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Abstrak 

Pertambangan illegal di Taman Nasional Lore Lindu merupakan masalah common 

property yang open acses yaitu sumberdaya yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. 

Namun penambangan emas yang dilakukan di Dongi-dongi ini kemudian menjadi kontroversi 

antara pemerintah dan penambang. Pemerintah mengklaim bahwa sepanjang tambang dongi 

– dongi merupakan daerah konservasi maka artinya tidak diperbolehkan adanya kegiatan 

tambang sedangkan masyarakat Dongi-dongi megklaim bahwa daerah yang dilakukan 

kegiatan pertambangan tersebut merupakan daerah enclave yang hak sepenuhnya atas 

kawasan telah diberikan kepada mereka. Kontroversi batas ini menyebabkan pemberhentian 

paksa kegiatan tambang dan pengusiran penambang oleh pemerintah yang kemudian 

menjadi konflik yang harus diselesaikan secara hukum. Model dinamika pertambangan 

illegal dibangun dengan menggunakan software Stella 9.0.2 memperlihatkan resiko yang 

terjadi akibat pertambangan illegal yang dilakukn di TNLL. Pertambangan illegal pada 

TNLL akan terus terjadi apabila pendapatan penduduk tidak lebih besar dari PDRB maka 

kemungkinan penduduk merambah hutan akan lebih besar. Menetapkan kebijakan melalui 

peraturan yang melegalkan pertambangan di hutan , luas hutan akan terus berkurang. 

Namun dengan luas hutan yang berkurang ini kegiatan pertambangan di hutan akan tetap 

menurun karena material emas yang terkandung di lokasi tersebut akan habis. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Meningkatnya jumlah penduduk Sulawesi Tengah setiap tahunnya tidak berbanding 

lurus dengan pembangunan manusia pada aspek ekonomi. BPS menyebutkan jumlah 

penduduk miskin di Sulawesi Tengah sebesar 421.63 ribu jiwa atau 14,66% dari jumlah 

keseluruhan penduduknya ( BPS 2016). Meningkatnya jumlah penduduk Sulawesi Tengah 
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menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya alam. Hal ini mengakibatkan 

eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran yang apabila sumberdaya tersebut tidak 

dikelola dengan baik akan dapat mengancam keseimbangan sumberdaya dan lingkungan. 

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan kawasan konservasi yang ditunjuk 

berdasarkan SK menteri Kehutanan No. 593/kpts-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993 dan 

dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.464/Kpts-II/1999 

tanggal 23 Juni 1999. TNLL merupakan hutan tropis pegunungan yang memiliki sumberdaya 

yang sangat beragam. TNLL memiliki fungsi mempertahankan kualitas lingkungan seperti 

fungsi hidrologi DAS, pengaturan air, pengendalian banjir dan penahan erosi (Hidayat et al. 

2007; Purwawangsa 2008). Keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman jenis 

tumbuhan yang didalamnya terdapat komposisi komunitas dan struktur tumbuhan tersebar 

mulai dari hutan pegunungan bawah sampai hutan pegunungan atas yang didalamnya 

terdapat tumbuhan yang dapat dimanfaatkan menjadi tumbuhan obat (Mangopo 2013). dan 

merupakan habitat dari berbagai macam spesies burung serta hewan endemik lainnya 

(Apriadi 2009; Sayogo 2009). TNLL juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu seperti 

madu dari lebah hutan (Apis dorsata) (Manullang 1999).  

TNLL dikelilingi oleh desa-desa yang masyarakatnya mempunyai hubungan yang 

cukup erat dengan sumberdaya alam. Setiap desa memiliki peraturan yang berbeda mengenai 

penggunaan sumberdaya tersebut. Biasanya peraturan diterapkan tergantung dari 

kelembagaan masing-masing desa. Peraturan dan sanksi yang diberikan tergantung seberapa 

kuat lembaga tersebut berpengaruh ke desa itu sendiri. Lembaga adat biasanya berpengaruh 

kuat dalam mengatur penggunaan hutan, peraturan dan sanksi yang diberlakukan sangat 

dianggap penting bagi masyarakat. Dilain pihak penerapan peraturan mengenai penggunaan 

hutan yang disepakati bersama-sama oleh lembaga desa dan lembaga adat tidak dipantau 

dengan baik sehingga apabila dilanggar sanksi yang disepakati jarang ditegakkan. Penerapan 

peraturan yang berbeda-beda ini menyebabkan penduduk desa pergi ke hutan untuk 

mengambil hasil hutan dan membuka mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian 

