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Abstract 

 

The forest is one of kind the great naural wealth, become the foundation of the surrounding 

community, but the country through Perhutani forest management for state revenues. This make the 

differences in the interest of society and Perhutani always have conflictual relationship between the 

two, and attemt to dominate Perhutani forest assets. This study seek to determine how the body 

conquest strategies at the community as an effort domination over forest management.  

This study using interpretative paradigm with qualitative methods. The theory used is the 

theory of power relations by Michael Foucault. The number of informants used by 6 people. The 

sampling technique used was snowball. Methods used to collect the data was indepth interview.  

Results found from this research is the subjection of the public body is done by; 1. 

Distribution of instrument of righteousness through the distribution of knowledge, 2. Conquest of 

the body through various discourses “seduction” 3. Conquest body through intensivitas control. 

While the response recevied by the society is a society accepts the existing policy as the economy 

increas. But the resistance, be an act of illegal logging and the others always remain as a form of 

affirmation of power.  

 

Keyword; village community around the forest, power relation, domination, power.

Pendahuluan 

Sektor kehutanan sangat penting 

dalam konteks pembangunan di 

Indonesia. Kekayaan sumberdaya alam, 

minyak bumi dan hutan yang ada di 

Indonesia dipahami sebagai modal yang 

sangat penting dalam pembangunan 

nasional. Khususnya untuk sumber daya 

hutan, pemanfaatannya tidak perlu 

mengeluarkan biaya yang besar seperti 

gas dan minyak bumi, sehingga hutan 

dengan industri kayunya mudah untuk 

diambil dan dieksploitasi. Namun, selama 



ini pembangunan yang berorientasikan 

pada pengejaran target pertumbuhan 

ekonomi (economic growth target) demi 

untuk mendapatkan devisa dan 

pendapatan negara, seringkali tidak 

memperhatikan prinsip-prinsip keadilan 

dan keberlanjutan fungsi sumberdaya 

alam.  

Pengelolaan hutan oleh negara 

yang bertujuan untuk mendapatkan devisa 

dan pendapatan negara yang besar, 

berbenturan dengan kepentingan 

masyarakat desa sekitar hutan, yang 

berorientasikan untuk pemenuhan hidup. 

Perbedaan kepentingan antara Perhutani 

dan masyarakat ini membentuk suatu 

hubungan konfliktual yang terus menerus. 

Disisi lain antara masyarakat dan 

Perhutani dalam pengelolaan hutan yang 

ada akan selalu bertemu dan 

bersinggungan karena keduanya yang 

berbeda ini mengelola sumber daya yang 

sama, yaitu sumberdaya hutan. 

Benturan antara dua sistem 

ekonomi, yakni sistem kapitalis yang 

diusung korporasi (negara) yang 

menekankan modal besar, infrastruktut, 

dan pasar…(Savitri ; 2003). Sebagai 

perusahaan yang berbentuk Perusahaan 

Umum, Perhutani memiliki fungsi untuk 

mengejar keuntungan disamping 

melayani kepentingan masyarakat. Untuk 

memperoleh keuntungan yang besar 

diperlukan kualitas kayu yang baik dan 

jumlah produksi yang besar. Sebaliknya, 

masyarakat dengan ekonomi subsisten 

yang berskala kecil, tradisional, musiman, 

dan tanpa modal (Savitri, 2003). 

Kesejahteraan masyarakat sering 

terabaikan karena Perhutani hanya 

berorientasi pada keuntungan semata. Hal 

ini mengakibatkan masyarakat harus 

mencari sumber kehidupan dalam waktu 

cepat seperti mengerjakan penebangan 

kayu secara illegal dan menduduki lahan 

hutan untuk pertanian. Disisi lain hal ini 

mengakibatkan percepatan deforestasi 

dan degradasi hutan yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat sendiri dan juga 

pemerintah.  

Untuk mengurangi konflik yang 

muncul antara masyarakat dengan 

Perhutani dan untuk mengurangi laju 

deforestasi hutan khususnya di Jawa, 

pemerintah  melalui Perhutani memuat 

kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) yang telah 

diimplementasikan sejak tahun 2001, 

sebagai salah satu wacana pengelolaan 

hutan baru yang berusaha mengikut 

sertakan masyarakat desa sekitar hutan 

sebagai penggerak utamanya. 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem 

pengelolaan sumberdaya yang dilakukan 

bersama oleh Perum Perhutani dan 

masyarakat desa hutan atau Perum 

Perhutani dan masyarakat desa hutan 

dengan pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dengan jiwa berbagi, 

sehingga kepentingan bersama untuk 

mencapai keberlanjutan fungsi dan 

manfaat sumberdaya hutan dapat 

diwujudkan secara optimal dan 

proporsional (perumPerhutani.com ).  

