


PENERBIT PT KANISIUS



Meretas Jalan Konflik Kehutanan
1019003130
© 2019-PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
E-mail  :  office@kanisiusmedia.co.id
Website  :  www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke- 3 2 1
Tahun  21 20 19

Editor : Sulistya Ekawati, Suryo Adiwibowo, Syaiful Anwar
Editor Penerbit : Rosa de Lima
Desainer : Nico Dampitara

ISBN 978-979-21-6583-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara 
apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Sejarah mencatat, konflik kehutanan terjadi sudah cukup lama, 
tersebar di hampir semua wilayah hutan dan sebagian belum me-

nemukan resolusinya. Itu artinya, konflik masih terus berlanjut walaupun 
terkadang tidak muncul ke permukaan. Konflik kehutanan menyebabkan 
pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan sesuai rencana yang disusun. 
Banyak kerugian harus ditanggung oleh pihak yang berkonflik karena 
kegagalan dalam menemukan kompromi penyelesaian. 

Beragam konflik yang terjadi di sektor kehutanan dengan berbagai 
penyebab dan aktor yang terlibat, menarik untuk dipelajari. Hal tersebut 
karena setiap konflik memiliki keunikan seperti keterkaitan konflik dengan 
sejarah penguasaan lahan, banyaknya pihak yang terlibat konflik, me-
nonjolnya perbedaan status antara pihak yang kuat dan yang lemah, 
sering tidak muncul ke permukaan (laten), serta sangat sulit diselesaikan 
karena terjadi di tempat yang terpencil.

Buku “Meretas Jalan Konflik Kehutanan” berusaha memberikan 
gambaran konflik yang terjadi di sektor kehutanan di Indonesia dengan 
harapan dapat dijadikan pembelajaran untuk penyelesaiannya. Buku ini 
mencoba mendeskripsikan konflik berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu: 
konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik perusahaan de-
ngan masyarakat, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik antara 
masyarakat dengan masyarakat, dan konflik antarinstitusi pemerintah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Penyelesaian 
Konflik Tenurial dan Hutan Adat beserta jajarannya yang telah mem-
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berikan input data, menerima tim untuk berkonsultasi dan memberikan 
masukan saat isi buku dipresentasikan. Ucapan terima kasih juga 
disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan buku ini. Disadari buku ini memiliki banyak kekurangan, 
karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang membangun 
sangat diperlukan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Bogor, Desember 2019
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
NIP 19630216 199003 1 001
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Bab 1

PROLOG:
PERKEMBANGAN KONFLIK 
KEHUTANAN DI INDONESIA

Sulistya Ekawati

Kawasan Hutan Penyedia Segalanya A. 

Indonesia dikaruniai hutan yang sangat luas, mencapai 120,6 juta 
hektar atau 63% dari luas daratan Indonesia. Itu artinya, lebih dari 
separuh negara kita terdiri dari hutan. Kawasan hutan diklasifikasikan 
menjadi tiga fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP), meliputi areal seluas 
68,8 juta hektar atau 57% dari kawasan hutan; Hutan Konservasi (HK), 
meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18% dari kawasan hutan 
(dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); 
dan Hutan Lindung (HL), meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25% 
dari kawasan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
2018a). Dari total daratan di Indonesia seluas 187,75 juta hektar, 93,52 
juta hektar (49,81%) masih bertutupan hutan dan 94,22 juta hektar 
(50,22%) merupakan tutupan non-hutan (Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, 2019a).

Karena luasnya hutan di negara kita, pembangunan yang mem-
butuhkan lahan akan mengambilnya dari kawasan hutan. Hutan men-
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jadi jawaban atas segala permasalahan kebutuhan lahan dari berbagai 
sektor seperti sektor perkebunan (sawit), pertanian (pencetakan sawah 
baru), tambang, dan infrastruktur. Kondisi tersebut tampak dari trend 
pelepasan kawasan hutan selama 32 tahun yang lalu. Pelepasan 
kawasan hutan terluas terjadi tahun 1996, 2012, dan 2014. Provinsi yang 
paling banyak kehilangan hutannya adalah Riau, Kalimantan Tengah, 
dan Papua. Sebagian besar pelepasan kawasan hutan itu beralih 
fungsi menjadi perkebunan sawit (Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, 2017).

Sumber: KLHK, 2018a

Gambar 1 Trend pelepasan kawasan hutan dari tahun 1985-2017
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Ketimpangan Distribusi Manfaat Hutan B. 

Kawasan hutan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan 
umum, swasta (pemegang izin), dan masyarakat dengan beragam 
bentuk, seperti: Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), jasa 
lingkungan, dan Kemitraan Konservasi (KK); izin pengelolaan hutan 
untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/
masyarakat, penggunaan kawasan hutan (pertambangan, instalasi 
listrik, jalan tol, jaringan telekomunikasi, fasilitas umum/fasum, dan 
sebagainya), serta pelepasan kawasan hutan. Jika dibuat persentase, 
masih ditemukan ketimpangan yang besar untuk izin pengelolaan hutan 
antara perusahaan swasta dan masyarakat. Sebanyak 95,76% hutan 
diberikan kepada swasta, sedangkan masyarakat hanya 4,14% dan 
untuk kepentingan umum sebanyak 0,10%.

Sumber: KLHK, 2018b
Catatan: Pelepasan kawasan tidak termasuk pelepasan dari proses tata ruang

Gambar 2 Kontribusi kawasan hutan untuk swasta, masyarakat,                                                  
dan kepentingan umum

Ada dua jenis ketimpangan agraria. Pertama, ketimpangan distribusi, 
yakni kesenjangan penguasaan lahan antarkelas di dalam sektor usaha 
tani rakyat. Kedua, ketimpangan alokasi, yakni kesenjangan peruntukan 
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sumber-sumber agraria antarsektor, yaitu antara yang dialokasikan 
untuk korporasi dan untuk rakyat. Di sektor kehutanan, ketimpangan 
alokasi ini sangat menyolok. Dari semua jenis alokasi kawasan hutan, 
40,46 juta ha lebih (95,76%) jatuh ke korporasi, hanya sekitar 1,74 juta 
ha (4,14%) diberikan untuk rakyat dan lebih sedikit lagi (41,2 ribu ha 
atau 0,1%) untuk kepentingan umum (Shohibuddin, 2019). Pemerintah 
saat ini tengah berjuang untuk mengurangi ketimpangan ini dengan 
mengalokasikan 12,7 juta ha dalam bentuk perhutanan sosial dan 
reforma agraria. Menurut Supriyanto (2019), ketimpangan tersebut 
dapat digeser pada angka 30% bila perhutanan sosial 12,7 juta ha 
terimplementasikan.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS) dalam paparan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 
(SNAK) 2016-2019 terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya, 
mencatat sedikitnya 25,54 juta ha kawasan hutan negara dialokasikan 
untuk kepentingan industri besar, seperti perkebunan dan HTI. Sekitar 
56% aset nasional yang sebagiannya berupa tanah dikuasai oleh 0,2% 
orang di Indonesia (Bisnis Indonesia, 2016).

Ketimpangan alokasi lahan hutan untuk alokasi swasta dan 
kebutuhan masyarakat ditengarai menjadi pemicu konflik kehutanan. 
Pengelolaan hutan dapat dilakukan bila terlebih dahulu melakukan 
penyelesaian konflik. Rasanya tidak berlebihan statement dari Burley, 
et.al. (2001), “The culture of forestry has become a culture of conflict” 
(budaya kehutanan telah berubah menjadi budaya konflik) karena 
sebanyak 75% kawasan hutan di Asia diwarnai konflik pengelolaan, 
tidak terkecuali di Indonesia. Upaya resolusi konflik menjadi sebuah 
keniscayaan dalam pengelolaan hutan pada era sekarang ini. 

Potret Konflik Kehutanan IndonesiaC. 

Hutan secara de jure adalah kawasan milik pemerintah, namun saat 
ini sangat sulit untuk menemukan hutan yang bebas klaim penguasaan 
lahan. Secara de facto hutan telah terkaveling-kaveling dengan berbagai 
status penguasaan lahan dengan kepentingan yang berbeda atau tidak 
sejalan sehingga memicu konflik (Fisher, et.al., 2001). Bukan hanya 
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kepentingan yang berbeda yang dapat menimbulkan konflik. Sebagian 
besar konflik kehutanan justru terjadi karena persamaan kepentingan, 
yaitu sama-sama ingin menguasai sumber daya yang ada di hutan, 
misalnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau konflik 
masyarakat dengan masyarakat. Semua mengklaim bahwa mereka yang 
paling berhak untuk mengelola kawasan hutan tersebut.

Hingga tahun 2015, kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 
80.495.833,01 ha (63,84%) dari total luas kawasan hutan 126.094.353,71 
ha (Ditjen Pengukuhan Kawasan dan Tata Lingkungan, 2015). Lambat-
nya penetapan kawasan hutan menimbulkan ketidakpastian dan memicu 
munculnya konflik tenurial (lahan). Hal tersebut ditambah lagi dengan 
ditemukannya sekitar 25.856 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan 
di mana sebanyak 36,7% hidup di bawah garis kemiskinan (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018a). 

Dilihat dari banyaknya kasus, pada tahun 2018 terjadi 410 konflik 
agraria. Secara akumulatif, selama empat tahun pemerintahan Presiden 
Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla telah terjadi sedikitnya 
1.769 konflik agraria, mencakup luas wilayah 807.177,6 ha dan 
melibatkan 87.568 kepala keluarga. Posisi tertinggi konflik agraria terjadi 
di sektor perkebunan dengan jumlah 144 kasus (35%), disusul konflik di 
sektor properti sebanyak 137 kasus (33%), pertanian 53 kasus (13%), 
pertambangan 29 kasus (7%), kehutanan 19 kasus (5%), pembangunan 
infrastruktur 16 kasus (4%), serta pesisir/kelautan 12 kasus (3%). 
Sebanyak 60% atau 83 kasus konflik di sektor perkebunan terjadi di 
perkebunan kelapa sawit.

Dilihat dari luasannya, di Indonesia telah terjadi konflik agraria seluas 
807.177,613 ha. Persentase terbesar (73%) terjadi di sektor perkebunan 
dengan luasan 591.640,32 ha, sektor kehutanan dengan luas 65.669,52 
ha, disusul dengan pesisir/kelautan seluas 54.052,6 ha, pertambangan 
49.692,6 ha, properti 13.004,763 ha, dan terakhir infrastruktur dengan 
luasan 4.859,32 ha (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2019).



6 |   Meretas Jalan Konflik Kehutanan

Sumber: KPA, 2019

Gambar 3 Luas konflik per sektor

Berbeda dengan konflik agraria lainnya, konflik kehutanan memiliki 
sifat spesifik, yaitu: 1) melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal 
sampai skala nasional dan internasional; 2) perbedaan status antara 
pihak yang “kuat” dan yang “lemah” sangat menonjol; dan 3) sering tidak 
muncul ke permukaan (laten) dan sangat sulit untuk diselesaikan karena 
terjadi di tempat terpencil (Wulan, et.al., 2004). Keunikan lain konflik di 
sektor kehutanan adalah terkait dengan sejarah (history) penguasaan 
lahan yang dibuktikan dengan umur pohon, kuburan nenek moyang, dan 
benda-benda lain sebagai penanda. Walaupun artefak-artefak tersebut 
dapat menceritakan banyak hal, tetapi masyarakat sering kali masih 
kalah dalam proses penyelesaian konflik. 

Penyebab konflik kehutanan sangat beragam, yaitu: status 
hukum penguasaan lahan, ketidakadilan dalam pendistribusian lahan, 
ketidakjelasan tata batas hutan, pembatasan akses masyarakat, pene-
tapan kawasan hutan atau perubahan penetapan fungsi hutan secara 
sepihak, pelanggaran perjanjian pihak-pihak terkait, perambahan, 
kerusakan lingkungan, kompensasi yang tidak layak, pencurian kayu, 
kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta kurangnya 
sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat (Muhdar, Muhammad, & 
Nasir, 2012; Wulan, et.al., 2004; Yasmi & Dhiaulhaq, 2012). 
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Dilihat dari pihak yang berkonflik, Safitri, et.al. (2011) membagi 
konflik kehutanan menjadi sembilan jenis sebagai berikut.

Konflik antara masyarakat adat dengan kementerian yang menguru-1. 
si kehutanan. Konflik ini terjadi akibat ditunjuk dan/atau ditetapkan-
nya sebuah wilayah adat sebagai kawasan hutan negara.
Konflik antara masyarakat vs kementerian yang mengurusi kehutan-2. 
an vs Badan Pertanahan Nasional (BPN). Konflik ini terjadi karena 
BPN menerbitkan bukti hak atas tanah pada wilayah yang di-
klasifikasikan sebagai kawasan hutan.
Konflik antara masyarakat transmigran vs masyarakat (adat/lokal) vs 3. 
kementerian yang mengurusi kehutanan vs pemerintah daerah vs 
BPN. Konflik ini terjadi karena program transmigrasi yang dilakukan 
di kawasan hutan.
Konflik antara masyarakat petani pendatang vs kementerian yang 4. 
mengurusi kehutanan vs pemerintah daerah. Konflik ini terjadi karena 
adanya gelombang petani pendatang yang memasuki kawasan 
hutan dan melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan tersebut.
Konflik antara masyarakat desa vs kementerian yang mengurusi 5. 
kehutanan, misalnya konflik karena kawasan hutan memasuki 
wilayah desa.
Konflik antara calo tanah vs elite politik vs masyarakat petani vs 6. 
kementerian yang mengurusi kehutanan vs BPN. Konflik karena 
adanya makelar/calo tanah yang umumnya didukung oleh organisasi 
masyarakat (ormas)/partai politik (parpol) yang memperjual-belikan 
tanah kawasan hutan dan membantu penerbitan sertifikat tanah 
tersebut.
Konflik antara masyarakat lokal (adat) vs pemegang izin7. . Kasus ini 
terjadi akibat Kementerian Kehutanan melakukan klaim secara sepi-
hak atas kawasan hutan dan memberikan hak memanfaatkannya 
kepada pemegang izin. Tipologi ini juga sering kali dipicu karena 
pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin.
Konflik antar-pemegang izin kehutanan dan izin-izin lain, seperti 8. 
pertambangan dan perkebunan.
Konflik karena gabungan berbagai aktor 1-8.9. 
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Sebagian besar konflik yang masuk ke Direktorat Penanganan 
Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Direktorat PKTHA) adalah konflik yang 
melibatkan perusahaan dan masyarakat, sebanyak 261 kasus (64,12%). 
Urutan kedua adalah konflik antara pemerintah dengan masyarakat, 
tercatat ada 93 kasus (22,85%). Urutan ketiga adalah konflik masyarakat 
dengan masyarakat sebanyak 22 kasus (5,41%). Sisanya konflik antara 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan masyarakat, pemerintah 
dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah, KPH dengan 
perusahaan, dan perusahaan dengan perusahaan. 

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019 (setelah diolah)

Gambar 4 Tipologi konflik berdasarkan pihak yang bersengketa.

D. Apa yang Telah Diupayakan Pemerintah dalam 
Mengatasi Konflik? 

Konflik menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua pihak. 
Konflik agraria telah mengakibatkan 607.886 ha lahan menjadi tidak 
produktif sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp146 
triliun (Gresnews, 2014; Zakaria, et.al, 2017). Secara langsung maupun 
tidak langsung, konflik merugikan masyarakat, pemerintah di daerah, 
pengusaha, serta merusak ekosistem hutan. Banyak perusahaan yang 
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bergerak di sektor kehutanan harus berjibaku melawan masyarakat. 
Disebutkan bahwa kondisi perusahaan pemegang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) beberapa waktu ini mengalami 
kelesuan dengan iklim usaha yang tidak kondusif, di mana salah satunya 
disebabkan karena terjadinya konflik di wilayah kerja mereka. Bagi 
pemerintah, konflik juga mengganggu kinerja pemerintah setempat. 
Bagi masyarakat, selain mengganggu ketenteraman, konflik membawa 
dampak yang begitu besar dalam perubahan kehidupannya (Iswari, 
2017). Menurut Yasmi, et.al. (2009), konflik tidak hanya memberikan 
dampak negatif. Dampak positif dari konflik adalah dapat menciptakan 
kesempatan untuk berpartisipasi pada pengelolaan hutan dan memberi 
ruang untuk negosiasi sebagai sarana pembelajaran. Apabila konflik 
lahan dapat terselesaikan dengan baik maka masing-masing pihak yang 
berkonflik (aktor) akan mengakui hak-hak atas lahan hutan dan derajat 
pemindahan hak-hak kepemilikan atas masing-masing lahan hutan dapat 
didefinisikan dengan baik (well define property right).

Meningkatnya konflik sumber daya alam, termasuk hutan, men-
dorong pemerintah membentuk struktur organisasi khusus dan menge-
luarkan peraturan untuk penanganan penyelesaian konflik. Penyelesaian 
konflik kehutanan menjadi tanggung jawab Direktorat PKTHA. Direktorat 
tersebut didukung oleh empat sub direktorat, yaitu: 1) Sub Direktorat 
Pemetaan Konflik, 2) Sub Direktorat Penanganan Konflik, 3) Sub 
Direktorat Penanganan Tenurial, dan 4) Sub Direktorat Pengakuan 
Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal. Struktur organisasi yang 
ada tidak memadai bila dibandingkan dengan jumlah konflik yang terjadi, 
apalagi hanya mempunyai lima unit pelaksana teknis di lima provinsi. 
Adalah keharusan bagi KLHK untuk berkolaborasi dengan para pihak 
guna penyelesaian konflik di daerah. KPH adalah salah satu tumpuannya 
karena KPH adalah organisasi teknis di tingkat tapak yang mengetahui 
dengan pasti kondisi masyarakat di wilayah kerjanya. Sayangnya, tidak 
semua KPH didukung oleh sumber daya yang memadai. Diperlukan 
penguatan kapasitas KPH agar bisa menjadi garda terdepan dalam 
pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk merekrut sumber daya 
manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas untuk melakukan mediasi 
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konflik. Hal ini penting, mengingat hampir seluruh kawasan hutan tidak 
ada satu pun yang bebas dari konflik. 

Sampai saat ini Direktorat PKTHA sudah melakukan pelatihan 
asesor sebanyak 253 orang. Asesor yang dilatih berasal dari Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas Kehutanan di daerah, 
dan KPH. Selain asesor, Direktorat PKTHA juga memiliki mitra, yaitu 
Impartial Mediator Network (IMN) dan Conflict Resolution Unit (CRU). 
Saat ini Direktorat PKTHA sedang mengajukan revisi P.84/Menlhk.
Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan 
dengan memasukkan keterlibatan pemda dalam penanganan konflik 
tenurial. Untuk tahap awal, konflik ditangani oleh daerah. Tidak semua 
konflik tenurial harus dilaporkan ke KLHK. Selain itu, ada perbaikan 
usulan, tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan 
(IPKTH) yang tadinya berupa SK Dirjen, kini menjadi SK Direktur. 
Perbaikan ini bermaksud untuk memperpendek rantai birokrasi sehingga 
konflik lebih cepat tertangani. Hal lain yang memberatkan Direktorat 
ini dalam bekerja adalah indikator kinerja yang diukur dari luasan, 
bukan jumlah kasus. Dalam implementasinya pengaduan konflik dan 
penanganannya berdasarkan kasus per kasus, bukan luasan. 

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019 (setelah diolah)

Gambar 5 Jumlah kasus konflik di lima besar pulau di Indonesia
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019b) mengklaim 
konflik yang tertangani sampai dengan tahun 2019 seluas 3.344.059 ha. 
Laporan konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang masuk 
ke KLHK sebanyak 320 kasus. Dari jumlah tersebut, telah diselesaikan 
dengan mediasi sebanyak 45 kasus, telah mencapai kesepakatan dalam 
bentuk kerja sama sebanyak 39 kasus, sebanyak 131 sedang dalam 
analisis dan dalam proses penyelesaian, dan 105 kasus belum lengkap 
berkas atau dokumennya. Berdasarkan data yang ada maka jumlah kasus 
terbanyak berasal dari Sumatra, yaitu 201 kasus dan selanjutnya dari 
Kalimantan 47 kasus serta 43 kasus dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan 
Hutan, tata cara penyelesaian konflik didahului dengan permohonan, 
verifikasi oleh tim independen penanganan konflik tenurial kawasan 
hutan (tim IPKTKH), dan assessment oleh tim asesor. Hasil analisis 
tim asesor terdiri dari tiga usul penyelesaian, yakni melalui mediasi, 
perhutanan sosial, dan penegakan hukum. Alur penanganan pengaduan 
konflik di KLHK, antara lain: desk study, assessment, pra mediasi, 
mediasi, drafting, dan tanda tangan MoU. Progres penanganan konflik di 
KLHK disajikan pada Gambar 6 berikut. 

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019 (setelah diolah)

Gambar 6 Progres penangan konflik kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup   dan 
Kehutanan



12 |   Meretas Jalan Konflik Kehutanan

Dalam kerangka hukum Indonesia, model penyelesaian konflik dapat 
dilakukan dalam bentuk litigasi dan non-litigasi. Kedua pilihan ini masing-
masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Umumnya, dalam konflik 
pengelolaan sumber daya hutan, para pihak yang bertikai memilih di luar 
jalur pengadilan atau non-litigasi, yakni dalam bentuk alternative dispute 
resolution (salah satunya melalui mediasi). Hasil penelitian BAPPENAS 
(2011) menyebutkan rata-rata proses berlangsung dalam waktu 1,2 
tahun dan lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan karena 
mempunyai peluang mendapatkan ganti rugi, kesepakatan dibangun 
berdasarkan kekeluargaan dan butuh waktu yang lebih singkat. Bentuk 
lain penyelesaian konflik adalah melalui peradilan adat, khususnya untuk 
daerah di mana hukum adat masih mendapat tempat dalam kehidupan 
masyarakat. Pengambilan keputusan secara adat mempertimbangkan 
prinsip kemanusiaan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Sanksi yang 
dipakai adalah sanksi sosial dan denda (Muhdar, et.al., 2012).

Proses negosiasi secara spontan antara dua pihak yang terlibat 
dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang 
sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi 
karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. Namun 
demikian, proses spontan kadang tidak berhasil dan penyelesaian 
konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga (Wulan, et.al., 2004). 
Masalahnya, siapa yang menjadi pihak ketiga? Saat ini KLHK sudah 
mempersiapkan beberapa tenaga khusus untuk melakukan tugas 
mediasi konflik, tetapi jumlahnya terbatas dan tidak mempunyai waktu 
yang cukup untuk melakukan pendampingan. Salah satu institusi yang 
harusnya dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas mediasi adalah 
institusi pengelola hutan di tingkat tapak, seperti KPH, Taman Nasional, 
dan BKSDA. Selama ini, recruitment pegawai hanya mensyaratkan 
kemampuan teknis mengelola hutan sehingga sudah menjadi keharusan 
untuk mengangkat pegawai yang mempunyai kapasitas dalam pena-
nganan konflik. Kegiatan pengelolaan hutan tidak akan berjalan dengan 
baik bila masalah konfliknya tidak ditangani.

Kasus-kasus penguasaan tanah di dalam kawasan hutan berakar 
pada persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang rumit serta melibatkan 
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beberapa pihak yang mengklaim bahwa lahan yang mereka kelola 
mempunyai legalitas hukum yang harus dipertahankan. Kemandegan 
penyelesaian konflik agraria mendorong pemerintah mengambil 
langkah strategis dengan membentuk Tim Percepatan Penyelesaian 
Konflik Agraria (TPPKA) di bawah Kantor Staf Kepresidenan (KSP). 
Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk mengatasi bottleneck atas 
penyelesaian konflik yang terjadi. Tim ini telah berhasil menyelesaikan 
konflik di Pulau Pari dan konflik kehutanan di Kalimantan Timur. 