tanpa izin atau secara illegal. Menurut LSM dan petugas Balai TN yang berperan aktif dalam 

pengelolaan kawasan TN, hal ini terjadi dikarenakan batas, sanksi dan ketidaksesuaian antar 

peraturan lokal dan nasional. Tidak adanya batas yang jelas pada TNLL dan kontroversi 

tentang batas TN membuat masyarakat tetap melakukan budidaya dan pembukaan hutan 

secara illegal. Selain itu perambahan yang dilakukan masyarakat dikarenakan peraturan yang 
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dibuat tanpa melibatkan masyarakat di TNLL serta tidak adanya rasa saling menghormati 

terhadap peraturan yang dibuat masing-masing pihak (Mehring et al. 2011). 

Pada tahun 2016 perambahan hutan dengan mengambil hasil hutan dan pembukaan 

lahan hutan untuk perkebunan berkembang menjadi pembukaan hutan untuk pertambangan 

emas. Hal ini terjadi di desa Dongi-dongi yang berada di tengah-tengah kawasan TNLL. 

Masyarkat Dongi-dongi mulai membuka kawasan hutan untuk mengambil tanah yang 

kemudian dijual ke tempat pengolahan emas Poboya. Mudahnya akses dan berita tentang 

potensi emas dongi-dongi yang cepat tersiar menyebabkan banyak penambang emas dari 

berbagai macam profesi di luar kawasan TNLL datang untuk melakukan kegiatan tersebut. 

Masyarakat menganggap bahwa area yang ditambang merupakan common property yang 

open acses yaitu sumberdaya yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Namun 

penambangan emas yang dilakukan di Dongi-dongi ini kemudian menjadi kontroversi antara 

pemerintah dan penambang. Pemerintah mengklaim bahwa sepanjang tambang dongi – dongi 

merupakan daerah konservasi maka artinya tidak diperbolehkan adanya kegiatan tambang 

sedangkan masyarakat Dongi-dongi megklaim bahwa daerah yang dilakukan kegiatan 

pertambangan tersebut merupakan daerah enclave yang hak sepenuhnya atas kawasan telah 

diberikan kepada mereka. Kontroversi batas ini menyebabkan pemberhentian paksa kegiatan 

tambang dan pengusiran penambang oleh pemerintah yang kemudian menjadi konflik yang 

harus diselesaikan secara hukum.  

Hal yang utama mempengaruhi masyarakat untuk menambang adalah masalah 

ekonomi, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mudah meninggalkan kegiatan 

pertambangan illegal dikarenakan hasil yang menjanjikan dari menambang (Lintong 2005; 

Banchirigah 2008). Karena nilai ekonomi yang menjanjikan dari penambangan emas ini 

pihak masyarakat Dongi-dongi meminta agar kawasan tersebut dilepas dan dijadikan wilayah 

pertambangan rakyat (WPR). 

Masalah pertambangan di TNLL ini merupakan salah satu contoh dari masalah 

common pool resources. Istilah ―Comon Pool Resources digunakan untuk merujuk pada 

sistem sumber daya dengan mengenyampingkan hak kepemilikan dari sumberdaya tersebut. 

CPR meliputi sumberdaya alami dan manusia yang dibangun dimana pengecualian penerima 

manfaat melalui sarana fisik dan kelembagaan sangat mahal dan eksploitasi oleh satu 

pengguna mengurangi ketersediaan sumber daya untuk orang lain‖ (Ostrom et al. 1999). 

Penting untuk dikaji lebih lanjut karena masalah ini bukan hanya menyangkut degradasi 

lingkungan tetapi bagaimana masalah lingkungan ini berkaitan dengan masalah fisik dan 

hubungan aktor-aktor beserta krisis yang terjadi didalamnya. Pertama masalah lingkugan 
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sebagai suatu krisis partisipasi yaitu masalah yang berkaitan dengan partisipasi aktor-aktor 

yang terlibat, kontribusi yang diberikan dan dampak serta penyelesaian untuk masalah 

lingkungan yang berbeda dari masing masing aktor. Kedua, masalah lingkungan sebagai 

suatu krisis kehidupan yaitu masalah lingkungan yang menyangkut regenerasi lingkungan 

yang lamban dan meningkatnya kejadian degradasi lingkungan. Terakhir masalah lingkungan 

sebagai suatu krisis budaya dan karakter serta kesempatan untuk menyetarakan hak terhadap 

lingkungan yaitu masalah yang berkaitan dengan perkumpulan yang mempunyai tujuan 

terhadap lingkungan, kehilangan arti dari fungsi lingkungan tersebut, terjadinya kesenjangan 

ekonomi, kerusakan budaya serta meningkatnya pengaruh budaya perkotaan yang 

mengakibatkan berkurangnya keragaman budaya (Eckersley 1992; Bryant and Bailey 1997). 