Menurut Foucault, kebijakan, 

hukum, dan aturan yang dibuat oleh 

pemerintah merupakan salah satu bentuk 

wacana yang dibuat sebagai alat untuk 

mendominasi kekuasaan atas segala 

sesuatu. Wacana berperan penting dalam 

proses pembentukan dunia masyarakat. 

Oleh karena itu wacana pengelolaan 

hutan dengan menjadikan masyarakat 

sebagai pelaku utamanya dinilai akan 

berhasil dalam mengendalikan dan 



mengurangi konflik kehutanan yang 

sering muncul. Untuk itu diciptakanlah 

alat klaim kebenaran oleh pemerintah 

atau agen kekuasaan yaitu melalui benar-

salah, baik-buruk, indikator-indikator 

tertentu dalam bentuk pengetahuan. 

Sejarah pengelolaan hutan di 

Indonesia telah melewati berbagai macam 

perubahan dan kebijakan, negara 

berupaya dengan berbagai strategi untuk 

selalu mendominasi pengelolaan 

kehutanan, melahirkan pro-kontra di 

masyarakat, berdampak pada kondisi 

sosial ekonomi masyarakat, tak jarang 

melahirkan konflik, memunculkan 

berbagai bentuk perlawanan, dan berarti 

perang strategi kuasa dalam relasi kuasa 

antara Perhutani dan masyarakat sedang 

terjadi. 

Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia 

telah melewati berbagai macam 

perubahan dan kebijakan, negara 

berupaya dengan berbagai strategi untuk 

selalu mendominasi pengelolaan 

kehutanan, melahirkan pro-kontra di 

masyarakat, berdampak pada kondisi 

sosial ekonomi masyarakat, tak jarang 

melahirkan konflik, memunculkan 

berbagai bentuk perlawanan, dan berarti 

perang strategi kuasa dalam relasi kuasa 

antara Perhutani dan masyarakat sedang 

terjadi. Rumusan masalah yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah; 

1. Bagaimana bentuk kekuasaan 

yang dilakukan oleh Perhutani? 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kekuasaan yang 

dilakukan oleh Perhutani? 

 

Metode dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

paradigma intepretatif dengan metode 

yang bersifat kualitatif. Teori yang 

digunakan adalah Teori Relasi Kekuasaan 

Michael Foucault. Jumlah informan yang 

digunakan sejumlah 6 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah snowball. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara 

mendalam. Lokasi penelitian berada di 

RPH Gunung Tukul, BKPH Pulung, RPH 

Madiun atau tepatnya berada di Desa 

Suru dan Desa Ngadirojo Kecamatan 

Sooko dimana kedua tersebut berada di 

sekitar kawasan RPH Gunung Tukul.  

 

Kerangka Teori 

Pandangan Foucault dalam 

karyanya The Order of Things, 

Archeology of Human Sciences (1966), 

Foucault menjelaskan adanya hubungan 

antara diskursus ilmu pengetahuan 

dengan kekuasaan. Diskursus ilmu 

pengetahuan yang hendak mencari dan 

menemukan apa yang benar dan apa yang 

palsu pada dasarnya dimotori oleh 

kehendak untuk berkuasa. Ilmu 

pengetahuan dilaksanakan untuk 

menetapkan apa yang benar dan 

mengeliminasi apa yang palsu. Di 

jelaskan bahwa kehendak untuk 

kebenaran merupakan ungkapan dari 

kehendak untuk berkuasa. Tidak ada 

kebenaran yang murni, selalu ada korelasi 

pengetahuan mengandung kehendak 

untuk berkuasa seperti kuasa 

mengandung pengetahuan (Khozin 

Afandi ; 2011). Maksudnya, kuasa selalu 

terakumulasikan lewat pengetahuan, dan 

pengetahuan selalu punya efek kuasa. 

Kekuasaan merupakan sesuatu yang 

dilegitimisasikan secara metafisis kepada 



negara, tetapi kuasa tersebut tidak 

terpusat dari negara, tetapi kekuasaan 

tersebut ada dalam setiap relasi. 

Dalam analisis Foucault, kekuasaan 

tidak dapat dipahami sebagai sebentuk 

kekuasaan represif yang negatif, 

melainkan ia muncul dalam bentuk lain. 

kekuasaan cenderung pada (kekuatan 

yang bersifat menggerakkan, 

membuatnya tumbuh dan mengaturnya, 

ketimbang menghalang-halanginya, 

membuatnya tunduk atau 

menghancurkannya). Kekuatan semacam 

itu berlangsung bukan dengan larangan, 

melainkan dengan intervensi yang 

bersifat mengatur dengan prosedur-

prosedur management.  

