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KATA PENGANTAR

M

iniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
(KHDTK)’ merupakan buku hasil karya peneliti yang tergabung

di bawah koordinasi Rencana Penelitian & Pengembangan Integratif
(RPPI) 13: Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat
serta Resolusi Konflik. Beberapa penelitian konflik yang dilakukan oleh

Pusat Litbang dan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Inovasi me
narik untuk ditulis dan didokumentasikan. Banyak persoalan dalam pe
ngelolaan KHDTK, terutama konflik yang terjadi antara pengelola dengan
masyarakat, pengelola dengan pemda, maupun konflik yang melibatkan
beragam aktor.
Pengalaman menangani konflik serta solusi yang diupayakan
sangatlah beragam dan tidak ada ‘single recipe’ (resep tunggal) dalam
menemukan solusinya. Benang merah yang dapat ditarik dari buku ini
adalah keseriusan dan konsistensi pengelola KHDTK dalam melakukan
dan mencari pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian konflik, serta
melakukan upaya antisipasi agar konflik tidak terjadi. Pengalaman mediasi
konflik di 14 KHDTK ditulis menjadi untaian bab dalam buku ini.
Banyak konflik yang memerlukan langkah panjang untuk penyelesai
annya, namun setidaknya banyak pembelajaran yang terangkai dengan
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sangat menarik telah ditulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penyusunan buku
ini. Kami menyadari buku ini belum sempurna, tetapi kami berharap buku
ini bermanfaat bagi para pembaca, para rimbawan, khususnya para
pengelola KHDTK.

Bogor, Februari 2020
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
NIP 19630216 199003 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN:
MEMAHAMI KONFLIK DALAM
PENGELOLAAN KHDTK

Sulistya Ekawati

M

enurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Permen KLHK) No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, didefinisikan bahwa Kawasan
Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah
kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan: 1)
penelitian dan pengembangan kehutanan, 2) pendidikan dan pelatihan
kehutanan, serta 3) religi dan budaya.
Ada tiga jenis KHDTK yang dibedakan berdasarkan tujuan penge

lolaannya, yaitu:
1.

KHDTK litbang yang dikelola oleh Badan Litbang dan Inovasi (BLI)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perum Per
hutani, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). KHDTK
litbang kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh
Menteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna pening
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katan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta
hasil hutan.
2.

KHDTK pendidikan dan latihan (diklat) yang dikelola oleh Pusat Diklat
Sumber Daya Manusia (KLHK) dan perguruan tinggi. KHDTK diklat
kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk
pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional,
berdedikasi, jujur dan amanah, serta berakhlak mulia, yang mampu
menguasai dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

3.

KHDTK religi dan budaya yang dikelola oleh pemda. KHDTK religi
dan budaya adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri
untuk religi dan budaya guna menjaga dan memelihara fungsi religi
dan budaya yang memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat,
kelembagaan adat, dan kelestarian hutan dan ekosistem.
Menurut peraturan tersebut, penetapan KHDTK dapat dilakukan pada:

1.

Semua fungsi kawasan hutan, kecuali pada cagar alam dan zona inti
taman nasional.

2.

Kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan
usaha milik negara bidang kehutanan.

3.

Kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah
dikeluarkan dari areal kerjanya.
Penetapan KHDTK tersebut dilakukan dengan ketentuan: a) tidak

mengubah fungsi pokok kawasan hutan, b) tidak mengubah bentang lahan
pada hutan konservasi atau hutan lindung, c) penutupan hutannya bukan
berupa hutan primer, dan d) ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam
penataan areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain pengaturan
ketentuan penetapan, peraturan Menteri tersebut juga mengatur batasan
luas KHDTK, yaitu:
1.

Pada areal KPH, paling banyak 5% (lima per seratus) dari luas setiap
KPH.

2.

Pada provinsi yang luas kawasan hutan di atas 30% (tiga puluh per
seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi, paling
luas 500 (lima ratus) ha.
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Pada provinsi yang luas kawasan hutan sama dengan atau kurang
dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau
dan/atau provinsi, paling luas 100 (seratus) ha.

4.

Batasan luas satu unit KHDTK religi dan budaya, paling luas 10
(sepuluh) ha.
Data tahun 2015 menyebutkan KHDTK yang telah ditetapkan oleh

Menteri sebanyak 52 unit dengan rincian: 1) Badan Litbang Kehutanan
32 unit; 2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Ma
nusia (BP2SDM) Kehutanan 4 unit; 3) LIPI 1 unit; 4) Perguruan tinggi 8
unit; 5) Pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pem
kab 3 unit); 6) Pengelolaan bersama 3 unit; dan 7) Perum Perhutani 1 unit
(Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelo
laan Hutan, 2015). Data tersebut tentunya sudah banyak mengalami
perubahan. Saat ini BLI memiliki 35 KHDTK dengan luas 37.569,05 ha.
Dari jumlah tersebut, 17 di antaranya sudah ditetapkan dan sisanya
masih penunjukan. KHDTK tersebut tersebar di Pulau Sumatra, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur, mencakup berbagai tipe hutan dan kondisi sosial-ekonomi yang
beragam. KHDTK terluas adalah KHDTK Labanan (7.959,10 ha), sedang
kan KHDTK paling kecil adalah KHDTK Aek Godang (8,4 ha).

Sumber: BLI, 2018

Gambar 1 Sebaran KHDTK badan litbang dan inovasi
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KHDTK mempunyai nilai strategis karena berperan penting sebagai
media pembelajaran untuk berlangsungnya riset-riset dan inovasi
kehutanan yang menjadi sumber atau bahan pengambilan keputusan
pemerintah yang berbasis riset (Nugroho, Ichwandi, & Kosmaryandi,
2017). Sebagian dari KHDTK yang ada sekarang merupakan bekas
kawasan hutan yang pernah mendapat hak pengelolaan dan/atau izin
pemanfaatan yang masa kerjanya telah habis. Beberapa kawasan KHDTK
bahkan sempat menjadi “wilayah tak bertuan” sehingga banyak terokupasi
masyarakat.
Konflik dengan masyarakat menjadikan beberapa wilayah KHDTK
tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi penelitian. Selain itu, lokasi
KHDTK jauh dari pengelola dan kurang pengawasan sehingga rentan
terhadap perambahan, illegal logging, dan penambangan liar. Beberapa
kawasan KHDTK BLI tumpang-tindih dengan HTI, bahkan ditemukan Areal
Penggunaan Lain (APL) di tengah KHDTK. Kondisi tersebut menyebabkan
KHDTK mengalami tekanan pembukaan lahan oleh masyarakat. Kondisi
tersebut diperparah dengan pembangunan jalan dan fasilitas umum oleh
pemerintah daerah. Ketika orang memperebutkan sebuah area, mereka
tidak hanya memperebutkan sebidang tanah, namun juga ikatan-ikatan
emosional yang sudah mengakar dalam hidupnya beserta sumber daya
yang terkandung di dalamnya (air, pohon, kuburan nenek moyang, dan
bahan tambang).
BLI mempunyai banyak keterbatasan untuk mengelola KHDTKnya karena anggaran yang kurang memadai, kurang tersedianya SDM,
serta sedikitnya sarana dan prasarana yang tersedia. Kondisi tersebut
menyebabkan minimnya kegiatan kelitbangan di areal KHDTK. Minimnya
aktivitas dalam KHDTK menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa
KHDTK adalah “wilayah terbuka” yang mendorong penggunaan lahan
non-procedural.
Hal serupa juga dialami oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam
mengelola KHDTK Gunung Walat. Menurut Nugraha et al. (2017), bebe
rapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:
1.

KHDTK tidak dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan se
cara terintegrasi khususnya yang berhubungan dengan kegiatan
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pemanfaatan hutan karena belum didukung dengan peraturan per
undang-undangan.
2.

Peraturan pemanfaatan hutan membutuhkan persyaratan yang rumit,
modal yang banyak, dan tidak dapat langsung melakukan perizinan
tanpa melibatkan badan usaha.

3.