Adiwibowo & Mardiana (2009), menunjukkan krisis ekologi dan 
konflik pengelolaan hutan negara lebih banyak disebabkan masalah-
masalah struktural serta kebijakan negara dalam memandang, me-
man faatkan, dan mengelola sumber daya alam yang sangat kental 
diwarnai oleh berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan militer 
negara yang tumpang-tindih sejak masa kolonial Belanda hingga era 
desentralisasi. Banyak konflik sudah menahun dan menjadi gunung es 
yang sulit teratasi. Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat 
proses penyelesaaian konflik dalam kawasan hutan adalah dengan 
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 Tahun 2017 tentang 
Penyesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah berpacu 
dengan munculnya konflik-konflik baru. Upaya penegakan hukum untuk 
menyelesaikan kasus-kasus tersebut sering kali tidak membuahkan 
hasil dan justru menyulut reaksi kontraproduktif dari pihak-pihak yang 
terlibat. Konflik tenurial terus meningkat, sementara kinerja lembaga 
penyelesaian konflik tenurial yang ada dapat dikatakan belum sesuai 
harapan (Afiff, et.al., 2010).
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Tabel 1 Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan                                        
Menurut Perpres 88/2017

No
Periode Penguasaan/
Pemanfaatan Lahan

Kawasan 
Hutan

Jenis 
Penguasaan 

Tanah

Verifikasi 
Lapangan

Peta 
Penyelesaian

1. Sebelum ditunjuk 
sebagai kawasan 
hutan

Perubahan 
batas*

2. Setelah 
ditunjuk 
sebagai 
kawasan 
hutan

Provinsi 
dengan 
kawasan 
hutan 
<30%

Hutan 
Konservasi

Resettlement

Hutan 
Lindung

Pemukiman, 
Fasum Fasos

Kriteria HL Resettlement
Kriteria Non-HL TMKH***

Lahan garapan Perhutanan 
Sosial

Hutan 
Produksi

Pemukiman, 
Fasum Fasos

Kriteria 
pemukiman

TMKH
Resettlement
Perhutanan 
sosial

Lahan garapan
Provinsi 
dengan 
kawasan 
hutan 
>30%%

Hutan 
Konservasi

Resettlement

Hutan 
Lindung

Pemukiman, 
Fasum Fasos

Kriteria HL Resettlement
Kriteria Non-HL Perubahan 

batas*
Lahan garapan >20 tahun Perubahan 

batas**
>20 tahun Perubahan 

batas*
Hutan 
Produksi

Pemukiman, 
Fasum Fasos

Kriteria 
pemukiman

Perubahan 
batas*

Lahan garapan >20 tahun Perubahan 
batas**

>20 tahun Perubahan 
batas*

Keterangan:
* Perubahan batas, pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan
** Perubahan batas harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan
*** Harus melalui proses perubahan fungsi hutan terlebih dahulu
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Kondisi tersebut mendorong beberapa pihak menyuarakan 
adanya land amnesty sebagai terobosan kebijakan untuk menjawab 
keterbatasan peraturan saat ini. Kebijakan itu dipilih oleh negara Brazil, 
tapi ditentang oleh organisasi lingkungan dan petani dengan alasan 
bahwa pemberian land amnesty hanya menguntungkan pemilik lahan 
skala besar dan para penebang pohon illegal. Land amnesty juga 
harus diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang 
tepat dan tidak terindikasi terkait pemodal sehingga tujuan peningkatan 
kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal/adat dapat 
terwujud (Wibowo, et.al., 2019). Jika pemerintah serius ingin mengadopsi 
kebijakan land amnesty, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, 
antara lain: kelengkapan dan kesahihan data historis lahan, kriteria dan 
indikator lahan yang dapat mengajukan land amnesty, serta menunjuk 
lembaga kredibel untuk melakukan penilaian.
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Bab 2

KONFLIK KPH DAN MASYARAKAT

Sulistya Ekawati, Ramawati, & Niken Sakuntaladewi

Banyak pihak menyepakati KPH adalah tumpuan harapan atas 
berbagai masalah yang dihadapi sektor kehutanan. KPH 

mengemban tugas sebagai garda terdepan pengelolaan hutan di 
Indonesia. Kawasan hutan adalah milik negara, tetapi negara tidak 
punya sumber daya yang cukup untuk melakukan fungsi pengelolaan di 
seluruh kawasan hutan miliknya. KPH dibangun sebagai wakil negara 
di tingkat tapak. Sebagai sebuah institusi yang masih baru, KPH harus 
membenahi diri dan berpacu dengan dinamika permasalahan yang 
terjadi di lapangan. Ibarat seorang koki yang baru belajar memasak, 
masakan KPH sudah ditunggu banyak orang. Ironisnya, terkadang 
peralatan untuk memasak belum cukup lengkap. 

Data pada Rakornas KPH menyebutkan bahwa per Juli 2019 KPH 
seluruh Indonesia yang sudah ditetapkan sebanyak 532 unit, terdiri dari 
344 KPHP dan 188 KPHL. Sebanyak 381 KPH sudah berlembaga (212 
KPHP dan 169 KPHL) dan 253 sudah mendapatkan pengesahan RPHJP 
(145 KPHP dan 108 KPHL). KLHK mengirimkan tenaga bakti rimbawan 
untuk menambah SDM di KPH, saat ini ada 1.437 orang (927 orang di 
KPHP dan 510 orang di KPHL). Setiap KPH mendapat alokasi indikatif 
arahan pemanfaatan lahan berbasis masyarakat dari Direktorat Jenderal 
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
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Gambar 7 Figur KPH di Indonesia

Beberapa tulisan menyatakan bahwa sebagian KPH belum benar-
benar beroperasi dengan baik seperti yang diamanatkan dalam 
peraturan perundang-undangan (Apriyani & Nanggara, 2015; Ekawati, 
et.al., 2019), bahkan sebagian masih sibuk dengan urusan melengkapi 
struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan 
sarana-prasarana (sarpras)-nya. KLHK terus berjuang untuk menambah 
SDM dan sapras di KPH. Sebenarnya, organisasi KPH merupakan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah sehingga urusan SDM dan sarpras menjadi 
tanggung jawab pemerintah provinsi. Sayangnya, belum semua daerah 
menganggap urusan kehutanan sebagai prioritas di daerahnya.

Di beberapa KPH, keberadaan masyarakat sudah ada sebelum 
penunjukan dan penetapan kawasan hutan. Hutan tidak lepas dari 
adanya manusia, seperti keberadaan masyarakat adat yang telah 
bermukim berpuluh-puluh tahun di wilayah tersebut. Pengelolaan hutan 
harus ditempatkan dalam pola antropologis dan tidak hanya melulu 
praktik pengelolaan teknis kehutanan (silvikultur). KPH tidak akan dapat 
menjalankan fungsi pengelolaan hutan bila tidak mendapat dukungan 
semua pihak, tidak terkecuali masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan 
dalam kegiatan pembangunan kehutanan di wilayah KPH. Tantangannya 
adalah masyarakat belum begitu familiar dengan KPH sebagai institusi 
yang bertugas menjaga dan mengelola hutan. Untuk menjalankan tugas 



21Meretas Jalan Konflik Kehutanan   |

pokok dan fungsinya, KPH harus mengidentifikasi beberapa persoalan, 
seperti konflik tata batas, tumpang-tindih perizinan, kepastian kawasan, 
kebakaran hutan, perambahan, illegal logging, dan sebagainya.

Sumber: Sekjen KLHK, 2018

Gambar 8 SDM dan sapras di KPH

KPH diharapkan dapat berperan dalam menyelesaikan konflik 
tenurial kawasan hutan karena KPH memiliki peran penting dalam 
mengidentifikasi, memfasilitasi, dan menentukan pilihan penyelesaian 
konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan 
oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh 
untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan 
hutan yang berkelanjutan. 

Konflik di KPHA. 

Working Grup Tenure (2012) mencatat, konflik yang terjadi di 
kawasan hutan antara KPH dengan masyarakat mengalami peningkatan 
yang sangat tajam. Hingga tahun 2001 konflik yang terjadi di wilayah 
KPH merebak secara merata di seluruh kawasan hutan di Indonesia. 
Kondisi tersebut relevan dengan data pada Direktorat Penanganan 
Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA). Konflik antara KPH dengan 
masyarakat menjadi menarik untuk didalami karena KPH adalah institusi 
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sekitar hutan. Data 
tahun 2019 menurun karena merupakan tahun berjalan sehingga data 
belum masuk semua.
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Sumber: Direktorat KKTHA, 2019 (setelah diolah)

Gambar 9 Konflik yang melibatkan KPH dari tahun 2016-2019

Beberapa tulisan mencatat sejumlah konflik yang terjadi di KPH 
seperti yang terjadi di KPH Rinjani Barat, KPH Banjar, KPH Kapuas, 
KPH Gularaya, dan KPH Way Terusan Register 47. Penyebab konflik 
adalah ketidakjelasan status lahan dan perbedaan nilai tentang hutan. 
Lahan itu sudah berpuluh tahun digarap oleh masyarakat sehingga 
terjalin ikatan batin yang kuat di hati masyarakat dan mengklaim lahan 
itu sebagai miliknya. Di sisi lain, secara sepihak KLHK menyatakan 
bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan atau pada kasus yang 
berbeda ada perusahaan yang mengklaim mendapatkan izin konsesi di 
lahan tersebut. Ketidakjelasan status kawasan yang dikelola masyarakat 
menjadi semakin rumit ketika BPN bersama Pemda memperkuat posisi 
masyarakat dengan menerbitkan sertifikat, surat keterangan tanah dari 
desa, dan keputusan desa definitif (Suciana, et.al., 2013).

Kaum Weberian menyatakan fenomena munculnya konflik tidak 
sekadar disebabkan oleh ketimpangan sumber daya ekonomi atau 
produksi sebagaimana yang disinyalir selama ini oleh berbagai pihak. 
Konflik terjadi dengan cara yang lebih luas dari sekadar faktor ekonomi. 
Secara umum, konflik yang terjadi di masyarakat sebagian besar 
disebabkan oleh berbagai aspek sosial. Terjadinya konflik sosial dapat 
diakibatkan oleh berbagai macam sebab, salah satunya karena adanya 
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ketidakseimbangan hubungan sosial yang terjalin. Dahrendorf memahami 
hubungan-hubungan dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan 
(Susan, 2009). Konflik antara KPH dan masyarakat juga disebabkan oleh 
kedua faktor tersebut. Ada ketimpangan hubungan sosial antara negara 
sebagai penguasa (KPH) dengan rakyat (masyarakat). Ketimpangan itu 
terjadi akibat perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan, 
dan perubahan-perubahan sosial yang menjadi penyebab konflik (Setiadi 
& Kolip, 2011). Pemicu konflik lainnya adalah perbedaan persepsi, 
perubahan tata nilai terkait kepemilikan lahan, dan pengaruh pihak lain 
(Puspitarani, Warsito, & Retno, 2012).

Kenyataan di lapangan menjelaskan bahwa penunjukan dan 
penetapan kawasan hutan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. 
Penunjukan sepihak kawasan hutan di masa lalu oleh pemerintah 
menjadi salah satu faktor pemicu maraknya konflik-konflik di kawasan 
hutan (Andreas, 2017). Penguasaan lahan oleh masyarakat sekitar hutan 
dianggap melanggar hukum dan diberi sanksi, padahal sejak nenek 
moyangnya, mereka hidup dari pengelolaan lahan. Perampasan sepihak 
telah membuat guncangan kehidupan di masyarakat yang rata-rata 
lemah dalam pengetahuan, miskin dalam permodalan, dan terpinggirkan 
dari aksesibilitas. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk membela 
diri sehingga mendorong mereka untuk mempertahankan lahan tempat 
bergantung hidupnya. Kondisi ini mempertegas pendapat Turner (1998), 
faktor yang memicu terjadinya konflik social, yaitu ketidakmerataan 
distribusi sumber daya ke masyarakat dan ditariknya kembali legitimasi 
penguasa politik dari masyarakat kelas bawah.

Faktor penyebab konflik dikelompokkan oleh WG Tenure (2012) 
menjadi tiga faktor utama sebagai berikut.

Faktor hukum, berupa kepastian status kawasan hutan di mana di 1. 
satu sisi kawasan manajemen unit KPH merupakan hutan negara, 
namun di sisi lain diklaim oleh masyarakat setempat sebagai 
kawasan hutan adat.
Faktor ekonomi, berupa ketimpangan pengaturan pemerataan 2. 
distri busi manfaat hasil hutan antara pusat, daerah, dan lokal/
masyarakat.
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Faktor budaya, berupa dominasi sistem dan tata nilai komunitas luar 3. 
yang merefleksikan budaya modern dengan sistem dan tata nilai 
komunitas yang merefleksikan unsur-unsur tradisional.

Tabel 2 Faktor Penyebab dan Status Penyelesaian Konflik di Beberapa KPH

No. Kph Penyebab
Status Penyelesaian 

Konflik
Sumber

1. KPH 
Rinjani 
Barat

Perubahan batas - 
kawasan hutan yang tidak 
partisipatif
Sertifikat hak milik (SHM) - 
saat program prona 
tahun 1983 di wilayah 
KPH

Kemitraan KPH Rinjani - 
Barat dengan Koperasi 
Kompak Sejahtera 
dengan bentuk 
pemanfatan hutan 
tanaman di areal 
hutan produksi seluas 
± 2.000 ha
MoU antara Gubernur - 
dengan Bupati 
Lombok Barat

WGT, 2012; 
Suciana, et.al., 
2013; Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 
kehutanan 
NTB, 2017

2. KPH 
Banjar 

Klaim lahan garapan 
masyarakat pada kawasan 
hutan

Tuntutan masyarakat 
enclave, KPH melakukan 
mediasi melalui 
program PS

Harun & 
Dwiprabowo, 
2015; Suciana, 
et.al., 2013

3. KPH 
Kapuas

Eks pengembangan lahan 
gambut (PLG) untuk 
pertanian tanaman pangan 
yang semula statusnya 
hutan produksi dan hutan 
produksi konversi menjadi 
hutan lindung

Pengajuan skema hutan 
desa

Suciana, et.al., 
2013

4. KPHP 
Register 
47 Way 
Terusan

Tumpang-tindih lahan 
antara masyarakat, 
perusahaan tebu (PT BS3), 
dan perusahaan HTI (PT 
BSA)

Pengajuan Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), 
Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR), kemitraan

WGT, 2012; 
Suciana, et.al., 
2013; Alviya 
& Suryandari, 
2008

5. KPH 
Gularaya

Klaim kawasan hutan - 
oleh elite
Klaim tanah adat suku - 
Tolaki
Konflik antarmasyarakat- 

Pembentukan forum 
multipihak

Suciana, et.al., 
2013
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No. Kph Penyebab
Status Penyelesaian 

Konflik
Sumber

6. KPH 
Poigar

Pemukiman dalam - 
kawasan
Perbedaan batas kawasan - 
hutan antara KPH dan 
masyarakat, perambahan, 
penambangan emas

Kemitraan antara KPH 
dengan masyarakat, 
penegakan hukum

Irawan, Mairi, 
& Ekawati, 
2016

7. KPHP 
Lakitan

Tuntutan hak milik dan hak 
akses kawasan hutan oleh 
masyarakat

Mengusulkan Hutan 
Desa (HD) dan HKm

Gamin, 2014

Sebuah konflik akan selalu bergerak dan berubah, bahkan ketika 
para pihak mengalami jalan buntu. Eskalasi dan polarisasi yang tidak 
terkendali memperkecil kemungkinan adanya kerja sama antara pihak 
yang berkonflik dan cenderung mengarah kepada kekerasan (Bartos & 
Wehr, 2002). Demikian juga yang terjadi di konflik KPH, beberapa konflik 
yang sebelumnya berupa konflik laten yang tidak tampak di permukaan, 
berubah menjadi konflik mencuat (emerging) dan konflik terbuka 
(manifest). Peran KPH untuk mengelola konflik menjadi sangat penting 
agar konflik tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Terlepas dari dampak yang ditimbulkan, konflik dapat dilihat dari 
aspek negatif maupun positif (Yasmi, Guernier, & Colfer, 2009). Aspek 
positif konflik hutan dapat menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi 
pada pengelolaan hutan, memberi ruang negosiasi dan prosesnya untuk 
pembelajaran. Bila konflik lahan dapat terselesaikan dengan baik maka 
masing-masing pihak yang berkonflik (aktor) akan mengakui hak-hak 
atas lahan hutan dan derajat pemindahan hak-hak kepemilikan atas 
masing-masing lahan hutan dapat didefinisikan dengan baik (well define 
property right). Hutan berada pada status yang pasti/mantap sehingga 
kelestarian pengelolaan hutan (sustainable forest management) dapat 
terwujud. Kondisi ini terjadi ketika resolusi konflik yang dipilih adalah 
bentuk-bentuk legal akses masyarakat untuk mengelola hutan. Ada titik 
temu antara KPH dan masyarakat. Masyarakat mengakui kawasan hutan 
dan mereka diberi akses untuk mengelolanya. 
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B. Apa yang Harus Dilakukan KPH dalam Penyelesaian 
Konflik?

Sebagai bagian dari sistem pembangunan wilayah, KPH dituntut ikut 
berperan dalam menyelesaikan masalah di wilayahnya, tidak terkecuali 
masalah sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan hutan 
di KPH diupayakan sejauh mungkin mampu mengakomodir kepentingan 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Oleh karena itu, dalam rangka 
merumuskan perencanaan pengelolaan hutan di KPH perlu dilakukan 
inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan. 
Data dan informasi hasil inventarisasi sosial budaya dapat dijadikan 
sebagai dasar perencanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Berdasarkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010, KPH dimandatkan 
untuk membuat blok-blok pengelolaan hutan yang memungkinkan 
terjadinya kolaborasi antara KPH dengan masyarakat. Di KPHL dikenal 
dengan adanya blok pemanfaatan yang di dalamnya mencakup izin 
pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), izin pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan izin pemanfaatan kawasan hutan (HKm, HD, dan 
kemitraan). Di KPHK ada zona tradisional dan zona khusus untuk 
mengakomodir pemanfatan hutan bagi masyarakat. Di KPHP ada blok 
pemberdayaan yang di dalamnya mencakup izin pemanfaatan kayu, izin 
pemungutan HHBK pada HKm, HD, dan kemitraan.

Sebagian wilayah KPH dicadangkan sebagai area perhutanan sosial. 
Awalnya, sempat terjadi perdebatan antara pengelolaan wilayah tertentu 
dan perhutanan sosial di KPH, tetapi akhirnya ditemukan kesepakatan 
bahwa lokasi perhutanan sosial mengacu pada Peta Indikatif Areal 
Perhutanan Sosial (PIAPS). Khusus untuk KPH yang telah memiliki 
rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional 
tetap mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjangnya 
KPH. Arah kebijakan yang diambil KLHK dalam alokasi PIAPS di KPH 
dapat dibaca sebagai penguatan peran KPH selaku mediator konflik 
di lapangan karena PIAPS diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, 
kegiatan restorasi gambut, dan/atau restorasi ekosistem. Pilihan 
kebijakan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pengelolaan hutan 
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di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada ketidakpastian status dan 
batas kawasan hutan yang menyebabkan konflik yang tak berkesudahan 
(Suciana, et.al., 2013). Gambar 10 dan Gambar 11 menunjukkan areal 
indikatif dan definitif perhutanan sosial di KPH. Pada gambar tersebut 
tampak ada gap yang sangat besar tentang pelaksanaan perhutanan 
sosial di Papua. 

Sumber: Sekjen KLHK, 2018

Gambar 10 Indikatif areal perhutanan sosial di KPH

Sumber: Sekjen KLHK, 2018

Gambar 11 Definitif areal perhutanan sosial di KPH
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KPH mempunyai peran strategis untuk mendukung perhutanan 
sosial, baik pada saat pra-izin maupun pasca perizinan, baik skema 
HKm, HD, HTR, kemitraan, dan Hutan Adat (HA). Tanggung jawab yang 
diberikan kepada KPH tersebut seharusnya diikuti dengan pe ningkatan 
kapasitas KPH. Kondisinya menjadi sulit ketika kewenangan pengang-
katan dan penempatan pegawai di KPH menjadi kewenangan peme-
rintah provinsi. Begitu juga dalam hal pendanaan dan sarpras, sebagian 
besar masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat.

Tabel 3 Peran KPH dalam Perhutanan Sosial

No.
Tahapan 

Perhutanan 
Sosial (PS)

Peran KPH dalam PS

1. Pra-perizinan PS Membantu sosialisasi lima skema PS serta hak dan - 
kewajiban pemegang izin PS.
Menyelaraskan RPHJP KPH dengan PIAPS (penetapan - 
blok pemanfaatan hutan lindung dan blok pemberdayaan 
hutan produksi).
Mengidentifikasi lima skema PS di areal KPH sesuai - 
potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Memberikan informasi kondisi areal usulan izin PS, - 
ada-tidaknya potensi konflik, dan membantu upaya 
penyelesaian konflik.
Membantu masyarakat dalam memilih skema PS dan - 
penyusunan usulan sesuai skema yang dipilih.

2. Perencanaan Memfasilitasi KUPS dalam melaksanakan penandaan - 
batas arealnya.
Menyelaraskan RKU izin PS dengan fungsi kawasan dan - 
pembagian blok KPH.
Memfasilitasi KUPS dalam melaksanakan identifikasi dan - 
inventarisasi potensi dan pemetaan arealnya.
Membantu penetapan ruang pengelolaan hutan (blok - 
perlindungan dan blok pemanfaatan) dan penyusunan RKU.
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No.
Tahapan 

Perhutanan 
Sosial (PS)

Peran KPH dalam PS

3. Pembentukan 
dan penguatan 
kelembagaan

Membantu pembentukan KUPS.- 
Menghubungkan KUPS dengan dinas koperasi dan pihak - 
lain untuk penguatan kelembagaan usaha menjadi 
koperasi dan BUMDes.
Memfasilitasi peningkatan pengetahuan melalui - 
pemberian informasi (misalnya tata usaha kayu), 
pelatihan, sekolah lapang, penyediaan leaflet/booklet, 
dan studi banding.
Membantu masyarakat dalam penetapan penghitungan - 
bagi hasil kerja sama.
Membantu penyelesaian konflik.- 
Menyediakan/memberikan pendampingan kepada - 
masyarakat pra-izin, proses izin, dan pasca-izin.
Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap - 
gangguan pihak lain dalam pengembangan perhutanan 
sosial.
KPH menjadi bagian/anggota dari Pokja Provinsi.- 
Melakukan pemantauan - progress kegiatan PS bersama 
BPSKL melalui SiNav PS serta menilai kinerja KUPS (blue, 
silver, gold, platinum)

4. Peningkatan nilai 
produksi dan 
permodalan

Membantu masyarakat mendapatkan bantuan sarana - 
wisata alam, pengembangan jasa wisata, dan promosi 
wisata alam.
Membantu masyarakat mendapatkan bantuan bibit - 
tanaman dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan asset 
tanaman dan produktivitas lahan.
Membantu masyarakat mendapatkan fasilitas dalam - 
peningkatan nilai produk, legalisasi produk, dan kemasan.
Membantu masyarakat untuk mendapatkan akses - 
permodalan melalui BLU, bank, dan sumber pendanaan 
lainnya.
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No.
Tahapan 

Perhutanan 
Sosial (PS)

Peran KPH dalam PS

5. Peningkatan 
pemasaran

Memberikan info pasar komoditi bernilai ekonomi tinggi.- 
Memfasilitasi masyarakat dalam promosi, pameran, temu - 
usaha, dan kemitraan usaha produk perhutanan social.
Memfasilitasi pelatihan kewirausahaan.- 
Menjadi - offtaker dari produk kelompok tani PS.
Membantu masyarakat membangun kerja sama dengan - 
KPH atau pihak ketiga dalam pemasaran produk PS.

Sumber: Dirjen PSKL, 2019.