 

Penaklukan Tubuh melalui Panoptikon 

Inti mekanisme panoptik ini terletak 

pada desain strukturnya. Desain struktur 

penjara panotpikon ini dibuat melingkar 

dengan terdapat satu menara dipusatnya, 

dimana para pengawas dapat melihat da 

mengawasi seluruh tahanan secara total. 

Bangunan melingkar merupakan 

merupakan sel-sel tahanan dengan dua 

jendela terbuka yang diperkuat dengan 

jeruji besi, yang satu mengarah kedalam 

sehingga penjaga yang berada dimenara 

pengawas dapat mengamati dengan jelas. 

Jendela yang satunya mengarah keluar 

supaya sinar dapat menerangi sel. Dengan 

demikian tidak hanya siluat saja yang bisa 

dilihat penjaga, namun seluruh gerak-

gerik tahanan dapat diawasi dengan jelas. 

Narapidana tidak akan tahu siapa yang 

mengawasi mereka, mereka hanya tau 

bahwa diri mereka sedang diawasi.  

Penjara ini merupakan subordinasi 

tubuh yang meningkatkan utilitas 

kekuasaan sementara pengeluaran dapat 

diminimalisirkan. Bentham 

mengembangkan gagasan bahwa disiplin 

dapat tersebar di seluruh masyarakat. Dia 

memberikan rumus untuk fungsi 

masyarakat yang ditembus oleh 

mekanisme disiplin. Satu, disiplin dengan 

blokade-ruang tertutup yang luar biasa di 

tepi masyarakat (penjara); dan dua, 

mekanisme-mekanisme disiplin 

fungsional untuk membuat tenaga 

beroperasi secara lebih efisien. Hal ini 

menunjukan penegakan disiplin melalui 

sistem ini tidak terbatas pada ruang-ruang 

yang tertutup sel dan pagar seperti 

penjara tetapi mekanismenya telah 

berkembang dalam tataran yang lebih 

luas, yaitu dalam sistem masyarakat.  

Sebagai salah satu bentuk obsesi 

rasionalisasi, panoptikon berfungsi 

sebagai orthopedi sosial. pengawasan 

yang tidak lagi membutuhkan kekerasan 

fisik yang membekas pada tubuh. Yang 

merupakan sistem tersembunyi sebagai 

kekuasaan yang berjalan, tidak bisa 

dimiliki, suatu fungsi yang dirasakan 

secara umum, tetapi tidak bisa dikenali, 

kecuali dari akibatnya, dari pengawasan 

yang dirasakan, dari pemerikasaan yang 

dijalankan, dari suatu penegakan disiplin.  

Efek sistem panoptik ini 

menyebabkan pada diri narapidana suatu 

kesadaran bahwa diri mereka selalu dan 

terus-menerus diawasi. Dengan ini 

pengawasan memungkinkan untuk 

memperoleh ketaatan dan keteraturan 

dengan meminimalisasikan tindakan-

tindakan yang sulit diperhitungkan atau 

tidak bisa diramalkan. Pengawasan 

dilakukan secara diskontinyu namun 

efeknya kontinyu. Kekuasaan yang 



sempurna memperlihatkan bahwa 

aktualitas pelaksanaanya semakin tidak 

diperlukan lagi, namun efeknya dapat 

selalu dirasakan. Dan objek kekuasaan itu 

sedirilah yang akhirnnya justru menjadi 

pembawa potensi situasi dominasi, yang 

memungkinkan pelaksanaan kekuasaan. 

Misalnya dari data yang ditemui peneliti, 

para penggarap ladang hutan yang 

diharuskan memelihara seluruh tanaman 

jati atau tanaman lain milik Perhutani 

dibagian petak ladang mereka. Mulai dari 

tanam, pemumukan sampai tamanan 

menajadi dewasa. Masyarakat melakukan 

semua aturan ini karena mereka takut 

mendapat teguran atau dicabut hak ladang 

mereka. Padahal tanaman  produksi yaitu 

jati yang ditanam begitu banyak. 

Sedangkan hutan begitu luas. Dan para 

mandor atau mantri tidak setiap saat 

mengecek dan mengawasi seluruh hutan 

secara terus-menerus setiap hari. Namun 

masyarakat patuh dan merasa takut 

apabila tidak melakukan sebagaimana 

yang diperintahkan.  

