
2 BAB II 

Resistensi dalam Sosialasi Pembangunan bendungan Lambo 

Bab ini  menyajikan gambaran  rangkaian upaya resistensi yang terjadi 

dalam tahapan persiapan pembangunan bendungan berdasarkan hasil penelusuran 

artikel di media masa, wawancara  mendalam,  berita acara, hasil survei land 

Aquistion and Resstlemet (Larap) dan pengamatan langsung. Pengamatan langsung 

dilakukan  melalui keikutsertaan peneliti dalam pemaparan hasil survei Larap yang 

dilakukan di kantor desa Rendu Butowe, Jawatiwa dan Ulupulu. Pengamatan 

langsung juga dilakukan peneliti dengan mengikuti kegiatan pengukuran lahan di 

wilayah Kampung Lambo yang dilakukan oleh tim pengukuran lahan dari Badan 

Pertanahan Kabupaten Nagekeo .  

Tujuan dari  penggambaran upaya resistensi yang terjadi pada tahap pra 

konstruksi ini adalah sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi kasus dan 

konteks dalam sebuah penelitian studi kasus sebagaimana yang dikemukakan Stake 

(dalam Cresswell 1995:86) dalam sebuah pelaporan studi kasus. Dalam komunikasi 

krisis penjabaran kronologis kasus merupakan sebuah langkah awal dalam 

memperoleh gambaran tentang history crisis  

2.1 Identitas Informan  

a. Stakeholder kebijakan  

1. Informan I 

Nama : Kristianus Dua,  S.Fil  

Jabatan  : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo  



 

Informan berperan aktif sebagai fasilitator forum penolakan waduk  Lambo 

(FPWL). 

2. Informan II 

Nama : Kanisius Mite, S.Sos 

Jabatan  : Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo  

 

Informan adalah mantan anggota Dprd Kabupaten Ngada yang  terlibat 

dalam  pengusulan pembangunan bendungan sejak tahun 2001 dan berperan 

aktif sebagai fasilitator  Forum Perjuangan Penolakan Pembangunan Waduk 

Mbay (F3WM).  F3WM adalah forum yang dibentuk untuk mewadahi 

aspirasi masyarakat terdampak dalam menyikapi  rencana pembangunan 

bendungan Mbay pada tahun 1999-2002. 

b. Stakeholder Pelaksana  

Dalam  tahap prakonstruksi, peran dan posisi pemerintah Nagekeo adalah 

memfasilitasi pelaksanaan perisapan sosial ke tiga desa terdampak, dalam 

rangka sosialasi program strategis Nasional ke tiga desa terdampak pada tahun 

2015 sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011.  Pelaksanaan 

sosialasi ditugaskan pada Bagian Administrasi Pemerintah Nagekeo.  Informan  

berperan sebagai penyuluh dalam sosialasi rencana pembangunan  

1. Informan III 

Nama : Florentinus Pone, SE.M.SI 

Jabatan  : Asisten Pemerintahan dan Sosial 

 

2. Informan IV 



Nama : Bernard Hasyiena, STP, M.si 

Jabatan  : Sekretaris  Daerah  

3. Informan V 

Nama : Oscar Yoseph A.Sina, S. STP, M.si  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jabatan  

: Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 

Nagekeo  

4. Informan VI 

Nama : Kristiianus Depa, S. STP 

Jabatan  : Kepala Sub Bagian Umum 

5. Informan VII 

 Nama : Agapitus Goleng, S.Sos 

Jabatan  : Camat Nangaroro  

6. Informan VIII 

Nama : Sevilius Tegu  

Jabatan  : Kepala Satuan Intelkam Polres Ngada. 

Informan melakukan  penugasan khusus yakni penggalangan di lokasi 

terdampak dan berfokus pada desa Rendu Butowe.  

7. Informan IX 

Nama : Marcelinus Tay 

Jabatan  : Kepala desa Rendu Butowe 

c. Tokoh Masyarakat  

1. Informan X 

Nama : Polus  

Jabatan : Kepala Lembaga Pemangku Adat (LPA) Lambo  

 

Informan adalah mantan wakil LPA tahun 2002. Pada tahun 2015 informan 

menjabat sebagai ketua LPA.  

2. Informan XI 

Nama : Monika  

Keanggotaan  : Warga  Dusun Jawatiwa  

 



Informan aktif mengikuti kegiatan sosialasi dan menjadi perwakilan 

masyarakat dusun Jawatiwa dalam mengikuti pembahasan kajian survei 

AMDAL dan mengikuti studi banding ke bendungan Raknamo dan 

Jatigede.  

3. Informan XII 

Nama : Andres Sina, Spd 

Jabatan  : Warga masyarakat adat Lambo   

 

Informan tergabung dalam masyarakat pendukung pembangunan 

bendungan Lambo  

4. Informan XIII 

Nama : Chrispian Pia, S.Ikom 

Jabatan  : Warga masyarakat adat Lambo   

 

Informan adalah perwakilan kelompok muda dan terlibat aktif dalam 

mengkawal perkembangan tahapan rencana pembangunan. Dalam beberapa 

kesempatan informan terlibat langsung dalam proses dialog bersama aparat 

pemerintah. Pada tahun 2018 informan mewakili tokoh muda masyarakat 

kampung Lambo untuk mengikuti pemaparan Kajian Amdal di Kota 

Kupang  

5. Informan IVX 

Nama : Siti Aisyah  

Jabatan  : Warga desa Ulupulu 

 

 
 



2.2 Deskripsi Peristiwa Penolakan  

Rencana pembangunan bendungan Lambo yang telah diagendakan  dalam  

program Nawacita pembangunan 64 bendungan , kembali membuka catatan historis 

konflik yang pernah memuncak di tahun 2002. Sebelum diusulkan menjadi Proyek 

Strategis Nasional tahun 2016 , rencana pembangunan bendungan di Kabupaten 

Nagekeo merupakan salah satu program peningkatkan infrastruktur yang 

bersumber pada dana hibah dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan 

Jepang melalui program Loan JICA1.  Pada periode tahun 1999-2000 pemerintah 

kabupaten Ngada  melakukan sosialasi terkait rencana pembangunan yang pada saat 

itu bernama waduk Mbay2 , namun sosialasi ini dihentikan pada tahun 2002 karena 

mendapat upaya perlawanan dari masyarakat terdampak. 