 

TUJUAN 

 

1. Proyeksi pengelolaan TNLL terkait pemanfaatan kawasan oleh masyarakat untuk 

pertambangan 

 

METODE 

Pengembangan Model Proyeksi Pengelolaan TNLL 

Proyeksi pengelolaan TNLL dianalisis dengan pendekatan model sistem. Pemodelan 

merupakan suatu gugus aktivitas pembuatan model. Secara umum model didefinisikan 

sebagai suatu abstraksi atau penyederhanaan dari dunia nyata, yang mampu menggambarkan 

struktur dan interaksi elemen serta perilaku keseluruhannya sesuai dengan sudut pandang dan 

tujuan yang diinginkan. Untuk membangun model yang lebih fleksibel dan multiguna 

dilakukan dengan beberapa fase yaitu: Identifikasi isu, tujuan, dan batasan, konseptualisasi 

model, spesifikasi model, evaluasi model, terakhir penggunaan model(Purnomo 2012).  

Dalam praktikum ini hanya melakukan identifikasi isu, tujuan dan batasan, konseptualisasi 

model dan spesifikasi model. 

 Identifikasi Isu, Tujuan, dan Batasan 

Identifikasi isu atau masalah yaitu merumuskan permasalahan sistem yang akan dikaji 

untuk mengetahui dimana sebenarnya pemodelan perlu dilakukan (Wong 

1998;Purnomo 2012). Setelah isu ditentukan, berikutnya adalah menentukan tujuan 

pemodelan itu sendiri. Terakhir menentukan batasan terhadap pemodela yang 

dilakukan. 
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 Konseptualisasi Model 

Pada fase ini pemahaman akan sistem yang akan dimodelkan dituangkan dalam 

sebuah konsep yang untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang model 

yang akan dibuat. Fase ini dimulai dengan mengidentifikasi semua komponen yang 

terlibat. Komponen tersebut kemudian dicari interrelasinya satu sama lain 

menggunakan ragam metode seperti diagram kotak dan panah, diagram sebab akibat, 

diagram stok, dan aliran atau diagram sekuens (Sequence diagram). Dalam fase 

konseptualisasi model 

 Spesifikasi Model 

Pada fase ini dilakukan perumusan makna sebenarnya dari setiap relasi yang ada 

dalam model konseptual. Setelah itu membangun model menggunakan software 

sStella 9. Dan mensimulasi faktor-faktor serta menduga kemungkinan di masa depan 

(Muhammadi et al 2001). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Isu, Tujuan, dan Batasan 

Isu utama yang diangkat dalam pemodelan ini konflik antara pemerintah dan 

masyarakat dongi-dongi tentang pertambangan di kawasan konservasi. Masyarakat 

menganggap bahwa kawasan yang dijadikan pertambangan merupakan kawasan yang 

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sedagkan meurut peraturan perundangan TNLL 

merupakan kawasan konservasi yang ditunjuk berdasarkan SK menteri Kehutanan 

No. 593/kpts-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993 dan dikukuhkan melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.464/Kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999. Jika 

konflik ini tidak segera diselesaikan konflik tentang pemanfaatan sumberdaya di 

TNLL akan terus berlanjut. 

Tujuan pemodelan adalah membuat sebuah model dinamika sistem untuk 

proyeksi pengelolaan TNLL terkait pemanfaatan kawasan oleh masyarakat untuk 

pertambangan. Melalui model tersebut dapat dilihat apakah yang akan terjadi apabila 

pertambangan tersebut diatur. Selanjutnya melalui model ini dapat dibuat skenario 

tentang pemanfaatan hutan. Diharapkan skenario ini dapat digunakan untuk dasar 

perencanaan mempertahankan kawasan hutan agar tetap lestari atau pelepasan 

kawasan hutan untuk melegalkan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat. 
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Wilayah penelitian berada ditengah-tengah TNLL tepatnya di desa Dongi-

dongi. Model dinamika sistem yang dikembangkan dibatasi pada hal-hal yang terkait 

tidak melihat pendapatan masyarakat berdasarkan profesi melainkan melihat dampak 

pertambangan terhadap pendapatan. 

Konseptualisasi Model 

Model konseptual yang dikembangkan tersaji. Terdapat tiga submodel yaitu 

sumberdaya alam, sosial, dan ekonomi. Sedangkan skenario atau pilihan kebijakan 

dan indikator merupakan cara bagaimana model itu nanti akan dimanfaatkan. 