Foucault mengatakan bahwa sistem 

panoptik merupakan sistem ketika 

hubungan kekuasaan menjadi total dan 

tidak bersifat fisik. Kehadiran fisik atau 

pengawasan cukup sesekali saja. Sistem 

itu merupakan model berfungsinya 

penegakan disiplin yang dapat diterapkan 

disegala bidang (Khozin Afandi ; 2011). 

Titik Foucault adalah bahwa kita dapat 

dipaksa atau terpaksa melakukan sesuatu 

dengan merasa diamati terus-

menerus. Tidak hanya kita merasa malu, 

tetapi perubahan perilaku kita. Ini adalah 

contoh yang sangat baik dari operasi 

kekuasaan: efek terjadi pada tubuh kita 

tanpa kekerasan fisik. 

Tujuan dari pembentukan 

masyarakat disipliner melalui sistem 

panoptik ini, pertama membuat 

pelaksanaan kekuasaan lebih murah dari 

segi ekonomi. Kedua, dari segi politik, 

merupakan kontrol yang tidak kelihatan. 

Ketiga, memanfaatkan saranana 

pedagogi, militer, industri, sehinga 

meningkatkan kepatuhan dan kegunaan 

seluruh unsur sistem (Khozin Afandi ; 

2011). Sehingga disiplin melalui sistem 

panoptik menjadi tekhnik yang efektf 

untuk menjangkau kehidupan paling 

intim tanpa bisa diketahui datang dari 

subjek tertentu.  

 

Pembahasan 

Strategi Dominasi Perhutani dalam 

Pengelolaan Hutan di RPH Gunung 

Tukul 

Foucault dalam bukunya 

Surveiller et Punir (1975), mengatakan 

bahwa kekuasaan yang menormalisasi  

tidak hanya dijalankan dalam penjara, 

tetapi juga beroperasi melalui 

mekanisme-mekanism sosial yang 

dibangun untuk menjamin kesehatan, 

pengetahuan, dan kesejahteraan 

(Haryatmoko ; 2014). Jadi seperti halnya 

penjara dalam konsep panoptikon 

Betham, tujuan kekuasaan dalam 

masyarakat modern ialah membentuk 

individu yang berdisiplin agar menjadi 

tenaga yang produktif. Relasi kekuasaan 

mempunyai kendali langsung terhadap 

tubuh, dimana kekuasaan itu ditanam, 

ditopengi, diatur, menyiksa, memaksa 

untuk menjalankan tugas, 

menyelenggarakan perayaan dan 

memancarkan tanda-tanda tertentu. 

Karena menurut Foucault, jika ekonomi 

prakapitalis hanya memerlukan bentuk 

kekuasaan eksternal untuk menghukum 



dan membebani tubuh, maka ekonomi 

kapitalis harus memaksa mereka untuk 

memberikan pelayanan produktif, dan hal 

ini menyertakan sebuah “inkorporasi” 

kekuasaan aktual ke dalam tubuh 

individu, mengontrol tindakan dan 

pendirian dan perilakunya dari dalam 

(Richard Harland ; 2006).  

Pertaruhan kekuasaan yang 

dimaksud sesuai dengan yang dijelaskan 

Foucault, menggunakan sarananya yaitu 

politik tubuh, dimana yang menjadi 

sasaran kekuasaan adalah tubuh. Tujuan 

yang mau dicapai adalah kepatuhan, 

dimana tubuh yang patuh ini menjadi 

tubuh yang produktif. Maka tekanan pada 

normalisasi dan pendisiplinan tubuh 

menjadi bagian dari strategi kekuasaan 

dan kebenaran (Haryatmoko ; 2010). 

Akibatnya, kekuasaan sebagai rezim 

wacana memerlukan beberapa bentuk 

wacana yang bisa mengatur hubungan 

kekuasaan dan hutan, seperti bagaimana 

pengetahuan pengelolaan hutan, wacana 

penuh perhatian, rayuan dan larangan.  

 

Menjadikan Tubuh yang Patuh melalui 

Penyebaran Pengetahuan  

Salah satu alat yang digunakan 

oleh Perhutani untuk mendapatkan 

legitimasi kebenaran adalah dengan 

menggunakan berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan yang spesifiknya mengkaji 

masalah kehutanan seperti Agroforestri, 

Agronomi dan Silvikultur. Selebihnya, 

hubungan kekuasaan tidak bisa 

dipisahkan dari hubungan-hubungan yang 

ada dalam proses hubungan seksual, 

ekonomi, politik, dan penyebaran 

pengetahuan (Haryatmoko ; 2014).  