Diperlukan banyak izin untuk dapat memanfaatkan berbagai peman
faatan hutan.

4.

Sumber pendanaan dalam kegiatan pengelolaan KHDTK sangat
terbatas dan belum diatur sehingga pengelola mengalami keraguraguan dalam mencari inisiatif sumber pendanaan yang baru.
Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK ada

lah konflik. Konflik pengelolaan KHDTK adalah konflik kepentingan
terhadap sumber daya hutan yang melibatkan aktor-aktor masyarakat,
pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan swasta. Kondisi struktural yang
memengaruhi konflik adalah faktor komunikasi, kebijakan pengelolaan,
partisipasi (pelibatan masyarakat dalan pengelolaan), dan ekspektasi
(pemenuhan/hasil pengelolaan KHDTK). Kemungkinan langkah-langkah
menuju resolusi konflik adalah: 1) kaji ulang kepentingan dan kebutuhan
masing-masing pihak terhadap kawasan konflik, 2) peningkatan efektivitas
komunikasi antar-pihak, 3) peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan
oleh pengelola (Sumanto & Sujatmoko, 2008; Wakka, 2013).
Menurut Priyanto (2015), pengelolaan KHDTK dapat dipandang se
bagai bentuk miniatur dalam pengelolaan kawasan hutan. Permasalahan
dan tantangan dalam pengelolaan KHDTK juga terjadi pada hampir
semua kawasan hutan seperti masalah batas kawasan, pencurian kayu,
penyerobotan dan pendudukan lahan, alih fungsi Kawasan, serta keba
karan hutan dan lahan. Beragam konflik yang ada di KHDTK merupakan
ajang riset menarik yang harus dipelajari. Perbedaan kondisi hutan dan
sosial-ekonomi masyarakat setempat menentukan warna dialektika konflik
yang terjadi. Selama ini ada kecenderungan pembiaran atas konflik yang
muncul. Penumpukan gejala atau kondisi awal yang makin bertambah
setiap tahun akan menambah kompleksitas konflik, memperluas aktor
yang terlibat, serta menyulitkan tindakan resolusinya. Pembiaran tersebut
akan menyebabkan konflik tumbuh besar secara perlahan dan sulit untuk
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dikendalikan. Perbedaan kepentingan menjadi awal konflik kehutanan
(Pruitt & Rubin, 2004), kemudian berkembang dalam dimensi konflik
yang rumit. Konflik dalam masa tertentu mungkin dapat berhenti atau
dihentikan, namun pada masa di mana unsur-unsur pembentuk konflik
kembali bersatu, peluang bagi konflik lanjutan yang lebih besar akan
mudah terjadi. Mempelajari sejarah, menemukenali penyebab, dan
memahami peta konflik yang terjadi memudahkan peneliti menemukan
opsi-opsi resolusinya.
Berbagai pendekatan telah ditempuh pengelola KHDTK dalam
menyelesaikan konflik seperti dialog atau mediasi dan kolaborasi.
Pendekatan penegakan hukum dirasakan tidak efektif menyelesaikan
konflik yang terjadi sehingga pendekatan ini hanya dipakai pada situasi
tertentu. Keterlibatan stakeholder dalam proses mediasi penyelesaian
konflik kepentingan di KHDTK perlu memperhatikan aktor yang terlibat dan
melibatkan instansi terkait sebagai penengah. Upaya itu dilakukan supaya
output mediasi tepat sasaran dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
Proses mediasi menumbuhkan modal sosial dalam masyarakat be
rupa lahirnya kepercayaan terhadap pengelola KHDTK dan lahirnya
kesepahaman bersama. Pendekatan dialog/mediasi di beberapa KHDTK
telah merumuskan kemitraan kehutanan sebagai bentuk resolusi konflik
(Jaya, 2011; Harun & Dwiprabowo, 2014, Wakka & Bisjoe, 2018; Wakka &
Bisjoe, 2019).
Sebenarnya KHDTK mempunyai banyak potensi yang dapat
dikembangkan menjadi pilot-pilot percontohan pengelolaan hutan yang
memungkinkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha. Hampir
semua KHDTK memiliki potensi wisata edukasi lingkungan seperti
pengamatan satwa (burung, rusa, harimau, beruang hitam, pelanduk,
musang, dan sebagianya), patroli gajah, pengolahan minyak kayu putih,
susur sungai, air terjun, pemandian air panas, dan camping ground.
Potensi tersebut menjadi objek yang dapat dikerjasamakan dengan
masyarakat sebagai upaya resolusi konflik.
Beberapa KHDTK berhasil mengelola hutannya dengan baik, seperti
KHDTK Alas Kethu, Wonogiri, dan KHDTK Gunung Walat. KHDTK Alas
Kethu mempunyai luas wilayah 93 ha. Awalnya merupakan kawasan
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hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani RPH Pulosari, BKPH Wonogiri,
KPH Surakarta, Unit I Jawa Tengah. KHDTK ini difokuskan untuk me
lakukan penelitian pemuliaan dan konservasi genetik jenis-jenis Acacia
mangium, Eucalyptus pellita, Calopyllum inopyhllum, dan Tectona grandis
(Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan, 2018). Masyarakat sekitar KHDTK memanfaatkan
masa pembungaan jenis-jenis tanaman yang ditanam di KHDTK tersebut
dengan membuat budidaya lebah madu. KHDTK Alas Kethu juga menjadi
destinasi wisata hutan penelitian yang memberikan mata pencaharian
tambahan bagi penduduk sekitar. KHDTK Alas Kethu memberi manfaat
sebagai sumber penghasil benih, destinasi wisata hutan penelitian, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga secara
partisipatif mereka tergerak untuk menjaga kelestarian hutan.
KHDTK Parungpanjang dengan luas ±134,24 ha berada di Desa
Gintung Cilejet dan Jagabaya, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat. Di KHDTK ini dilakukan pembangunan sumber benih
dengan melakukan uji keturunan Acacia mangium, Gmelina arborea,
Paraserianthes falcataria, dan Swietenia macrophylla. KHDTK ini juga
diperkaya dengan membangun uji spesies dan provenan jenis Acacia
spp. dan jenis Andalan Yang Unggul (AYU). KHDTK Parungpanjang
mempunyai 59 plot penanaman yang dapat dikelompokkan menjadi areal
sumber benih, arboretum, dan plot uji penanaman. Selain itu, terdapat
11 jenis plot tanaman yang berpotensi untuk disertifikasi menjadi sumber
benih. Masyarakat sekitar KHDTK diberi akses untuk ikut mengelola
KHDTK dengan pola kemitraan. Sebanyak 83 petani sekitar hutan
dilibatkan untuk mengelola KHDTK. Sudah ada dua kelompok tani yang
masing-masing terdiri dari 19 petani yang sudah mendapatkan SK kerja
sama. Masyarakat menanam tanaman lengkuas secara agroforestry di
sela-sela tanaman pokok dengan produktivitas 1,5 ton/ha (BLI, 2019).
Hutan Penelitian Gunung Walat (HPGW) mempunyai luas 359 ha,
terletak di Kecamatan Cibadak dan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.
Hutan penelitian tersebut telah berkembang menjadi model pengelolaan
hutan skala kecil yang mandiri dan berkelanjutan, berbasis pengelolaan
hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pendapatan usaha HPGW
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sebanyak 54% berasal dari hasil hutan bukan kayu, 46% dari jasa
lingkungan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Fahutan IPB,
2019). Beberapa kegiatan yang telah diupayakan adalah pungutan tiket
masuk, jasa sarana permainan dan pendidikan (outbound), jasa ruang
pendidikan, ruang rapat, penginapan, pemanenan getah pinus, dan lainlain. Kegiatan produktif ini mampu menghidupkan keberlangsungan
pengelolaan KHDTK, bahkan telah berhasil menjadikan KHDTK sebagai
wahana kelitbangan dan kediklatan yang dikelola secara profesional yang
dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), penyerapan tenaga
kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat setempat. Sayangnya,
kegiatan-kegiatan produktif tersebut terkendala dengan pembatasan
peraturan pemanfaatan KHDTK.
Peraturan menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan pada areal
KHDTK hanya dilakukan oleh pengelola KHDTK untuk mewujudkan
pengelolaan KHDTK yang mandiri, hanya pada areal pemanfaatan
KHDTK, paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas KHDTK.
Pemanfaatan yang diizinkan pada hutan produksi berupa: 1) pemanfaatan
kawasan, 2) pemanfaaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan
3) pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Jenis pemanfaatan
hutan lindung berupa pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam serta
pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pada kawasan hutan lindung tidak
disebutkan diperbolehkannya pemanfaatan kawasan hutan, padahal salah
satu resolusi konflik yang berpeluang diterima masyarakat adalah bentukbentuk perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,
hutan desa, dan kemitraan).
Pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan adalah integrasi antara pe
nyelenggaraan fungsi khusus hutan untuk kegiatan kelitbangan dengan
pengelolaan hutan lestari. Seandainya hasil dari pemanfaatan sumber
daya hutan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengelo
laan KHDTK maka fleksibilitas tersebut akan sangat membantu pengelola
untuk dapat mengelola hutannya dengan baik. Terkait dengan hal ter
sebut, kebijakan pendanaan pengelolaan KHDTK harus jelas, tidak rumit
dan fleksibel, serta dapat dipertanggungjawabkan (Nugroho et al., 2017).
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BA B II
PENGELOLAAN KONFLIK PADA
KAWASAN HUTAN DENGAN
TUJUAN KHUSUS (KHDTK)
MENGKENDEK, PROVINSI
SULAWESI SELATAN