Sumber: Sekjen KLHK, 2017

Gambar 12 Indikatif alokasi kawasan hutan untuk TORA di KPH

Menurut Djajono (2018), KPH juga menjadi bagian penting dalam 
program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Pengelola KPH menjadi 
bagian penting dari salah satu tim penyelesaian Penguasaan Tanah 
dalam Kawasan Hutan (PTKH). Keberadaan KPH menjadi penting 
saat tim melakukan inventarisasi dan verifikasi lapangan terhadap 
obyek TORA karena sebagai pengelola tapak sudah sepatutnya KPH 
lebih mengetahui dan lebih paham dalam pengenalan permasalahan 
PTKH. Pengelola KPH menjadi anggota Tim Inventarisasi dan Verifikasi 
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH).
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C. Kinerja KPH dalam Resolusi Konflik

Konflik mempunyai sifat dan motif yang kompleks, setiap bentuk 
konflik mempunyai pendekatan dan arah perkembangan yang 
berbeda-beda. Karena sifatnya yang kompleks itulah, upaya tata 
kelola konflik membutuhkan pendekatan dan strategi khusus. Salah 
satunya dengan melakukan pengelompokan konflik berdasarkan jenis 
dan tipenya. KPH dengan berbagai keterbatasan sudah menyadari 
bahwa pengelolaan hutan tidak akan berjalan bila tidak terlebih 
dahulu mengenali dan mengelola konflik di wilayahnya. Gambar 13 
menjelaskan kinerja penyelesaian konflik oleh KPHL. Dari 22 KPHL, 
yang telah mengidentifikasi konflik di wilayahnya sebanyak 43 kasus 
dan telah melakukan upaya mediasi sebanyak 42 kasus. Informasi ini 
merupakan berita gembira karena dengan keterbatasan, KPH berusaha 
menyelesaikan konflik di wilayahnya. 

Sumber: Direktorat KPHL, 2017 (diolah)

Gambar 13 Kegiatan mediasi dan resolusi konflik di KPHL

Kinerja KPHP dalam penyelesaian konflik dapat dilihat pada 
berkurangnya jumlah gangguan konflik di wilayah KPH yang dicerminkan 
dari berkurangnya kasus perambahan hutan, perubahan jumlah kasus 
tenurial, dan menurunnya jumlah hotspot. Ketiga ukuran tersebut 
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mencerminkan KPH menjalankan fungsinya sebagai pengelola hutan 
di tingkat tapak. Beberapa KPH sudah melakukan kerja sama dengan 
masyarakat yang diwadahi dalam kemitraan, baik yang sedang proses 
pengajuan izin kemitraan kehutanan maupun yang sudah resmi 
melakukan kontrak kerja sama. Dalam kurun waktu 2015-2018 terjadi 
peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan.

Sumber: Sekjen KLHK, 2019

Gambar 14 Berkurangnya persentase jumlah gangguan/konflik di wilayah KPHP

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2019) me-
nyatakan bahwa keberadaan KPH khususnya KPHP telah mampu 
memberikan pengaruh yang signifikan selama 4 tahun terakhir 2015-
2018 sebagai berikut. 

Meningkatnya usaha investasi produktif sebesar 111,79% 1. 
(Rp50.837.862.510).
Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam usaha 2. 
produktif sebesar 135,78% dan peningkatan pendapatan KK per 
bulan hasil kerja sama sebesar 252,95% (13.845 KK).
Penurunan jumlah konflik tenurial sebesar 32,20% (120 konflik).3. 
Penurunan jumlah 4. hotspot sebesar 71,72% (341 titik).
Penurunan laju deforestasi sebesar 5,18% (485.428,1 ha). 5. 



33Meretas Jalan Konflik Kehutanan   |

Sumber: Sekjen KLHK, 2019

Gambar 15 Peningkatan persentase pendapatan masyarakat yang menjadi mitra KPHP

D. Catatan Penguatan KPH Selaku Mediator                           
dan Fasilitator Resolusi Konflik sebagai Terobosan 
Penyempurnaan Kebijakan

Banyak KPH memilih program perhutanan sosial sebagai salah 
satu upaya untuk resolusi konflik. Dari beberapa kasus terlihat ada 
yang berhasil, ada pula yang gagal. Mengapa demikian? Keberhasilan 
perhutanan sosial sebagai sebuah resolusi konflik di KPH tergantung 
banyak faktor, seperti karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, 
eskalasi konflik yang berkembang, kemampuan pendamping dalam 
mediasi konflik, dan kepemimpinan Kepala KPH.

Penolakan masyarakat terhadap perhutanan sosial tahun 2012 
tidak menyurutkan KPH Rinjani Barat dan LSM Samantha untuk 
menyelesaikan konflik dengan pilihan skema HKm, HTR, atau kemitraan. 
Aktivis Samanta berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat yang me-
nolak perhutanan sosial dan melakukan berbagai pertemuan warga. 
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Sepanjang tahun 2013, Samanta dan KPH Rinjani Barat meyakinkan 
masyarakat bahwa perhutanan sosial adalah pilihan terbaik mengakhiri 
konflik, sebelum mereka menerima kemitraan kehutanan sebagai pola 
penyelesaian konflik (Taqiuddin, Sulistiyono, & Sudarsono, 2018).

Pengalaman serupa dihadapi oleh KPH di Perum Perhutani, 
tepatnya di KPH Randublatung. KPH itu telah melakukan berbagai cara 
melalui program-program pemberdayaan untuk mengatasi dan meredam 
konflik seperti sosialisasi PHBM, penyuluhan dan pelatihan keterampilan, 
pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pemberian bantuan, dan lain 
sebagainya, namun belum sepenuhnya berhasil. Beberapa alternatif 
yang ditawarkan untuk penanganan konflik seperti melalui pendekatan 
kolaboratif dengan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, 
pengelolaan sumber daya hutan yang lebih partisipatif, peningkatan 
kualitas SDM, dan penguatan manajemen organisasi (Puspitarani, et.al., 
2012). KPH Berau Barat memilih pola kemitraan sebagai resolusi konflik 
dengan masyarakat (GIZ, 2017).

Situasi umum praktik resolusi konflik yang dihadapi KPH saat ini, 
antara lain: 1) koordinasi antarsektor masih kurang, 2) koordinasi vertikal 
masih lemah, 3) peran adat/pemda belum maksimal, 4) ketergantungan 
pada aktor luar, 5) mediator terbatas, 6) masih mengutamakan 
penerapan hukum, dan 7) dukungan LSM kurang konsisten (WGT, 
2017). Kelembagaan resolusi konflik ke depan diarahkan pada tim mediasi 
multistakeholder untuk peningkatan mekanisme resolusi konflik hutan di 
tingkat kabupaten. Lembaga ini di bawah meja (desk) penanganan konflik, 
dengan tugas: 1) Memberikan penilaian konflik dan layanan mediasi 
dan 2) Secara efektif mengoordinasikan kegiatan resolusi konflik lintas 
sektor, provinsi, dan level nasional. Prinsip ‘subsidiaritas’ dipilih dengan 
pertimbangan efektivitas manajemen konflik di tingkat nasional, provinsi, 
dan kabupaten. Sistem tersebut akan memungkinkan tingkat nasional dan 
provinsi untuk meminta penilaian konflik dan layanan mediasi dari mediator 
berbasis kabupaten, sedangkan tingkat kabupaten bisa meminta dan 
menerima bantuan dari tingkat provinsi atau nasional (GIZ, 2015). 

Ada empat opsi untuk meletakkan meja (desk) penanganan konflik 
di daerah. Opsi pertama, lembaga tersebut diletakkan di bawah struktur 
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Sekretaris Daerah. Opsi kedua, meletakkan meja (desk) penanganan 
konflik di bawah Pokja Monitoring dan Antisipasi Konflik di Bappeda. Opsi 
ketiga, meletakkan meja (desk) penanganan konflik di KPH, dan opsi 
keempat, meja (desk) tersebut diletakkan langsung di bawah bupati (WGT, 
2017). Banyak kalangan menilai penempatan meja (desk) penanganan 
konflik di KPH adalah opsi terbaik. Hal itu sependapat dengan Gamin 
(2014) dan WGT (2012), sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki 
peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial 
kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi 
tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. 
KPH adalah garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan 
masyarakat sekitar hutan di wilayah kerjanya. KPH juga pihak yang 
mengerti secara detail karakteristik masyarakat dan sejarah penguasaan 
lahan masyarakat setempat. 
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Bab 3

KONFLIK PERUSAHAAN                   
DENGAN MASYARAKAT

Surati, Sylviani, Niken Sakuntaladewi, & Desmiwati

Gambaran UmumA. 

Ketidakpastian dalam penguasaan kawasan hutan menghambat 
efektivitas pengelolaan hutan, baik bagi masyarakat lokal, swasta, 
maupun pemerintah sehingga akan terjadi tumpang-tindih pemanfaatan 
lahan kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan tidak lepas dari 
pengaruh sosial masyarakat yang berada di desa-desa sekitar kawasan 
hutan. Tinggi-rendahnya tekanan terhadap kawasan hutan dapat di-
indikasikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 
sekitar kawasan hutan tersebut. Masalah tenurial (klaim atas hak) 
merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik pengelolaan 
hutan di Indonesia (Sylviani, Suryandari, Sakuntaladewi, & Surati, 2015).

Menurut Ulfah dalam Marina & Dharmawan (2011) konflik pe-
ngelolaan sumber daya hutan yang sering terjadi adalah konflik antara 
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, baik hutan produksi (HP), 
hutan lindung (HL), maupun hutan konservasi (HK), dengan berbagai 
pihak luar yang dianggap memiliki otoritas dalam pengelolaan sumber 
daya hutan, di antaranya perusahaan. Konflik yang terjadi dapat berupa 
konflik tertutup, mencuat, maupun terbuka tergantung karakteristik 



40 |   Meretas Jalan Konflik Kehutanan

aktor-aktor yang berselisih. Menurut level permasalahannya, konflik 
sumber daya hutan cenderung berwujud konflik vertikal dan horizontal, 
baik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat maupun konflik 
antarmasyarakat (Mawardi, 2004). 

Banyak faktor yang memengaruhi pemanfaatan sumber daya yang 
berkelanjutan seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, ekonomi, 
struktur perekonomian, keterkaitan dengan ekonomi internasional, dan 
ideologi politik dari sebuah negara. Penguasaan lahan adalah faktor 
lain yang memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang 
merupakan cross cutting issues dari dimensi ekonomi dan sosial. Konsep 
land tenure adalah sebuah sistem dari beragam hak yang mengatur 
kepemilikan atau penggunaan dan pemanfaatan lahan (Robinson, 
Holland, Naughton, & Treves, 2011). Land tenure merupakan sebuah 
turunan dari konsep penguasaan sumber daya alam yang esensinya 
merujuk pada suatu kondisi dengan mana sumber daya hutan dikuasai 
dan dimanfaatkan. Land tenure adalah istilah legal untuk hak pemangkuan 
lahan dan bukan hanya sekadar fakta pemangkuan lahan. Seseorang 
mungkin memangku lahan, tetapi ia tidak selalu mempunyai hak untuk 
menguasai (Shivji, Moyo, Gunby, & Ncube, 1998). 

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019 (setelah diolah) 

Gambar 16 Status penanganan konflik antara perusahaan                                                   
dengan masyarakat tahun 2015-2019
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Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), kasus konflik dari tahun 2015-2019 yang 
terjadi dengan berbagai tipologi konflik di seluruh Indonesia sebanyak 
407 kasus. Dari jumlah itu, telah dituntaskan melalui mediasi dan 
kesepakatan pihak yang berkonflik sebanyak 88 kasus. Kasus lainnya 
masih dalam penyelesaian dan terus didorong untuk diselesaikan. 
Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat, khususnya 
di bidang kehutanan, dari tahun 2015-2019 sebanyak 261 kasus atau 
64,13% seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah Kasus Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat Tahun 2015-2019

No. Wilayah
Tahun

Total
2015 2016 2017 2018 2019

1 Sumatra 17 30 32 46 35 160
2 Jawa, Bali, NTT 2 2 7 3 28 42
3 Kalimantan 12 9 9 6 10 46
4 Sulawesi 2 0 1 2 3 8
5 Maluku Papua 8 3 0 2 0 13

Total 41 44 49 59 76
Sumber: Direktorat PKTHA, 2019 (setelah diolah)

Sedikitnya prioritas konflik yang ditangani oleh KLHK, salah satu 
sebabnya adalah anggaran yang kurang memadai, padahal setiap pe-
nanganan konflik memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup 
banyak. Hal ini seharusnya menjadi perhatian KLHK atau kelembagaan 
lainnya terkait konflik. Lebih jauh, menurut Kartodiharjo (2016) pe-
nyelesaian konflik di lingkungan birokrat sering dianggap sebagai 
sebuah program atau proyek, bukan pada kerangka pelayanan kepada 
masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik kehutanan sering 
kali dilihat dari: 1) capaian administrasi program yang selesai, 2) serapan 
anggaran yang maksimal, 3) laporan kegiatan dan lainnya, bukan pada 
penyelesaian yang tuntas dan berkeadilan bagi semua pihak.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa kasus konflik paling banyak terjadi 
di wilayah Sumatra, terutama pada tahun 2018. Konflik yang terjadi 
antara masyarakat dan perusahaan dipicu oleh adanya tumpang-tindih 
kawasan, tata batas yang belum jelas, dan berbagai persoalan perizinan 
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serta kenyataan di tingkat tapak atau lapangan. Banyak masyarakat 
yang mengadu ke kementerian dan lembaga yang menangani konflik, di 
antaranya ke Pemerintah Daerah setempat, KLHK, Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang, serta ke Kantor Staf Presiden (KSP).

Kebuntuan dalam penanganan kasus-kasus konflik agraria me-
nyebabkan masyarakat mengadu ke KSP karena mereka tidak tahu 
harus mengadu ke siapa. Ada juga masyarakat yang sudah mengadu ke 
kementerian/Lembaga, tetapi belum ada respons atau tidak mengetahui 
penyelesaian konflik mereka sudah sampai di tahap atau proses apa. 
Masyarakat juga datang ke istana melakukan demonstrasi. Jumlah 
pengadu dari kalangan masyarakat lebih banyak (53%) dibandingkan 
dengan perusahaan (47%).

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019 (setelah diolah)

Gambar 17 Jumlah pengadu atas kasus konflik antara masyarakat                                    
dengan perusahaan tahun 2015-2019

Dari tahun 2016-2019 jumlah kasus yang masuk ke KSP sebanyak 
666 kasus (per Juli 2019), meliputi lahan seluas 1.450.205 ha dan 
melibatkan 106.803 kepala keluarga. Kasus terbanyak terjadi di 
sektor perkebunan (353 kasus), sektor kehutanan 179 kasus, sektor 
infrastruktur 37 kasus, sektor properti 43 kasus, sektor transmigrasi 
18 kasus, dan 36 kasus di sektor lain. Dari jumlah tersebut, baru ± 5% 
yang terselesaikan permasalahannya. KSP tidak mempunyai program 



43Meretas Jalan Konflik Kehutanan   |

penanganan konflik sehingga hanya sebagai jembatan/penghubung agar 
program prioritas Presiden dapat ditangani dengan cepat. KSP sebatas 
memberikan pertimbangan dan masukan kepada kementerian/lembaga. 
Dari hasil koordinasi dengan KSP disepakati bahwa sebanyak 167 kasus 
akan diselesaikan pada tahun 2019, 52 kasus di antaranya merupakan 
kasus di sektor kehutanan yang akan dituntaskan oleh KLHK. 

Contoh Kasus Konflik Perusahaan dengan Masyarakat B. 

Salah satu akar konflik selama ini adalah penggunaan dan pe-
nyalahgunaan wewenang di masa Orde Baru. Pada saat itu program 
pemerintah difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi dengan 
bersandar pada pengelolaan kehutanan yang ekstraktif dan eksploitasi 
besar-besaran. Pemerintah banyak memberikan izin lokasi dan peng-
usahaan hutan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 
perkebunan dan pengusahaan hutan. Ketimpangan penguasaan agraria 
kehutanan terus terjadi sampai saat ini. Sebesar 97% penguasaan 
kawasan hutan skala besar dimiliki oleh korporasi, baik swasta atau 
negara dan kurang dari 3% dimiliki oleh masyarakat, baik komunitas 
maupun individu (Bahri & Cahyono, 2016).

Pemberian izin untuk perusahaan-perusahaan tersebut tidak 
mem pertimbangkan keberadaan penduduk desa yang lebih dahulu 
ada di atas tanah-tanah tersebut dan menurut pengakuan, umumnya 
merupa kan masyarakat adat. Tanah bagi masyarakat adalah syarat 
keberlanjutan kehidupan sehingga mereka menuntut pengembalian 
tanah-tanah adat, khususnya yang diambil alih oleh perusahaan. 
Tidak terlibatnya masyarakat dalam proses awal perizinan usaha 
bagi perusahaan mengakibatkan mereka tidak mengetahui kewajiban 
perusahaan terhadap masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan 
ikutan bagi kehidupan sehari-hari (Mary & Rachman, 2011).

Kasus Mesuji1. 

Kasus Mesuji merupakan langkah awal dalam penyelesaian konflik 
tenurial melalui program pemerintah tentang Tanah Obyek Reforma 
Agraria (TORA). Program ini diharapkan dapat mengurangi konflik tanah 
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yang terjadi di masyarakat sekitar hutan. Sylviani, Hakim, Suryandari, 
Sakuntaladewi, dan Surati (2016) mengungkapkan sejarah terjadinya 
konflik di Kabupaten Mesuji sejak tahun 1990 seperti pada Tabel 5. 
Kasus konflik Mesuji terjadi di hutan produksi antara Inhutani V dengan 
masyarakat.

Tabel 5 Sejarah Kawasan Kabupaten Mesuji yang Menimbulkan Konflik

No. Tahun Pengelola Kawasan Kegiatan/Potensi Konflik
1 1990 PT Inhutani V seluas 43.000 ha, 

Register 45, izin HTI
Sengketa perambah hutan - 
Sengketa lahan ulayat antarwarga - 

2 1996-2014 PT Silva Inhutani (anak 
perusahaan Sungai Budi Group) 
seluas 43.000 ha, Register 45, 
izin HTI

Warga mulai mendiami kawasan - 
(1997) 
Mereka menebangi tanaman - 
Membuka usaha lainnya- 

3 1999 Masyarakat lokal dan 
pendatang, 2-20 ha, maksimum 
100 ha

Perambah dari Lampung dan luar - 
Lampung
Lahan dikaveling-kaveling - 
Pemukiman dan fasilitas sosial- 

4 2003 Perambah membuka lahan 
perkampungan, menguasai 
seluruh Register 45

Menjual kaveling seharga 
Rp3-15 juta

5 2009 PT Inhutani V Membentuk tim gabungan 
penertiban perlindungan hutan

6 2011 Masyarakat berkebun sawit Warga ditindak oleh aparat - 
Sosialisasi dengan masyarakat - 
melalui program kemitraan 

7 2015 PT Silva Inhutani dan 
masyarakat

MoU dengan kelompok tani 
melaksanakan program kemitraan

Berdasarkan hasil kesepakatan melalui kemitraan telah dilakukan 
pengukuran batas luar seluas 6.820 ha untuk 7 kelompok tani dengan 
jumlah anggota sebanyak 1.878 petani. Pengukuran yang sudah 
dilakukan sebanyak 347 petak dengan luas 342 ha dan sudah ditanami 
jenis akasia seluas 12,67 ha. Hambatan dan kendala dalam melakukan 
verifikasi program kemitraan, antara lain adanya overlaping lahan 
dengan kelompok lain. Sebagian besar lahan masih dalam konflik karena 
dikuasai oleh preman-preman. Konflik ini terus menjalar, bukan hanya 
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antara masyarakat dengan perusahaan, tetapi antara masyarakat lokal 
dengan pendatang.

Konflik berkepanjangan terus terjadi di Kabupaten Mesuji, 
khususnya di kawasan hutan Register 45. Konflik vertikal terjadi antara 
masyarakat lokal maupun pendatang dengan perusahaan pemegang izin 
PT Silva Inhutani. Beberapa titik lahan sudah diokupasi oleh kelompok-
kelompok masyarakat sejak tahun 2011. Pasca penertiban yang berhasil 
dilaksanakan pada tanggal 7 September 2011 terhadap perambah, 
dibuat MoU dengan 7 kelompok petani. Para perambah kembali masuk 
pada Desember 2011 yang mengakibatkan masih dikuasainya 13 titik 
lokasi oleh masyarakat (4.200 orang/723 tenda) dan saat ini masih 
dalam proses penyelesaian.

Hasil verifikasi menunjukkan masih ada kawasan seluas 150 ha 
yang dikuasai oleh “preman/oknum” sehingga tidak dapat dilakukan 
pengukuran dan tata batas. Selain itu, ada 67 ha yang masih dalam 
proses musyawarah antara 2 kelompok tani, yaitu Marga Jaya dan Tani 
Jaya. Verifikasi ini masih mengalami hambatan, di antaranya: 1) ada 
beberapa lahan garapan yang masih overlap dengan kelompok lain, 
2) lokasi 20% yang akan ditanami tanaman kayu (akasia) belum dapat 
dipetakan karena belum ada kesepahaman dengan anggota kelompok. 
Hal yang perlu dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi konflik lahan 
di Mesuji, antara lain berkoordinasi dengan instansi pusat dengan 
mengacu kepada konsep awal, yaitu kebijakan pola kemitraan adalah 
kewenangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan ada 
direktorat lain yang menangani kemitraan. 

Gambar 18 Lahan garapan di dalam kawasan, ditanami singkong                                             
dan terdapat pemukiman
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Kasus Kawasan Hutan Gunung Kendeng, Kabupaten Pati,         2. 
Jawa Tengah

Kasus ini adalah konflik perusahaan semen dengan masyarakat. 
Kawasan hutan Gunung Kendeng berada di wilayah pengelolaan 
Perum Perhutani. Sekitar 2.033 ha lahan Perhutani yang potensial 
dieksploitasi oleh industri semen PT Sahabat Mulya Sakti (SMS). Di 
sisi lain, di lahan tersebut telah ada perjanjian kerja sama (PKS) atau 
perjanjian kontrak kerja sama melalui skema Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM) dengan 2.000 KK. Pegunungan Kendeng 
merupakan pegunungan kapur yang mempunyai potensi besar untuk 
investasi semen, sementara kebutuhan semen masih jauh dari tercukupi 
untuk kasus Jawa Tengah. Kawasan ini dapat dieksploitasi hingga 300 
tahun. PT SMS sudah melakukan analisis mengenai dampak lingku-
ngan (AMDAL). Pembangunan industri akan dilakukan di Kecamatan 
Tambak Romo dan Kayen. Secara legalitas hukum dan perizinan di 
tingkat pemerintahan kabupaten sah, tetapi secara legitimasi harus 
dapat diterima semua pihak seperti pemerintah provinsi, legislatif, dan 
masyarakat. Sekitar 67% masyarakat menolak pendirian PT SMS.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan lahan 
Perhutani (lahan garapan) yang merupakan kawasan lindung dengan 
menanam tanaman palawija. Program Corporate Social Responsibility 
(CSR) sudah terlebih dahulu diberikan kepada masyarakat meski ada 
sebagian masyarakat yang menolak.

Gerakan demonstrasi masyarakat untuk menolak semua bentuk 
eksploitasi di Pegunungan Kendeng bergulir sejak tahun 2007. Bumi 
Mina Tani dipegang sebagai kebutuhan masyarakat Pati. Pegunungan 
Kendeng dimaknai sebagai penyeimbang alam karena merupakan 
pegunungan karst penyimpan air. Gerakan tersebut muncul karena 
selama ini belum ada kejelasan tentang sosial masyarakat. Ada 
keputusan yang tidak berpihak, ada intervensi menguasai lahan dengan 
cara sembunyi-sembunyi (oleh industri). 

Dalam kasus konflik dengan masyarakat, pendekatan teknokratis 
dan formalisme tidak selalu berjalan bila tidak diimbangi dengan 
pendekatan sosial-politik lokal. Formalisme hukum akan sulit dilakukan 
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apabila tidak ada legitimasi dari masyarakat dan mempertimbangkan 
kearifan masyarakat lokal. Benturan antara kepentingan ekonomi, 
ekologis, dan resistensi sosial akan selalu terjadi.