Berdasarkan hasil pekerjaan detail desain Bendungan Mbay tahun 2001 

yang dikerjakan  oleh PT. Indra Karya, Cabang  Kupang  bekerja sama dengan 

PT.Wiranta Bhuana Raya dan PT. Arcende dengan Proyek Pengembangan dan 

Konservasi Sumber Air Flores, dengan nomor kontrak Nomor KU.08.08-

                                                           
1JICA Partnership Program (JPP) atau Program Kemitraan JICA merupakan suatu program 

dukungan Japan International Cooperation Agency(JICA) yang bertujuan mendorong pelaksanaan 

berbagai proyek pembangunan pada tingkat masyarakat akar rumput di berbagai negara berkembang 

yang diprakarsai oleh berbagai mitra pembangunan Jepang (khususnya lembaga swadaya 

masyarakat atau LSM, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi) yang memiliki teknologi dan 

pengalaman dalam pembangunan. Proyek JPP ditujukan untuk memberikan manfaat langsung 

kepada masyarakat di berbagai negara 
2Sebelum secara yuridis diakui sebagai ibu kota daerah otonomi Nagekeo pada tanggal 7 Mei 

2007,  Mbay merupakan kota kecamatan Aesesa yang merupakan salah satu kecamatan dari 14 

kecamatan di kabupaten Ngada.  Sebelum pemekaran, kabupaten Ngada mencakup 14 wilayah 

kecamatan yaitu: Aimere, Ngada Bawa, Bajawa, Golewa, Jerebu’u, So’a, Riung, Riung Barat, 

Aesesa, Nangaroro, Boawae, Mauponggo, Wolowae, dan Keo Tengah. 

 Pembentukan kabupaten Nagekeo menyebabkan luas kabupaten Ngada menjadi 1.620,9 km2 dari 

semula 3.037,88 Km2. (Sumber: https://portal.ngadakab.go.id/sejarah-kabupaten-ngada/ akses 

09/02/2019) 

 

https://portal.ngadakab.go.id/sejarah-kabupaten-ngada/


W26/PKSA.F-01/01/2001, ketinggian muka air yang direncanakan yaitu pada 

elevasi 410.40 m dengan luas daerah genangan sebesar 309.43 hektar are yang 

meliputi Desa Rendubutowe, Desa Labolewa dan Desa Ulupulu. Dalam 

perkembangannya, rencana pembangunan ini menuai konflik baik horizontal 

maupun vertikal.   

Berdasarkan kronologi waktu, peristiwa-peristiwa penting ini dipetakan ke 

dalam dua periode yakni pada periode awal pembangunan yang terjadi pada tahun 

1999-2002 dan periode pasca program pembangunan bendungan tergabung dalam 

program  dalam Nawacita tahun 2015.   

2.2.1 Peristiwa Penolakan Penolakan Periode Awal (1999-2000) 

Konflik awal  pembangunan dimulai ketika tim survei melakukan 

pengukuran di daerah aliran kali Lowose pada tahun   2001 . Masyarakat setempat 

yang mengaku tidak mendapatkan informasi terkait rencana pembangunan  

melakukan aksi penolakan dengan memblokir akses menuju ke titik lokasi 

pengukuran.  

Menurut ketua Forum penolakan pembangunan bendungan bendungan 

Mbay , penolakan ini didasarkan atas kekecewaan masyarakat yang tidak 

memperoleh informasi secara jelas terkait rencana pembangunan 3.  Pendapat yang 

sama juga dibenarkan oleh informan IX yang merupakan warga desa Rendu Butowe 

yang pada saat itu turut melakukan aksi penghadangan. Menurut informan IX 
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masyarakat pada saat itu mendapatkan informasi yang minim tentang rencana 

pembangunan.  

Dari sisi pemerintah, informan II sebagai mantan anggota DPRD kabupaten 

Ngada yang pada saat itu terlibat dalam pengusulan rencana pembangunan 

bendungan Mbay tahun 1999 menjelaskan bahwa  berbagai gelombang penolakan 

pada periode awal ini didasarkan atas kekecewaan masyarakat yang merasa 

keberadaan mereka tidak dihargai. Proses sosialasi yang dilakukan pada saat itu 

dinilai sangat formal dan tidak mempertimbangkan kultur setempat.  

“Bukan pemerintah sebenarnya tetapi aparat pemerintah pada 

saat itu menempuh pendekatan yang keliru. Mental yang dibentuk 

adalah mental priyai, sedangkan masyarakat juga ingin keberadaan 

mereka diakui. 

Pada tahun 2002 pemerintah melakukan  pemaparan hasil kajian Analisis dampak 

Lingkungan Hidup (AMDAL) yang difasilitasi oleh Universitas Nusa Cendana. 

Pemaparan hasil kajian ini, melibatka 5 perwakilan dari masing masing desa 

terdampak.  Dalam pemaparan ini, perwakilan yang hadir tetap menyatakan sikap 

menolak dan menawarkan alternatif lain yaitu pembangunan small dam  di tiga titik 

yakni di kampung Neta Wulu di desa Rendu Butowe,  kampung Kelitabu, di desa 

Ulupu dan Kampung Tiwu Ndaro di Desa Labolewa. 

2.2.2 Peristiwa Penolakan Pasca ditetapkan sebagai proyek strategis 

Nasional 

Setelah  mengalami penolakan secara masif pada tahun 2002 yang 

mengakibatkan dialihkannya dana hibah ke pulau Sulawesi,  rencana pembangunan 

bendungan di kabupaten Nagekeo kembali diusulkan. Pada tanggal 23 Juni 2015 



pemerintah Kabupaten  Nagekeo melaksanakan pertemuan awal dengan seluruh 

Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh Pemuda dan tokoh 

agama  di ruangan VIP kantor Bupati Nagekeo.  Hasil dari pertemuan tersebut 

menyatakan bahwa seluruh perwakilan yang hadir menyetujui akan adanya rencana 

pembangunan dengan harapan pemerintah perlu melakukan pembentukan tim 

pelaksanaan teknis untuk menghasilkan data identifikasi lahan yang valid.  