Abd. Kadir Wakka & Achmad Rizal Hak Bisjoe

A. Pendahuluan
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No.
275/Kpts-II/1994 yang diperbarui dengan SK Menhut No. 367/MenhutII/2004, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Makassar (BP2LHK Makassar) mengelola tiga Kawasan Hutan
Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Salah satu di antaranya adalah KHDTK
Mengkendek dengan luas areal mencapai 100 ha. KHDTK Mengkendek
secara administrasi pemerintahan terletak di Kelurahan Tampo dan
Kelurahan Rantekalua’, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek
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untuk keperluan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan,
dan ekowisata (BPPKS, 2006).
Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek,
terdapat konflik kepentingan yang ditandai adanya aktivitas berupa
penguasaan lahan oleh masyarakat sekitar, pemanfaatan KHDTK
oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan usahatani, illegal logging,
dan penggembalaan ternak kerbau. Konflik kepentingan yang terjadi
menyebabkan fungsi KHDTK Mengkendek sebagai hutan penelitian
tidak dapat berjalan dengan baik (Wakka, 2010; Wakka & Hapsari, 2011;
Wakka, 2014; Wakka & Bisjoe, 2018a; Wakka & Bisjoe, 2018b; Wakka &
Bisjoe, 2019). Konflik kepentingan merupakan permasalahan umum yang
terjadi dalam pengelolaan KHDTK (Adinugroho, Setiabudi, & Gunawan,
2007; Harun & Dwiprabowo, 2014; Ichsan, Silamon, Anwar, & Setiawan,
2013; Setiyono, Sarwono, & Hermawan, 2012; Sumanto & Sujatmoko,
2008; Wakka, 2007).

B. Sejarah Konflik di KHDTK Mengkendek
Konflik didefinisikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepen
tingan (percieved divergence of interest) (Pruitt & Rubin, 2009) atau
kondisi ketika suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan
pengaruh negatif kepadanya (Tadjudin, 2000). Wujud konflik mencakup
rentang yang luas, mulai dari ketidaksetujuan yang samar-samar sampai
kepada tindak kekerasan. Setiap perbedaan yang ada merupakan potensi
konflik yang bila tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi konflik
terbuka (Robbin, 1993 dalam Tadjudin, 2000).
Memperhatikan definisi konflik sebagaimana di atas maka dapat
dipastikan bahwa terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan KHDTK
Mengkendek. Konflik kepentingan sudah terjadi jauh sebelum kawasan
tersebut ditunjuk menjadi KHDTK. KHDTK Mengkendek merupakan
bagian dari areal hutan Mapongka yang luasnya mencapai 868 ha
berdasarkan SK Menhut No. 433/Kpts/-II/1993. Perbedaan kepentingan
antara pemerintah dengan masyarakat setempat terkait pemanfaatan
hutan Mapongka (termasuk di dalamnya KHDTK Mengkendek) sudah
terjadi sebelum tahun 1950 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.
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Tabel 1 Sejarah Konflik Pemanfaatan Lahan di KHDTK Mengkendek
No.
Tahun
Uraian Kejadian
1. Sebelum tahun - Sebagian kawasan (hutan) di Mapongka merupakan tempat
penggembalaan kerbau dan tempat berlangsungnya upacara
1950
kematian oleh masyarakat setempat.
- Dilaksanakan kegiatan penanaman tanaman kayu oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk menghijaukan areal tersebut
dan sebagai tempat berlindungnya ternak kerbau yang digembalakan oleh masyarakat.
2. Tahun 1950-an Masyarakat meninggalkan Kampung Tampo seiring terjadinya
pemberontakan DI/TII.
3. Tahun 1960-an Masyarakat kembali ke Kampung Tampo, tetapi tidak diperkenankan
memasuki kawasan hutan yang dijaga oleh pasukan Siliwangi untuk
menumpas pemberontakan DI/TII.
4. Tahun 1970-an - Pramuka bersama masyarakat setempat melakukan kegiatan
penghijauan dengan tanaman pinus, disertai penandaan pal batas
kawasan hutan.
- Sebagian kawasan hutan Mapongka seluas 125 ha dibebaskan
untuk pengembangan kota Ge`tengan.
5. Tahun 1980-an - Pemerintah melakukan pengukuran dan penataan batas areal
kawasan hutan.
- Masyarakat sekitar mulai masuk menggarap lahan di areal hutan
Mapongka.
6. Tahun 1990-an - Sebagian kawasan hutan Mapongka dijadikan Stasiun Penelitian
dan Ujicoba (SPUC) Mengkendek seluas 100 ha (1994).
- Terjadi pengavelingan lahan oleh masyarakat secara massal (sekitar 70 orang masyarakat mengaveling lahan hutan Mapongka,
termasuk di areal SPUC/KHDTK Mengkendek).
- Sebagian kawasan hutan Mapongka (±70 ha) dibebaskan untuk
perluasan kota Rante Kalua’. Lahan hutan yang telah dibebaskan
lebih banyak dikuasai oleh “orang luar”, masyarakat sekitar hanya
sebagai “penonton”.
7. Tahun 2000-an - Masyarakat mulai aktif berkebun dan mengaveling lahan hutan,
termasuk di KHDTK Mengkendek dengan alasan:
a. Tanah adat.
b. Mencegah masuknya “orang luar” yang ingin menguasai tanahtanah dalam kawasan hutan Mapongka.
c. Kebutuhan akan lahan garapan untuk berusaha tani.
- Terjadi penebangan kayu oleh masyarakat secara ilegal yang
kemudian mendapatkan teguran dari petugas SPUC.
- Terjadi perubahan status dari SPUC menjadi KHDTK Mengkendek.
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No.
Tahun
Uraian Kejadian
8. Tahun 2010-an - Terjadi penebangan kayu secara ilegal oleh masyarakat yang
kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penertiban oleh polisi
kehutanan (polhut) dibantu pasukan Brimob dari Polres Parepare. Beberapa pondok kerja masyarakat di KHDTK Mengkendek
dirubuhkan.
- Pemanggilan beberapa penggarap lahan oleh Polhut Dishutbun
Tana Toraja untuk dimintai keterangan sehubungan dengan aktivitas mereka yang terus berlangsung di KHDTK Mengkendek.
- Tim peneliti BP2LHK Makassar mendapatkan gangguan dari
masyarakat setempat saat membuat plot penelitian di KHDTK
Mengkendek.
Sumber: Wakka (2010); Wakka & Hapsari (2011); Wakka & Bisjoe (2018b).