Dampak yang akan timbul dengan adanya pendirian pabrik semen 
di Jawa Tengah adalah hilangnya sumber air, rusaknya bentang 
alam yang merupakan kawasan karst, dan terjadinya konflik sosial di 
masyarakat. Warga kehilangan tanah dan mata pencarian sebagai 
petani dan peternak. Dinamika sosial ekonomi dan peta politik sebagai 
basis sosial sering kali tidak dipahami oleh pemerintah, pengusaha, 
maupun masyarakat. Kasus Pati merupakan konflik kepentingan dalam 
pemanfaatan ruang. Akibatnya, konflik terus terjadi dengan kondisi 
yang kompleks dan sulit diurai. Aktor langsung dan tidak langsung yang 
turut terlibat (memiliki power) semakin masuk ke kawasan pelestarian, 
termasuk kawasan hutan.

Kasus PT Toba 3. Pulp Lestari

Konflik lahan di PT Toba Pulp Lestari, Sumatra Utara terjadi akibat 
ketidakjelasan penetapan kawasan hutan. Protes masyarakat atas 
penebangan hutan kemenyan menimbulkan kemelut. Dalam per-
kembangannya, konflik tersebut masuk dalam inkuiri nasional. Masya-
rakat Danau Toba meminta agar izin PT Toba Pulp Lestari dicabut akibat 
dampak negatif yang timbul.

Pemantauan dan kajian konflik pada konsesi PT Toba Pulp Lestari 
dilakukan di lima desa, yaitu Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, 
Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan; Desa Naga 
Tonga dan Dusun Naga Hulambu, Kenegerian Pondok Bulu, Kabupa-
ten Simalungun dan Lumban Naiang, Desa Aek Lung, Kecamatan 
Doloksanggul, serta Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Tanah adat masyarakat adat yang berada di lima desa ini masuk 
dalam wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari yang mewakili Sektor 
Tele dan Sektor Aek Nauli. Penduduk di lima desa ini juga merupakan 
penerima dampak langsung ekspansi perusahaan, khususnya terkait 
dengan akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Di Desa Naga 
Tonga, Dusun Naga Hulambu, Desa Pandumaan, Desa Sipituhuta, dan 
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Desa Aek Lung terjadi perlawanan komunitas masyarakat adat terhadap 
pihak perusahaan terkait dengan saling klaim kepemilikan tanah (Forest 
Watch Indonesia & Koalisi Responsi Bank Indonesia, 2015).

Konflik yang terjadi akibat ekspansi hutan tanaman industri PT Toba 
Pulp Lestari tidak hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan, 
tetapi juga antarmasyarakat. Konflik ini menimbulkan ancaman terhadap 
hilangnya sumber penghidupan. Penebangan 400 hektar hutan keme-
nyan di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta mengakibatkan berkurang-
nya sumber mata pencarian atau hilangnya akses terhadap sumber 
kehidupan, terutama di Desa Pandumaan, Desa Sipituhuta, Desa Aek 
Lung, Dusun Naga Hulambu, dan Desa Naga Tonga.

Upaya memecah belah kesatuan masyarakat dengan pemberian 
materi dan pekerjaan kepada beberapa warga mengakibatkan adanya 
saling curiga di masyarakat. Konflik horizontal yang terjadi pada tahun 
2013 antarmasyarakat di Dusun Marade disebabkan adanya penyerahan 
tanah untuk pembangunan jalan PT Toba Pulp Lestari di lokasi Tombak 
Sitangi. Tanah tersebut merupakan tanah adat yang tidak dapat dijual 
kepada pihak manapun di luar anggota masyarakat adat Pandumaan 
dan Sipituhuta. Kriminalisasi dan hilangnya rasa aman akibat konflik 
berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 2009 diperparah dengan 
adanya penangkapan oleh pihak kepolisian.

Upaya penyelesaian kasus tersebut belum menemukan solusi bagi 
kedua belah pihak. Tidak dapat dimungkiri bahwa pihak PT Toba Pulp 
Lestari secara hukum positif memiliki izin legal, sedangkan masyarakat 
memiliki dasar hukum adat dalam mengukuhkan klaim mereka. Hal 
tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sebagian besar masyarakat 
masih menerapkan hukum adat dalam tata kelola dan tata ruang wilayah 
mereka.

Penyebab konflik pada umumnya adalah faktor ekonomi, lahan 
terbuka, dan konsesi perusahaan yang sudah habis. Adanya lahan 
atau kawasan hutan yang terbuka dan dibiarkan dalam waktu yang 
lama sampai dengan izin berikutnya merupakan salah satu penyebab 
timbulnya konflik. Masyarakat mengambil alih lahan tersebut untuk 
dimanfaatkan. Ketika izin berikutnya keluar maka antara pemegang izin 
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dengan masyarakat akan terjadi konflik. Ketika konflik itu muncul maka 
banyak pihak yang akan terlibat. 

Para pihak yang terlibat dalam konflik di antaranya: pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat. Ke-
pentingan dari para pihak tersebut terkait kelestarian lingkungan, migas, 
pertambangan, perkebunan, lahan garapan, dan pemukiman.

Beberapa penyebab konflik antara masyarakat dengan perusahaan 
yang ditangani oleh KLHK, antara lain sebagai berikut.

Perambahan lahan yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan a. 
konservasi.
Konflik satwa liar (macan tutul) dengan masyarakat sekitar hutan.b. 
Penyerobotan lahan oleh masyarakat.c. 
Perebutan tapal batas kawasan dan lahan.d. 
Permohonan agar lahan perkebunan masyarakat dapat dikeluarkan e. 
dari kawasan hutan dan dikembalikan fungsinya sebagai budidaya 
perkebunan kelapa rakyat. Lahan tersebut merupakan lahan yang 
dimanfaatkan masyarakat sebelum pemberian konsesi.
Permohonan penyelesaian hak guna usaha oleh perusahaan.f. 
Pengaduan penambangan.g. 

Berbagai dampak kasus konflik telah dirasakan oleh kedua belah 
pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Untuk mengukur dampak 
konflik pada penggunaan lahan dapat dilakukan melalui pengamatan 
terhadap perubahan tingkat potensi penggunaan dan pola pemanfaatan 
lahan. Faktor sosial-ekonomi yang tinggi juga akan memicu perubahan 
penggunaan lahan (Baumann, Radeloff, Vahagn, & Tobias, 2014). 
Dampak konflik akan dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan, baik 
ekonomi, sosial, maupun ekologi. Bagi perusahaan, mereka menjadi 
kurang sehat untuk dunia usaha, investasi bisnis di sektor kehutanan 
menjadi terhambat, dan kepercayaan publik juga berkurang. Bagi 
masyarakat, berkurangnya pendapatan, berkurangnya kepercayaan 
mereka terhadap perusahaan dan pemerintah, serta berkurangnya 
peluang pekerjaan. 
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C. Strategi Resolusi Konflik 

Konflik agraria, khususnya konflik kehutanan, antara perusahaan 
versus masyarakat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. 
Beberapa di antaranya seperti: kekerasan, ketidakadilan, kerugian 
ekonomi, kerusakan lingkungan, terhambatnya pembangunan di tingkat 
lokal, merosotnya kredibilitas negara dalam hal keadilan dan kapasitas 
penegakan hukum di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya 
penyelesaian konflik yang dikenal dengan resolusi konflik.

Beberapa upaya penyelesaian konflik yang dapat dilakukan, antara 
lain:

penataan batas areal kerja untuk kejelasan batas kawasan,1. 
diakomodir dalam 2. review RTRWP,
menerapkan pola kemitraan,3. 
perusahaan sepakat membayar ganti rugi,4. 
pendekatan kepada masyarakat adat,5. 
pengakuan dan penetapan hak ulayat melalui Perda,6. 
pemberdayaan masyarakat dengan tanaman kehidupan,7. 
mediasi menjadi kata kunci dalam proses penyelesaian.8. 

Menurut Soemartono (2006), mediasi adalah upaya menyelesaikan 
konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki 
kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang 
bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua 
belah pihak. Rahmadi (2010) menyatakan, mediasi adalah suatu proses 
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan 
atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki 
kewenangan memutus.

Dalam pengelolaan konflik kehutanan di Indonesia, Dewan Ke-
hutanan Nasional (DKN) membagi penyelesaian konflik menjadi dua, 
yakni interset-based conflict resolution, menggali akar masalah dan 
penyelesaian masalah secara terstruktur dan objective-based conflict 
resolution, berusaha mencari jalan tengah antara tujuan dan keinginan 
pihak yang berkonflik (Samsudin & Pirard, 2014). Di KLHK, mediasi 
menjadi pilihan paling rasional untuk dilakukan. Penunjukan pihak ketiga 
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sebagai lembaga yang melakukan mediasi mulai dijajaki. Impartial 
Mediator Network (IMN), salah satu organisasi payung mediator di 
Indonesia yang telah sering bekerja sama dengan KLHK. Sampai tahun 
2019, IMN yang berbasis di Bogor telah melakukan asesmen konflik di 17 
kasus, memfasilitasi dan memediasi 20 konflik kehutanan, mengadakan 
30 pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas penyelesaian konflik, 
dan 12 produk dukungan penguatan kebijakan.

Pada kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan, berbagai 
skema dan instrumen yang dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus 
tersebut antara lain:

perubahan batas kawasan hutan,1. 
pelepasan kawasan melalui TORA,2. 
tukar-menukar kawasan hutan,3. 
resettlement4.  untuk daerah konservasi,
kontribusi dunia usaha di area konsesi dengan cara pengurangan 5. 
luasan lahan konsesi untuk diberikan kepada masayarakat,
penetapan hutan adat bagi masyarakat adat yang ada di kawasan 6. 
hutan. 

Hingga Juni 2019, KLHK telah memproses izin pengurangan luasan 
perusahaan melalui addendum izin sebanyak 13 perusahaan dengan 
total luasan ±60.000 ha, sedangkan penetapan wilayah indikatif hutan 
adat seluas 472.981 ha. Penetapan wilayah indikatif diperuntukkan bagi 
hutan adat yang belum ada legitimasi peraturan daerah (perda) atau 
surat keputusan (SK) kepala daerah. Hal ini dimaksudkan agar hutan 
adat tidak terganggu oleh kepentingan lain dan masyarakat hukum adat 
merasa aman.

Program TORA bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 
atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan serta 
menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Terkait 
hal itu, KLHK telah mengalokasikan sebanyak 4,1 juta hektar. Pola 
penyelesaian melalui TORA sesuai Peraturan Presiden No. 88 Tahun 
2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 
dengan cara-cara berikut.
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Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui 1. 
perubahan batas kawasan hutan.
Tukar-menukar kawasan hutan.2. 
Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan 3. 
sosial.
Melakukan 4. resettlement.

Tahapan penyelesaian TORA, yaitu: inventarisasi, verifikasi, pe-
netapan pola penyelesaian, penerbitan keputusan penyelesaian, dan 
penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka beberapa re-
komendasi penyelesaian konflik yang dapat dilakukan seperti tertera 
pada Tabel 6. Menurut Hakim, Aldianoveri, Bangsa, dan Guntoro (2018), 
konflik tenurial umumnya bersifat kompleks sehingga memerlukan 
penanganan yang bersifat holistik, multisektorial, dan berkelanjutan.

Selain hal tersebut, perlu juga dilakukan monitoring terhadap 
kasus-kasus konflik yang sudah terjadi. Tujuannya untuk mengambil 
pelajaran dari kejadian konflik tersebut, termasuk penyebab dan cara 
penanganannya, serta upaya-upaya pengelolaan dan penyelesaian 
konflik yang lebih konstruktif. Resolusi konflik merupakan solusi jangka 
panjang yang pada akhirnya akan mengubah paradigma hubungan 
sosial antara pihak-pihak yang berkonflik.

Tabel 6 Kesesuaian Antarakar Masalah dengan Rekomendasi Pemecahan Masalah 
Tenurial di Kawasan Hutan antara Masyarakat dengan Perusahaan

No. Akar Masalah
Rekomendasi Pemecahan 

Masalah
Keterangan

1. Miskomunikasi 
anta pihak 
terkait

Komunikasi intensif antara 
perusahaan dengan 
masyarakat, melibatkan 
pihak ketiga (pemerintah 
daerah dan pemerintah 
pusat)

Perlu pemetaan riwayat sosial 
agraria
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No. Akar Masalah
Rekomendasi Pemecahan 

Masalah
Keterangan

2. Kepastian 
hukum 
penguasaan 
tanah oleh 
masyarakat 

Pola penyelesaian dengan 
cara skema perhutanan 
sosial, pengurangan luasan 
konsesi atau TORA

Sejarah penguasaan lahan - 
menjadi perhatian utama bagi 
para pengambil keputusan 
dalam penyelesaian konflik
Penyelesaian dengan - 
perhutanan sosial tergantung 
potensi wilayah tersebut

3. Tuntutan 
ekonomi

Pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan, menjalin 
hubungan harmonis 
antara perusahaan dengan 
masyarakat, pelibatan 
masyarakat dalam kegiatan 
perusahaan, bantuan 
permodalan 

Perhutanan sosial menjadi 
resolusi konflik yang utama, 
tetapi perlu kejelasan aturan 
dalam bagi hasil 

4. Penegakan 
hukum 

Proses pengawasan dan 
pendampingan intensif dari 
instansi terkait sebagai pihak 
ketiga kepada masyarakat 
dan perusahaan

Terkait dengan peraturan dan 
kebijakan, penegakan hukum 
menjadi alternatif terakhir 
dalam penanganan konflik 

Sumber: Baumann, et.al., 2014; Bahri & Cahyono, 2016; Hakim, et.al., 2018 (data olahan)

Bahri & Cahyono (2016) menyebutkan bahwa akar masalah konflik 
agraria kehutanan yang berkepanjangan adalah akibat dari beberapa hal 
berikut:

dimensi paradigmatik,1. 
politik-kebijakan,2. 
pengabaian akar masalah struktural,3. 
kelembagaan,4. 
ketiadaan koreksi kebijakan,5. 
proses implementasi kebijakan.6. 

Sehubungan dengan hal tersebut, yang diperlukan adalah menya-
makan persepsi antarberbagai pihak dalam memandang akar masalah 
agraria kehutanan. Tanah dan sumber-sumber agraria bukan sepenuh-
nya barang dagangan (komoditas) sehingga jangan menyerahkan 
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sepenuhnya pada mekanisme pasar karena akan menyebabkan 
guncangan sosial ekonomi di masyarakat. Hubungan manusia dengan 
tanah dan sumber daya alamnya bersifat kompleks dan berlapis (sosial, 
budaya, ekonomi, ekologi, dan spiritual) sehingga tidak bisa menonjolkan 
salah satu aspek saja. Masalah-masalah agraria bersifat historis 
sehingga penyelesaiannya harus menyeluruh. 
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Bab 4

KONFLIK ANTARA PEMERINTAH 
DENGAN PERUSAHAAN

Fentie J. Salaka & Retno Maryani

PendahuluanA. 

Berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam, 
seperti hutan, tambang, pemanfaatan laut sering menjadi permasalahan 
yang melibatkan berbagai pihak (Muhdar & Nasir, 2012). Konflik dapat 
timbul sebagai akibat dari pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak 
efektif sehingga manfaat dari sumber daya alam tersebut hanya 
dirasakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses terhadap sumber 
daya. Selain itu, menurut Muhdar & Nasir (2012) konflik pemanfaatan 
sumber daya alam pada umumnya dapat pula dipicu oleh status hukum 
terhadap penguasaan lahan sumber daya alam, ketidakadilan dalam 
pendistribusian, kebijakan pemerintah yang dipersepsikan sebagai 
bagian dari perlindungan investor, serta perusakan dan/atau pencemaran 
lingkungan (pengaruh negatif terhadap kawasan sebagai dampak dari 
kegiatan tertentu).

Menurut Fuad & Maskanah (2000) dalam Zulfikar (20017), konflik 
dapat bersumber dari perbedaan persepsi dan benturan kepentingan 
antaraktor dalam mencapai tujuan masing-masing dan dapat berwujud 
konflik latent, konflik emerging, dan konflik manifest. Sementara menurut 
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Muhdar & Nasir (2012), bentuk‐bentuk konflik atas penguasaan lahan 
dan pengelolaan sumber daya alam dapat dikelompokkan dalam 
beberapa bentuk berikut.

Pengambilalihan lahan pertanian tanpa prosedur dalam kegiatan 1. 
tambang/perkebunan.
Pengeluaran izin oleh pemerintah daerah tanpa memerhatikan 2. 
kejelasan status penguasaan lahan.
Pembiaran dan tidak optimalnya sistem pengawasan pemerintah 3. 
daerah terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar-pengguna.4. 
Meningkatnya nilai ekonomi sumber daya alam, tetapi tidak adil 5. 
dalam pendistribusiannya sehingga menimbulkan kelangkaan.
Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengancam kelang-6. 
sungan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebagian masyarakat.

Berbeda dengan sektor lain, konflik di sektor kehutanan melibatkan 
berbagai pihak, mulai dari skala lokal sampai skala nasional, dan bahkan 
internasional (Wulan, Yasmi, Purba, & Wollenberg, 2004). Beberapa 
penyebab umum konflik dalam kawasan hutan seperti yang diungkapkan 
oleh FWI & GFW (2001) dalam Wulan, et.al. (2004) adalah kegiatan 
HPH, aktivitas penebangan liar (illegal logging), penetapan kawasan 
lindung dan penetapan kawasan taman nasional, pembangunan HTI, 
dan perkebunan kelapa sawit. Menurut GIZ (2016), banyak faktor yang 
saling terkait berkontribusi dalam konflik di sektor kehutanan, seperti 
ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan 
atau tumpang-tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan yang 
tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan; korupsi 
yang merajalela; serta meningkatnya permintaan global untuk lahan, 
makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi. Menurut 
Wulan, et.al. (2004) konflik-konflik tersebut terjadi karena perbedaan 
pandangan mengenai hak atas lahan, pelanggaran perjanjian oleh pihak-
pihak yang terkait maupun ketidakjelasan batas kawasan.

Hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berke-
pentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antarpribadi maupun konflik 
dengan institusi negara atau perusahaan (Ambarwati, Sasongko, & Therik, 
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2018). Berdasarkan informasi dari Direktorat PKTHA, beberapa konflik yang 
terjadi di kawasan hutan, antara lain disebabkan karena tumpang-tindih 
areal hak guna usaha (HGU) dengan kawasan hutan, penerbitan sertifikat 
dalam kawasan hutan, perbedaan persepsi, perusakan hutan, illegal logging, 
perambahan, dan lain-lain. Secara khusus, bab ini akan membahas konflik 
antara pemerintah dengan pihak perusahaan seperti yang terjadi dalam 
kawasan hutan produksi, taman nasional, kawasan KPH, dan lain-lain.

D. Tipologi Konflik

Konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan 
hutan di Indonesia karena terlalu banyaknya pihak yang berkepentingan 
terhadap hutan, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan 
dan tujuannya (Wulan, et.al., 2004). Menurut Yasmi & Dhiaulhaq (2012), 
semakin berkurangnya sumber daya hutan mengakibatkan semakin 
tingginya kompetisi antara pihak yang berkepentingan dan semakin 
maraknya konflik. Merujuk pada Tabel 7, konflik di kawasan hutan yang 
terjadi antara pemerintah dengan pihak perusahaan secara umum dapat 
disebabkan karena tumpang-tindih areal perkebunan sawit dengan kawasan 
hutan, illegal logging, dan konflik tenurial.

Tabel 7 Konflik Kawasan Hutan antara Pemerintah dan Perusahaan

No. Kasus Tahun
Pihak 

Berkonflik 
Pertama

Pihak  
Berkonflik 

Kedua

Tahap & 
Upaya 

Penyelesaian
1. Konflik tenurial antara PT 

Anugerah Niaga Sawindo 
dengan Bupati Rohul

2015 PT Anugrah 
Niaga 
Sawindo

Bupati 
Rohul

Dialihkan/ 
berkas 
dikembalikan

2. Permohonan fasilitasi 
agenda pertemuan PT BHP 
Kendilo Coal Indonesia, 
Cagar Alam (CA) Teluk 
Adang, CA Teluk Apar, dan 
Taman Hutan Raya Lati 
Petangis, Kabupaten Paser, 
Provinsi Kalimantan Timur

2019 PT BHP 
Kendilo Coal 
Indonesia

Pemkab 
Paser 

Desk study/
telaahan 
data
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No. Kasus Tahun
Pihak 

Berkonflik 
Pertama

Pihak  
Berkonflik 

Kedua

Tahap & 
Upaya 

Penyelesaian
3. Konflik pada areal PT South 

Sulawesi LNG di Kecamatan 
Keera, Kabupaten Wajo, 
Provinsi Sulawesi Selatan

2019 PT South 
Sulawesi LNG

KLHK Mediasi 
kebijakan

4. Permohonan penyelesaian 
Hak Guna Usaha PT 
Surya Agrolika Reksa dan 
Adimulya Agrolestari

2016 PT Surya 
Agrolika 
Reksa dan 
Adimulya 
Agrolestari

Negara Desk study

5. Konflik tenurial antara PT 
Hutani Sola Lestari dengan 
TN Tesso Nilo dan areal eks 
IUPHHK-HA

2016 PT Hutani 
Sola Lestari

TN Tesso 
Nilo

Desk study

6. Konflik Taman Nasional 
Gunung Leuser (TNGL) 
dengan Koperasi Indonesia 
Produksi Pipa

2016 TNGL Koperasi 
Indonesia 
Produksi 
Pipa 

Dialihkan 
untuk 
ditangani 
Ditjen KSDAE

Sumber: Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (2019)

1. Konflik Tumpang-tindih Perkebunan Sawit dan Kawasan Hutan

Contoh konflik tumpang-tindih perkebunan sawit dan kawasan 
hutan adalah konflik antara pemerintah, dalam hal ini KLHK dengan PT 
Surya Agro Leksa tentang penyelesaian HGU PT Surya Agro Leksa. 
Perusahaan ini diketahui telah membangun kebun sawit pada areal 
kawasan hutan. Eyes on Forest (2016) menunjukkan bahwa PT Surya 
Agro Leksa bersama 25 perusahaan perkebunan sawit lainnya berada 
dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 
173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/Menhut-
VII/2011. Arealnya termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan 
kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 673/
Menhut-II/2014 dan menjadi areal penggunaan lain berdasarkan SK 
878/Menhut-II/2014. Perusahaan ini didirikan oleh Adimulya Group pada 
tahun 1995 dan mengembangkan perkebunan sawit sejak tahun 1996 
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(Eyes on Forest, 2016). Konflik tumpang-tindih ini sekarang berada pada 
tahap desk study untuk penyelesaian.

Dalam laporan Eyes on Forest (2016) juga dijelaskan bahwa PT 
Surya Agrolika mengembangkan kebun sawit dengan pola Kredit Kope-
rasi Primer untuk Anggota (KKPA) yang bertujuan untuk memanfaatkan 
lahan milik warga yang tidak dimanfaatkan. Sayangnya, pola KKPA yang 
dikembangkan dengan 6 KUD desa-desa sekitar kebun bukan di lahan 
tidak produktif, melainkan di kawasan hutan yang fungsinya sebagai 
Hutan Produksi dapat Dikonversi (Eyes on Forest, 2016).

Secara nasional, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pere-
konomian (2017) dalam Santoso (n.d) menyebutkan bahwa terdapat 
sedikitnya 3,5 juta ha perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan 
hutan. Penguasaan kebun sawit oleh perusahaan dalam kawasan hutan 
beberapa di antaranya telah memiliki izin lokasi, IUP, bahkan ada yang 
telah memiliki HGU. Hasil penelitian Wibowo, et.al. (2019) menunjukkan 
bahwa sebagian besar luas perkebunan kelapa sawit yang berada 
dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan 
Barat masing-masing mencapai 894.841 ha dan 88.238 ha. Lebih lanjut, 
dijelaskan Wibowo, et.al. (2019) bahwa sebagian besar dari perkebunan 
tersebut berada di hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi, 
dan hutan produksi terbatas, sedangkan sebagian lainnya dalam pro-
porsi kecil berada di hutan lindung dan kawasan konservasi.