Indikator dipakai untuk mengukur dampak dari skenario yang diformulasikan dalam 

pemodelan. Submodel sumberdaya alam menggambarkan dinamika pengurangan 

tutupan lahan berhutan yang sejalan dengan dinamika pertambahan luas wilayah 

tambang. Submodel sosial dilihat dari dinamika pertambahan penduduk 

mempengaruhi eksploitasi sumberdaya. Terakhir submodel ekonomi menggambarkan 

seberapa besar income profesi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan 

mempengaruhi eksploitasi sumberdaya. 
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Spesifikasi Model 

Berdasarkan identifikasi isu, batasan dan tujuan permodelan dilakukan konseptualisasi model dan juga spesifikasi model. Dengan 

menggunakan software Stella 9.0.2, maka diperoleh hubungan antar sub model (gambar 1). Semua sub model yang dibangun 

memberikan pengaruh terhadap dinamika pertambangan illegal dikawasan TNLL.  

 

Gambar 1Spesifikasi model 

ZonaInti

LuasTambang

Penduduk

Lahir
Mati

Migrasi

Penambangan

TurunLuasHUtan

Penambangan

IncomeEmas

JadiEmas

KonversiKarungHa

HargaJualemas

Profesi

ProdTahunan
NetIncome

Profesi

IncomeProfesi

Profesi

Legal

HslTambang

ProdTahunan

RendemenEmas

CostEmas

HargaBB

NetIncome

KonversiKgGr

Legal
PDRB

RasioIncome

AnggotaKK
JumlahKK

JumlahKK

RasioIncome

ZonaPemanfaatan

ZonaPenyangga

ZonaTradisional

ZonaRimba

ZonaDanauLindudanBesoa

KebijakanZonaTambang

IntiTambang

PemanfaatanTambang

AreaPenambangan

TradisionalTambang

PenyanggaTambang

RimbaTambang

DL&BTambang

PresentaseTambang

AktivitasPenambanganInti

AreaTambangInti
ReforestasiInti

AktivitasPenambanganPemanfaatan

AreaTambangPemanfaatan
ReforestasiPemanfaatan

AreaTambangPenyangga

AktivitasPenambanganPenyangga

ReforestasiPenyangga

AreaTambangRimbaReforestasiRimba

AktivitasPenambanganRimba

AktivitasPenambanganTradisional

AreaTambangTradisional

ArealBekasTambang

AktivitasPenambanganDL&BT

AreaTambangDL&BT

Produksi Emas Pendapatan Stakeholder

Tutupan Lahan

Aktivitas Penambangan

Stakeholder



8 
 

Submodel Sumberdaya Alam 

 

 

Gambar 2Dinamika Pertambangan 

 

Gambar 3Dinamika Hutan 
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hutan akan menurun karena material emas yang terkandung di lokasi tersebut akan habis. 

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan melalui peraturan yang melegalkan pertambangan 

di hutan , luas hutan akan terus berkurang. Namun dengan luas hutan yang berkurang ini 

kegiatan pertambangan di hutan akan tetap menurun karena material emas yang terkandung 

di lokasi tersebut akan habis namun tidak secepat sebelum peraturan yang melegalkan 

pertambangan ditetapkan. (Gambar 4 Gambar 5) 

 

Gambar 4Grafik Luas Hutan 

 

Gambar 5Grafik Luas Tambang 
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Gambar 6 Dinamika Penduduk 

Model dinamika sosial ini menggambarkan dinamika penduduk. Model 

dinamika pertambahan penduduk di pengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi 

ke dalam Dongi-dongi. Umumnya ada empat profesi yang dijalani penduduk Dongi-

dongi yaitu petani, PNS, TNI, POLRI, pedagang, dan lainnya. Setengah dari jumlah 

kepala keluarga berprofesi sebagai petani, sisanya menjalani profesi sebagai PNS, 

TNI, POLRI, dan pedagang selanjutnya lainnya berasal dari berbagai macam profesi 

lainnya. 

Menetapkan kebijakan melalui peraturan yang melegalkan pertambangan 

dihutan juga berpengaruh terhadap penambang itu sendiri. Sebelum dilegalkan 

masyarakat dari berbagai macam profesi dapat ikut dalam kegiatan pertambangan. 

Namun setelah dilegalkan maka kegiatan pertambangan hanya dilakukan oleh 

masyarakat yang berprofesi selain petani, pedagang, PNS, TNI dan POLRI. Hal ini 

dikarenakan pelegalan pertambangan menajdikan sumberdaya yang tadinya common 

property menjadi private property. 