C. Tipe Konflik di KHDTK Mengkendek
Konflik yang terjadi dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek dapat
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik penguasaan lahan dan konflik
pemanfaatan sumber daya alam (termasuk sumber daya lahan). Konflik
penguasaan lahan ditandai dengan adanya lahan-lahan yang hanya
sekadar dikaveling tanpa disertai pengolahan secara intensif. Beberapa
lahan yang dikuasai oleh masyarakat ditanami tanaman cengkih ataupun
tanaman kehutanan, seperti cemara gunung dan mahoni, bahkan ada
yang hanya sekadar dipagari dengan kawat berduri dan bambu sebagai
penanda bahwa lahan tersebut “bertuan”. Bagi mereka, hasil tanaman
bukan menjadi hal utama; eksistensi mereka terhadap lahan tersebut
menjadi hal yang sangat penting.
Kegiatan penguasaan lahan umumnya dilakukan oleh orang-orang
yang dianggap sebagai “tokoh masyarakat”, orang-orang yang dianggap
memiliki posisi penting dalam kelembagaan adat ataupun orang yang
disegani dalam masyarakat. Alasan mereka menguasai lahan di KHDTK
Mengkendek adalah untuk membendung masuknya “orang luar” sehingga
apabila suatu saat terjadi pembebasan kawasan hutan, mereka sudah
memiliki lahan. Alasan lain adalah adanya klaim bahwa areal tersebut
merupakan tanah adat mereka.
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Gambar 2 Kondisi lahan garapan masyarakat dalam KHDTK Mengkendek yang hanya
sekadar dikaveling dan tidak diolah secara intensif

Gambar 3 Pemanfaatan lahan KHDTK Mengkendek oleh masyarakat

Konflik pemanfaatan sumber daya alam ditandai oleh adanya kegiatan
pemanfaatan areal KHDTK Mengkendek untuk memenuhi kebutuhan
hidup masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari kegiatan pengolahan lahan
yang lebih intensif dengan mengembangkan berbagai komoditas, seperti
kakao, kopi, cengkih, dan pisang. Bagi mereka, status lahan (hutan negara
atau bukan) tidaklah begitu penting selama mereka dapat menggarap
lahan dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.
Masyarakat sekitar yang memanfaatkan lahan pada dasarnya me
mahami bila areal KHDTK Mengkendek yang mereka kuasai ataupun
yang mereka garap adalah tanah negara. Mereka siap menanggung
risiko dari pemerintah (mendapatkan teguran atau dikeluarkan dari ka
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wasan) atas usaha yang mereka lakukan (mengaveling atau menggarap
lahan KHDTK). Mereka hanya berharap apapun tindakan yang akan
dilakukan oleh pemerintah berlaku untuk semua masyarakat tanpa ada
pengecualian.

D. Penyebab Konflik dan Pihak yang Terlibat Konflik di
KHDTK Mengkendek
Memperhatikan definisi konflik dan dikaitkan dengan peristiwa-peris
tiwa yang terjadi maka disadari ataupun tidak, konflik telah terjadi dalam
pengelolaan KHDTK Mengkendek. Hal ini tercermin dari teguran petugas
KHDTK kepada masyarakat sekitar atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan
kayu secara tidak sah (illegal logging), operasi penertiban yang dilaku
kan oleh polhut yang dibantu satuan brimob, dan adanya gangguan yang
dialami staf BP2LHK Makassar dalam pelaksanaan penelitian (pembuatan
demplot penelitian).
Konflik di KHDTK Mengkendek secara langsung melibatkan dua
aktor utama, yaitu BP2LHK Makassar selaku pengelola KHDTK dengan
masyarakat sekitar yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat/tokoh
adat serta masyarakat setempat lainnya yang telah memanfaatkan areal
KHDTK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, konflik
kepentingan di KHDTK Mengkendek secara tidak langsung melibatkan
pihak terkait lainnya seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana
Toraja (sekarang Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH Saddang I), Satuan
Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Besar KSDA Sulawesi
Selatan (sekarang Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum [Balai
Gakum] Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi), dan pemda
setempat (pemerintah kecamatan dan kelurahan/lembang) (Wakka &
Bisjoe, 2018b).
Secara umum, konflik disebabkan oleh adanya perbedaan kepen
tingan antara satu pihak dengan pihak lainnya (Awang, 2003; Sumanto &
Sujatmoko, 2008; Sumanto, 2009; Kurniawan & Syani, 2013). Fisher et al.
(2001) mengemukakan bahwa dimensi penyebab konflik dapat meliputi
lima hal, yaitu:
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Hubungan masyarakat: adanya polarisasi, ketidakpercayaan, dan per
musuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

2.

Negosiasi prinsip: adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan per
bedaan pandangan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

3.

Kebutuhan manusia: adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak
terpenuhi, atau terhalangi.

4.

Identitas: adanya identitas yang terancam karena penderitaan di
masa lalu yang tidak terselesaikan.

5.

Transformasi konflik: adanya ketidakadilan yang muncul sebagai
masalah sosial, ekonomi, dan budaya.
Kelima dimensi penyebab konflik tersebut juga menjadi penyebab

konflik di KHDTK Mengkendek (Wakka & Bisjoe, 2018a). Aspek di
mensi hubungan masyarakat ditandai oleh munculnya ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, termasuk terhadap pengelola KHDTK.
Ketidakpercayaan masyarakat berawal dari pemberian informasi yang
kurang lengkap saat kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah
dan pada saat proses penataan batas kawasan hutan tahun 1970-an.
Informasi yang sampai kepada masyarakat bahwa kegiatan penanaman
pinus hanya untuk menghijaukan areal hutan serta pemasangan
patok-patok batas kawasan hutan hanya sebagai penanda dan tidak
akan berdampak pada aktivitas dan kehidupan masyarakat sekitar.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari
persitiwa yang terjadi di masa lalu akhirnya berimbas terhadap pengelola
KHDTK Mengkendek. Masyarakat meyakini bahwa kehadiran BP2LHK
Makassar selaku pengelola KHDTK akan menghalangi usaha mereka
untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya hutan.
Pada aspek negosiasi prinsip, BP2LHK Makassar mendapatkan
mandat sebagai pengelola KHDTK Mengkendek berdasarkan SK Menhut
No. 367/Kpts-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan
Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Mengkendek, Borisallo, dan Malili
di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, masyarakat sekitar hanya
bertindak sebagai pemanfaat lahan dan sumber daya hutan yang dibatasi
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan posisi
antara pemerintah dengan masyarakat diperburuk oleh perbandingan yang
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dilakukan oleh masyarakat terhadap sikap aparat kehutanan di masa lalu
yang dianggap sedikit lebih “longgar” terhadap oknum aparat pemerintah
setempat yang melakukan pemungutan hasil hutan kayu dalam kawasan
hutan. Perbandingan yang dilakukan masyarakat sekitar oleh Pruit &
Rubin (2009) disebut sebagai invidious comparison (pembandingan yang
menyakitkan hati) yang memicu terjadinya konflik.
Kehadiran BP2LHK Makassar selaku pengelola KHDTK Mengkendek
oleh masyarakat setempat dianggap sebagai penghalang dalam usaha
mereka memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat setempat merasakan
adanya keterbatasan untuk melakukan budidaya tanaman semusim dan
kegiatan pemungutan hasil hutan kayu untuk memenuhi kebutuhan pa
ngan dan papan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat melakukan
perlawanan berupa gangguan-gangguan terhadap kegiatan yang dilaku
kan oleh pengelola KHDTK.
Masyarakat setempat yang melakukan kegiatan pemanfaatan ka
wasan hutan tanpa izin dari pemangku Kawasan, umumnya dipandang
sebagai perambah yang dapat menghambat tujuan pengelolaan hutan
sehingga perlu disingkirkan (Tajuddin, 2000). Identitas sebagai perambah
juga dirasakan oleh masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek dan mereka
merasa perlu “disingkirkan” melalui pembatasan-pembatasan dalam
mengakses lahan dan sumber daya hutan. Identitas sebagai perambah
menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat sekitar KHDTK. Mereka
menganggap bahwa areal KHDTK Mengkendek termasuk dalam “tanah
adat” mereka, meskipun terdapat pemahaman yang berbeda terkait
definisi hutan adat oleh masyarakat setempat. Selain itu, sebagian dari
mereka merasa telah ikut menjaga KHDTK dari kerusakan seperti ikut
mencegah dan memadamkan kebakaran areal hutan dan tidak melakukan
penebangan pohon dalam KHDTK. Kondisi inilah yang menyebabkan
mereka melakukan perlawanan terhadap pengelola KHDTK.
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E. Konflik di KHDTK Mengkendek
Mujiburrahman (2011) mengemukakan bahwa eskalasi konflik terdiri
dari sembilan langkah yaitu:
1.

