelumnya 

mendapatkan penolakan dan desakan dari masyarakat agar TNC hengkang dari 

wilayah Taman Nasional Komodo.

Jangkauan LSM Lingkungan Internasional yang akan menjadi fokus 

penelitian ini adalah The Nature Conservancy (TNC). Penulis memilih TNC sebagai 

salah LSM Lingkungan Internasional yang turut andil dalam pengelolaan Taman 

Nasional Komodo dan TNC merupakan sala satu LSM Lingkungan Internasional 

ternama dan tergolong besar, namun mendapatkan penolakan di Taman Nasional 

Komodo yang berakhir pada pemutusan kontrak kerjasama dengan pemerintah 

Indonesia dalam pengelolaan wilayah konservasi.
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I.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun 

data,info, atau fakta yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang hendak 

diteliti  Dalam penelitian ini, data yang disajikan merupakan data primen yakni arsip-

arsip milik TNC sebagai organisasi yang diteliti, arsip-arsip pengelola Taman 

Nasional Komodo, serta arsip-arsip milik pemerintah yang berkaitan tentang 

pengelolaan Taman Nasional Komodo, selain itu dilakukan wawancara dengan 

beberapa narasumber yang pernah bekerja di TNC, petugas Taman Nasional 

Komodo, perangkat pemerintah setempat dan penduduk setempat. Sedangkan  data 

sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti surat kabar, buku, majalah, jurnal, 

koran, publikasi pemerintah, arsip organisasi, dan referensi lainnya. 

I.5.5 Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, 

dimana penulis akan menganalisi segala informasi yang didapatkan dari data dalam 

bentuk kalimat dan jika menggunakan analisis data berupa angka maka analisis 

tersebut hanya akan digunakan untuk mendukung pernyataan penulis. Dalam teknik 

data kualitatif akan dijabarkan data-data yang diperoleh dalam kata-kata untuk 

memudahkan dalam membaca dan menginterpretasi. 
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Terdapat tiga tahapan analisis Miles dan Huberman dalam analisis data 

kualitatif yakni pereduksian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Pereduksian data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahap berikutnya penyajian data dalam bentuk 

teks yang tersusun sedemikian rupa sehingga informasi yang disajikan di dalamnya 

dapat memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Tahap terakhir yaitu 

penarikan kesimpulan. 

I.5.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi empat bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab 

yang disesuaikan dengan keperluan penelitian. Secara sistematis penulisan penelitian 

ini ditulis sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, dan 

metode penelitian.

Bab 2, Hambatan Kerjasama Pemerintah dengan TNC 

Bab 3, Perbedaan Perspektif Global dan Lokal dalam Pengelolaan Taman 

Nasional Komodo
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Bab 4, Penutup yang berisi kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari hasil 

analisis sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis 

yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. 
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