Pada tanggal 24 Juni tahun 2015  Bupati Nagekeo mengeluarkan surat 

Nomor 761/A.Pemkab-NAG/76/06/2015 perihal percepatan pembangunan 

bendungan Lambo yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaam Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR Menanggapi surat ini, FPWL dibawah naungan aliansi 

masyarakat adat nusantara (AMAN) menyatakan bahwa terdapat keganjalan 

peraturan pemerintah daerah No. I  tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo tahun 2011-2031. Salah satunya pernyataan 

Bupati Nagekeo, Elias Djo dalam suratnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) bernomor 050/BAP-NGK/258/07/2015 yang 

menyatakan rencana pembangunan waduk atau bendungan Lambo di Kecamatan 

Aesea sudah sesuai dengan Perda No.1 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo tahun 2011-2031. Menurut ketua Ketua 

AMAN Nusa Bunga Flores pembangunan bendungan Lambo tidak  ada dalam 

rancangan RTR 

“ Batang tubuh Perda  tersebut khususnya di pasal 7 tidak ada 

satupun yang memuat lokasi Lambo tersebut diperuntukan untuk 



pembangunan waduk. Jika tidak sesuai maka Bupati harus meninjau 

lagi Perda tersebut”4 

 

Menurut Philipus,  terdapat cacat substansi dalam surat tersebut. Sebab ketika 

Bupati Nagekeo menyurati Menteri PUPR bahwa pembangunan waduk tidak 

bertentangan dengan Perda RTRW, masyarakat seharusnya  tidak melakukan 

upaya-upaya penolakan karena mereka mengetahui si dan batang tubuh peraturan 

daerah 

“Kalau masyarakat menolaknya dan tidak mengusulkan melalui 

Musyawarah Rembug Pembangunan (Musrembang) maka jelas 

bahwa tidak ada usulan dari masyarakat,” . 

 

Berbeda dengan hasil kesepakatan yang menyatakan bahwa seluruh 

perwakilan desa setuju akan adanya rencana pembangunan bendungan Lambo, 

kegiatan sosialasi tetap diwarnai dengan serangkaian aksi penolakan.  Pada tanggal 

19 Maret 2016, pemerintah daerah bersama tim melakukan sosialasi kepada kepala 

desa dan masyarakat terkait rencana pembangunan di desa Rendu Butowe. Sosialasi 

ini diwarnai dengan aksi penghadangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat 

adat  di depan kantor Desa. Dalam aksinya, kelompok masyarakat adat menuntut 

Bupati untuk menyampaikan kepada Gubernur dan Presiden sikap penolakan warga 

setempat terkait titik lokasi pembangunan. Aksi dalam bentuk penghadangan 

terhadap rombongan dan tim teknik Balai Wilayah Sungai (BWS) disebabkan 

karena kedatangan pemerintah daerah bersama tim teknis tidak melalui 

pemberitahuan. Kelompok masyarakat adat merasa martabat mereka sebagai 

masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah diwilayah calon genangan air 
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https://www.mongabay.co.id/


dilecehkan, sebab yang tergabung dalam rombongan bersama Pemerintah Daerah 

hanya tokoh-tokoh dari luar wilayah Rendubutowe. Hal ini yang menyebab 

masyarakat Rendu Butowe menilai kedatangan 

rombongan dan tim tersebut telah melecehkan masyarakat setempat beserta 

Pemerintah Desa Rendubutowe.  

Kericuhan kembali terjadi pada   pada sosialasi lanjutan tanggal 17 April 

2016 bertempat di kantor Desa Rendu Butowe yang dihadiri oleh Bupati, Wakil 

Bupati dan Anggota DPRD . Aksi saling dorong antara salah seorang anggota 

Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP)  dan warga berakhir pada  litigasi. Putusan 

pengadilan menjatuhkan hukuman 9 bulan terhadap seorang warga bernama Yosep 

Teze karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap  salah seorang petugas Satpol 

PP.  Informan IX yang merupakan warga masyarakat desa Rendu Butowe dan hadir 

pada saat kejadian menuturkan bahwa terdapat ketidakadilan penegakan hukum 

dalam kasus ini. Menurut Informan IX pelaku sebenarnya merupakan korban dari 

ketidakadilan penegakan hukum karena pelaku sebenarnya hanya ingin melakukan 

upaya pembelaan diri dari aksi saling dorong antar petugas dan warga setempat.  

Meskipun kelompok resisten tetap berupaya untuk menyatakan sikap 

penolakan,  Pemerintah daerah tetap melanjutkan proses sosialasi. Pada tanggal 5 

Juni 2016 Bupati Nagekeo mengutus beberapa pejabat daerah yang berasal dari 

Desa Rendubutowe untuk menyampaikan bahwa kegiatan survei akan segera 

dilaksanakan. Pada tanggal 6  Juni 2016, tim survei di bawah pimpinan Asisten Satu 

bersama beberapa anggota  TNI dan  satuan polisi pamong praja (satpol PP). 

Kehadiran tim survei di lokasi mendapat penghadangan oleh kelompok masyarakat 



Rendubutowe sehingga terjadi bentrok fisik dan menyebabkan dua orang warga 

pingsan. 

Setelah proses survei tertunda sejak Juni 2016, Pemda Nagekeo 

kembali melanjutkan tahapan survei pada tanggal 17 Oktober 2016. Pada saat itu 

Pemda Nagekeo bersama Wakil Ketua DPRD Nagekeo dan tim teknis yang di 

dampingi Satpol PP Kabupaten Nagekeo, Kejari Bajawa,  mengunjungi lokasi 

untuk melanjutkan proses survei di lokasi titik nol, namun 

dihadang oleh masyarakat Rendubutowe yang berada disekitar lokasi 

pembangunan. Aksi penghadangan terhadap tim survei digelar melalui ritual adat 

bernama fani,  yang bertujuan untuk melarang semua aktifitas yang tidak sesuai 

dengan keinginan masyarakat sekaligus mengutuk semua pihak yang telah 

menyerobot tanah ulayat mereka 5.  

 Pada tanggal 8 November 2016 terjadi aksi telanjang dada yang dilakukan 

oleh ibu-ibu warga kampung Jawatiwa sebagai bentuk protes terhadap penurunan 

alat-alat survei di lokasi terdampak yang dilakukan oleh tim survei bersama dengan 

aparat kepolisian. Aksi ini menimbukan bentrok antara warga dengan masyarakat 

yang menolak dan yang mendukung pembangunan bendungan Lambo.  Informan 

VIII sebagai Kepala Satuan IntelKam Polres Ngada mengungkapkan bahwa  aksi 

ini didalangi ,  aksi ini didalangi oleh salah seorang  warga menjadi provokator 

utama.   

“Aksi ini sebenarnya didalangi oleh satu orang. Pada saat petugas 

memasuki lokasi, oknum  ini memberi instruksi kepada ibu-ibu untuk 
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membuka baju.  Yang menjalankan aksi ini sebenarnya para janda sehingga 

mereka lebih berani untuk melakukannya”  

 

Salah seorang warga yang melakukan aksi telanjang dada dalam wawancara yang 

dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa aksi ini  merupakan bentuk ketegasan 

dari warga kampung Jawatiwa yang menolak pembangunan bendungan tanpa 

paksaan  dari  pihak lain. (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019).  

Informan menambahkan bahwa aksi ini juga merupakan protes terhadap 

keberadaaan aparat keamaan yang dinilai mengintimidasi kebebasan 

menyampaikan pendapat. 