ketegangan dan kristalisasi,

2.

perdebatan,

3.

konfrontasi dengan fait accompli,

4.

pembentukan koalisi,

5.

penyerangan terbuka dan dipermalukan,

6.

strategi yang mengancam,

7.

penyerangan destruktif dan sanksi yang terbatas,

8.

kerusakan pada pihak lawan,

9.

Kerusakan dan bunuh diri (merusak diri sendiri).
Adapun eskalasi konflik yang terjadi di KHDTK Mengkendek adalah

sebagai berikut:
1.

Ketegangan dan kristalisasi. Pada tahap ini masyarakat sekitar
KHDTK Mengkendek mulai membentuk kelompok dan menamakan
diri mereka sebagai masyarakat adat, sementara BP2LHK Makassar
mulai melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Per
kebunan Tana Toraja (Dishutbun Tator – sekarang KPH Saddang
I dan CDK Wilayah III) serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Sulawesi Selatan (BBKSDA Sulsel). Ketegangan dan kristalisasi
di KHDTK mulai terjadi pada tahun 2003.

2.

Perdebatan. Pada tahap ini masyarakat sekitar KHDTK mulai me
ngeluarkan argumentasi dan fakta-fakta untuk membenarkan klaim
mereka atas areal KHDTK Mengkendek sebagai tanah adat dan
mulai menyalahkan pemerintah yang telah mengambil paksa tanah
adat mereka. Pemerintah (BP2LHK Makassar, Dishutbun Tator dan
BBKSDA Sulsel) menggunakan hukum positif dalam mementahkan
argumentasi masyarakat. Perdebatan antara masyarakat dan pe
ngelola KHDTK terjadi sejak tahun 2003 dan terus berlanjut setiap
kali ada pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak.

3.

Konfrontasi. Fase ini ditandai dengan BP2LHK Makassar melalui
Dishutbun Tator dan BBKSDA Sulsel mulai melakukan operasi
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penertiban atas aktivitas masyarakat dalam KHDTK Mengkendek
pada tahun 2010.
4.

Pembentukan koalisi. Fase ini ditandai dengan adanya aktivitas
masyarakat sekitar KHDTK yang mulai menggalang dukungan
dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Toraja untuk
memperkuat posisi mereka dalam mengklaim KHDTK Mengkendek
sebagai tanah adat.

5.

Strategi mengancam. Masyarakat sekitar mengeluarkan ancaman ke
pada pihak pemerintah (BP2LHK Makassar) untuk tidak mengganggu
keberadaan mereka dalam KHDTK dan mulai membangun kekuatan
internal dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat,
anggota dewan, dan mantan pejabat).

6.

Penyerangan destruktif yang terbatas. Konflik yang terjadi sudah
menimbulkan kerusakan yang sifatnya terbatas, seperti perusakan
pondok kerja masyarakat saat dilakukan operasi penertiban oleh
SPORC dari BBKSDA Sulsel yang dibantu oleh satuan Brimob dari
Parepare, sementara masyarakat melakukan perusakan terhadap
tanaman penelitian (sampel tanaman bambu) serta melakukan
perusakan hutan melalui kegiatan penebangan pohon secara ilegal.

F. Media Resolusi Konflik di KHDTK Mengkendek
Dalam kurun waktu 1994-2014 pendekatan yang ditempuh oleh
BP2LHK Makassar dalam menyelesaikan konflik kepentingan di KHDTK
Mengkendek lebih mengarah kepada penegakan hukum. Hal ini tergambar
dari adanya operasi penertiban aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh
polisi kehutanan Dishutbun Tator dan BBKSDA Sulsel yang melibatkan
pasukan Brimob atas permintaan dari BP2LHK Makassar (Wakka &
Bisjoe, 2018b). Penegakan hukum yang ditempuh ternyata belum mampu
menyelesaikan konflik secara tuntas. Konflik bersifat laten dan masih
terus berlangsung yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan melalui
perdebatan-perdebatan (Wakka & Bisjoe, 2019).
Pendekatan dialogis pernah dilakukan pada tahun 2008 dan 2009
melalui kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melihat peluang
pengembangan perhutanan sosial (social forestry) di KHDTK Mengkendek.
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Dialog-dialog yang terjadi telah berhasil merumuskan hal-hal yang perlu
disepakati bila program perhutanan sosial akan diterapkan di KHDTK
Mengkendek. Namun, pendekatan dialogis tidak dilanjutkan oleh pengelola
KHDTK pada tahun 2010 karena tidak adanya payung hukum yang jelas
terkait pengelolaan KHDTK, termasuk pengembangan perhutanan sosial di
KHDTK. Ada kekhawatiran dari pengelola KHDTK bila progam perhutanan
sosial diteruskan akan membuat masyarakat sulit dikendalikan dalam
menggarap lahan di KHDTK Mengkendek sehingga dapat mengganggu
fungsi KHDTK sebagai hutan penelitian dan laboratorium lapangan.
Dinamika pengelolaan konflik di KHDTK Mengkendek dalam kurun waktu
1994-2014 disajikan pada Gambar 4.

Sumber: Wakka dan Bisjoe, 2018b

Gambar 4 Dinamika pengelolaan konflik di KHDTK Mengkendek

Pada tahun 2015, pemerintah melalui KLHK mengeluarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.84/
MenlhkSetjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan
Hutan. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian konflik
tenurial kawasan hutan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu mediasi,
perhutanan sosial, dan penegakan hukum. Permen tersebut menjadi
acuan dalam memulai babak baru penyelesaian konflik kepentingan di
KHDTK Mengkendek. Di antara ketiga cara tersebut, penegakan hukum
diharapkan menjadi pendekatan terakhir yang akan ditempuh dalam
menyelesaikan konflik kepentingan di KHDTK Mengkendek. Hal ini
disebabkan karena pendekatan penegakan hukum memiliki kelemahan
dalam hal besarnya biaya yang harus dikeluarkan (Harun & Dwiprabowo,
2014). Pendekatan hukum juga membuat pihak-pihak yang bersengketa
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saling menjatuhkan sehingga sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk
bekerja sama (Mitchell, Setiawan, & Rahmi, 2000).
Proses dialog antara pengelola KHDTK dengan masyarakat setempat
yang dimediasi oleh tim peneliti BP2LHK Makassar mulai dilakukan
pada tahun 2016. Proses dialog tersebut juga melibatkan pihak terkait
lainnya seperti Lembaga Adat Tampo, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Tana Toraja (sekarang KPH Saddang I dan Cabang Dinas
Kehutanan/CDK Wilayah III), dan pemda setempat (kelurahan dan
kecamatan). Pada tahun 2017 kedua belah pihak merasa perlu untuk
bekerja sama dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek melalui kemitraan
kehutanan. Dasar hukum yang dijadikan pijakan adalah Permen LHK No.
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Maksud
dari kemitraan kehutanan sebagaimana tertuang dalam Permen tersebut
sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar
hutan melalui pemberian akses pemanfaatan sumber daya hutan dengan
tetap memperhatikan fungsi hutan yang ada.
Tujuan kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek, antara lain:
1.