Memberi pengetahuan kepada 

masyarakat tentang bagaimana 

pengelolaan hutan yang baik-buruk, 

benar-salah, apa yang boleh dilakukan 

dan tidak boleh dilakukan di kawasan 

hutan merupakan salah satu strategi untuk 

mendominasi kuasa atas hutan. Dengan 

kata lain, Pengetahuan yang disebarkan 

oleh Perhutani berarti pengetahuan yang 

juga dianggap benar oleh masyarakat. 

Sebagai tujuannya, kebenaran ini 

menjadikan masyarakat patuh dengan 

teknik dan mekanisme pengelolaan hutan 

yang diberikan oleh Perhutani. Karena 

tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

setiap praktik dan tindakan kekuasaan 

membutuhkan pembenaran moral 

(legitimasi). Legitimasi ini mendasari 

pelaksanaan kekuasaan, yang pada 

gilirannya akan menarik dukungan atau 

persetujuan dari sebanyak mungkin 

anggota masyarakat.   

Pengetahuan selain berdasar pada 

disiplin ilmu pengetahuan juga dikuatkan 

dengan undang-undang, atau bisa 

diartikan terbalik, bahwa pengetahuan 

bermetamorfosis menjadi undang-undang, 

atau undang-undang dan aturan yang 

dibuat beralaskan disiplin ilmu 

pengetahuan yang rasional dan empiris. 

Hal ini menekankan bahwa tindakan yang 

berakibat buruk terhadap lingkungan 

seperti yang disampaikan oleh ilmu 

pengetahuan, akan diberikan sanksi 

kepada siapa yang melakukannya seperti 

apa yang dikatakan oleh aturan dan 

undang-undang. 

Pengetahuan yang memberikan 

penyadaran dalam jiwa dan hukum yang 

memberi tekanan, telah terbukti 

menjadikan masyarakat menjadi patuh 

melakukan kewajiban yang diberikan 

oleh Perhutani.  Sosialisasi politik melalui 



rasa tanggung jawab masyarakat terhadap 

hutan dimana tanggung jawab itu dibatasi 

atau sebaliknya diperkuat. Seperti; 

masyarakat turut serta dalam 

pemeliharaan tegaan jati karena adanya 

rasa tanggung jawab untuk 

memeliharannya, sebagai kewajiban, 

dimana haknya adalah masyarakat dapat 

mengolah lahan hutan. Tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam 

pengelolaan hutan berarti menjaga hutan 

tetap baik dan lestari dan berarti memberi 

manfaat bagi banyak orang. Karena tidak 

melanggar aturan berarti juga 

menghindarkan diri dari hukuman dan 

sanksi yang selalu mengancam.  

 

Menjadikan Tubuh yang Patuh melalui 

“Rayuan” 

Kekuasaan berarti perang bisu, 

yang menempatkan konflik dalam 

berbagai institusi sosial, dalam ketidak-

setaraan ekonomi, dalam bahasa, dan 

tentunya dalam tubuh kita masing-

masing. Bahkan, dengan muslihatnya, 

kekuasaan bisa tampil bukan dengan 

bentuk represi, melainkan rayuan dan 

internalisasi menjadi motivasi diri, bukan 

yang memaksa (Richard Harland ; 2006). 

Rayuan diartikan sebagai salah 

satu strategi yang bersifat sangat halus 

dengan cara membujuk masyarakat untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mengarahkannya pada suatu hal 

tertentu dan menawarkan sesuatu sebagai 

bentuk imbalan atau apresiasi. Pertama, 

dengan wacana kesejahteraan. Dengan 

pengelolaan hutan yang sesuai dengan 

apa yang dirumuskan oleh Perhutani 

pendapatan masyarakat bertambah 

seiringnya. Pengelolaan hutan bersama 

masyarakat akan berhasil secara efektif 

dan efisien jika semua yang berkentingan 

terhadap hutan turut berpartisipasi aktif 

dalam mengelola hutan. Kedua, dengan 

memberi kemudahan dalam mengelola 

dan memanfaatkan sumberdaya hutan. 

Ekonomi merupakan salah satu hal yang 

sensitif, dimana apabila terancam ruang 

untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi 

akan berdampak pada munculnya konflik. 

Untuk meredam hal ini, pemanfaatan 

lahan hutan dan pengambilan sumberdaya 

hutan semakin diperluas. Dahulu lahan 

hutan yang boleh digarap oleh masyarakat 

hanya pada petak-petak lahan yang tegaan 

jatinya sudah ditebang, tetapi saat ini 

masyarakat diperkenankan menggarap 

lahan dan menanam tanaman dibawah 

tegaan. Ketiga, sharing atau bagi hasil 

yang ditawarkan dari kerjasama secara 

legal antara Perhutani dengan Lembaga 

masyarakat Desa Hutan. Sharing yang 

ditawarkan oleh Perhutani kepada 

masyarakat adalah sebesar 25% dari laba 

yang didapatkan dari pemanenan tegaan 

utama pada petak tertentu, terhitung 

berapa lama kerjasama itu berlangsung.  