“Kami merasa sakit hati dengan kehadiran anggota Brimob. Kami sama 

sekali tidak membawa benda tajam, kami hanya ingin menyampaikan 

pendapat.  Mungkin ini  bagian dari upaya pemerintah untuk menakuti-

nakuti kami agar kami menyerahkan dukungan untuk pembangunan 

bendungan.  

2.3 Penyebab Munculnya Resistensi 

Penyebab munculnya resistensi diperoleh melalui hasil wawancara dengan 

beberapa stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun dari masyarakat di tiga 

lokasi terdampak. Identifikasi dari munculnya resistensi dipilah ke dalam dua item 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari organisasi. Dalam konteks ini faktor internal merujuk pada segala penyebab 

yang berasal dari pemerintah. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

organisasi.  



2.3.1 Faktor Internal  

2.3.1.1 Pendekatan komunikasi yang tidak tepat  

Pendekatan komunikasi dalam konteks ini dipahami sebagai cara 

pemerintah menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Informan I sebagai 

fasilitator forum penolakan waduk Mbay pada tahun 1999 dan kini kembali 

menjabat sebagai anggota DPRD Nagekeo mengungkapkan bahwa pokok 

persoalan paling mendasar dalam pembangunan adalah soal pendekatan 

komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya disemenasi informasi 

terkait rencana pembangunan bendungan Lambo yang hanya terpusat pada sosialasi 

dalam forum formal cenderung tidak menghasilkan komunikasi yang efektif. Hal 

ini ditunjang dengan kondisi psikologis masyarakat  yang dinilai belum mampu 

memahami informasi-informasi yang syarat dengan istilah-istilah teknis dalam 

waktu yang singkat. Menurutnya jika pemerintah pada awal rencana pembangunan 

menerapkan pendekatan budaya atau mempertimbangkan unsur lokal, 

permasalahan ini tidak akan berakhir dengan konflik berkepanjangan. 

Kekeliruan ini juga dibenarkan oleh informan IX yang merupakan salah satu 

warga desa Rendu Butowe. Informan IX menuturkan bahwa pemerintah daerah  

pada saat itu tidak membuka ruang diskusi bersama warga . Setelah sosialisasi 

petugas desa menempelkan selebaran di papan pengumuman desa tentang rencana 

kegiatan. Selebaran juga berisi  himbauan kepada warga yang tidak setuju untuk 

menyampaikan penolakannya secara langsung dihadapan Bupati.  

  Menanggapi pernyataan di atas, informan IV yang menjabat sebagai 

sekretaris daerah  menuturkan bahwa kekeliruan dalam menentukan pendekatan 



komunikasi adalah hal yang wajar. Menurutnya tidak ada pendekatan komunikasi 

yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi masyarakat.  Oleh karena itu  

kekeliruan dalam menentukan pendekatan komunikasi yang sesuai merupakan hal 

yang wajar.  

2.3.1.2 Kurangnya  Sosialisasi  

Sebagai penanggung jawab urusan pemerintah dan sosial, dan fasilitator 

persiapan sosial informan III mengungkapkan  bahwa program agenda kerja lainnya 

dan situasi di kabupaten Nagekeo pada saat itu tidak memungkinkan untuk 

melakukan sosialasi secara kontinu. Pada tahun 2018, Kabupaten Nagekeo 

memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Dengan 

demikian fokus perhatian diarahkan pada menciptakan situasi yang kondusif dan 

damai. Salah satu wujudnya adalah dengan menunda proses sosialisasi. Keputusan 

ini oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah 

daerah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.  

2.3.1.3 Transparansi Informasi 

Salah satu faktor internal yang menyebabkan meningkatkan resistensi 

adalah pada persoalan transparansi informasi. Informan III mengungkapkan bahwa, 

sejak konflik vertikal memanas pada tahun 2000, pemerintah secara terencana tidak 

melakukan konfirmasi kepada publik tentang status persiapan rencana 

pembangunan bendungan Lambo. Ketidakterbukaan ini menghasilkan persepsi 

sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat di lokasi terdampak.  



Informan III mengungkapkan bahwa proses pendataan dan survei sudah 

dilakukan sejak tahun  2013, namun proses ini dilakukan dengan penuh kehati-

hatian dan tersembunyi. Hal ini untuk mempercepat proses persiapan dalam tahap 

prakonstruksi sekaligus mencegah reaksi penolakan dari warga. Keputusan ini, 

pada sisi yang berbeda justru meningkatkan reaksi penolakan masyarakat. Informan 

X sebagai warga masyarakat Labolewa menilai pelanggaran etika yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah telah melukai hati warga masyarakat terdampak khususnya 

warga desa Lawoleba, sehinga masyarakat cenderung untuk menolak berbagai 

upaya persuasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.  Pendapat yang sama juga 

dibenarkan oleh informan VIII.  Informan VIII yang menjabat sebagai kepala 

Satuan (Kasat) Intelgen Polisi Resort Kabupaten Ngada mengungkapkan bahwa  

salah stu faktor penyebab meningkatkan resistensi masyarakat adalah pada 

persoalan etika.  

“Ini soal etika, ibarat kita memasuki rumah orang lain, pasti harus 

ketuk pintu dulu” Ini yang menjadi luka dan membuat masyarakat di atas, 

tidak mengijinkan pemda untuk masuk di lokasi  

2.3.1.4  Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Sosialasi 

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialasi menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan munculnya resistensi terhadap sosialasi rencana pembangunan 

waduk Lambo.  

2.3.1.4.1 Rancangan Isi Pesan  Pembangunan  

Dalam konteks pemaparan hasil survei Land Aquition and Resstlement Plan 

(LARAP) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), terdapat 

beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemapar yang menuai protes dari 



masyarakat setempat. Pertama dalam pemaparan hasil survei Larap yang dilakukan 

pada tanggal 15 Januari 2019 bertempat di desa Labolewa, berdasarkan hasil 

observasi yang  dilakukan oleh peneliti, salah seorang warga mempertanyakan isi 

dokumen AMDAL yang justru tertera nama  Banyumanik. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti, temuan ini membuat keadaan dalam 

ruangan kantor desa, tempat sosialasi berlangsung menjadi ribut karena beberapa 

warga mempertanyakan hal yang sama.   

Beberapa masyarakat yang hadir mencurigai adanya ketidakseriusan 

pemerintah dalam melakukan proses pembangunan ini. Mereka merasa mereka 

telah ditipu melalui manipulasi data. Data yang telah dipaparkan dianggap hanya 

merupakan hasil salinan dari kajian yang telah dilakukan diwilayah lainnya.  