Tabel 8 menggambarkan luas izin perkebunan sawit yang sudah 
ditanami di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari 
tabel itu dapat dilihat bahwa total 666.193 ha izin perkebunan kelapa 
sawit yang sudah ditanami berada pada kawasan hutan, di mana 
sebagian besar, yaitu sekitar 64% sudah memiliki izin lokasi dan IUP dan 
36% sudah memiliki HGU.
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Tabel 8 Luas Izin Perkebunan Sawit yang Sudah Ditanami di dalam Kawasan Hutan dan 
Non-Kawasan Hutan, Provinsi Kalimantan Tengah

No. Jenis izin
Kawasan hutan

Non kawasan 
hutan (APL) Total (ha)

Luas (ha) % Luas (ha) %
1. Izin lokasi dan IUP 425.998 68,8 193.593 31,2 619.591
2. HGU 240.195 31,6 519.293 68,4 759.488

Total 666.193 48,3 712.886 51,7 1.379.079
Sumber: Auriga, 2019 dalam (Bakhtiar, Suradiredja, Santoso, & Saputra (ed.), 2019)

Di Kalimantan Tengah terdapat beberapa tipologi penguasaan sawit 
dalam kawasan hutan seperti berikut (Bakhtiar, Suradiredja, Santoso, & 
Saputra (ed.), 2019).

Izin perkebunan sawit yang sudah ditanami dan merambah kawasan a. 
konservasi. Ditemukan seluas 5 ribu ha, semuanya dikuasai oleh 
izin lokasi dan IUP.
Izin perkebunan sawit yang sudah ditanami dan merambah hutan b. 
lindung. Ditemukan seluas 12 ribu ha, terdiri dari izin lokasi dan IUP 
seluas 8 ribu ha dan HGU seluas 4 ribu ha.
Izin perkebunan sawit yang sudah ditanami dan merambah hutan c. 
produksi ter batas. Ditemukan seluas 58 ribu ha, terdiri dari izin 
lokasi dan IUP seluas 40 ribu ha, sisanya seluas 18 ribu ha berada 
di HGU.
Izin perkebunan sawit yang sudah ditanami dan merambah hutan d. 
produksi. Luasnya mencapai 283 ribu ha, terdiri dari izin lokasi dan 
IUP seluas 248 ribu ha, sisanya HGU seluas 34 ribu ha.
Izin perkebunan sawit yang sudah ditanami dan merambah hutan e. 
produksi yang bisa dikonversi. Ditemukan seluas 306 ribu ha, terdiri 
dari izin lokasi dan IUP seluas 122 ribu ha, sisanya seluas 183 ribu 
ha berada di HGU.

Di Provinsi Riau, Eyes on Forest (2018) menyampaikan bahwa 
dari 73.047 ha kebun sawit yang teridentifikasi berdasarkan Keputusan 
Menteri LHK No. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, 38.169 ha terdapat 
pada kawasan hutan. FWI (2018) juga menuliskan bahwa selama 
periode 2013-2016, di Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, 
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Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi 
Tengah, ditemukan 1,4 juta ha perkebunan kelapa sawit yang berada di 
dalam kawasan hutan.

2. Konflik di Taman Nasional

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terletak di dua Provinsi, 
yaitu Provinsi Sumatra Utara dan Nangroe Aceh Darussalam. Menurut 
Utomo (2008), jauh sebelum kawasan Gunung Leuser ditetapkan 
sebagai taman nasional pada 6 Maret 1980, aktivitas perambahan hutan 
di TNGL sudah ada sejak tahun 1970-an dan tidak hanya melibatkan 
masyarakat lokal, tetapi juga perusahaan perkebunan, pemodal besar, 
cukong kayu, dan masyarakat dari wilayah lain. Surono (2012) menye-
butkan bahwa permasalahan dalam TNGL sedikitnya ada tiga, yaitu:

Perambahan atau penguasaan lahan yang melibatkan masyarakat a. 
lokal.
Illegal logging,b.  terutama dalam skala besar yang dilakukan oleh 
pihak luar (pengusaha), melibatkan masyarakat lokal dan didukung 
oleh oknum aparat.
Pemanfaatan tradisional yang diperbolehkan hanyalah pemanfaatan c. 
hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan untuk kepentingan 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau mempertahankan kebutuhan 
hidup atau pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat lokal/
setempat/sekitar kawasan konservasi. Hal ini mengakibatkan tidak 
jelasnya hak-hak masyarakat lokal untuk mengelola kawasan hutan 
di sekitar kampung mereka.

Konflik antara TNGL dengan Koperasi Indonesia Produksi Pipa ka-
rena masalah illegal logging. Pada kasus illegal logging yang dilaku-
kan masyakarat di TNGL, ditemukan surat keterangan dari Koperasi 
Indonesia Produksi Pipa yang dibawa oleh pelaku pembalakan liar.

Kasus illegal logging yang dilakukan oleh pihak perusahaan juga 
ditulis oleh Siregar (2013), yakni dalam bentuk pembalakan liar di Taman 
Nasional Tanjung Puting. Hasil penelitian Siregar (2013) menyimpulkan 
bahwa aksi tindakan pembalakan liar berhubungan erat dengan 
kejahatan korporasi di mana aparat pemerintah terlibat dan menjadi 
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pelaku kejahatan. Kasus illegal logging yang melibatkan korporasi juga 
dilaporkan pada Januari 2019 lalu, di mana tim Penegakan Hukum 
(Gakkum) KLHK beserta Tim Satuan Tugas Sumber Daya Alam 
Kejaksaan Agung menemukan adanya pengiriman ratusan kontainer 
kayu merbau dari Papua ke Surabaya tanpa dilengkapi dokumen. 
Atas kasus ini, tiga pimpinan korporasi disidang di PN Surabaya, yaitu 
CV Edom Ariha Jaya, PT Mansinam Global, dan PT Rajawali Papua 
(Tribunjatim, 2019).

Berbeda dengan konflik di TNGL, konflik antara pemerintah 
dengan perusahaan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) 
melibatkan IUPHHK yang berbatasan langsung dengan TNTN. Kawasan 
hutan Tesso Nilo sebenarnya merupakan kawasan TNTN, eks IUPHHK 
PT Hutani Sola Lestari dan eks PT Siak Raya Timber (Handoyo, 2015). 
Keberadaan dua IUPHHK tersebut seharusnya menjadi penyangga 
bagi kawasan TNTN. Akan tetapi, pada tahun 2015, izin PT Hutani Sola 
Lestari dan PT Siak Raya Timber diketahui telah dicabut dan kembali 
ke negara karena kasus pembakaran hutan. Eyes on Forest (2015) 
melaporkan temuan pembakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT 
Hutani Sola Lestari dengan luas pembakaran mencapai 400 ha. Menurut 
catatan sejarah, TNTN merupakan hutan produksi terbatas sehingga 
kawasan ini merupakan daerah bekas tebangan.

Menurut data WWF, perambahan di kawasan hutan Tesso 
Nilo disebabkan karena kurangnya perlindungan hutan oleh pemegang 
izin pemanfaatan kawasan hutan (HPHTI Pt Inhutani IV, eks HPH PT 
Dwi Marta, dan PT Nanjak Makmur) sebelum ditunjuk menjadi TNTN 
serta adanya dua koridor HTI PT RAPP (PT Hutani Sola Lestari dan PT 
Siak Raya Timber) di tengah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai 
akses untuk masuk kawasan hutan Tesso Nilo (Wihardandi, 2013). 
Handoyo (2015), juga menuliskan bahwa karena pihak HPH pada masa 
aktif tidak mampu mengamankan kawasannya maka kawasan hutan 
Tesso Nilo kini sebagian besar telah digunakan masyarakat sekitar untuk 
menanam komoditi perkebunan. Selain itu, dalam areal konsesi PT Siak 
Raya Timber ditemukan perkebunan kelapa sawit yang menunjukkan 
pemegang konsesi kurang bertanggung jawab (Eyes on Forest, 2011). 
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Sementara itu, Diantoro (2011) menyebutkan bahwa jalan (koridor) PT 
RAPP disinyalir menjadi bagian yang turut berkontribusi besar pada 
permasalahan perambahan taman nasional.

3. Konflik dengan Pemerintah Daerah

Konflik antara perusahaan dengan pemerintah daerah seperti 
tertera pada Tabel 7 terjadi di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Rokan 
Hulu, Riau dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Berkas pengaduan 
konflik antara PT Anugerah Niaga Sawindo (ANS) dengan Bupati Rokan 
Hulu, Riau telah dikembalikan kepada pengadu, yaitu PT ANS karena 
data yang diajukan tidak lengkap. Diketahui bahwa terjadi penolakan 
oleh warga terhadap keberadaan PT ANS karena menurut warga areal 
konsesi PT ANS berada dalam tanah ulayat mereka (halloriau.com, 
2015). Sementara itu, konflik antara PT BHP Kendilo Coal Indonesia 
dengan Pemerintah Kabupaten Paser sudah memasuki tahap desk 
study dan telaahan data. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Paser (2018), Tahura Lati Petangis seluas ±3.964 ha yang terletak 
di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan 
Timur adalah kawasan hutan yang merupakan bekas areal konsesi 
pertambangan PT BHP Kendilo Coal Indonesia. Tahura Lati-Petangis 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No: SK.4335/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan 
Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Lati-Petangis seluas 3.445,37 ha di 
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Paser, 2018). 

C. Strategi dan Resolusi Konflik

Tidak dapat dimungkiri bahwa ekspansi perkebunan sawit telah 
membawa dampak positif, bukan saja bagi perekonomian negara, 
tetapi juga terhadap kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Namun, 
tidak dapat dimungkiri juga bahwa ekspansi lahan yang tidak terkendali 
akan berdampak negatif bagi lingkungan, bahkan memicu konflik 
agraria. Terkait keterlanjuran izin-izin perkebunan di dalam kawasan 
hutan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 
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104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
Hutan, di mana Pasal 51 secara khusus mengatur keterlanjuran izin-
izin perkebunan dalam kawasan hutan. Menurut FWI (2018), PP ini 
sesungguhnya sebagai penyedia jalur pemutihan terhadap pelanggaran-
pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan dan menunjukkan 
adanya lubang dalam sistem perizinan, terkait lemahnya komitmen 
pemerintah dalam penegakan hukum dan peraturan yang dibuat.

Selain itu, untuk mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, 
pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 
2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa 
Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang 
berlaku selama 3 tahun. Mandat dari Inpres tersebut adalah semua izin 
yang sudah diter bitkan dan tidak sesuai ketentuan, seperti menerabas 
kawasan hutan harus ditertibkan (Bakhtiar, Suradiredja, Santoso, & 
Saputra (ed.), 2019). Dengan diterbitkannya Inpres ini, pemerintah 
juga berharap para pelaku usaha sawit dapat memfokuskan diri 
pada peningkatan produktivitas. Inpres tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, menjaga dan 
melindungi kelestarian lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah 
kaca (Mongabay, 2018).

Pada kasus-kasus perusakan kawasan hutan seperti perambahan 
kawasan hutan, illegal logging, dan kebakaran hutan lebih banyak 
berakhir melalui proses hukum. Di Indonesia, sanksi hukum terhadap 
perbuatan merusak hutan diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada kasus 
pembakaran hutan yang terjadi di kawasan taman nasional seperti di 
TNTN, pemerintah telah memutuskan untuk mencabut izin PT Hutani 
Sola Lestari dan PT Siak Raya Timber. Pihak swasta harus bertanggung 
jawab atas lahan yang dikelolanya, termasuk melindungi areal 
konsesinya.

Perusahaan lain yang terseret masalah hukum karena kasus 
kebakaran hutan dan lahan adalah PT National Sago Prima (PT NSP). 
Diketahui bahwa KLHK menggugat PT NSP atas kebakaran hutan dan 
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lahan seluas 3.000 ha di area konsesinya di Kabupaten Kepulauan 
Meranti, Riau, yang terjadi pada Januari 2014 (bisnis.com, 2016). 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Agustus 2016 
mengabulkan gugatan tersebut. PT NSP diwajibkan membayar ganti 
rugi sebesar Rp319,168 miliar dan biaya pemulihan sebesar Rp753 
miliar (bisnis.com, 2016). Kasus ini kemudian dibawa sampai ke tingkat 
Mahkamah Agung (MA). Oleh MA, anak perusahaan PT Sampoerna 
Agro Tbk ini dinyatakan bersalah dan mutlak harus bertanggung jawab 
atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta diwajibkan membayar 
ganti rugi berupa biaya pemulihan dan rehabilitasi sebesar Rp1 triliun 
(mongabay, 2019). 

Daftar Pustaka

Ali, M. (2013). Polda Riau gelar operasi tangkap penebangan liar di 
Taman Nasional Tesso Nilo. Diunduh 25 September 2019 dari 
mongabay.co.id.

Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. A. (2018). Dinamika 
konflik tenurial pada kawasan hutan negara (kasus di BKPH 
Tanggung, KPH Semarang). Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(2), 112-
120.

Bakhtiar, Suradiredja, Santoso, & Saputra (ed.) (2019). Hutan Kita 
Bersawit: Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit 
dalam Kawasan Hutan. Jakarta: Yayasan Kehati.

Bisnis.com. (2016). Anak Usaha Sampoerna Agro Dihukum Denda Rp1 
T Lebih, Lawyer KLHK: Ini untuk Efek Jera! Diunduh 8 Oktober 
2019 dari https://ekonomi.bisnis.com.

Diantoro, T. D. (2011). Perambahan kawasan hutan pada konservasi 
taman nasional (studi kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). 
Mimbar Hukum, 23(3), 431-645.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. (2018). Proses Penetapan 
Tahura Lati Petangis. Diunduh 12 Oktober 2019 dari https://dlh.
paserkab.go.id.

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. (2019). Daftar 
pengaduan konflik tenurial yang masuk dan ditangani Direktorat 



68 |   Meretas Jalan Konflik Kehutanan

Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tahun 2015-2019. 
Jakarta: Direktorat Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat.

Eyes on Forest. (2011). EoF investigative report PT SRT Tesso Nilo. 
Diunduh 25 September 2019 dari https://www.eyesontheforest.or.id.

_____. (2015). Pemantauan Pembakaran Hutan dan Lahan di Konsesi 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam PT Hutani 
Sola Lestari. Diunduh 25 September 2019 dari https://www.
eyesontheforest.or.id.

_____. (2016). Legalisasi perusahaan sawit melalui perubahan 
peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di 
Provinsi Riau. Diunduh 25 September 2019 dari https://www.
eyesontheforest.or.id.

_____. (2018). Kebun Sawit Beroperasi dalam Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau Tanpa Izin Maupun Pelanggaran Lainnya. Diunduh 
25 September 2019 dari https://www.eyesontheforest.or.id.

FWI. (2018). Cerita Hutan Kemarin dan Harapan Hutan Esok. Catatan 
Awal Tahun Forest Watch Indonesia 2018. Diunduh 19 September 
2019 dari http://fwi.or.id.

GIZ. (2016). Mendukung resolusi konflik kehutanan di Indonesia melalui 
mediasi. Diunduh 12 September 2019 dari https://www.forclime.org.

Halloriau.com. (2015). Gelar Demo, Warga Minta PT ANS Hengkang. 
Diunduh 12 Oktober 2019 dari halloriau.com.

Handoyo. (2015). Resolusi konflik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau, 
Indonesia: tinjauan relasi pemangku kepentingan. Jurnal Analisis 
Kebijakan Kehutanan, 12(2), 89-103.

Mongabay. (2018). Akhirnya, Inpres moratorium perkebunan sawit terbit. 
Diunduh 8 Oktober 2019 dari https://www.mongabay.co.id.

_____. (2019). Mahkamah Agung menangkan Kementerian Lingkungan, 
PT NSP harus bayar Rp1 triliun. Diunduh 8 Oktober 2019 dari 
https://www.mongabay.co.id.

Muhdar, M. & Nasir. (2012). Resolusi Konflik Terhadap Sengketa 
Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kertas 
Kerja Epistema No.03/2012). Jakarta: Epistema Institute.



69Meretas Jalan Konflik Kehutanan   |

Santoso, H. (n.d). Laporan penataan kebun sawit rakyat di dalam 
kawasan hutan: persiapan menuju sertifikasi ISPO. Diunduh 8 
Oktober 2019 dari http://revampingispo.com.

Siregar, M. A. (2013). Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pembalakan 
Liar di Taman Nasional Tanjung Puting (Studi Kasus Pembalakan 
Liar oleh PT. Tanjung Lingga) (Tugas karya akhir). Universitas 
Indonesia, Jakarta.

Surono, A. (2012). Pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya hutan 
dalam mewujudkan hak masyarakat lokal. Jurnal Hukum dan 
Pembangunan Tahun, 42(1), 54-91.

Tribunjatim. (2019). Tiga Bos Perusahaan Ini Disidang di PN Surabaya 
Gegara Terjerat Illegal Logging Kayu Merbau. Diunduh 19 
September 2019 dari tribunjatim.com.

Utomo, B. (2008). Dampak perambahan hutan Taman Nasional Gunung 
Leuser terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Jurnal Hutan 
dan Masyarakat, 3(1), 001-110.

Wibowo, L.R., Hakim, I, Komarudin, H, Kurniasari, D.R., Wicaksono, D., 
& Okarda, B. (2019). Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa 
Sawit di Kawasan Hutan untuk Kepastian Investasi dan Keadilan 
(Working Paper 247). Bogor: CIFOR.

Wulan, Y. C., Yasmi, Y., Purba, C., & Wollenberg, E. (2004). Analisis 
Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997–2003 (Laporan Hasil 
Penelitian CIFOR-FWI Research Report, 2004). Bogor: CIFOR.

Yasmi, Y. & Dhiaulhaq, A. (2012). Konflik Kehutanan di Asia dan 
Implikasinya bagi REDD+. Warta Tenure, 10.

Zulfikar, A. M. (2017). Analisis Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam 
di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Kasus 
di Kampung Cipecang, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, 
Kabupaten Bogor) (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.





Bab 5

KONFLIK PERUSAHAAN                 
DENGAN PERUSAHAAN                
(KONFLIK ANTAR-PEMEGANG IZIN)

Sylviani & Surati

Gambaran UmumA. 

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang sangat 
potensial sebagai tumpuan, baik bagi pengelola hutan maupun 
masyarakat. Pada dasarnya, setiap lahan yang ada di kawasan Hutan 
Negara, baik di Jawa (yang dikelola oleh Perum Perhutani) maupun di 
luar Jawa harus memiliki alas hak atau kepastian hukum yang melekat. 
Secara hukum, negara pengelolaan kawasan hutan lebih diarahkan dan 
berorientasi pada pemanfaatan, konservasi, dan perlindungan hutan. 
Dalam kenyataannya, unsur pemanfaatan, baik oleh pengelola maupun 
masyarakat lebih dominan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi 
saling mengklaim lahan. Hal ini akan menimbulkan konflik lahan di mana 
para pengelola mengklaim dengan landasan hukum berupa izin yang 
sah dari pemerintah, sementara masyarakat mengklaim dengan dalih 
lahan adat atau tanah nenek moyang. Masalah ini terus berlanjut, mulai 
dari era Orde Lama sejak adanya undang-undang kehutanan hingga saat 
ini di masa Orde Baru (Sumardjo, Riyanto, Aminuddin, Dahri, & Adi, 2014). 
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Sumber daya alam bagi masyarakat sudah menjadi bagian dari 
kehidupannya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. 
Bagi masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah, kawasan hutan 
merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. 
Berbagai tipologi hutan dapat digunakan oleh pengelola, apakah yang 
berfungsi sebagai hutan produksi (HP), hutan lindung (HL), maupun 
hutan konservasi (HK). 

Konflik dalam kawasan hutan biasanya sebagai akibat dari tidak 
jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. 
Berdasarkan informasi dari Ditjen PSKL, terdapat 14 kasus konflik yang 
terjadi antar-perusahaan atau antar-pemegang izin dalam kurun waktu 
2013-2019 (Tabel 9). Dari 14 kasus tersebut, 11 kasus terjadi pada tahun 
2013, satu kasus pada 2015, satu kasus pada 2016, dan satu kasus 
terjadi pada tahun 2019. 

Dari Tabel 9 terlihat bahwa konflik yang paling banyak terjadi di 
Kalimantan, yaitu 9 kasus, meliputi tumpang-tindih areal, penyerobotan 
lahan, dan konflik tenurial. Dalam konteks konflik tenurial (penguasaan 
atas lahan dan sumber daya alam) di dalam kawasan hutan, rentang 
jarak yang jauh antara aspek de jure dan de facto patut mendapatkan 
pencermatan mendalam oleh berbagai pihak. Sistem penguasaan 
yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, 
sementara sistem yang diatur secara tradisional (adat) tidak ter-
dokumentasi dengan baik sehingga kurang mendapat dukungan secara 
hukum (Sylviani, Suryandari, Sakuntaladewi, & Surati, 2015).

Tabel 9 Konflik Antar-perusahaan dari Tahun 2013-2019

Lokasi
Jumlah 
Kasus

Fakta dan Pihak yang 
Bersengketa

Upaya Penyelesaian

Sumatra 
Utara

1 Tumpang-tindih KSU Permata 
Cindur dengan areal IUPHHK-HT 
PT Putra Lika Perkasa (385,5 ha)

Pola kemitraan sebagai 
solusi penyelesaian konflik

Riau 1 Perusahaan HTI PT Riau Andalan 
Pulp and Paper mengokupasi 
areal PT Wana Subur Sawit Indah 
(2.200 ha) 

Melakukan pertemuan 
untuk membahas 
permasalahan yang ada
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Lokasi
Jumlah 
Kasus

Fakta dan Pihak yang 
Bersengketa

Upaya Penyelesaian

Sumatra 
Selatan

2 Perusahaan karet PT Sama - 
Jaya Nugraha di Kabupaten OKI 
adalah ilegal di areal konsesi PT 
Inhutani V Sumsel

Penyelidikan oleh Polres - 
di mana Inhutani berhak 
mengelola karet

Tumpang-tindih areal HTI - 
Pakerin dengan perkebunan PT 
Sari Persada Raya (100 ha) 

Tim melakukan - 
penghentian kegiatan 
perkebunan

Lampung 1 Permohonan hak garapan yang 
bersertifikat pada lahan Register 
46 Lampung. Yayasan Menara 
Sembilan Sungkai Bunga Mayang 
Sai dengan PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS), Desa Pakuan 
Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, 
Kabupaten Way Kanan

Desk study, Nota Dinas 
Kasubdit ke Direktur PKTHA

Kalimantan 
Barat

4 Tumpang-tindih areal IUPHHK-- 
HT PT Daya Tani Kalbar dengan 
Perkebunan PT Gerbang Banua 
Raya (4.274 ha)

Bupati mencabut izin PT - 
Gerbang Buana Raya

Tumpang-tindih areal HTI PT - 
Finnantara Intiga dengan HGU 
PT Citra Nusa Intisawit

Penyelidikan Direktorat - 
PPH

Tumpang-tindih areal HTI PT - 
Trikorindo Wanakarya dengan 
areal perkebunan HGU PT 
Badra Cemerlang (655 ha)

Kedua perusahaan - 
melakukan pertemuan

Klaim PT Solusi Jaya Perkasa - 
dengan PT Wana Subur Lestari 
(1.132 ha)

Ditangani Ditjen Gakkum- 

Kalimantan 
Tengah

3 Tumpang-tindih areal HTI PT - 
Trikorindo Wanakarya dengan 
perkebunan PT Agrokarya 
Primalestari (99 ha)

Kegiatan perkebunan - 
dihentikan

Areal HTI PT Korintiga Hutani - 
overlapping dengan areal PT 
Mitra Mendawai Sejati

Perusahaan melapor ke - 
instansi berwenang
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Lokasi
Jumlah 
Kasus

Fakta dan Pihak yang 
Bersengketa

Upaya Penyelesaian

Penyerobotan lahan HTI PT - 
Rimba Elok oleh perusahaan 
sawit PT Mitra Unggultama 
Perkasa (4.360 ha) 

Kasasi ke MA sejak tahun - 
2013

Kalimantan 
Timur

2 Tumpang-tindih dengan - 
tambang batubara PT 
Sanjung Makmur yang izinnya 
diterbitkan oleh Bupati 
Bulungan sebagai areal KBNK 
(4.175 ha)

Proses klarifikasi ke BPN - 
Pusat

Konflik tenurial antara PT - 
Borneo Surya Mining Jaya 
dan PT Munte Waniq Jaya 
Perkasa dengan masyarakat di 
Kabupaten Kutai Barat

Berkas pengaduan dalam - 
proses, progres oleh 
BPSKL Kalimantan dan 
PKTHA

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019

Beberapa tipologi konflik antar-pemegang izin konsesi adalah 
perusahaan kehutanan dengan perkebunan, perusahaan perkebunan 
dengan pertambangan, dan perusahaan kehutanan dengan 
pertambangan. Salah satu isu penting dalam pengembangan kegiatan 
kehutanan dengan pertambangan adalah tumpang-tindih dan konflik 
penggunaan lahan. Di satu sisi, pertambangan merupakan andalan 
pemasukan devisa negara sekaligus ‘motor penggerak’ pertumbuhan 
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sisi lain, sektor kehutanan juga 
berperan penting dalam perekonomian nasional. Tumpang-tindih di 
antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Untuk 
menjembatani kepentingan tersebut, diperlukan kebijakan yang tepat 
dan komprehensif yang mampu mengoptimalkan pengembangan 
sektor kehutanan maupun pertambangan sekaligus ‘ramah’ terhadap 
lingkungan (Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, 
2008). Kebijakan ini diharapkan juga dapat memberikan konsistensi, 
kejelasan, dan koordinasi (3K) dari pemerintah kepada para pengusaha 
pertambangan dalam menjalankan usahanya. 
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Perusahaan atau masyarakat yang kasus konfliknya berlarut-
larut akan mencari penyelesaian ke berbagai kementerian/lembaga 
terkait, di antaranya ke Sekretariat Negara dengan harapan kasusnya 
cepat terselesaikan. Oleh Sekretariat Negara umumnya diteruskan ke 
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan ditangani oleh tim Percepatan 
Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA). Terobosan yang dilakukan tim 
PPKA adalah mengkoordinasikan beberapa kementerian/lembaga 
khusus untuk masalah penanganan konflik. Tim PPKA tidak hanya 
meluruskan masalah, tetapi juga melakukan mapping dan cross-check 
ke kementerian/lembaga yang terkait. KSP tidak mempunyai program 
penanganan konflik, tetapi sebagai jembatan/penghubung agar program 
prioritas Presiden dapat ditangani dengan cepat. KSP memberikan 
pertimbangan dan masukan kepada kementerian/lembaga.