Mengoptimalkan fungsi KHDTK Mengkendek sebagai hutan penelitian
dan pengembangan kehutanan.

2.

Mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan areal
KHDTK Mengkendek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.

Mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan di KHDTK
Mengkendek sehingga fungsi utama hutan sebagai pengatur tata air
dan tanah (fungsi hidro-orologis) tetap terjaga.
Ketiga tujuan tersebut dijabarkan dalam Surat Perjanjian Kerja

Sama Kemitraan antara BP2LHK Makassar selaku pengelola KHDTK
Mengkendek dengan masyarakat setempat selaku pemanfaat lahan di
KHDTK. Dalam naskah kesepakatan kemitraan, kepentingan masyarakat
setempat diakomodasi dalam bentuk pengembangan agroforestri.
Permen LHK No. P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Kawasan
Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) juga menjadi salah satu rujukan
dalam penyusunan naskah kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek.
Dalam Pasal 19 Permen LHK tersebut disebutkan bahwa pengelola
KHDTK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, di antaranya
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dengan masyarakat sekitar dalam bingkai kegiatan penelitian. Dengan
demikian, pengembangan agroforestri di KHDTK Mengkendek merupakan
bagian penelitian yang dilaksanakan oleh pihak pengelola KHDTK dengan
melibatkan masyarakat setempat. Pada akhir tahun 2018, kemitraan
kehutanan di KHDTK Mengkendek telah terwujud dengan dilakukannya
penandatanganan surat perjanjian kerja sama kemitraan kehutanan antara
pengelola KHDTK dengan masyarakat setempat. Kemitraan kehutanan
yang sudah terbentuk selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam Program
Perhutanan Sosial Balai PSKL Wilayah Sulawesi.

Sumber: Wakka & Bisjoe, 2019

Gambar 5 Proses penelitian konflik yang dilakukan di KHDTK Mengkendek

Rangkaian proses mediasi dan dialog selama kurun waktu 20162018 belum mampu memuaskan semua pihak, khususnya bagi se
bagian masyarakat setempat. Klaim tokoh-tokoh adat terhadap areal
KHDTK Mengkendek sebagai tanah adat selalu muncul. Tim peneliti
selaku mediator berupaya memberikan penjelasan upaya-upaya yang
perlu dilakukan oleh masyarakat untuk melegalkan klaim mereka
melalui pengusulan hutan adat, proses enclave, dan proses perubahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tana Toraja. Isu-isu kehutanan
seperti Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta rencana pemerintah
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daerah Tana Toraja untuk membangun bandar udara di sekitar areal
KHDTK

Mengkendek

ikut

memengaruhi

jalannya

proses

mediasi

dan keputusan masyarakat setempat untuk bekerja sama melalui
skema kemitraan kehutanan. Dari sekitar 30 orang yang teridentifikasi
menguasai dan memanfaatkan areal KHDTK Mengkendek, ada 16 orang
yang memutuskan untuk terlibat dalam skema kemitraan kehutanan.
Selebihnya belum memutuskan dan memilih untuk melihat terlebih dahulu
perkembangan kebijakan kehutanan terkait program perhutanan sosial
dan TORA.

G. Kinerja Resolusi Konflik di KHDTK Mengkendek
Ditinjau dari eksistensinya yang dimulai tahun 1994, KHDTK
Mengkendek dengan semua aktivitas di dalamnya sudah menjadi bagian
dari kegiatan bersama antara pengelola KHDTK dan masyarakat setempat.
Interaksi keduanya sudah terjalin dengan baik dan merefleksikan kinerja
BP2LHK Makassar di Tana Toraja secara umum. Dalam perjalanannya,
terjadi berbagai perubahan, baik internal maupun eksternal yang meme
ngaruhi interaksi antarpihak. Wujud interaksi tersebut mengalami pasangsurut dan terus menurun yang skalanya bergantung pada dampak per
ubahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat, mulai dari penolakan
kehadiran staf pengelola KHDTK sampai kepada perlawanan fisik oleh
sekelompok oknum, yang pada akhirnya diselesaikan dengan dilaku
kannya operasi gabungan aparat dan penegakan hukum.
Secercah harapan muncul melalui program perhutanan sosial untuk
memulihkan kondisi di KHDTK Mengkendek. Program tersebut dicanang
kan oleh Presiden pada tanggal 2 Juli 2003 di Palangkaraya dan ditindak
lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/MenhutII/2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat
di Dalam dan atau Sekitar Hutan dalam Rangka Social Forestry. Maksud
program tersebut untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar
hutan dengan visi “hutan lestari, masyarakat sejahtera”. Dengan demikian,
perhutanan sosial merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka penge
lolaan hutan lestari (Bisjoe et al., 2014).
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Mengacu kepada kebijakan tersebut, sejumlah kegiatan penelitian
bertema perhutanan social pun dilaksanakan di KHDTK (Bisjoe, 2010),
termasuk KHDTK Mengekendek. Alasan politis dan ketidakjelasan payung
hukum menyebabkan kegiatan yang mengacu pada program perhutanan
sosial akhirnya terhenti karena terbitnya PP No. 06 Tahun 2007 yang tidak
lagi memuat terminologi social forestry.
Pendekatan mediasi yang pada akhirnya bermuara pada pengem
bangan perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan merupakan
pilihan yang ditempuh oleh BP2LHK Makassar dalam menyelesaikan
konflik kepentingan di KHDTK Mengkendek. Pendekatan tersebut dipilih,
selain karena memiliki landasan hukum yang jelas yaitu Permen LHK
No. 84 tahun 2016 juga karena sejalan dengan paradigma kehutanan
saat ini yang lebih mengutamakan dialog (negosiasi dan mediasi)
(Verbist & Pasya, 2004) serta dianggap efektif dalam menyelesaikan
konflik (Samsudin & Pirard, 2014). Pendekatan mediasi membuat pola
komunikasi dan interaksi antara pihak yang berkonflik menjadi lebih baik
sehingga dapat melahirkan modal sosial (Sumanto, 2009). Keberadaan
modal sosial sangat penting dalam memengaruhi keberhasilan program
berbasis masyarakat (Wahab, 2015), meningkatkan partisipasi masyarakat
(Ekawati & Nurrochmat, 2014; Santoso, 2007; Supratiwi, 2012; Syahra,
2003), dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah
bersama (Ostrom & Ahn, 2008).
Dialog antara pengelola KHDTK Mengkendek dengan masyarakat
setempat melalui proses mediasi dalam kurun waktu 2016-2018
telah meningkatkan modal sosial masyarakat sekitar KHDTK. Tingkat
kepercayaan (trust) masyarakat sekitar terhadap pengelola KHDTK
Mengkendek makin baik, sejumlah norma (norms) telah tersusun dan
tertuang dalam draft naskah kesepakatan kemitraan kehutanan. Selain
itu, pola hubungan kerja antara masyarakat dan pengelola KHDTK dalam
pengelolaan KHDTK Mengkendek mulai terbangun. Dengan makin mem
baiknya modal sosial masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek diharapkan
dapat meredakan konflik yang terjadi sehingga fungsi dan peran KHDTK
sebagai hutan penelitian dan pengembangan kehutanan dapat lebih
optimal (Wakka & Bisjoe, 2018a).
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H. Rekomendasi
Pola Kemitraan Kehutanan yang diusulkan oleh BP2LHK Makassar
kepada para pihak, khususnya masyarakat setempat sebagai penggarap
lahan KHDTK Mengkendek telah mempunyai payung hukum yang
jelas sehingga ‘aman’ bagi kedua belah pihak untuk berkreasi dalam
lingkup ‘trikelola’, yaitu kelola akses, kelola kawasan, dan kelola usaha.
Meskipun belum semua penggarap lahan menyatakan secara terbuka
kesediaannya terhadap usulan tersebut (baru sekitar 53%), tetapi kedua
pihak representatif telah bersedia duduk bersama untuk mencari solusi.
Pada akhirnya, sampai pada dicapainya kesepakatan untuk bekerja
sama. Kesepakatan itu ditandai dengan adanya dua peristiwa penting,
yaitu dibentuknya kelompok masyarakat penggarap lahan KHDTK dan
ditandatanganinya surat kerja sama kemitraan kehutanan yang disaksikan
oleh Pemerintah Kecamatan Mengkendek. Langkah logis selanjutnya
adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan perumusan
kegiatan bersama di KHDTK.
Dicapainya kesepakatan antara pengelola KHDTK dan masyarakat
penggarap lahan untuk bekerja sama bukan merupakan akhir dari proses
penyelesaian konflik. Itu merupakan awal dari babak baru pengelolaan
KHDTK. Suasana kondusif yang mulai dibangun di KHDTK Mengkendek
memerlukan perawatan bersama kedua belah pihak agar cita-cita kerja
sama dapat terwujud dan manfaatnya dirasakan semua pihak. Modal
sosial yang mulai berkembang di KHDTK Mengkendek perlu ditindaklanjuti
oleh para pihak dengan merumuskan kegiatan nyata dan menjadi agenda
kerja, khususnya bagi kedua belah pihak. Beberapa hal yang dapat
diagendakan oleh masing-masing pihak, antara lain:
1.