Menanggapi protes warga, pemapar yang merupakan konsultan LARAP 

mengungkapkan kekeliruan ini hanya merupakan kesalahan teknik.  

Selain disebabkan oleh persoalan kesalahan teknis , resistensi dalam proses 

sosialasi juga disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah 

sebagai fasilitator dan tim Konsultan LARAP dan AMDAL sebagai pelaksana. 

Menurut Informan VII, pada beberapa kesempatan pemerintah daerah dalam hal ini 

dijalankan oleh bagian tata pemerintahan kabupaten Nagekeo, melewatkan 

beberapa proses breafing dengan tim konsultan sebagai pemapar hasil survei 

LARAP DAN AMDAL. Hal ini menyebabkan tidak adanya proses filter pesan 

terhadap data-data atau informasi yang cenderung sensitif atau dapat membangkit 

emosi warga.  Hal ini terbukti, sebagaimana dalam keikutsertaan peneliti dalam 

proses pemaparan hasil survei LARAP di desa Lawoleba pada tanggal 15 Januari 



2019.  Iwan sebagai konsultan LARAP sekaligus  pemapar hasil survei, secara lugas 

menyatakan luas lahan berdasarkan hasil perancangan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat, bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan. Suasana berubah 

menjadi ricuh setelah mendengar pernyataan yang diungkapkan oleh Iwan.  

Berdasarkan hasil observasi dalam catatan peneliti, masyarakat merasa bahwa 

pemerintah pusta telah bertindak arogan  karena mengambil keputusan sepihak 

tanpa melibatkan masyarakat.  

 

2.3.2 Faktor eksternal  

Sebelum secara resmi disosialiasikan sebagai bentuk peningkatan fasilitas 

penyediaan air pada tahun 2000, wacana pembangunan bendungan telah 

terdiseminasi oleh pribadi dan kelompok tertentu secara informal.  Informan IV 

yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah  mengungkapkan bahwa kemunculan isu 

yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu telah mengkristal.  Isu ini 

selanjutnya menjadi argumen utama  dalam berbagai aksi penolakan.  

“ Dapat dikatakan kalau isu-isu ini sudah mengkristal bahkan menjadi 

ideologi bagi sebagai masyarakat yang ada di lokasi terdampak. Ada 

oknum yang dengan sengaja menyebarkan isu ini untuk kepentngan mereka. 

Isu yang sudah menjadi automindset ini menjadi alasan mendasar mereka 

untuk terus menolak, seperti  nanti kampung akan tenggelam, dan mereka 

tidak bisa bekerja lagi. 

 

Informan IV  menjelaskan bahwa hal ini dapat dipahami karena sebagian 

besar masyarakat  di lokasi terdampak memiliki SDM yang rendah sehingga 

memudahkan pihak tertentu untuk melakukan provokasi. Informan IV melanjutkan 



bahwa kemampuan masyarakat  dalam memproses informasi menjadi salah satu 

penyebab gagalnya berbagai teknik persuasi yang ditempuh oleh pemerintah. 

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh informan ke II yang merupakan anggota 

DPRD kabupaten Nagekeo dan terlibat aktif sebagai fasilitator forum penolakan 

waduk Lambo.  Informan ke II  mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi dipicu 

oleh merebaknya isu yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Isu 

yang mengemuka antara lain: Isu dampak sosial, kepemilikan tanah komunal, 

konflik agraria di masa lalu. 

2.3.2.1 Isu Dampak Sosial 

Isu dampak sosial adalah isu yang menjadi argumen utama  dalam  setiap aksi 

penolakan yang dilakukan oleh kelompok resisten. Informan IV mengakui bahwa 

dalam rencana pembangunan Waduk Lambo dikhawatirkan dapat menghilangkan 

tempat tinggal atau rumah penduduk, menghilangkan lahan pertanian (sawah dan 

perkebunan masyarakat adat) dan  tanaman umur panjang. Informan IV 

menambahkan bahwa pembangunan waduk Lambo di Lokasi terdampak akan 

menghilangkan dan melenyapkan tempat-tempat ritual  adat yang berada di dalam 

wilayah pembangunan waduk sehingga dapat melunturkan dan merusak nilai-nilai 

peradaban lokal yang diwarisi secara turun temurun6. Selain isu budaya , potensi 

terjadinya bencana alam menjadi isu yang sering mengemuka pada pertemuan yang 

dilaakukan pemerintah.  Informan II menuturkan bahwa bencana alam yang 

                                                           
6Dalam satu tahun warga kampung Lambo yang terdiri dari tujuh suku menggelar tujuh 

seremonial adat yang berlokasi di titik lokasi tedampak. Ketujuh seremonial itu antaral lain Dhega 

ae, Tua Toli, Hose, Etu, Jani dan Teke. sumber: hasil wawancara dengan ketua Lembaga Pemangku 

Adat Lambo  

 



ditimbulkan dari bobolnya waduk Situgintung adalah isu yang paling cepat 

memengaruhi kondisi psikologis masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih 

mudah dipersuasi untuk menolak rencana pembangunan disamping alasan- alasan 

primodial seperti kehilangan lapangan pekerjaan dan penghilangan identitas kultur. 

“Isu yang paling mengemuka pada awal pembangunan 

adalah bencana alam. Ketakutan ini membuat masyarakat sepakat 

menolak pembangunan bendugan. Pihak-pihak berkepentingan 

seperti LSM pada saat itu mulai membawa contoh-contoh bencana 

yang ditimbulkan dari jebolnya tanggul.  

 

Kejelasan akan adanya isu ini peneliti peroleh dari penuturan informan X yang 

menjabat sebagai Kepala Pemangku Adat Lambo, yang kini telah memberikan 

akses masuk kepada pemerintah untuk melakukan pengukuran lahan. Berdasarkan 

pengalaman pribadinya informan X membenarkan adanya terpaan isu bencana 

seperti penenggalaman dan rawan bencana jika pembangunan ini terealisasi. 

Informan menuturkan pengalamannya saat diterpa oleh isu rawan bencana yang 

diperoleh dari anggota kelompok masyarakat setempat. 

“ Pada waktu itu 100 persen kami menolak. Saya secara pribadi 

menolak rencana ini, karena kami diberitahu oleh salah satu 

anggota forum bahwa kampung ini akan tenggelam dan bencana 

akan bermunculan. Kami percaya karena katanyabeliau sudah 

melakukan studi banding ke Filipina” 

2.3.2.2 Isu Klaim Kepemilikan Tanah Komunal  

Pada tahapan awal rencana pembangunan , isu kepemilikan tanah komunal 

menjadi isu yang paling banyak menyita perhatian masyarakat adat di tiga desa.   