Intensifitas Pengawasan Perhutani 

terhadap Aktivitas Pengelolaan Hutan 

di RPH Gunung Tukul 

Untuk mencapai tujuan dan 

sasarannya, kekuasaan menggunakan 

teknik tertentu dimana salah satunya 

adalah pengawasan. Dengan model 

penjara panoptik yang dikembangkan 

oleh Betham (1791), pengawasan bisa 

menyeluruh, total, dan penegakan disiplin 

bisa terlaksana dengan lebih mudah. 

Sistem ini dilakukan dengan pengawasan 

yang sebenarnya tidak teratur, tetapi 

memberikan efek pada kesadaran 

masyarakat akan perasaan terus-menerus 

diawasi. 



Perhutani memiliki beberapa mekanisme 

kontrol atau pengawasan dalam 

pengelolaan hutan di RPH Gunung Tukul. 

Pertama, pengawasan dilakukan dengan 

diadakannya patroli atau ronda setiap hari 

di kawasan RPH Gunung Tukul. Kegiatan 

patroli yang dilakukan oleh petugas dan 

juga polisi hutan dilakukan dengan 

jadwal yang dan lokasi patroli hanya 

diketahui oleh petugas. Kedua, kontrol 

dilakukan dengan tindakan preventif, 

yaitu memberi pemahaman dan 

pengetahuan kepada masyarakat. Hal ini 

sudah dijelaskan pada sub-bab diatas. 

Tujuannya adalah untuk meningkatan 

kesadaran masyarakat pentingnya 

menjaga kelestarian hutan dan tidak 

melakukan kegiatan-kegiatan illegal 

dikawasan hutan. Mekanisme ini 

dampaknya jauh lebih efektif nantinya 

karena aktualitas pelaksanaannya tidak 

lagi dilakukan tetapi tertanam dalam diri 

individu. Ketiga, kontrol yang dilakukan 

adalah dengan kontrol yang bersifat 

represif. Walaupun petugas Perhutani 

tidak menyebutnya sebagai sesuatu yang 

represif, tetapi keterangan dari warga 

menunjukan adanya tindakan represif 

yang dilakukan oleh Perhutani. kontrol ini 

diantaranya adalah, menegur dan 

memarahi warga secara langsung 

dikawasan hutan, menyita alat yang 

digunakan untuk merambah hutan seperti 

gergaji dan gancu. Bahkan sampai ada 

tindakan fisik yang dilakukan oleh 

petugas Perhutani kepada masyarakat 

seperti menjewer dan melempar warga 

dengan batang pohon. Hukuman berupa 

teguran dan memarahi tersebut oleh 

Foucault disebut sebagai hukuman 

disiplin, yang merupakan hukuman yang 

dikenakan terhadap segala yang 

menyangkut ketidaktepatan. Hukuman 

disiplin yang oleh Foucault disebut un 

petit mecanism penal hendaknya 

dibedakan dengan hukuman dalam arti 

punishment, dimana punishment 

merupakan hukuman yang dikenakan 

oleh aparat atau lembaga pengadilan 

resmi. Istilah yang biasa dipakai untuk 

menyebut hukuman disiplin adalah sanksi 

(Sunu Hardiyanta ; 1997). Keempat, 

kontrol dan pengawasan juga dilakukan 

dengan kontrol administratif. Kontrol 

administratif ini adalah dengan pendataan 

seluruh penggarap lahan atau pesanggem 

yang ada dikawasan hutan RPH Gunung 

Tukul. 

 

Respon Masyarakat Terhadap Strategi 

Kuasa Perhutani 

Perlawanan Kekuasaan 

Haryatmoko (2014) mengatakan 

bahwa dimana ada afirmasi kekuasaan, 

selalu ada perlawanan.  Tetapi perlu 

dipahami bahwa, perlawanan itu tidak 

berada diluar sistem hubungan kekuasaan 

yang ada. Sebaliknya bahwa perlawanan 

secara inheren merupakan bagian 

hubungan itu. Dalam hal ini, pelaku 

illegal loging, pembakar hutan, 

penggunjing aparat Perhutani, maupun 

petugas Perhutani yang membelot dari 

tugas dan tanggung jawab instansinya, 

adalah bagian dalam relasi kekuasaan itu 

sendiri.  