Konflik Antar-perusahaan B. 

Konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi sebagai akibat 
dari tidak jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan 
sistem tenurial. Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, 
badan instansi pemerintah, atau sektor swasta. Tumpang-tindih 
perizinan dan benturan sering terjadi ketika ada perbedaan 
pendapat mengenai siapa yang berhak mengelola tanah. Persoalan 
ketidakpastian status lahan tidak hanya menimpa masyarakat adat 
atau pun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan 
dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang 
memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Tanpa penyelesaian 
yang menyeluruh, eskalasi ketidakjelasan status lahan akan memicu 
konflik berkepanjangan. Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi 
dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antarpihak terhadap hak 
mereka atas tanah dan sumber daya hutan (Sylviani, Hakim, Suryandari, 
Sakuntaladewi, & Surati, 2016).

Konflik yang terjadi antara PT Solusi Jaya Perkasa dengan PT Wana 
Subur Lestari di Provinsi Kalimantan Barat dipicu adanya klaim oleh 
PT Solusi Jaya Perkasa terkait wilayahnya seluas 1.132 ha. PT Solusi 
Jaya Perkasa bergerak di bidang tanaman kelapa sawit, sedangkan PT 
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Wana Subur Lestari (WSL) memperoleh areal IUPHHK pada HTI melalui 
proses lelang. Jangka waktu perizinan yang diberikan oleh Departemen 
Kehutanan untuk areal konsesi seluas 40.040 ha adalah 100 tahun 
terhitung sejak 6 Juni 2007 hingga 5 Juni 2107. Hal ini sesuai dengan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.220/Menhut-II/2007 tanggal 
6 Juni 2007. Kasus tersebut telah ditangani oleh Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum, KLHK. 

Konflik antara PT Mitra Unggultama Perkasa dengan PT Rimba 
Elok di Kalimantan Tengah disebabkan adanya penyerobotan lahan oleh 
perusahaan perkebunan sawit PT Mitra Unggultama Perkasa terhadap 
lahan perusahaan HTI PT Rimba Elok. Hal ini mengakibatkan PT Rimba 
Elok mengalami kerugian dan kehilangan lahan seluas 4.360 ha di mana 
3.392,68 ha di antaranya telah ditanami dengan jenis tanaman sengon, 
balsa, karet, waru, dan sungkai. Kasus ini sudah berlangsung sejak 
tahun 2006 dan belum terselesaikan. Sekarang, kasus tersebut sudah 
diserahkan ke Mahkamah Agung. 

Model sengketa yang terjadi antar-pemegang izin adalah adanya 
tumpang-tindih pemanfaatan kawasan antar-IUPKHH, perambahan 
kawasan oleh perusahaan perkebunan (HGU), dan antara IUPKHH 
dengan perusahaan pengembangan jalan. Tipologi konflik antara 
perusahaan dengan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari faktor 
internal dan eksternal antar-perusahaan. Faktor internal di antaranya 
adalah kesalahan pengelolaan, sedangkan faktor eksternal di antaranya 
adalah tumpang-tindih lahan. 

Pemanfaatan dan pengelolaan SDA di Delta Mahakam selama 
puluhan tahun ternyata membuahkan kerusakan yang luar biasa pada 
ekosistem wilayah pesisir berupa hilangnya hutan mangrove, erosi, 
abrasi, juga pencemaran lingkungan. Dampak kerusakan ini cukup besar, 
baik ekonomi maupun sosial. Banyaknya kepentingan di Delta Mahakam 
menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup besar, mencakup konflik 
vertikal-horizontal-diagonal, tumpang-tindih izin, bersifat kompleks, 
melibatkan banyak pihak, meliputi bidang ekonomi, sosial, sumber daya 
alam dan lingkungan hingga politik (Sylviani & Suryandari, 2017).
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Gambar 19 Kondisi kawasan KPHP Delta Mahakam

Dampak konflik akan terjadi di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, 
dan politik. Konflik tenurial antar-perusahaan di kawasan hutan akan 
berdampak pada perusahaan, karyawan, masyarakat sekitar, dan 
pemerintah. Menurut Mawardi (2004), dampak konflik yang dirasakan 
dalam bidang ekonomi di antaranya adalah menurunnya jumlah uang 
yang beredar karena berkurangnya produksi perusahaan, berkurangnya 
lapangan pekerjaan, menurunnya pendapatan masyarakat sekitar, 
menurunnya penerimaan daerah, dan terganggunya kegiatan ekonomi 
di daerah-daerah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah 
konflik.

Dampak dalam bidang sosial di antaranya, disharmoni antar-
perusahaan, masyarakat sekitar, dan penurunan tingkat kepercayaan 
antar-perusahaan pemegang izin. Kerusakaan infrastruktur dimungkinkan 
apabila terjadi kegagalan penanganan pada tahap pra-konflik. Dalam 
bidang politik dan pemerintah, dampak konflik dapat berupa menurunnya 
kepercayaan perusahaan pemegang izin kepada pemerintah (pusat 
maupun daerah), melemahnya fungsi kelembagaan pemerintah, dan 
terganggunya pranata politik. 
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Strategi Resolusi KonflikC. 

Menurut Mawardi (2004) tipologi konflik di Indonesia yang cukup 
menonjol terjadi selama ini, antara lain sebagai berikut.

Konflik horizontal, terjadi antarkelompok agama, kelompok penda-1. 
tang dengan penduduk asli, antarkelompok etnis atau suku, dan 
antarorganisasi bisnis.
Konflik vertikal, terjadi antara pemerintah dengan kelompok-2. 
kelompok sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebijakan 
pemerintah yang tidak partisipatif sehingga menimbulkan perbedaan 
pendapat.

Hasil penelitian di beberapa lokasi menunjukkan bahwa kedua jenis 
potensi konflik tersebut, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal, selalu 
ada (Sylviani, et.al., 2015).

Beberapa aspek sumber konflik dalam pengelolaan hutan adalah 
ketidakjelasan status kawasan hutan, kepastian hukum, tata batas 
yang kurang jelas, perubahan tata guna lahan, dan perambahan. 
Masalah tenurial merupakan salah satu penyebab utama terjadinya 
konflik pengelolaan hutan di Indonesia. Sebagian besar konflik tenurial 
di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan 
baik. Belum ada mekanisme penyelesaian konflik yang dapat menjadi 
pegangan seluruh pihak. Begitu kompleksnya konflik yang terjadi, 
upaya-upaya penyelesaian konflik telah dilakukan banyak pihak, tetapi 
umumnya hanya bersifat sporadik dan tidak menyentuh akar masalah 
(Surati & Sylviani, 2016). 

Proses penyelesaian maupun mediasi konflik dengan mekanisme 
hukum negara tidak selalu berjalan dengan baik. Kehadiran budaya 
lokal dan organisasi sosial sebagi media resolusi konflik merupakan 
salah satu alternatif yang harus diperhatikan, baik oleh masyarakat, 
tokoh masyarakat maupun pemerintah (Ode & Rachmawati, 2017). 
Dalam penyelesaian konflik perlu ada mediator, peran pemerintah 
sangat diharapkan dalam mediasi konflik antar-pemegang izin/antar-
perusahaan. Negosiasi sebaiknya dilakukan dengan prinsip-prinsip non-
kekerasan, non-diskriminasi, dan penghormatan hak masing-masing 
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pihak. Secara umum, kunci penyelesaian konflik adalah pemetaan 
aktor dan kepen tingan masing-masing, penentuan subyek dan obyek 
sengketa, pem buatan basis data dan informasi yang dimiliki dan diakui 
bersama oleh para pihak, penentuan model, tata aturan penyelesaian 
konflik, ketaatan para pihak terhadap kesepakatan bersama, komunikasi 
antarpihak, dan kondisi pasca kesepakatan.

Dalam praktiknya terdapat dualisme kebijakan pertanahan di 
Indonesia. Legalitas pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan adalah 
izin dari KLHK, sedangkan di luar kawasan hutan atau yang disebut 
dengan area peruntukan lain (APL), administrasi dan penguasaan tanah 
merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Fakta 
ini berimplikasi pada munculnya berbagai aturan dan regulasi bidang 
pertanahan di dalam dan luar kawasan hutan. Izin untuk yang di dalam 
kawasan hutan sering kali disebut bukan sebagai izin memanfaatkan 
tanah, melainkan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan di 
atasnya, meski dalam beberapa hal tidak dapat disangkal adalah 
sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, 
izin pemanfaatan hutan tanaman dapat diartikan sebagai izin untuk 
memanfaatkan tanah tersebut karena pemegang izin dapat menanami 
kawasan hutan.

Berdasarkan data KLHK, penanganan pengaduan konflik mem-
punyai tahapan yang harus dilakukan, di antaranya desk study, 
pengaduan, assesment dari pengaduan, pra-mediasi dari pengaduan, 
mediasi dari pengaduan, drafting MoU, dan tanda tangan MoU. Konflik 
antara perusahaan dengan perusahaan lebih sedikit bila dibandingkan 
dengan konflik lainya yang lebih kompleks, tetapi konflik ini perlu 
penanganan yang bersifat holistik (Hakim, Aldianoveri, Bangsa, & 
Guntoro, 2018).

Konflik antara perusahaan kehutanan dengan pertambangan sering 
terjadi karena adanya tumpang-tindih. Penyelesaiannya memerlukan 
perhatian dan kelapangan dada kedua pihak guna bersama-sama 
mencari solusi. Perlu diidentifikasi lebih teliti apakah lokasi penambangan 
berada di kawasan hutan atau tidak. 
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Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka rekomendasi 
penye lesaian konflik yang dapat dilakukan sebagaimana disajikan pada 
Tabel 10. 

Tabel 10 Penyelesaian Konflik Tenurial Antar-pemegang Izin di Kawasan Hutan

No. Akar Masalah Rekomendasi Pemecahan Masalah
1. Tumpang-tindih 

areal 
Koordinasi dan melakukan tata batas antar-pemegang izin - 
dengan mediasi dari pemerintah pusat dan daerah
Pembentukan tim teknis untuk melakukan tata batas areal- 

2. Tumpang-tindih 
kebijakan 

Mendorong sinkronisasi berbagai peraturan dan kebijakan, - 
mengedepankan koordinasi lintas instansi untuk 
mereduksi potensi tumpang-tindih kebijakan
Pembentukan kelompok kerja penyelasaian konflik tenurial- 

3 . Miskomunikasi 
antarpihak terkait

Meningkatkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah - 
secara aktif dalam membangun komunikasi antar-
pemegang izin
Pembentukan sekretariat bersama untuk memberikan - 
informasi yang tepat

4. Disharmoni 
antarpara pihak

Membangun komunikasi lintas sektor yang efektif dan 
efisien dengan melakukan rapat koordinasi antarpara pihak 
sampai terdapat kesepakatan dan rencana aksi yang harus 
ditindaklanjuti

5. Penegakan hukum 
pelanggaran 

Proses pengawasan dan pendampingan intensif dari instansi 
terkait para pemegang izin

Sumber: Data olahan, 2019
 

Penyelesaian permasalahan tumpang-tindih penggunaan lahan 
antar-pemegang izin yang transparan, adil, obyektif, dan tidak terlalu 
lama, diharapkan menimbulkan citra yang baik dalam hal konsistensi 
penerapan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting bagi investor 
yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di bidang 
pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
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Bab 6

CATATAN KONFLIK TENURIAL 
ANTARMASYARAKAT DI KAWASAN 
HUTAN

Bugi K. Sumirat & Ramawati

PendahuluanA. 

Disebutkan oleh KSP bahwa secara keseluruhan terdapat 666 
pengaduan kasus konflik agraria di dalam dan di luar kawasan hutan 
dengan total luasan konflik sebesar 1.457.084 ha. Konflik tersebut 
meliputi konflik di kawasan perkebunan dengan wilayah sebaran di Jawa, 
Sumatra, dan Kalimantan (Winata, 2019). Khusus sektor kehutanan, 
sumber lain menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai Mei 
2018, KLHK menerima sekitar 222 pengaduan konflik agraria (Dhiaulhaq, 
2018).

Konflik agraria kerap terjadi di kawasan hutan. Kawasan hutan 
dalam pengertian ini merupakan kawasan hutan negara. Menurut UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa kawasan 
hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 
oleh pemerintah sebagai hutan tetap yang terdiri dari hutan negara 
dan hutan hak. Kawasan hutan dijabarkan dalam PP No. 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
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Pemanfaatan Hutan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi hutan 
lindung, konservasi, dan produksi. 

Konflik sengketa tanah memiliki akar permasalahan bukti kepemi-
likan serta ketimpangan penguasaan tanah, demikian menurut Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Hutapea, 2018). 
Ditambahkan bahwa berdasarkan data yang ada di Kementeriannya, 
secara umum, konflik tanah yang sering terjadi adalah konflik antar-
perorangan, yaitu berkisar 56,20%. Berturut-turut berada di kisaran di 
bawahnya adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah sebe-
sar 26,53%, konflik antara perorangan dengan badan hukum mencapai 
angka 15,44%, konflik antarbadan hukum berada di urutan selanjutnya, 
yaitu sebesar 1,21%, dan konflik antarkelompok masyarakat berada di 
urutan terakhir dengan kasus konflik sebesar 0,61%. 

Menurut Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, 
konflik tanah diartikan sebagai perselisihan pertanahan antara orang 
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau 
lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. 
Konflik antarmasyarakat termasuk hal yang sulit digali informasinya. 
Hal ini karena tidak semua konflik antarmasyarakat berada di kawasan 
hutan, dan bila pun konflik terjadi di kawasan hutan, tidak semua konflik 
antarmasyarakat tersebut dilaporkan. Beberapa data konflik yang dapat 
dikemukakan adalah seperti pengaduan antarmasyarakat yang dapat 
dihimpun berdasarkan pengaduan yang masuk di Direktorat PKTHA dan 
Ditjen PSKL yang disajikan dalam tulisan ini. 

Tipologi KonflikB. 

Konflik yang terjadi antarmasyarakat dapat terjadi akibat per-
masalahan batas kawasan dengan pihak lain, seperti yang dikemukakan 
oleh Wartiningsih & Nuswardini (2015) saat melakukan penelitian pada 
daerah PHBM. Selanjutnya, dalam lingkungan PHBM, penyelesaian 
konflik diupayakan melalui lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). 
LMDH merupakan lembaga yang berfungsi untuk menampung, 
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mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga desa hutan, termasuk bila 
ada konflik yang timbul. 

Susilowati (2015) mengategorikan konflik atau sengketa tenurial 
antarwarga masyarakat masuk ke dalam konflik horizontal, sementara 
konflik vertikal adalah konflik yang terjadi bila masyarakat berhadapan 
dengan institusi, misalnya institusi pemerintahan. Selanjutnya, dikatakan 
bahwa konflik yang muncul antarmasyarakat juga dapat terjadi akibat 
kurangnya pengetahuan, terkait hukum dan peraturan yang berlaku 
di bidang kehutanan. Dalam lingkup Perhutani, dengan adanya sistem 
PHBM dan dibentuknya LMDH maka ketua LMDH dan kepala desa 
dapat ikut berperan dalam penanganan konflik penggarapan lahan hutan. 
Apalagi masyarakat di sekitar kawasan Perhutani yang menerapkan 
PHBM menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap lahan yang 
dimiliki oleh Perhutani tersebut (Pambudi, Maryudi, & Purwanto, 2017). 

PHBM merupakan bagian dari skema perhutanan sosial dengan 
sistem pengelolaan hutan yang melibatkan peran-serta berbagai pihak 
(berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik 
pribadi, umum, atau di kawasan hutan yang diizinkan. Bentuk perhutanan 
sosial ada pula yang sudah dikembangkan secara tradisional di berbagai 
daerah, misalnya Repong Damar di Sumatra, Simpunk di Kalimantan, 
Kane atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh 
pihak luar, misalnya HKm, kehutanan masyarakat, dan sebagainya. 
Perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya terhadap peran dan 
hak masyarakat, tetapi juga terhadap keterlibatan dan perhatian berbagai 
pihak atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan 
perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang 
lestari (CIFOR, 2003). Dalam praktiknya, perhutanan sosial juga dapat 
melahirkan konflik antarmasyarakat. Beberapa pengaduan konflik tenurial 
antarmasyarakat yang masuk ke Direktorat PKTHA yang dilatarbelakangi 
oleh izin perhutanan sosial di antaranya disebabkan oleh mereka yang 
nama-namanya mendapatkan izin perhutanan sosial, bukan masyarakat 
yang benar-benar telah menggarap di lahan tersebut; masyarakat yang 
mendapat izin perhutanan sosial bukanlah masyarakat desa setempat. 
Dalam satu kelompok tani, tidak semua anggotanya mendapatkan izin 
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perhutanan sosial dan diperkirakan masih banyak lagi penyebab lainnya 
yang belum teridentifikasi. Tabel 11 menunjukkan daftar pengaduan 
konflik tenurial yang masuk serta kasus yang ditangani oleh Direktorat 
PKTHA tahun 2019.

Walau data pada Tabel 11 belum mewakili jumlah yang mendekati 
kebenaran dari situasi yang terjadi di lapangan (hanya 10 kasus), 
tetapi data tersebut merupakan data konflik yang diterima oleh Dirjen 
PSKL. Tabel 11 menunjukkan pula bahwa konflik kelompok organisasi 
masyarakat (ormas) dengan organisasi masyarakat lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan kelompok masyarakat adat maupun dengan 
kelompok organisasi masyarakat.

Tabel 11 Pengaduan Konflik Tenurial Antarmasyarakat yang Menyampaikan 
Pengaduannya Secara Langsung ke Direktorat PKTHA

Kasus Pengadu
Pihak 

Berkonflik 
Pertama

Pihak 
Berkonflik 

Kedua

Desa/
Kecamatan/ 

Kota-
Kabupaten/ 

Provinsi
Nota keberatan 1. 
permohonan CV Pantai 
Kelang Indah untuk 
melakukan kemitraan 
jasa lingkungan oleh 
Kelompok Tani Pantai 
Kelang Dusun III Desa 
Naga Lawan Kecamatan 
Perbaungan

Nelson 
Sagala

Kelompok 
Tani Pantai 
Kelang

Jamaluddin 
Alias Syaipul

Naga Lawan,
Perbaungan,
Serdang 
Berdagai,
Sumatra Utara

Konflik antara Paguyuban 2. 
Petani Gondatapen 
(PPGT) dengan KT Ayem 
Tentrem

PPGT PPGT KT Ayem 
Tentrem

Ringinrejo, 
Wates, Blitar, 
Jawa Timur
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Kasus Pengadu
Pihak 

Berkonflik 
Pertama

Pihak 
Berkonflik 

Kedua

Desa/
Kecamatan/ 

Kota-
Kabupaten/ 

Provinsi
Keberatan hasil 3. 
verifikasi Kelompok 
Tani Maju Bersama 
(KTMB), Kecamatan 
Girsang Sipangan Bolon, 
Kabupaten Simalungun, 
Provinsi Sumatra Utara 

Charles 
Situmorang 
(Ketua 
KTMB)

KTMB Pangulu 
Desa 
Sipangan 
Bolon Mekar

Sipangan Bolon 
Mekar, Girsang 
Sipangan Bolon, 
Simalungun, 
Sumatra Utara

Permohonan kepemilikan 4. 
tanah menjadi Sertifikat 
Hak Milik, Sdr. Karto 
Wiyono, Desa Girisekar, 
Kecamatan Panggang, 
Kabupaten Gunung Kidul, 
Provinsi D.I. Yogyakarta

Panikir Karto 
Wiyono

Kepala Desa 
Girisekar 
(Sdr. 
Sutarpan) 

Girisekar, 
Panggang, 
Gunung Kidul, 
D.I. Yogyakarta

Pengaduan masyarakat 5. 
terkait dugaan 
pemalsuan identifikasi 
anggota Kelompok Tani 
Hutan Jambur Latong 
Masyarakat Kecamatan 
Deleng Pokhison, 
Kabupaten Aceh 
Tenggara, Provinsi Aceh

Masyarakat 
Desa 
Peseluk 
Pesimbe, 
Tenembak, 
Lang Lang 
dan Desa 
Lembah Alas

Kelompok 
Tani Hutan 
(KTH) 
Jambur 
Latong

Masyarakat 
Desa 
Peseluk 
Pesimbe, 
Tenembak, 
Lang Lang 
dan Desa 
Lembah Alas

Peseluk 
Pesimbe, 
Deleng 
Pokhison, Aceh 
Tenggara, Aceh

Keberatan yang 6. 
disampaikan oleh Ibu 
Maghdalena penduduk 
Desa Sinar Pagi dan 
masyarakat terhadap 
Koperasi Masyarakat 
Adat Kenegerian Lau 
Njuhar, Desa Sinar Pagi, 
Kecamatan Tanah Pinem, 
Kabupaten Dairi, Provinsi 
Sumatra Utara

Masyarakat 
Adat 
Kenegerian 
Lau Njuhar 

Koperasi 
Masyarakat 
Adat 
Kenegerian 
Lau Njuhar

Maghdalena Sinar Pagi, 
Tanah Pinem, 
Dairi, Sumatra 
Utara
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Kasus Pengadu
Pihak 

Berkonflik 
Pertama

Pihak 
Berkonflik 

Kedua

Desa/
Kecamatan/ 

Kota-
Kabupaten/ 

Provinsi
Penguasaan areal (lahan) 7. 
kemitraan kehutanan 
Kelompok Tani Mangrove 
Jaya yang dikuasai 
oleh Iswahyudi Asha di 
Desa Securai Selatan, 
Kecamatan Babalan, 
Kabupaten Langkat, 
Provinsi Sumatra Utara

Iswahyudi 
Asha

Iswahyudi 
Asha

Kelompok 
Tani 
Mangrove 
Jaya

Securai Selatan, 
Babalan, 
Langkat, 
Sumatra Utara

Konflik antara KTH Wana 8. 
Mulya (SK IPHPS) dan 
KTH Pandowo Limo (SK 
IPHPS) dengan LMDH 
Warna Karya (Perum 
Perhutani)

Gerakan 
Masyarakat 
Perhutanan 
Sosial 
Indonesia

KTH Wana 
Mulya (SK 
IPHPS) 
dan KTH 
Pandowo 
Limo (SK 
IPHPS)

LMDH 
Warna Karya 
(Perum 
Perhutani)

Genenggandal 
dan 
Jambangab, 
Greyer dan 
Toroh, 
Grobogan,
Jawa Tengah

Tumpang-tindih 9. 
areal usulan IUPHKm 
masyarakat Dusun 
Kepahiang GKTH Sepakat 
dengan Izin Pemungutan 
Hasil Hutan Bukan 
Kayu (IPHHBK) Koperasi 
Pinus Raya Sejahtera 
dan IPHHBK Koperasi 
Serba Usaha Serangkai, 
Kecamatan Kepahiang, 
Kabupaten Kepahiang, 
Provinsi Bengkulu

Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 
Provinsi 
Bengkulu

Koperasi 
Pinus Raya 
Sejahtera

Koperasi 
Serba Usaha 
Serangkai

Dusun 
Kepahiang,
Kec. Kepahiang,
Kab. Kepahiang,
Bengkulu
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Kasus Pengadu
Pihak 

Berkonflik 
Pertama

Pihak 
Berkonflik 

Kedua

Desa/
Kecamatan/ 

Kota-
Kabupaten/ 

Provinsi
Pengaduan Forum 10. 
Komunikasi Masyarakat 
Transmigrasi terkait areal 
garapan masyarakat 
yang masuk ke dalam 
SM Padang Sugihan dan 
SM Dangku, Desa Baru, 
Kecamatan Rambutan, 
Kabupaten Banyuasin, 
Provinsi Sumatra Selatan

Forum 
Komunikasi 
Masyarakat 
Transmigrasi 
(FKMT) Prov. 
Sumatra 
Selatan

Kelompok 
Tani Sungai 
Petai dan 
Kelompok 
Tani Sungai 
Biduk, Desa 
Dawas, 
Kecamatan 
Kluang, 
Kabupaten 
Musi 
Banyuasin

Kelompok 
Tani Desa 
Baru, 
Kecamatan 
Rambutan, 
Kabupaten 
Banyuasin

Desa Baru,
Kec. Rambutan,
Banyuasin,
Sumatra 
Selatan

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019

Komisi Pembaruan Agraria/KPA (2018) menyajikan hal yang 
berbeda terkait pihak-pihak yang bersengketa dalam konflik agraria. 
Konflik agraria antarwarga menduduki peringkat ketiga, yaitu sebesar 
16,98%. Data selengkapnya seperti disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12 Pihak-pihak yang Bersengketa dalam Konflik Agraria

No. Pihak yang Bersengketa Jumlah Kasus Persentase (%)
1. Antarwarga (masyarakat) 112 16,98
2. Warga dan pemerintah 140 21,21
3. Warga dan pihak swasta 289 43,79
4. Warga dan BUMN 55 8,33
5. Warga dan aparat 28 4,24
6. Swasta dan swasta 13 1,97
7. Pemerintah dan pemerintah 9 1,36
8. Pemerintah dan swasta 14 2,12

Sumber: KPA (2018), setelah diolah
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Media Resolusi KonflikC. 