Lokasi awal survei yang berada di sepanjang Kali Lowose, memunculkan 

pertanyaan baru tentang identitas kepemilikan tanah komunal, yakni  batas cakupan 



tanah adat Lambo, Tanah adat Rendu Butowe dan tanah adat Ulupulu dan siapa 

sajakah anggota kelompok suku.  Masing masing pihak mengklaim hak atas 

kepemilikan tanah ulayat. Dalam  sosialisasi pemaparan hasil survei  Larap di desa 

Lawoleba peneliti mencatat pernyatan salah seorang informan yang dengan tegas 

menyatakan tidak akan mentolerir berbagai upaya pendekatan yang dilakukan oleh 

pemerintah jika “Lambo” tidak menjadi nama waduk.  

“ Waduk ini dibangun di atas makam nenek moyang saya, diwilayah 

adat Lambo, kalau tidak menggunakan nama Lambo kami tidak 

akan mendukung pembangunan bendungan ini.  

Di tempat yang berbeda saat peneliti turut mengikuti sosialasi hasil survei Larap 

pada tanggal 11 Januari 2019  yang berlokasi di kantor camat Nangaroro salah 

seorang warga mengemukakan pernyataan penolakannya pada  nama waduk 

Lambo.   

“Penamaan ini tidak benar. Bagaimana bisa disebut Lambo, 

sedangkan titik nol dibangun daerah Rendu. Ini sama seperti 

penghinaan, karena tidak menghargai kepemilikan ulayat orang 

lain. 

 

Informan X mengungkapkan bahwa penamaan waduk Lambo sesuai dengan titik 

nol pembangunan bendungan Lambo. Kelompok yang menolak karena 

menggunakan dasar pembagian wilayah secara administratif. 

 “ secara administratif memang wilayah genangan masuk 

dalam kawasan Rendu namun dilihat dari kepemilikan ulayat ini 

masuk dalam wilayah adat Lambo. Jadi sudah sepantasnya 

pembangunan waduk  ini dinamakan Lambo”  

Perbedaan klaim kepemilikan tanah adat yang berimbas pada nama waduk, menurut 

Informan I adalah kondisi yang menggambarkan relasi yang positif pada satu sisi.  



Dengan adanya saling klaim hal ini membuktikan adanya penguatan identitas 

kultural dari masing masing pihak. Meskipun memberikan kontribusi positif namun 

adu pembuktian ini harus didasarkan pada pembuktian secara legal.  

“ Pemerintah mengakui status kepemilikan  tanah komunal apabila 

sudah melalui proses pengkajian yang melibatkan pakar hukum dan 

kelompok-kelompok sosial sebagaimana yang terdapat dalam 

undang-Undang nomor1 tentang pertanahan. Tanah ulayat harus 

dalam bentuk perda.  

Dalam penentuan nama, informan VI mengungkapkan bahwa  meskipun 

penggunaan nama Lambo adalah bentuk dari penghargaan terhadap keberadaan 

masyarakat ada Lambo, namun masih terbuka peluang untuk mengganti nama 

karena belum mencapai kesepakatan akhir. Meskipun demikian menurut informan 

IV penyematan nama Lambo atau Mbay hingga saat penelitian ini dilakukan, 

digunakan untuk kebutuhan administrasi.  

2.3.3 Keterlibatan kelompok/kepentingan Pribadi 

Keterlibatan pihak tertentu, baik internal maupun eksternal dianggap sebagai faktor 

pemicu meningkatnya gerakan penolakan. Pihak ini menggunakan isu-isu tertentu 

untuk menarik dukungan masyarakat. Menurut informan VI salah satu faktor 

penyebab meningkatnya gerakan penolakan bersumber dari kepentingan pribadi.  

“Salah satu faktor penyebab gerakan penolakan ini bersumber dari 

kepentingan pribadi. Kaum muda yang mungkin tidak begitu 

populer di desanya, membutuhkan pengakuan Mereka ingin diakui 

keberadannya. Salah satunya dengan menjadi pionir untuk berbagai 

aksi penolakan. Menjadi juru bicara, tanpa mempertimbangkan 

dengan matang dampak positif dari pembangunan bendungan.   

 

Informan V menuturkan  bahwa  situasi politik yang pada saat itu bertepatan dengan 

masa kampanye pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah secara tidak 



langsung menyediakan panggung bagi para calon legislatif yang berasal dari daerah 

terdampak  untuk mengkritisi berbagai upaya persuasi yang dilakukan oleh 

pemerintah.  

“situasi ini memang tepat untuk  menjadi ajang bagi oknum tertentu 

untuk mempromosikan diri dengan mengkhawal proses yang 

dilakukan pemerintah. Caleg yang berasal dari lokasi akan 

mencoba memanfaatkan situasi ini. 

Kecemburuan sosial juga menjadi salah satu penyebab gencarnya berbagai upaya 

penolakan. Informan V sebagai penyuluh sekaligus merupakan warga kampung 

Lambo  beranggapan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lambannya proses 

identifikasi lahan adalah munculnya kecemburan diantara para warga terkait ganti 

rugi kepemilikan lahan.  Pihak-pihak tertentu mengkhawatirkan akan menurunnya 

status sosial mereka jika ganti rugi justru lebih menguntungkan pihak yang lain.   

Informan I mengungkapkan kehadiran pihak di luar masyarakat terdampak 

menciptakan situasi yang tidak kondusif.  Kelompok eksternal ini memayungi 

kepentingan pribadi mereka melalui wadah organisasi masyarakat. Hal ini dapat 

diartikan bahwa tidak semua organisasi swadaya masyarakat yang diharapkan 

mampu memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat mengemban  pekerjaan sosial 

dengan profesional sebagaimana yang diungkapkan oleh informan I 

“Kehadiran LSM tertentu jusru membuat situasi menjadi tidak 

kondusif. LSM dikendarai oleh oknum tertentu untuk kepentingan 

pribadi. LSM memiliki pendanaan yang tidak sedikit. Oknum yang 

tidak bertanggung jawab menggunakan permsalahan ini untuk 

mengisi kantong pribadi.  

Informan I menjelaskan bahwa  kelompok- kelompok berkepentingan ini berhasil 

melakukan propaganda,  sehingga masyarakat tidak menyadari sedang diterpa oleh 

informasi yang tidak benar. Informan  I menuturkan rangkaian upaya yang 



dilakukan kelompok eksternal (outsider dari etnis Nagekeo) merupakan bentuk 

kekhawatiran mereka akan penguatan sumber daya yang dihasilkan dari 

pembangunan waduk. Informan I menjelaskan kelompok ini membalut kepentingan 

mereka dengan menggunakan wadah lembaga sosial masyarakat   sebaliknya akan 

berpikir bahwa kehadiran LSM merupakan wadah dan jembatan yang digunakan 

untuk menyuarakan hak-hak mereka . 