Bentuk perlawanan yang 

dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan 

di RPH Gunung Tukul diantaranya 

adalah, pembalakan liar (illegal loging), 

pembakaran hutan, memotong dahan 

tegaan utama secara berlebihan, keluar 

dari kelompok LMDH dan tidak 

mengikuti kegiatan LMDH, membuka 

lahan secara liar tanpa ijin dari pengurus 



LMDH maupun petugas Perhutani, 

menggunjing petugas, memarahi dan 

memaki petugas secara langsung, demo, 

penjarahan dan perusakan Mantren, tidak 

melaporkan adanya kayu yang hilang 

maupun petak hutan yang terbakar, 

berbohong kepada petugas. Perlawanan 

yang dilakukan oleh masyarakat juga 

memiliki motif yang berbeda, misalkan 

para peresong jarang melakukan 

pembakaran hutan, karena akan 

merugikan aktivitasnya, sedangkan bagi 

pelaku pembakar hutan sendiri motif yang 

dilakukan adalah untuk memudahkan 

pembersihan semak belukar untuk 

kemudian dijadikan lahan pertanian.   

Sangat penting memahami 

bagaimana bentuk-bentuk konkrit 

penolakan dan perlawanan untuk 

memahami bagaimana kekuasaan itu 

bekerja. Karena metode efektif untuk 

memahami kekuasaan tidak pertama-tama 

menganalisis kekuasaan dari rasionalitas 

internnya, tetapi lebih dahulu 

mengungkap bentuk-bentuk konkrit 

penolakan terhadap berbagai kekuasaan 

(Haryatmoko ; 2014).  

Perlawanan juga dilakukan tidak 

hanya antara masyarakat kepada 

Perhutani saja, akan tetapi juga dilakukan 

oleh Perhutani terhadap instansi 

lembaganya dan juga masyarakat kepada 

masyarakat yang lain. Prosedur-prosedur 

terus berkembang dimasyarakat, 

mekanisme-mekanismenya memiliki 

kecenderungan menjadi de-institusional 

(lepas dari kelembagaan). Bentuk disiplin 

yang ketat dan kaku berubah menjadi 

metode kontrol yang fleksibel, yang 

mudah disesuaikan (Sunu Hardiyanta ; 

1997). Kekakuan dan menyakiti 

masyarakat berarti membangun jarak 

antara masyarakat dengan Perhutani, yang 

berarti akan membuka ruang-ruang 

perlawanan yang lebih radikal. Untuk itu 

teknik kekuasaan yang mutakhir saat ini 

tidak lagi menyentuh tubuh, tetapi seolah-

olah kekuasaan juga terlihat memberi 

“keadilan” dalam toleransi-toleransi 

tertentu, yang mengindahkan aturannya 

yang dibuatnya sendiri. Hal ini dilakukan 

tidak lain untuk melanggengkan situasi 

dominasi kuasa atas hutan, dengan 

mengantisipasi munculnya konflik dari 

sikap kesewenang-wenangan yang bisa 

saja dilakukan oleh Perhutani walaupun 

memiliki dasar hukum yang kuat. 

Beragamnya perlawanan tersebut 

menunjukan bahwa kekuasaan tidak 

mengacu pada satu sistem umum 

dominasi oleh seseorang atau suatu 

kelompok terhadap yang lain, tetapi 

menunjuk pada beragamnya hubungan 

kekuasaan. Syarat-syarat kemungkinan 

pemahaman kekuasaan tidak terpusat 

pada satu titik atau satu sumber otoritas, 

tetapi berasal dari adanya perbedaan 

(kepentingan) di dalam hubungan 

(Richard Harland ; 2006).  

 

Hasil Dari Relasi Kekuasaan 

Kalau kekuasaan biasanya 

digambarkan sebagai sesuatu yang 

menindas, melarang, dan membatasi, 

Foucault melihat bahwa kekuasaan itu 

sebagai sesuatu yang produktif, dimana 

setiap orang ikut ambil bagian sehingga 

kekuasaan itu menghasilkan realitas. Ia 

menghasilkan sesuatu yang riil, 

menghasilkan bidang-bidang obyek dan 

juga ritus-ritus kebenaran (Haryatmoko ; 

2014). Dari hubungan kuasa antara 

Perhutani dan masyarakat saat ini 

menghasilkan berbagai perubahan situasi 



antara masyarakat dan juga petugas 

Perhutani. Strategi pendekatan yang halus 

oleh petugas Perhutani kepada 

masyarakat memunculkan ruang 

komunikasi yang intensif diantaranya 

adalah arisan rutin kelompok LMDH dan 

juga agenda pertemuan LMDH dan 

Perhutani setiap tiga bulan sekali. 