Bagi BP2LHK Makassar sebagai pengelola KHDTK Mengkendek,
eksistensinya dapat direpresentasikan oleh keberadaan kantor dan
mes KHDTK yang sekaligus menunjukkan bahwa KHDTK merupakan
kawasan ‘bertuan’. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya
beberapa kegiatan berikut:
a.

Kegiatan rutin berbasis kehutanan di lahan sekitar kantor dan
mes KHDTK.

b.

Kegiatan silaturahmi dan komunikasi berkala dengan masyarakat.
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Program fasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan
lahan KHDTK.

d.

Kegiatan perayaan hari besar nasional yang melibatkan masya
rakat sekitar KHDTK.

2.

Bagi masyarakat setempat sebagai penggarap lahan KHDTK
Mengkendek, eksistensinya dapat direpresentasikan oleh adanya
kegiatan produktif di lahan garapan masing-masing. Hal tersebut
dapat ditandai dengan adanya beberapa kegiatan, yaitu:
a.

Kegiatan rutin di lahan garapan, baik untuk memelihara tanaman
budidayanya maupun untuk ‘menjaga’ tanaman kehutanan
KHDTK.

b.

Komunikasi secara berkala kepada petugas lapang KHDTK
terkait kondisi lahan garapan dan tanaman yang dibudidayakan.

c.

Kesediaan menerima kunjungan dan diskusi dengan BP2LHK
Makassar (di rumah maupun di lahan garapan), baik untuk ke
perluan tugas rutin maupun penelitian.

Melalui pelaksanaan kegiatan nyata, unsur-unsur modal sosial yang
mulai terbangun diharapkan mampu mengembangkan sikap dan perilaku
positif sebagai berikut:
1.

Saling menjaga aset yang diamanahkan negara, baik kepada pe
ngelola maupun masyarakat penggarap lahan.

2.

Saling menjaga suasana kondusif untuk mencegah munculnya konflik
laten menjadi konflik terbuka.

3.

Saling melengkapi tugas dan peran masing-masing dalam memba
ngun dan mengembangkan KHDTK Mengkendek.
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BA B III
RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KHDTK SEBULU
DAN HPP BARAT MUARA KAELI
DI KALIMANTAN TIMUR

Tien Wahyuni

B

alai

Besar

Penelitian

dan

Pengembangan

Ekosistem

Hutan

Dipterokarpa Samarinda ditunjuk sebagai institusi yang mengelola

tiga Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yaitu KHDTK
Labanan di Kabupaten Berau, KHDTK Sebulu, dan KHDTK Sangai di
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah serta satu Hutan
Pendidikan dan Penelitian (HPP), yaitu HPP Barat Muara Kaeli di
Kabupaten Kutai Kartanegara. KHDTK Sebulu seluas 2.960,6 ha dan
HPP Barat Muara Kaeli seluas 8.850,70 ha merupakan KHDTK yang
cukup luas dari semua KHDTK yang dikelola oleh Badan Litbang dan
Inovasi (BLI).
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A. Kronologi dan Sejarah Konflik
1.

KHDTK Sebulu
Secara administrasi pemerintahan, KHDTK Sebulu berada di Keca

matan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
sedangkan menurut pembagian kawasan hutan, KHDTK Sebulu merupa
kan kawasan tertentu yang termasuk dalam wilayah Kesatuan Pengelola
Hutan Produksi (KPHP) Santan. Berdasarkan data pemancangan batas
luar sementara KHDTK Sebulu tahun 1998, secara geografis terletak
antara 0012’19,27”-0012’59,64” LS dan 116054’52”-117000’24” BT. Pada
Tabel 2 dijelaskan sejarah terbentuknya KHDTK Sebulu, peristiwa, dan
kejadian hingga konflik mulai terjadi.
Dari runtutan peristiwa tersebut, eskalasi konflik di KHDTK Sebulu
meningkat pada kurun waktu 1999-2003 dengan tuntutan pengembalian
ladang dan tuntutan ganti rugi tanaman/lahan. Hal tersebut didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Wiati (2005) bahwa konflik tersebut
terjadi karena tidak diakomodirnya seluruh kepentingan masyarakat
dalam pengelolaannya, terdapatnya ladang-ladang milik masyarakat
dalam kawasan, pengukuran tata batas tanpa melalui tahap sosialisasi
hingga sebagian masyarakat sekitar merasa tidak mendapat manfaat
serta kurangnya dukungan pengelolaan dari pemerintah daerah. Konflik
pada kurun waktu tersebut tidak hanya menyebabkan masyarakat
menolak kehadiran KHDTK di wilayah mereka, tetapi juga menimbulkan
pengelompokkan-pengelompokkan dalam masyarakat yang berpotensi
menjadi konflik internal.
Tabel 2 Runtutan Sejarah Peristiwa dan Kejadian di HPP Sebulu
(yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi KHDTK Sebulu)
Tahun
1970-1991

Peristiwa dan Kejadian
Keterangan
PT Kutai Timber Indonesia (KTI) beroperasi.
Areal hak
Setelah tahun 1984 kegiatan logging dilakukan
pengusahaan hutan
oleh kontraktor PT Sumbodo (3 bulan) dan PT Pajar (HPH)
Bumi Sakti (1984-1989) dan setelah itu PT KTI tidak
lagi melakukan kegiatan logging
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Tahun
1991

Peristiwa dan Kejadian
Kerja sama penelitian antara Badan Litbang
Kehutanan dengan PT KTI. Berdasarkan SK Menhut
No. 2396/M-D/91 disetujui areal seluas 3.000
ha (areal HPH PT KTI seluas ± 2.500 ha dan PT
Kaltimex Jaya Group seluas ± 500 ha) sebagai
hutan pendidikan dan penelitian

1992

Dibentuk proyek kerja sama penelitian antara
Badan Litbang Kehutanan dengan PT KTI sesuai
Surat No. 1809/VIII-TL/92 tanggal 28 Desember
1992
Fase pertama kerja sama penelitian
Fase kedua Balai Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan (BP2K) Kalimantan dan PT KTI
mengoordinasikan penelitian bersama dengan
Sumitomo Forestry Co.Ltd, The University of Tokyo
dan Tsukuba Research Institute
Perladangan terjadi di dalam kawasan HPP Sebulu,
mendorong PT KTI memasang papan larangan
pembukaan, pembakaran, dan perusakan lahan di
areal HPP Sebulu
Pemberian izin HTI untuk areal kerja PT Surya
Hutani Jaya (PT SRH) sesuai Keputusan Menteri
Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 seluas 183.300 ha
Pengukuran pertama tata batas sementara.
Kegiatan pengukuran dilakukan karena belum
diperolehnya izin definitif dari Menteri Kehutanan