“Sejak awal, wacana pembangunan ini sudah mengguncang 

daratan Flores. Pertama soal anggaran yang tidak sedikit. Kedua 

dampak positif dari kehadiran waduk. Pihak yang tidak setuju 

sebenarnya berasal dari luar Nagekeo, seperti Bajawa, Maumere, 

Ende. Larantuka. Jika waduk ini berhasil dibangun, maka Nagekeo 

akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di Flores. Pasokan barang, 

perputaran uang akan menguat disini”. Ini yang mendasari pihak-

pihak luar memprovokasi masyarakat terdampak. 

Kecemburuan ini menurut informan II dapat ditelisik kembali melalui rencana awal 

pengusulan pembangunan dimana setting terjadi sebelum Nagekeo dimekarkan 

menjadi kabupaten Baru.   

“Secara formal dan legal  rencana pembangunan  bendungan ini 

pertama kali dicantumkan oleh Bupati Nani7. Pada saat itu di 

kabupaten Ngada terjadi stagnasi politik karena isu pemekaran 

semakin gencar diperjuangkan oleh para tokoh pejuang pemekaran 

kabupaten . Kondisi ini dimanfaatkan oleh anggota DPRD yang 

berasal dari  Nagekeo untuk menekan kabupaten Ngada. Jadi salah 

satu penegasan bupati Nani Ao saat itu adalah pindah ibu kota dan 

pembangunan bendungan ini menjadi agenda kedua. 

Stagnasi politik yang terjadi pada dekade 1990-2000 merupakan situasi yang timbul 

sebagai akibat dari semakin gencarnya pergerakan politik  oleh berbagai pihak baik 

                                                           
7. Y ohanes Samping Ao adalah bupati kabupaten Ngada periode 1994-1999.  Setelah 

peresmian Nagekeo sebagai kabupaten baru pada tanggal 22Mey 2007, berdasarkan hasil pemilihan 

Umum Ir. Nani Ao kembali menjabat sebagai bupati pertama kabupaten Nagekeo dengan masa 

jbatan 2008-2013 

 



dari pemerintah, organisasi masyarakat, partai politik maupun elit lokal  untuk 

melakukan pemekaran kabupaten. Titik awal dari pergerakan ini adalah dengan 

ditetapkannya Mbay sebagai sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi 

Terpadu(Kapet) pada tahun 1994.  Pada ulang tahun kabupaten Nagekeo yang  

keempat bupati Yohanes Samping Aoh atau yang popular di sapa dengan Nani Aoh  

menyebutkan bahwa gagasan ini menjadi embrio politik dari perjuangan pemekaran 

Kabupaten Nagekeo8. Pergerakan politik selanjutnya adalah dengan  

mengembangkan gagasan pemindahan ibu kota kabupaten Ngada dari Bajawa ke 

Mbay. Gagasan ini membuahkan hasil dengan  dikeluarkannya  Keputusan DPRD 

Nomor 4 Tahun 1973 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Ngada dari Bajawa 

ke Mbay. Puncak dari perjuangan ini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

nomor 65 tahun 1996, yang menetapkan Ibu kota Kabupaten Ngada yang baru yaitu 

Mbay.  Pergantian kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati) Ngada pada tahun 2000 

dari Drs. Johanes S. Aoh ke Ir. Albertus Nong Botha, mengakibatkan dua agenda 

besar yaitu pemanfaatan kebijakan nasional Kapet Mbay dan pemindahan ibu kota 

Kabupaten Ngada ke Mbay, mengalami masa pasang surut. Pasang. Dengan 

demikian menurut informan I dan II  hal kecemburuan dari pihak eksternal, 

khususnya yang berasal dari kelompok kepentingan atau elit lokal  dari kabupaten-

kabupaten  yang berada di  pulau flores didasarkan atas perasaan takut dan 

terancam. Kelompok-kelompok ini mengkhawatirkan jika pembangunan waduk 

Lambo dapat menunjang pendapatan daerah kabupaten Nagekeo maka Nagekeo 

berpotensi memonopoli pusat kegiatan ekonomi di pulau Flores.  

                                                           
8sumber: florespos.com 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawasan_Pengembangan_Ekonomi_Terpadu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawasan_Pengembangan_Ekonomi_Terpadu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Johanes_S._Aoh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Albertus_Nong_Botha&action=edit&redlink=1


2.3.4 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi 

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialasi menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan munculnya resistensi terhadap sosialasi rencana pembangunan 

waduk Lambo.  

2.3.4.1 Persepsi Negatif 

Menurut informan V permasalahan paling mendasar dalam pembangunan ini adalah 

soal persepsi negatif, sebagaimana dalam identifikasi sasaran pesan pembangunan, 

warga di desa Rendu Butowe dan Labolewa adalah desa yang paling aktif 

mengikuti setiap kegiatan pembangunan dan paling banyak menuai protes dalam 

setiap sosialasi. Menurut informan IV  sebagian besar kelompok masyarakat yang 

ada di kedua desa ini sudah memiliki persepsi negatif terhadap rencana 

pembangunan bendungan sejak tahun 2002. Pemerintah dianggap hanya 

mementingkan masyarakat Mbay secara keseluruhan namun mengorbankan 

masyarakat kecil. Informan IV mengungkapkan bahwa para kelompok resisten ini 

menganggap, bendungan dan embung yang sudah beroperasi di kabupaten Nagekeo 

sudah dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat terdampak. Oleh karena itu 

pembangunan bendungan ini dianggap hanya menguntungkan masyarakat di kota 

Kabupaten. Menurut Infomran V kelompok resisten ini menganggap aliran air 

hanya dapat dimanfaatkan bagi kesejahtraan masyarakat Mbay. Sementara itu, 

pemerintah daerah mengemukakan bahwa alasan ini sangat tidak logis. Hal ini 

disebabkan persawahan yang ada di kota Mbay sebagian besar milik warga yang 

ada di lokasi terdampak.  Dalam observasi yang dilakukan dalam sosialasi 

pemaparan hasil survei Larap di kantor desa Ulupulu  pada tanggal 11 Januari 



beberapa orang warga selalu menyematkan frasa “pemerintah tipu-tipu” dalam sesi 

diskusi sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang warga dalam sosialisasi 

yang dilakukan di desa Ulupu.  