Bila terjadi konflik, mediasi atau negosiasi merupakan upaya atau 
langkah yang populer ditempuh oleh para pihak yang berkonflik dalam 
mencari upaya pemecahan konflik serta mencari legitimasi terhadap 
obyek konflik (tanah) yang disengketakan. Konflik yang terjadi di 
masyarakat karena perbedaan prinsip dan kepentingan, biasanya dapat 
terselesaikan dengan cara kekeluargaan yang melibatkan tokoh atau 
orang penting di desa tersebut, seperti kepala kampung, kepala desa, 
dan/atau tokoh masyarakat (Dassir, 2008).

Konflik lahan antarmasyarakat cenderung lebih mudah penyelesai-
annya, yaitu melalui mediasi, dibandingkan dengan konflik lahan antara 
masyarakat dengan pihak swasta. Konflik lahan antarmasyarakat di be-
berapa daerah biasanya diselesaikan dengan mekanisme seperti halnya 
penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat, yaitu dengan membuat 
pemufakatan. Pemufakatan tersebut diawali proses mediasi oleh pihak 
ketiga dan atau dengan pengadilan adat. Jika tidak terselesaikan maka 
dibawa ke tingkat pengadilan. Bervariasinya permasalahan lahan yang 
terjadi dapat menimbulkan konflik yang tentunya tidak dapat diselesai-
kan dalam waktu singkat.

Terkait upaya mediasi konflik, Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, 
“Kalau bisa kita mediasi dan di beberapa daerah kita gerakkan 
pengadilan adat untuk mereka selesaikan, kalau tidak bisa juga maka 
dibawa ke pengadilan, siapa yang menang nanti kita eksekusi”. 

Kinerja Resolusi KonflikD. 

Tabel 11 memperlihatkan pihak-pihak yang berkonflik, sementara 
Tabel 13 memperlihatkan sejauh mana langkah yang telah ditempuh. 
Keterangan dalam tabel tidak menunjukkan keseluruhan kasus konflik 
antarmasyarakat, tetapi hanya didasarkan pada data yang terkumpul 
pada Direktorat PKTHA. 
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Tabel 13 Perkembangan Kasus Konflik Antarmasyarakat

No. Kasus Perkembangan
1. Nota keberatan Permohonan CV 

Pantai Kelang Indah untuk melakukan 
kemitraan jasa lingkungan oleh 
Kelompok Tani Pantai Kelang Dusun 
III Desa Naga Lawan Kecamatan 
Perbaungan

Sudah dilakukan MoU penghentian 
konflik 13 September 2018 (tahun 2017)

2. Konflik antara Paguyuban Petani 
Gondatapen (PPGT) dengan KT Ayem 
Tentrem

Nota Dinas (ND) Ke Direktur (tahun 
2018)

3. Keberatan hasil verifikasi Kelompok 
Tani Maju Bersama (KTMB), 
Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, 
Kabupaten Simalungun, Provinsi 
Sumatra Utara

ND Direktur PKTHA-Direktur PKPS No. 
ND.25/PKTHA/PK/PSL.1/2/2019 tanggal 
14 Februari 2019 (dialihkan) (tahun 
2019)

4. Permohonan kepemilikan tanah 
menjadi Sertifikat Hak Milik, Karto 
Wiyono, Desa Girisekar, Kecamatan 
Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, 
Provinsi D.I. Yogyakarta

Surat Dir. PKTHA - Direktur Pengukuhan 
dan Penatagunaan Kawasan Hutan No. S. 
16/PKTHA/ PT/Kum.1/1/ 2019 tanggal 23 
Januari 2019 (tahun 2019)

5. Pengaduan masyarakat terkait 
dugaan pemalsuan identifikasi 
anggota Kelompok Tani Hutan Jambur 
Latong Masyarakat Kecamatan 
Deleng Pokhison, Kabupaten Aceh 
Tenggara, Provinsi Aceh

Menyurati Dirjen Kependudukan dan 
Catatan Sipil untuk konfirmasi dan 
klarifikasi kebenaran data kependudukan 
anggota Kelompok Tani Hutan Jambur 
Latong Masyarakat Kecamatan Deleng 
Pokhison, Kabupaten Aceh Tenggara, 
Provinsi Aceh (tahun 2019)

6. Keberatan yang disampaikan oleh 
Ibu Maghdalena, Penduduk Desa 
Sinar Pagi dan Masyarakat terhadap 
Koperasi Masyarakat Adat Kenegerian 
Lau Njuhar, Desa Sinar Pagi, 
Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten 
Dairi, Provinsi Sumatra Utara

Menyurati Kabalai PSKL Wilayah Sumatra 
mengenai hasil pertemuan yang sudah 
dilakukan sebagai bahan tindak lanjut 
kasus (tahun 2019)

Sumber: Direktorat PKTHA, 2019
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Dari Tabel 12 diperoleh informasi bahwa belum ada satu pun kasus 
yang mendapatkan keterangan apakah kasusnya telah selesai atau 
memperlihatkan kemajuan maksimal atas kasus tersebut. Dari 10 kasus, 
hanya enam kasus yang terinformasikan telah mengalami kemajuan.
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Bab 7

KONFLIK ANTARINSTITUSI 
PEMERINTAH: MENEMBUS 
BATAS EKOLOGI DAN POLITIK 
ADMINISTRASI HUTAN

Lukas R. Wibowo

Operasi SenyapA. 

Debat tentang sawit sebagai komoditas penting telah menyeruak 
dalam wacana publik sejak 40 tahun lalu. McCarthy & Cramb (2009), 
menyatakan pada sekitar 1980-an para perencana pembangunan 
Indonesia mulai menyadari potensi kelapa sawit untuk menopang 
perekonomian nasional. Sejak itu, narasi pembangunan difokuskan 
pada lahan-lahan luas sebagai daya tarik investasi modal untuk 
pengembangan komoditas kunci yang booming secara global. Tidak 
mengejutkan bila dalam waktu yang relatif singkat, menurut Feintrenie, 
Chong, & Levang (2010), Indonesia telah menjadi produsen minyak 
kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2008. Indonesia memiliki pangsa 
hampir 50% dari produksi dunia dan karenanya mengambil tempat 
penting dalam jaringan minyak sawit. 
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Kecepatan ekspansi kelapa sawit, menurut Hall (2011), sering 
digambarkan sebagai ledakan komoditas sehingga bagi Colchester & 
Chao (2011) tidak mengherankan bila ekspansi pengembangan kelapa 
sawit dengan cepat menjadi fenomena global. Susanti & Maryudi (2016) 
menengarai sebagai salah satu dampak ekspansi di Indonesia, selama 
beberapa dekade terakhir, lahan hutan yang luas telah dikonversi men-
jadi perkebunan kelapa sawit (Setiawan, Maryudi, Purwanto, & Lele, 
2016).

Kecepatan pergerakan ekspansi, khususnya dari produksi dan 
harga sawit di pasar konvensional dan modern dapat dengan mudah 
terpantau dan terekam dalam data numerik statistik. Sebaliknya, 
pergerakan ekspansi perkebunan sawit yang kasat mata, dari sisi 
luasan di lapangan, justru sering kali gagal terekam dengan baik oleh 
institusi-institusi publik yang terkait langsung. Indikasinya, sampai saat 
ini belum ada data tunggal yang dianggap valid dan akurat oleh publik, 
terutama berkenaan dengan luas perkebunan sawit nasional. Data 
yang dikeluarkan oleh masyarakat sipil selalu berbeda dengan institusi 
publik. Memang perbedaan data bisa saja terjadi dan itu bukan barang 
aneh, karena terkait dengan kerangka metodologi yang dipakai untuk 
melakukan analisis. Namun, ketika data itu dikeluarkan oleh sesama 
institusi publik yang memiliki otoritas merilis data official, dan hasilnya 
berbeda maka perbedaan tersebut dapat membingungkan publik. 

Upaya rekonsiliasi data saat ini tengah dilakukan. KLHK tengah 
menginisiasi proses rekonsiliasi data tersebut yang melibatkan Badan 
Informasi Geospasial (BIG), LAPAN, dan stakeholder lain. Publik pun 
menunggu dan berharap adanya data tunggal seperti halnya one map 
yang telah lama menjadi pergunjingan publik. Publik pun berharap data 
tunggal dimaksud bukanlah hasil kompromi politik, tetapi data faktual 
lapangan yang merefleksikan pergerakan dan kondisi perkembangan 
tata kelola sawit di Indonesia. 

Tidak terdeteksinya pergerakan perkebunan sawit di lapangan 
seolah membenarkan thesis dari Bayu (2018) yang menyatakan adanya 
silence operation perkebunan sawit. Narasi operasi senyap tersebut 
tentunya masih dapat diperdebatkan secara konsep dan praktik. Di sisi 
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lain, informasi faktual juga menunjukkan bahwa sekitar 3 juta ha lebih 
perkebunan sawit berada di kawasan hutan. Dari luasan tersebut, aktor 
pengendalinya tidak saja melibatkan masyarakat, tetapi juga korporasi 
besar. Mereka beroperasi di berbagai fungsi hutan, baik konservasi, 
produksi, dan lindung. Berdasarkan status izinnya, ada korporasi yang 
belum berizin, tetapi tidak sedikit yang sudah mengantongi Hak Guna 
Usaha (HGU).

Tujuan tulisan ini: pertama, menelusuri akar masalah ekspansi sawit 
di kawasan hutan; kedua, untuk membedah mengapa HGU perkebunan 
sawit bisa berada di kawasan; ketiga, memberikan rekomendasi jalan 
keluar dari kemelut konflik antarinstitusi publik terkait ekspansi sawit di 
kawasan hutan. 

Kontestasi Politik atas Ruang dan Pengelolaan SDAB. 

Beroperasinya perkebunan sawit di kawasan hutan adalah fakta 
yang tidak terbantahkan. Merebaknya perkebunan sawit di kawasan 
hutan mungkinkah sebagai dampak dari belum mampunya hutan 
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan seperti 
yang digambarkan Peluso (2006) dalam bukunya yang melegenda 
“Hutan Kaya, Rakyat Melarat’’? Hal yang sama pun, menurut Eko 
(2019) pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, dua tahun lalu, 
“mengapa hutan di Swedia dan Finlandia bisa memakmurkan rakyat, 
sementara hutan Indonesia tidak memakmurkan rakyat”? Kalau alasan 
ini benar, pertanyaannya kemudian, benarkah perkebunan sawit dapat 
memakmurkan rakyat? Yang jelas, petani sawit saat ini mengontrol lebih 
dari 40% sawit nasional, sementara petani hutan baru mengontrol sekitar 
4% pemanfaatan hutan. Besarnya kendali dan penguasaan proporsi 
perkebunan sawit oleh petani atas perkebunan sawit nasional, secara 
literal, petani dapat dikatakan selayaknya telah mendapatkan manfaat 
dari bisnis sawit. 

Di balik kendali yang besar yang ditandai oleh besarnya persentase 
penguasaan sawit rakyat (lebih 40% dari total sawit nasional seluas 
14,03 juta ha, data versi pemerintah), benarkah petani sawit telah 
sejahtera? Boudlilard (1994) mengingatkan bahwa dunia “simulacra” 
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sering kali menjebak dan menguapkan realitas sebenarnya. Itu artinya, 
nilai persentase yang cukup besar belum tentu menjadi representasi 
tanda kesejahteraan petani sawit. 

Ada sebuah buku menarik dengan judul “Petani Buntung di Negeri 
Sawit” yang justru mementahkan pandangan mainstream bahwa sawit 
menyejahterakan rakyat. Ironisnya, dalam sebuah dialog kebijakan yang 
diselenggarakan oleh CIFOR (2019) di Jakarta, representatif Roundtable 

on Sustainable Palm Oil (RSPO) menyatakan bahwa petani belum sejahtera 
karena sawit bukanlah untuk petani, tetapi untuk korporasi. Bagi Eko 
(2019), lahan dan produktivitas sawit Indonesia begitu melimpah dan 
fantastis sehingga tidak seperti komoditas lain, kita tidak perlu impor. 
Di sisi lain, pertama, melimpahnya sawit baru memakmurkan para 
tengkulak; kedua, rezim dagang dan lingkungan telah membuat sawit 
betul-betul sekarat dan tidak berdaulat sehingga salah satu dampaknya 
harga sawit melorot tajam. Petani sawit, sudah jatuh tertimpa tangga. 
Walau barangkali sawit sampai saat ini belum mampu memberikan 
kesejahteraan secara signifikan kepada rakyat, tetapi mengapa di 
lapangan ekspansi sawit rakyat terus berlangsung seiring dengan 
ekspansi yang dikendalikan korporasi? 

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan temuan 
bahwa terdapat 3,47 juta ha sawit berada di kawasan hutan dari 16,8 
juta ha tutupan sawit di Indonesia (KPK, 2019 dalam Saputra, 2019). 
Untuk mendorong optimalisasi Inpres moratorium sawit dan memperkuat 
temuan GNPSDA, Yayasan Madani melakukan analisis spasial tumpang-
susun perizinan di wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru 
(PIPPIB) Revisi XV (lima belas). Hasil analisis menemukan 1.001.474,07 
ha perkebunan sawit merupakan milik 724 perusahaan yang berada 
di dalam hutan primer dan lahan gambut yang tersebar di 24 provinsi. 
Ada 384 perusahaan dengan total luasan 540.822 ha berada di lahan 
gambut, 102 perusahaan dengan total luasan 237.928 ha berada di 
hutan primer (Madani 2019). 
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Sumber: KPK, (2019) dalam Saputra (2019)

Gambar 20 Tutupan sawit dalam kawasan hutan

Gambar 20 mengilustrasikan bahwa perkebunan sawit di hutan 
produksi konversi (HPK) seluas 1.244.921 ha, di hutan produksi seluas 
1.484.075 ha, hutan lindung seluas 174.910 ha, kawasan suaka alam/
pelestarian alam seluas 115.694 ha, dan hutan produksi terbatas seluas 
454.849 ha. Berdasarkan data pemutakhiran kawasan hutan dari KLHK 
(2019) sampai dengan Mei 2019, tanaman sawit di kawasan hutan 
seluas 3.177.014 ha. 

Sebaran perkebunan sawit di kawasan hutan tidak hanya terjadi 
di beberapa provinsi, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kalimantan 
Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki luas perkebunan sawit 
cukup signifikan di kawasan hutan. Tabel 14 mendeskripsikan luasan 
dan sebaran serta status perizinan perkebunan sawit yang berada di 
kawasan hutan. Total luas perkebunan sawit di kawasan hutan adalah 
892.845 ha berdasarkan areal berizin dan non-izin, sedangkan total luas 
tutupan sawit di Kalimantan Tengah adalah 1.837.709 ha. Perkebunan 
sawit ini tersebar di kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, 
hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. 
Berdasarkan izin, dalam tahap Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 
425.946 ha dan HGU seluas 240.248 ha. Total HGU di Kalimantan 
Tengah seluas 990.371 ha, sementara luas perkebunan yang tidak 
berizin/sawit rakyat adalah 226.651 ha (Saputa 2019). 
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Tabel 14 Tutupan Sawit di Kalimantan Tengah: Izin dan Non-Izin/Sawit Rakyat

Kawasan Hutan

Areal Berizin (Ha)
Areal Tidak 

Berizin/Sawit 
Rakyat (Ha)

Total 
(ha)

Izin Lokasi dan 
Izin Usaha 

Perkebunan (IUP)

Hak Guna 
Usaha 
(HGU)

Total

Kawasan konservasi 5.738 0 5.738 5.877 11.615
Hutan lindung 8.256 4.091 12.347 19.354 31.701
Hutan produksi 
terbatas

40.374 18.076 58.450 4.016 62.466

Hutan produksi 248.604 34.591 283.194 109.925 393.119
Hutan produksi 
yang bisa dikonversi

122.974 183.490 306.464 87.479 393.943

Total 425.946 240.248 666.193 226.651 892.845
Sumber: (KLHK, 2018; ATR/BPN, 2014, Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, 2016, & AURIGA, 2018) dalam 
Saputra, 2019

Adanya HGU yang berada di kawasan hutan sebetulnya bukanlah 
hal yang mengagetkan. Di beberapa kasus, bahkan tidak sedikit, adanya 
kasus sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan hutan oleh BPN. 
Untuk menguak siapa yang salah dalam hal ini bukanlah persoalan 
yang sederhana atau hitam-putih. Dari sisi normatif, munculnya per-
soalan seperti ini dapat dikatakan merefleksikan lemahnya koordinasi 
antarinstitusi pemerintah. Di sisi lain, fenomena ini juga bisa dikatakan 
merefleksikan perbedaan perspektif otoritatif keruangan antarinstitusi 
sekaligus gap antara batas de jure dan batas de facto suatu wilayah atau 
kawasan. Contohnya, sampai saat ini secara de facto tata batas atau 
pun penetapan kawasan hutan belum mencapai 100% sehingga rentan, 
tidak saja terhadap konflik penguasaan lahan, tetapi juga ragam tafsir 
status atau legalitas atas kawasan dimaksud. Dari sisi politik, Rahadian 
(2014) menyebut fenomena tersebut sebagai manifestasi dari adanya 
kontestasi politik atas ruang dan pengelolaan sumber daya alam. 

Runtuhnya Batas-batas Ekologi dan Politik C. 
Administratif Hutan

Beroperasinya perkebunan sawit di kawasan hutan telah memicu 
perdebatan panjang di berbagai kalangan, baik komunitas masyarakat 
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sipil, institusi publik, dan para ilmuwan, bahkan dengan negara lain, 
terutama Uni Eropa. Sejak tahun 1980-an dan terutama pasca-reformasi, 
pertarungan narasi antarberbagai komunitas terus berlangsung sengit 
di ruang publik, baik media surat kabar nasional, majalah, dan jurnal-
jurnal ilmiah ternama nasional dan internasional. Bagi para ilmuwan 
dan aktivis pro konservasi dan lingkungan, sawit dianggap sebagai 
salah satu penyebab utama terjadinya degradasi dan deforestasi. 
Narasi-narasi yang cenderung menyudutkan terus dibangun dan 
dikonstruksikan di ruang publik. Di sisi komunitas yang cenderung pro 
sawit, mereka membangun “counter argument’’ pentingnya sawit sebagai 
sumber pendapatan negara, sumber pendapatan rakyat pedesaan, 
dan katalisator problem ketenagakerjaan pedesaan. Bahkan, beberapa 
ilmuwan secara sahih menampilkan hasil-hasil riset yang menunjukkan 
bahwa sawit bukan penyebab utama deforestasi. 

Terlepas dari perdebatan melelahkan tersebut, beroperasinya sawit 
di kawasan hutan menunjukkan tembusnya atau boleh disebut sebagai 
runtuhnya batas-batas ekologi hutan yang dibangun oleh rezim hutan 
ilmiah. Sakralitas batas ekologis yang dibangun di atas fondasi rezim 
hutan ilmiah yang sophisticated tampak mulai memudar. Eko (2019), 
menegaskan hutan ilmiah merupakan kaidah yang diterapkan dalam 
mengelola hutan untuk menghasilkan kayu secara produktif dan lestari, 
sembari mengabaikan manusia dan rakyat di sekitar hutan. Peluso 
(2006), menambahkan hutan ilmiah merupakan sebuah struktur dan 
ideologi pengelolaan hutan dilakukan dengan ketaatan sistematis 
terhadap rencana kerja dalam penebangan dan penanaman kembali 
sesuai kaidah teknologi pengelolaan tanah hutan yang dikembangkan 
melalui eksperimentasi dari waktu ke waktu. Dalam praktiknya, rezim 
ini turut melahirkan berbagai tipe fungsi hutan seperti hutan lindung 
dan hutan produksi. Menurut Eko (2019), sesungguhnya manajemen 
ilmiah pada komoditas sawit meneruskan rezim hutan ilmiah dan terus 
diperkuat dengan neoliberalisme. Sawit ilmiah berada pada satu strip 
di bawah hutan ilmiah. Eksperimentasi, teknikalisasi, teritorialisasi, 
ekspansi, kapitalisasi, produksi, transaksi, distribusi, konservasi, stan-
dardisasi, dan sertifikasi adalah sebuah rangkaian manajemen ilmiah 
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terhadap sawit. Para tengkulak dan konglomerat memperoleh konsesi 
besar atas penguasaan sawit, sementara petani mendapat residu 
sembari dimobilisasi untuk memenuhi kaidah sawit ilmiah.

Sumber: Santoso (2019)

Gambar 21 Agroforestry sawit

Beroperasinya perkebunan sawit di kawasan hutan juga menun-
jukkan tembusnya batas-batas politik administrasi otoritas ke ruangan 
pembangunan suatu kawasan. Lansekap hutan menjadi dinamis secara 
kelembagaan, tidak hanya kehutanan, tetapi juga ada perkebunan dan 
BPN yang sejatinya tidak bisa dimahfumkan secara legalitas hukum. 
Fenomena tersebut mengakibatkan berlangsungnya proses transfor-
masi teknikalisasi tata kelola hutan di mana secara de facto telah terjadi 
hibriditas antara rezim kehutanan dan perkebunan di tingkat lapangan, 
tetapi belum di tingkat kebijakan. Hasil penelitian Santoso (2019) 
membuktikan praktik persenyawaan ekologi hutan dan sawit dalam 
bentuk agroforestry sawit di kawasan hutan telah dijalankan oleh petani 
di Kalimantan, namun rekognisi terhadap praktik-praktik ini belum terjadi 
di tingkat kebijakan.