Walaupun memang dalam praktiknya 

posisi antara masyarakat dan Perhutani 

dalam pertemuan yang ada masih tetap 

vertikal.  

Masyarakat juga mendapat 

keuntungan dari strategi kuasa Perhutani 

dimana, dengan semakin dimudahkannya 

masyarakat mengakses sumberdaya hutan 

seperti; kebijakan boleh menanam 

tanaman dibawah tegaan, boleh 

memanfaatkan lahan kosong atau gundul, 

diperbolehkannya mengambil ranting dan 

dahan untuk dikomoditikan sebagai kayu 

bakar ataupun dibuat arang, bantuan 

benih kedelai dari Perhutani, dan juga 

bosokan pada saat tebangan, telah 

menambah tingkat perekonomian 

masyarakat desa sekitar hutan. Untuk itu 

secara umum kebijakan pengelolaan yang 

dirasakan oleh masyarakat saat ini 

dianggap lebih baik. Hal ini berdampak 

langsung pada semakin berkurangnya 

tindakan illegal loging dan juga tindakan 

ilegal lain yang terjadi di wilayah hutan 

RPH Gunung Tukul, yang berarti juga 

menguntungkan korporasi Perhutani. 

Panoptikon mampu melipatgandakan 

kuasa tanpa harus membebani 

mekanismenya dengan aturan dan hukum, 

mengitensifkan kuasa sembari 

melipatgandakan hasil, meningkatkan 

kekuatan kuasa dan kekuatan masyarakat, 

tanpa merampas atau menyita kekuatan 

tersebut (Sunu Hardiyanta ; 1997). 

Sejauh ini strategi yang dilakukan 

oleh Perhutani efektif dalam mengurangi 

tindakan illegal loging dimasyarakat 

dengan mekanisme yang sedemikan, 

namun yang tidak bisa dilupakan adalah 

peran hutan yang sangat kompleks dalam 

kehidupan manusia, yaitu sebagai paru-

paru dunia, pencegah erosi, cagar alam 

dan sebagainya, juga tentang sumberdaya 

yang di dalamnya yang mampu 

menggerakan perekonomian, sehingga 

hutan tetap membuka peluang dominasi 

dalam interaksi kekuasaan. Sejauh mana 

hutan dianggap berharga atau peluang 

berbahaya disitulah hutan menjadi arena 

pertaruhan kekuasaan.  

 

 

 

 

 

Kesimpulan  

Selain kekuasaan melahirkan anti-

kekuasaan, kekuaasaan juga produktif 

dengan menghasilkan perubahan situasi 

antara masyarakat dan juga petugas 

Perhutani. Panoptikon mewujud dalam 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH), sebagai lembaga hegemoni, 

dengan bentuk hegemoni struktural. Hal 

ini menghasilkan efektivitas peran dalam 

relasi kekuasaan Perhutani dengan 

masyarakat. Dari strategi yang dilakukan, 

masyarakat juga mendapat keuntungan 

yaitu semakin dimudahkannya 

masyarakat mengakses sumberdaya hutan 

seperti; kebijakan boleh menanam 

tanaman dibawah tegaan, boleh 

memanfaatkan lahan kosong atau gundul, 



diperbolehkannya mengambil ranting dan 

dahan untuk dikomoditikan sebagai kayu 

bakar ataupun dibuat arang, bantuan 

benih kedelai dari Perhutani, dan juga 

bosokan pada saat tebangan, telah 

menambah tingkat perekonomian 

masyarakat desa sekitar hutan. Dengan 

begitu tingkat ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat bertambah dan hal ini 

mempengaruhi berkurangnya tindakan 

ilegal loging yang dilakukan oleh 

masyarakat. Selain itu masyarakat selalu 

membantu Perhutani dalam kegiatan 

pengelolaan hutan.  Semuanya ini 

terangkum dalam sistem magersari yang 

secara formal dibawah naungan LMDH, 

dan LMDH sebagai puncak narasi dan 

strategi panoptik dalam pengelolaan 

hutan. Panoptikon mampu 

melipatgandakan kuasa tanpa harus 

membebani mekanismenya dengan aturan 

dan hukum, mengitensifkan kuasa 

sembari melipatgandakan hasil, 

meningkatkan kekuatan kuasa dan 

kekuatan masyarakat, tanpa merampas 

atau menyita kekuatan tersebut (Sunu 

Hardiyanta ; 1997).   
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