“ Pemerintah tipu-tipu saja. Ini hanya ego pemerintah saja. Kami 

selalu setuju dengan pembangunan. Tapi yang namanya 

pembangunan itu seharusnya tidak menyengsarakan. Kalau seperti 

ini, ini bukan pembangunan tetapi pembunuhan.   

 

2.3.4.2 Kredibilitas Komunikator  

Terdapat ketidaksuaian antara upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman 

kepada masyarakat dengan ekspektasi masyarakat di tiga desa terdampak. Dalam 

pemaparan survei Land Aquition and Ressetlement Action Plan (Larap) pemerintah 

memutuskan untuk menyampaikan secara langsung hasil  survei yang dilakukan 

oleh tim survei Larap. Dalam pelaksanaannya, pemaparan hasil survei Larap 

dilakukan oleh kepala bagian tata pemerintah kabupaten Nagekeo. Sebagai 

pemapar hasil survei Larap,  informan V mengungkapkan bahwa pertimbangan ini 

didasarkan untuk melokalisasi pesan –pesan pembangunan. Menurut informan V 

data yang dihasilkan dalam survei Larap adalah data cenderung sensitif.  Survei 

Larap menampilkan  rincian rumah dan aset warga yang akan menjadi lokasi 

genangan waduk. Dengan demikian informasi harus disampaikan dengan sangat 

hati-hati. Pertimbangan lainnya adalah karena latar belakang  budaya dan 

pendidikan konsultan sebagaimana yang disampaikan oleh informan V  

“Selain persoalan waktu, tim BWS itu orang Jawa dan orang teknis, 

penjelasannya pasti teknis sekali jadi saya putuskan biar saya yang 

paparkan apalagi itu yang frontal di atas saya pung teman-teman 

masa kecil jadi kalau saya yang langsung bicara mungkin mereka 

bisa paham.  



Dalam pelaksanaan sosialasi sejumlah warga memprotes ketidakhadiran tim 

konsultan Larap. Mereka menilai  keputusan pemerintah daerah untuk tidak 

mendatangkan tim konsultan Larap adalah karena stereotipe pemerintah pada 

masyarakat setempat dimana masyarakat dianggap tidak memiliki kemampuan 

dalam memahami istilah istilah teknis. Persepsi ini menimbulkan ketersinggungan 

warga.  Dalam keikutsertaan peneliti dalam pemaparan hasil Larap di desa Ulupu 

pada tanggal 11 Januari 2019, masyarakat menolak untuk hadir dalam pemaparan 

jika tidak mendatangkan tim konsultan. Peneliti mencatat pernyataan salah seorang 

warga yang menggerakan masa untuk tidak memasuki ruang desa; 

“Bagaimana bisa, mau asisten, kepala, bahkan bupati sekalipun mereka 

sama sekali tidak pas untuk menyampaikan hasil survei ini karena bukan 

keahlian mereka. Ini harus orang dari konsultan. Kami mau ikut sosialasi 

jika tim ahli juga datang 

2.3.4.3 Gangguan semantik  

Luas lahan menimbulkan perdebatan panjang antara warga masyarakat. 

Menurut informan V kegagalan ini disebabkan perbedaan persepsi tentang luas 

lahan  genangan dan luas wilayah kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup (AMDAL).  Pada awal rencana pembangunan, sesuai dengan usulan Pemda 

Nagekeo, luas lahan genangan sebesar 431 hektar. Selanjutnya dalam sosialasi 

digunakan angka 431 hektar . Namun dalam pemaparan hasil survei Larap, 

konsultan menyatakan luas lahan mencapai 700 hektar, sedangkan dalam  

pertemuan terakhir konsultan Larap mengatakan rancangan final dari pemerintah 

pusat sebesar 592 hektar. Perbedaan angka dalam setiap sosialisasi ini tidak diikuti 

dengan penjelasan rinci tentang relevansi angka tersebut dengan pelaksanaan 

survei. Dengan demikian  menurut informan V warga di lokasi terdampak merasa 



pemerintah memanipulasi data agar masyarakat memberikan persetujuan terhadap 

rencana pembangunan bendungan Lambo.. Dalam pelaksanaan survei Larap yang 

dilakukan di kantor Desa Labolewa pada tanggal 18 Januari 2019 peneliti mencatat 

pernyataan tiga orang warga  yang mengeluhkan tidak adanya konsistensi 

pemerintah dalam memberikan penjelasan tentang luas lahan pembangunan.  

Hal di atas  disebabkan setiap pemateri  memberikan informasi yang 

berbeda-beda tentang luas lahan. Informan V mengungkapkan bahwa hal ini 

merupakan kekurangan pemerintah daerah dalam melakukan breafing bersama tim 

konsultan. Informan V menjelaskan bahwa pada situasi tertentu, pemda tidak 

sempat menjelaskan keadaan dan situasi di lokasi terdampak. Kondisi ini yang 

menyebabkan pemapar dari tim konsultan tidak melakukan filter ataupun 

memberikan keterangan tambahan mengenai data yang dipaparkan. Sebagai salah 

satu tokoh muda yang aktif yang mengikuti setiap kegiatan sosialasi yang dilakukan 

pemerintah, informan XIII menjelaskan bahwa kerancuan ini tidak akan terjadi jika 

pemerintah dapat menyesuaikan isi pesan dengan situasi dan kondisi di masyarakat 

terdampak atau sebaliknya jika warga masyarakat adalah orang-orang 

berpendidikan yang memahami kebutuhan lahan untuk proses survei.  Dalam 

observasi yang dilakukan peneliti pad atanggal 13 Januari bertempat di desa, 

sosialasi pemaparan hasil survei berlangsung ricuh. Beberapa orang warga 

meneriaki pemerintah dengan sebutan “penipu” sambil menunjukan tangan kepada 

tim konsultan. Beberapa warga lainnya mulai beranjak meninggalkan ruangan.  Hal 

ini dipicu dari pernyataan  Irwan yang merupakan konsultan Larap yang 

menyatakan luas lahan berdasarkan rancangan dari pemerintah pusat seluas 592 ha 



dan bersifat final atau tidak dapat dinegosiasikan.  Pernyataan Irwan membuat 

beberapa warga  marah karena merasa telah di bodohi oleh pemerintha daerah. 

Situasi ini sebenarnya merupakan kesalahan dalam menginterpretasi luas lahan. 

Area seluas 431 hektar adalah merupakan wilayah luas genangan sedangkan 592 

hektar terdiri dari cakupan luas wilayah genangan dan luas lahan relokasi warga. 

Sementara itu luas lahan yang digunakan untuk kajian survei AMDAL adalah 

seluas 712 Hektar, karena luas wilayah studi AMDAL mencapai wilayah yang tidak 

termasuk dalam wilayah genangan..  

 

 