Distorsi Naratif dan Resolusi Perkebunan Sawit                        D. 
di Kawasan Hutan 

Dari perspektif politik, seharusnya penyelesaian problem perkebunan 
sawit ini tidaklah sulit sebab pemerintah sejatinya memiliki otoritas 
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dan kapasitas yang cukup untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya, 
kenapa konflik ruang tersebut belum terselesaikan? Apakah negara tidak 
memiliki kapasitas untuk itu? Ataukah negara tidak memiliki keberanian 
dan kepemimpinan yang cukup untuk menyelesaikan problem real ini? 
Bukankah negara ini cukup kuat karena memiliki berbagai instrumen 
otoritatif, baik yang sifatnya soft instrument seperti kapasitas pembuatan 
regulasi sampai hard instrument, seperti aparat penegak hukum? 

Penyelesaian adalah sebuah keniscayaan. Berbagai skema penye-
lesaian telah dibangun dan disediakan oleh pemerintah, namun fakta 
menunjukkan capaian dari beragam skema tersebut belum memper-
lihatkan hasil yang memenuhi harapan publik. Instrumen hukum seperti 
UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan 
Hutan, Peraturan Presiden (Perpres) No. 88/2017 tentang Penyelesaian 
Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan, dan Perpres No. 86/2018 terkait 
Reforma Agraria serta instrumen regulasi setingkat menteri pun telah 
dikeluarkan seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. 
Di tingkat implementasi penegakan hukum pun telah dilakukan, seperti 
kasus di Besitang, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), namun 
berbiaya tinggi dan menurut Santoso (2018) per ha mencapai sekitar 4 
juta rupiah. Bayangkan, dengan luasan lebih dari 3-4 juta ha perkebunan 
sawit di kawasan hutan, melibatkan puluhan ribu aktor seperti petani 
yang terlibat di situ, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara? 

Di sisi lain, narasi sawit sebagai penyebab rusaknya hutan terus 
terbangun secara diskursif sehingga sawit layak dituding sebagai “biang” 
dari deforestasi. Antony Giddens (1990), dalam bukunya “Konsekuensi 
dari Modernitas” mencoba menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan 
disebabkan oleh industrialisasi. Mengacu kepada pandangan ini, 
industrialisasi dan hilirisasi sawit seperti meningkatnya manufaktur 
industri kosmetika, pangan, dan biodiesel adalah sebab dari deforestasi. 
Menurut Goldblatt (2019), kelemahan pandangan ini adalah melupakan 
kekuatan politik dan perkembagan demografi sebagai faktor penting 
rusaknya ekologi hutan. 
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Merujuk pada pandangan Santoso (2019), problematisasi 
perkebunan sawit di kawasan hutan telah mengalami distorsi 
pada persoalan komoditas. Menurutnya, “derajat” komoditas sawit 
sesungguhnya sama dengan komoditas lain. Sawit adalah sebuah 
komoditas yang tidak berbeda dengan kopi dan coklat yang juga 
pernah mengalami booming di berbagai wilayah di Indonesia, seperti 
di Lampung dan Sulawesi. Baginya, akar masalahnya bukan pada 
komoditas-komoditas tersebut, tetapi agraria. Para pendiri bangsa 
ini, terutama Soekarno dan Hatta pun telah mampu membaca bahwa 
persoalan agraria akan menjadi masalah yang kompleks manakala 
negara tidak mampu mengatur dan mengelola persoalan ini secara adil. 
Pada tahun 1960 lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) 
yang pada implementasinya tidak banyak menjiwai berbagai regulasi 
sektoral yang ada saat ini. Bartley (2018) menyebutnya sebagai “rules 
without rights”. Dualisme administrasi pertanahan sedikit-banyak juga 
memperburuk situasi. Akibatnya, ketimpangan penguasaan lahan dan 
konflik berbasis lahan pun bertebaran di mana-mana. 

Rumitnya problem perkebunan sawit di kawasan hutan memuncul-
kan pandangan alternatif yang menggeser perspektif radikal hitam-
putih dan legal-tidak legal secara normatif yang menginginkan sawit 
menjadi “barang haram” di kawasan hutan. Pandangan ini berangkat 
dari fakta lapangan bahwa ekspansi sawit di kawasan hutan tidak 
melalui proses yang homogen atau pun tunggal, baik dari sisi motif, 
cara maupun pendekatan. Untuk melacaknya perlu prinsip kehati-hatian 
dan menilik dari berbagai aspek, terutama historis. Adalah tidak bijak 
kalau beroperasinya perkebunan sawit di kawasan hutan semata-mata 
dipandang sebagai bentuk tindak pelanggaran dari para aktor pemilik 
dan pengendali perkebunan sawit yang akhirnya menyeret munculnya 
perseteruan antarinstitusi publik.

Wibowo, et.al. (2019) menemukan bahwa motif beroperasinya sawit 
di kawasan hutan ada yang dilakukan dengan sengaja dan ada yang 
tidak sengaja. Motif pertama dilandasi untuk akumulasi kapital, spekulasi 
lahan, dan land bank. Motif kedua dilandasi oleh konflik regulasi antara 
pusat dan daerah sebagai dampak dari konflik kepentingan akan ruang 
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kelola sumber daya alam. Di sisi lain, negara yang dalam hal ini adalah 
pemerintah pusat, diakui atau tidak, punya kontribusi terhadap silang 
sengkarut permasalahan sawit saat ini. 

Berakhirnya Dramaturgi Politik E. 

Telah didiskusikan di depan bahwa komoditas sawit adalah komodit-
as yang menjanjikan dan menguntungkan bagi negara dan para aktor 
yang terlibat dalam mata rantai produksi dan hilirisasi komoditas ter-
sebut. Di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa sawit juga dianggap 
komoditas yang paling merugikan dan biang dari problematika kerusakan 
hutan. Posisi paradoksal komoditas ini terus dikonstruksikan menjadi 
semacam “dramaturgi politik” yang tiada akhir. Manakala negara terus 
melakukan pembiaran berlangsungnya pertunjukkan tersebut, pada 
akhirnya sawit akan terjebak pada “simulacra’’ yang dimainkan oleh para 
aktor, aktivis lingkungan, ilmuwan, diplomat, dan pengambil kebijakan 
sekaligus menjebak mereka dalam realitas semu. Akibatnya, kontestasi 
image, citra, dan simbol sawit terus menggelembung menjauhi realitas 
sawit sebagai sebua obyek yang sesungguhnya. 

Dalam konteks ini, keberanian politik untuk mengambil risiko adalah 
jalan yang bisa menyelesaikan persawitan di kawasan hutan. Pembiaran 
sawit di wilayah ‘’grey area’’ tentunya hanya menguntungkan para rent 
seekers dan street level birocracy. Dramaturgi sawit harus dihentikan; 
kalau tidak, masalahnya akan semakin merumit. Secara ringkas 
penyelesaian sawit dapat dilakukan dengan melihat historis keberadaan 
sawit tersebut. Keberadaan perkebunan sawit di kawasan hutan dapat 
dipilah menjadi dua kategori, yaitu: 1) perkebunan sawit yang beroperasi 
dengan landasan “ketidaksengajaan” dan umumnya mengacu pada 
legalitas regulasi dari daerah yang kemudian dilegitimasi oleh BPN 
dalam bentuk IUP atau HGU. Seperti kasus di Kalimantan Tengah, ada 
beberapa HGU sawit yang beroperasi berdasarkan Perda No. 8/2003 di 
mana lokasinya ditetapkan sebagai non-kawasan hutan, kemudian ada 
SK Menteri KLHK No.292/2011 yang menetapkan kawasan tersebut 
sebagai kawasan hutan; 2) perkebunan sawit yang beroperasi dengan 
“sengaja” melakukan tindak pelanggaran hukum.
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Terhadap keduanya sebaiknya dilakukan cara penyelesaian yang 
berbeda. Untuk yang “sengaja”, harus diselesaikan melalui tindakan 
hukum. Untuk yang “tidak sengaja”, ada dua langkah penyelesaian yang 
dapat ditempuh, yakni sebagai berikut.

Skema yang menggunakan rezim pemutihan atau dikeluarkan 1. 
dari kawasan hutan. Jika pemerintah masih menginginkan status 
kawasan hutan tetap maka mekanisme izin pinjam-pakai atau sewa 
dapat dijalankan karena sesungguhnya telah diwadahi di aturan 
pinjam-pakai kawasan hutan.
Mengizinkan dan mengakui secara terbatas bahwa sawit dapat 2. 
dibudidadayakan di kawasan hutan, khusus hanya di hutan 
produksi. Agar karakter kehutanannya tetap ada sebagai produksi 
kayu maka dapat ditentukan luas maksimal tanaman sawit, misalnya 
30% dari hutan produksi. Model pengelolaannya dapat ditentukan 
dengan pendekatan hibriditas ekologi antara komoditas sawit dan 
kehutanan.

Sekali lagi, kuncinya adalah adakah keberanian politik dari para 
pengambil kebijakan untuk melakukan terobosan seperti ini, sebab risiko 
politik lokal dan internasionalnya cukup tinggi. Tetapi, ini merupakan 
jalan kedaulatan yang mungkin terbaik bagi sebuah entitas negara besar 
di tengah kerumitan masalah dan konflik kepentingan yang kompleks. 
Kita tunggu saja keberanian itu datang, sayangnya kita bukan peramal 
yang mengetahui kapan keberanian itu muncul dan lenyap.
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EPILOG:   
FORMASI NEGARA,                                   
DE-TERITORIALISASI, 
DAN KONFLIK KEHUTANAN

Indah Bangsawan, Lukas R. Wibowo, & Subarudi

Hadirnya buku “Meretas Jalan Konflik Kehutanan” layak disambut 
hangat dan penuh sukacita. Buku ini kaya dengan data yang 

menggambarkan ragam konflik kehutanan terkini di Indonesia. Beragam 
kasus yang ditampilkan, setidaknya telah merepresentasikan gambaran 
besar konflik yang terkait dengan sumber daya hutan, baik dari sisi 
tipologi maupun aktor yang terlibat. Beragam resolusi dijalankan dan 
ditawarkan, baik oleh komunitas, aktor yang terlibat konflik maupun oleh 
unit-unit pemerintahan. 

Deretan dan skala konflik serta upaya resolusi yang tersaji dalam 
setiap bab menunjukkan bahwa potret konflik kehutanan ternyata 
tidaklah sederhana dan bersifat tunggal, tetapi sangat kompleks, 
melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Bahkan, tidak sedikit konflik 
yang melibatkan sesama institusi pemerintah, pusat maupun daerah. 
Patut disayangkan, aksi-aksi resolusi di tingkat tapak dan kebijakan 
tidak selalu selaras, efisien, dan efektif kalau tidak boleh dibilang tumpul 
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dalam meredam konflik. Mengapa demikian? Fenomena tersebut 
setidaknya ditunjukkan oleh catatan, data, dan fakta yang dikeluarkan 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2018), letupan konflik masih 
terjadi di mana-mana. Dominasi konflik pun masih belum beranjak dari 
sektor sumber daya alam, terutama perkebunan, pertambangan, dan 
kehutanan. Pertanyaan berikutnya, adakah solusi alternatif yang jitu dan 
bagaimana menyelesaikannya? 

Formasi Negara dan Akar Konflik SDAA. 

Pijakan dasar untuk memahami konflik, terlebih konflik kehutanan, 
tidak dapat terlepas dari proses dinamika formasi negara ke ruang 
publik. Vandergeest & Peluso (1995) menyatakan Weber dan banyak 
ahli teori lainnya mendefinisikan negara sebagai organisasi politik yang 
mengklaim dan menjunjung tinggi atas monopoli penggunaan kekuatan 
fisik yang sah di suatu wilayah tertentu dalam proses membangun 
negara modern. Tilly (1985) menyatakan formasi negara adalah proses 
yang berkesinambungan dan proses politik yang tidak berada di ruang 
kosong dan ruang yang rata, tetapi selalu saja dinegosiasikan di antara 
elite nasional dan lokal. Formasi negara bagi Abinales (2000) merupakan 
proses interaksi politik yang dinamis antara pemerintah pusat, elite 
lokal, dan populasi lokal atas kendali terhadap sumber daya alam, dan 
proses tersebut bukanlah proses bebas konflik. McCoy (1993) dan 
Rivera (1994) menyatakan formasi negara sangat tergantung pada 
karakter pembentukan kelas di masyarakat. Seperti kasus di Filipina, 
secara historis, ‘kelas modal’ yang dominan selalu menjadi kelas yang 
menguasai tanah atau yang disebut sebagai tuan tanah besar, atau 
borjuis comprador. 

Persoalan konflik berbasis lahan, termasuk yang terjadi di sektor 
kehutanan, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari proses formasi 
negara melalui apa yang disebut Vandergeest & Peluso (1995) sebagai 
teritorialisasi yang berproses sejak pra-kolonialisme dan kolonialisme. 
Menurut Peluso (2005), teritorialisasi adalah proses penciptaan dan 
penjagaan dari zona spasial atau wilayah dengan mana praktik-praktik 
tertentu diizinkan berdasarkan pada alokasi eksplisit maupun implisit 
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atas hak, kontrol, dan kewenangan. Bagi Vendergeest dan Peluso, 
penggunaan strategi teritorialisasi dilakukan melalui pengendalian 
tindakan orang dengan menyurvei dan mendaftarkan tanah milik dengan 
memetakan serta menjaga hutan dan alam lainnya. Pasca kolonialisme 
ketika transisi dan konsolidasi demokrasi politik semakin intens seolah 
diwariskan, konflik justru tidak semakin reda, justru ada kecenderungan 
meningkat dan semakin kompleks eskalasinya. Down to Earth (2001), 
menegaskan bahwa krisis ekonomi dan politik jangka panjang masih 
mencengkeram Indonesia. Selain itu, terjadi pula krisis lingkungan, 
seperti kebakaran dan konflik (Nababan, 2004).

Temuan Beckert, Dittrich, & Adiwibowo (2014) menunjukkan di 
dataran rendah Sumatra, konflik atas tanah dan sumber daya hutan 
meningkat karena proses transformasi penggunaan lahan yang 
terintegrasi dengan pasar global terus terjadi. Bagi Potter (2001), 
kebijakan pembangunan seperti ini, proses transisi terkait penggunaan 
lahan yang mendasar masih berlangsung dan harga tanah secara 
substansial meningkat. Akibatnya, Menurut Zazali (2012), kontestasi 
akses terhadap tanah semakin meningkat dan melibatkan beragam aktor 
dengan berbagai kepentingan ekonomi dan latar belakang sosial budaya 
yang berbeda, terlibat dalam klaim tanah.

Dampak dari konflik, selain ada yang kehilangan lahan, kehilangan 
hak garap, kehilangan materi lain, serta kehilangan ketenangan dan 
keamanan hak hidup, bahkan tidak sedikit yang sampai kehilangan 
nyawa. Dalam setiap konflik yang melibatkan masyarakat marginal, 
dapat dipastikan bahwa “orang kecil” selalu berada di pihak yang kalah 
(the poorer the looser). Dalam setiap konflik, petani, buruh atau pun 
masyarakat adat biasanya selalu tidak memiliki teman dan berjuang 
dalam kesendirian. Mereka mudah dikendalikan, dikriminalisasi, dan 
diringkus melalui kekuatan-kekuatan koersif, baik dari aparatur negara 
maupun korporasi. Kalau pun muncul berbagai perlawanan dalam 
beragam bentuk, namun sifatnya kurang terorganisir, sporadis, dan 
fragmented. Kasus Nenek Asyani yang dihukum 1 tahun gara-gara 
dituduh mencuri kayu adalah ironi dalam penegakan hukum kita (Liputan 
6, 23 April 2015).



112 |   Meretas Jalan Konflik Kehutanan

Desain penyelesaian konflik beserta instrumen pendukungnya masih 
bersifat parsial, cenderung polisional-represif, dan memihak sehingga 
konflik masih berlangsung. Ibarat mengupas bawang, penyelesaiannya 
baru sampai lapisan pertama atau kedua. 

Banyak orang mengatakan bahwa menemu-kenali dan merumuskan 
akar masalah adalah titik awal bagi upaya penyelesaian masalah yang 
baik. Salah dalam menentukan akar masalah maka beragam upaya 
penyelesaian konflik tidak akan efektif. Laksana seorang dokter, salah 
mendiagnosis suatu penyakit seorang pasien maka sebuah resep obat 
yang sophisticated pun tidak akan dapat menjadi obat mujarab bagi 
pasien tersebut. 

Konflik di kawasan hutan yang masih marak terjadi mengindikasi-
kan ada dua kemungkinan: pertama, kita belum mampu menemu-
kan akar masalahnya; kedua, kita sebetulnya sudah menemu-kenali 
akar masalah, namun tidak mau menyentuh atau pun belum mampu 
mengamputasi akar masalahnya. Kemiskinan yang diindikasikan dengan 
ditemukan sekitar 25.856 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di 
mana sebanyak 36,7% hidup di bawah garis kemiskinan (KLHK, 2018), 
bukanlah akar permasalahan dari konflik kehutanan, tetapi trigger 
dari munculnya konflik. Demikian juga dengan lambatnya penetapan 
kawasan hutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas 
pemanfaatan lahan. Bagi Palmer, Fricska, & Wehrman (2009), masalah 
konflik berbasis lahan seperti kehutanan adalah masalah yang kompleks 
di antaranya tata kelola (governance), ketimpangan penguasaan lahan, 
dan peningkatan permintaan akan lahan. 

Dalam rubrik opini Koran Tempo, Cahyono (2019), seorang peng-
giat agraria menyatakan bahwa setidaknya ada tiga akar masalah 
dari munculnya konflik berbasis lahan, termasuk kehutanan, yakni (1) 
paradigma komodifikasi sumber agraria, (2) penyederhanaan hubungan 
manusia dan tanah airnya, (3) kelanjutan residual konsekuensi ke-
timpangan struktural agraria. 

Dalam perspektif yang lebih luas, kita sepakat dengan Hadiz (2005) 
bahwa akar dari konflik selain yang telah disebutkan di atas adalah 
proses demokratik desentralisasi di Indonesia sebagian besar telah 
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dibajak oleh kepentingan predatoris dalam pertarungan kekuasaan yang 
memiliki implikasi paling penting bagi desentralisasi dan demokratisasi 
di tingkat lokal. Dalam resensi buku Lauren Bakker “Beyond Oligarchy: 
Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics” (editor: Michele 
Ford and Thomas B. Pepinsky; terbitan Ithaca: Cornell Southeast 
Asia Program Publications, 2014, x+178p), dinyatakan bahwa akhir 
rezim selain membebaskan berbagai kelompok yang selama ini kritis, 
juga “membebaskan” sekelompok kecil individu yang sangat kaya 
yang selama ini di bawah perlindungan rezim Orde Baru, melakukan 
konsolidasi kekuatan di kepemimpinan partai-partai politik baru. Bagi 
Hadiz (2005), elemen-elemen kekuatan predatoris tidak tersapu oleh 
jatuhnya Orde Baru, tetapi berhasil menemu-kenali kembali kekuatan 
mereka dalam demokrasi baru. Dengan demikian, demokratik 
desentralisasi tidak memungkinkan munculnya jenis pemerintahan 
teknokratis yang diharapkan ideal dalam skema neo-institutionalist. 
Yang muncul adalah kebangkitan politik gangster dan preman dalam 
kepemimpinan partai, parlemen, dan badan eksekutif di tingkat lokal. 
Kasus di Mesuji, Lampung menampakkan sosok indikasi premanisme 
politik dalam perebutan lahan oleh berbagai kekuatan kepentingan 
predatoris lokal dan nasional. Hingga kini pun konflik masih terjadi, walau 
berbagai langkah penyelesaian telah dilakukan. 

De-teritorialisasi: Jalan Panjang Penyelesaian Konflik B. 
Kehutanan 

Penyelesaian konflik adalah mandat konstitusional maka sungguh 
naif ketika para pihak yang memiliki otoritas penuh menyelesaikan konflik 
justru masih terbelenggu oleh pertimbangan politik sempit, kurang berani 
mengambil risiko, dan kering gagasan inovatif. Bagi Palmer, Fricska, 
Wehrman (2009), pendekatan teknis-konvensional tidak akan mampu 
menyelesaian permasalahan konflik berbasis lahan, seperti kehutanan.

Beragam instrumen Undang-Undang dan regulasi sesungguhnya 
telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung penyelesaian 
konflik sumber daya alam, seperti UU No. 7 Tahun 2012 tentang 
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Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial. Tidak cukup dengan regulasi tersebut, 
di tingkat kementerian, KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri 
LHK No. P.84/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penanganan Konflik 
Tenurial. Regulasi lain yang bersifat sektoral juga sudah banyak dibuat 
seperti di sektor perkebunan dan pertambangan. Di tingkat korporasi 
telah dibangun inisiatif dan mekanisme penyelesaian konflik, seperti 
melalui Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan di tingkat 
sub-nasional juga sudah banyak inisiatif yang dilakukan, baik provinsi 
maupun kabupaten, bahkan pemerintah desa. Terbaru, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2018 
tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka 
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, Perpres No. 88 Tahun 
2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, 
dan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Ketiga Perpres 
ini diharapkan dapat menjadi senjata pamungkas bagi penyelesaian 
konflik tenurial di Indonesia. 

Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria adalah salah satu bentuk 
penyelesaian paling maju saat ini. Untuk meluncurkan kebijakan dan 
program seperti ini diperlukan keberanian dan kalkulasi politik yang 
tinggi. Di bawah rezim Jokowi, kebijakan ini ditempatkan sebagai 
prioritas dengan tujuan untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan 
lahan dan hutan sekaligus untuk memacu pembangunan dari pinggiran. 
Namun, capaiannya juga masih sangat jauh dari harapan. Formasi 
negara yang memberi jalan bagi proses de-teritorialisasi ”terbatas” 
dengan pemberian akses dan distribusi aset melalui kebijakan 
Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, seolah memberi nafas segar 
dan harapan besar bagi masyarakat marginal yang distigmatisasi ilegal, 
yang ada di dalam kawasan hutan.
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Sumber: Foto Indah Bangsawan

Gambar 22 Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok tani 
merupakan tahapan penting dalam mediasi resolusi konflik

Untuk menyelesaikan konflik, yang paling utama adalah 
menyelesaikan akar masalah. Konflik hanya terjadi dalam kondisi negara 
lemah (weak state), sementara elemen-elemen predatoris kuat. Jalan 
yang dapat ditempuh adalah membatasi dan mempersempit ruang gerak 
elemen-elemen predatoris tersebut. Membebaskan negara dari elemen-
elemen tersebut adalah pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan 
tenaga dan pikiran yang ekstra berat, mengingat mereka telah menjadi 
bagian kekuatan politik demokrasi. Dalam konteks ini, hadirnya Perpres 
86/2018 tentang Reforma Agraria hanya akan manjur manakala elemen-
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elemen predatoris tersebut dapat diisolasi terlebih dahulu. Manakala 
negara gagal mengelola dan mengisolasi elemen-elemen tersebut 
secara baik maka keberhasilan dari kebijakan Reforma Agraria juga akan 
terbatas. Itu artinya, Reforma Agraria sangat tergantung dari kekuatan 
negara dalam re-negosiasi dengan elemen-elemen predatoris tersebut. 
Pertanyaannya, adakah terobosan baru yang lebih efektif? Dalam buku 
ini telah ditawarkan land amnesty sebagai instrumen alternatif yang layak 
untuk terus didiskusikan, baik dari sisi konsep maupun teknikalisasinya 
di tingkat pelaksanaan kebijakan. Artinya, kesahihan dan kemanjuran 
land amnesty hanya akan terbukti kalau kita berani menguji di lapangan. 
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