 

 

 

 Submodel Ekonomi 
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Gambar 7Nilai Produksi Emas 

 

Gambar 8Pendapatan Stakeholder 

Submodel ini menjelaskan bagaimana pertambangan memengaruhi pendapatan 

penduduk. Dari model yang dibuat dapat dijelaskan bahwa sebelum pertambangan dilegalkan 

maka pendapatan masyarakat dari berbagai macam profesi akan sama jumlahnya sampai 

dengan tahun ke-30. Tetapi apabila pertambangan tersebut dilegalkan maka yang 

mendapatkan keuntungan hanya masyarakat yang berprofesi diluar petani, pedagang, PNS, 

TNI dan POLRI. 
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Gambar 9 Grafik Dinamika Pendapatan 

 

Penggunaan Model 
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Nasional Lore Lindu. 

 

Skenario Pengelolaan Tambang di Taman Nasional Lore Lindu 
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dikelola yaitu zona inti, zona pemanfaatan, zona penyangga dan zona rimba. Pertambangan 

illegal yang dilakukan pada Taman Nasional Lore Lindu tanpa adanya kebijakan yang 

mengatur akan megakibatkan dilakukannya pertambangan pada semua zona  termasuk zona 

yang tidak diperbolehkan adanya pertambangan hingga tahun ke-30 atau emas yang 

terkandung didalam TNLL habis (Gambar 10). Dengan adanya kebijakan dalam pengelolan 

petambangan illegal tersebut maka daerah yang ditambang pada semua zona yang tidak 

diperbolehkan adanya pertambangan harus dikembalikan pada tutupan awal zona tersebut. 
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Gambar 10 

 

SIMPULAN 

 

Pertambangan illegal pada TNLL akan terus terjadi apabila pendapatan penduduk 

tidak lebih besar dari PDRB maka kemungkinan penduduk merambah hutan akan lebih besar. 

Menetapkan kebijakan melalui peraturan yang melegalkan pertambangan di hutan , luas 

hutan akan terus berkurang. Namun dengan luas hutan yang berkurang ini kegiatan 

pertambangan di hutan akan tetap menurun karena material emas yang terkandung di lokasi 

tersebut akan habis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Apriadi ST. 2009. Analisis Preferensi Habitat Burung Maleo (Macrocephalon maleo) di 

Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah.  

Banchirigah SM. 2008. Challenges with eradicating illegal mining in Ghana: A perspective 

from the grassroots. Resources Policy 33, 29-38.  

Bryant RL, Bailey S. 1997. Third world political ecology Routledge. New York.  

Eckersley R. 1992. Environmentalism and political theory: Toward an ecocentric approach. 

Suny Press.  

Hidayat Y, Sinukaban N, Pawitan H, Tarigan SD. 2007. Dampak Perambahan Hutan Taman 

Nasional Lore Lindu Terhadap Fungsi Hidrologi Dan Beban Erosi (Studi Kasus 



14 
 

Daerah Aliran Sungai Nopu Hulu, Sulawesi Tengah). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 

12, 84-92.  

Lintong EE. 2005. Resolusi Konflik Pertambangan di Taman Nasional Bogani Nani 

Wartabone, Sulawesi Utara.  

Mangopo H. 2013. Ecological Characteristics of Tropical Montane Forest in Lore Lindu 

National Park Central Sulawesi.  

Manullang S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan 

Konservasi. Departemen Kehutanan dan Perkebunan.  

Mehring M, Seeberg-Elverfeldt C, Koch S, Barkmann J, Schwarze S, Stoll-Kleemann S. 

2011. Local institutions: Regulation and valuation of forest use—Evidence from 

Central Sulawesi, Indonesia. Land use policy 28, 736-747.  

Ostrom E, Burger J, Field CB, Norgaard RB, Policansky D. 1999. Revisiting the commons: 

local lessons, global challenges. science 284, 278-282.  

Purwawangsa H. 2008. Manfaat Ekonomi Jasa Lingkungan dan Strategi Pengelolaan Wilayah 

Sekitar Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus di Desa Salua Kecamatan Kulawi 

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah). Bogor: Sekolah Pasca Sarjana. 

Institut Pertanian Bogor.  

Sayogo AP, 2009. Bird Diversity on Several Type of Habitat in Lore Lindu National Park, 

Central Sulawesi Province. In. IPB (Bogor Agricultural University).  

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. 2016. Statistik Kependudukan Provinsi Sulawesi 

Tengah. Rio Palu, Palu. 

 

 

 

 