1992-1997
1997-2002

1991-1995

08-04-1996

09-01-1999

Agt. 1999
Febr. 2001
Maret 2001
20-03-2001
03-05-2002
05-07-2002

Masyarakat Sebulu menuntut agar ladang mereka
di dalam kawasan HPP Sebulu dikembalikan
Masyarakat Sebulu menuntut PT KTI dan BP2K
Kalimantan membayar ganti rugi tanam tumbuh
Penutupan kantor PT KTI dan penghentian
kegiatan di HPP Sebulu oleh masyarakat Desa
Sebulu Ulu dan Modern. Penutupan kantor ke-2
dan penghentian aktivitas PT KTI
Unjuk rasa masyarakat Sebulu di kantor DPRD
Kutai Kartanegara
Masyarakat Sebulu yang berkonflik memberi
peringatan untuk menghentikan semua kegiatan di
HPP Sebulu
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Keterangan
Kawasan tersebut
menurut Ditjen
INTAG (Inspektorat
Tata Guna) termasuk
kawasan hutan
produksi yang dapat
dikonversi

Konflik okupasi lahan
dimulai

Tumpang-tindih areal
seluas 184,25 ha
Oleh Sub Balai
Inventarisasi dan
Penataan Hutan
Samarinda Wilayah IV
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Tahun
18-09-2003

14-10-2003

31-03-2004

14-06-2004

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Peristiwa dan Kejadian
Keterangan
Pengukuran tata batas luar definitif oleh tim
Baru dilakukan
pelaksana dari Unit Pelaksana Teknis Daerah
sekitar 4 km
(UPTD) Planologi Kehutanan Samarinda dihentikan
PT KTI secara resmi mengajukan pengunduran
setelah tidak ada kesepakatan perpanjangan kerja
sama dengan Badan Litbang Kehutanan dengan
alasan adanya konflik yang berkepanjangan
dengan masyarakat dan peningkatan efisiensi
keuangan perusahaan
Kerja sama Badan Litbang Kehutanan dengan PT
KTI tidak dilanjutkan (SK No. 20/Kpts/VIII/04 & No.
01/S.KEP/DIR/ 2004) dan diterimakan aset-aset
penelitian berupa plot-plot penelitian, persemaian,
dan beberapa sarana prasarana penunjang
kegiatan penelitian yang pengelolaannya menjadi
tanggung jawab BP2K Kalimantan
Ditingkatkan statusnya menjadi KHDTK Sebulu
(Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 203/
Menhut-II/2004 tentang Penunjukan KHDTK seluas
2.960,6 ha)

Sumber: Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. SK.166/Kpts/VIII/2004;
Keputusan Menteri Kehutanan No. 203/Menhut-II/2004; Wiati (2005)

2.

HPP Barat Muara Kaeli (HPP BMK)
Kawasan HPP BMK seluas 8.850,70 ha secara geografis terletak

antara 0029’34”-0023’05” LS dan 117019’40”-117025’32” BT. Secara ad
ministrasi pemerintahan berada dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan
Anggana dan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur. Memperhatikan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Ke
satuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur, maka kawasan
HPP BMK termasuk dalam wilayah kerja KPHP Delta Mahakam (DM)
yang sejak 2017 secara administrasi bergabung menjadi KPHP DAS
Belayan dan Delta Mahakam (selanjutnya disebut KPHP Delta Mahakam).
Kawasan HPP BMK merupakan bagian Wilayah Tertentu atau blok khusus
dalam KPHP Delta Mahakam.
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Pada Tabel 3 dijelaskan sejarah terbentuknya HPP BMK, peristiwa,
dan kejadian hingga konflik pemanfaatan ruang mulai terjadi.
Tabel 3 Runtutan Sejarah, Peristiwa, dan Kejadian di HPP BMK
Tahun
1960-an

Peristiwa dan Kejadian
Warga pendatang membangun beberapa
pemukiman penduduk dan memulai aktivitas
1968
Huffington Company Indonesia (Huffco, cikal
bakal VICO) mendapat kontrak dengan Pertamina
untuk wilayah kerja seluas 631.000 ha di Delta
Mahakam. Blok ini disebut Blok Sanga-Sanga,
termasuk juga HPP BMK sekarang
1972
VICO mulai melakukan eksplorasi
1973
VICO menemukan minyak
1977
VICO mulai menemukan gas
1982
Memulai kegiatan di lapangan gas. Wilayah kerja
berada di Nilam yang merupakan areal HPP BMK,
dengan luas wilayah operasional 4.626,72 ha
1983
Fungsi kawasan HPP ini merupakan hutan
produksi yang dapat dikonversi berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 4/Kpts/
UM/1983 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan
(TGHK)
1999
Berubah menjadi hutan produksi berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.
050/K.443/1999 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan
Timur
12-10 s.d
Kawasan telah ditata batas luar sementara sesuai
25-11-2000 Berita Acara Tata Batas Luar Sementara tanggal 25
November 2000, telah dilakukan tata batas luar
definitif HPP BMK
2001
Dengan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan
(SK. Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001),
kawasan tersebut ditetapkan menjadi hutan
pendidikan dan penelitian dengan fungsi pokok
tetap sebagai hutan produksi
07-10-2005 Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan izin
perkebunan sawit untuk PT Tri Tunggal Sentra
Buana (SK Bupati No. 503/03/SK-DISBUN KUKAR/
X/2005)

Keterangan

Hutan produksi yang
dapat dikonversi

Hutan produksi

Menjadi HPP

Konflik tumpang-tindih
lahan di HPP BMK
dengan perusahaan
perkebunan dimulai
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Tahun
Peristiwa dan Kejadian
27-04-2007 Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan izin
perkebunan sawit PT Mitra Bangga Utama (SK
Bupati No. 22/DPN.K/IL-20/IV-2007)
06-06-2007 PT Mitra Bangga Utama mendapat SK IUP (SK
Bupati Kukar No. 503/47/SK-DISBUN KUKAR/
VI/2007)
16-10-2009 PT Tri Tunggal Sentra Buana mendapatkan Hak
Guna Usaha (SK HGU No. 144/HGU/BPN RI/2009)

Keterangan
Tumpang-tindih areal
kebun dengan HPP BMK
seluas 727,25 ha

Tumpang-tindih areal
kebun dengan HPP BMK
seluas 65,5 ha

01-12-2011 KPHP Delta Mahakam ditetapkan (SK Menteri
Kehutanan No SK.674/MENHUT-II/2011 tentang
Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi
Kalimantan Timur). Kawasan HPP BMK merupakan
bagian Wilayah Tertentu dalam KPHP Delta
Mahakam
2012
Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara
Kaeli ditetapkan (SK Menteri Kehutanan No.
SK.66/Menhut-II/2012)
2012
Pembangunan Pusat Informasi Mangrove (PIM)
seluas 15 ha guna mendukung pengelolaan
kawasan Delta Mahakam secara berkelanjutan
2014
Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No.SK.
34/VII-SET/2014, pengelola kawasan HPP ini
menjadi tanggung jawab Balai Besar Penelitian
Dipterokarpa
2016
Beberapa masyarakat Desa Saliki menuntut
kejelasan tentang kebun karet dan pemanfaatan
kawasan yang menjadi kebun sawit di dalam
kawasan HPP BMK
2017
Keinginan masyarakat memanfaatkan lahan
untuk berkebun tanaman keras di dalam kawasan
sebagai bagian program perhutanan sosial
2017
Wilayah operasional VICO seluas 4.626,72 ha
Hampir 50% kawasan
berada dalam kawasan HPP BMK
merupakan wilayah
operasional VICO
08-08-2018 VICO diambil alih oleh Pertamina Hulu SangaSanga (PHSS) sebagai operator baru blok migas
atau wilayah kerja (WK) Sanga-Sanga

Sumber: Wahyuni (2016 & 2017)
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Berdasarkan Tabel 3, pemanfaatan ruang dan lahan hutan untuk
aktivitas tambang migas terjadi di kawasan hutan yang belum ditetapkan
dalam TGHK pada tahun 1983. Aktivitas perkebunan mendapat izin
usaha dari pemerintah kabupaten cq. Dinas Perkebunan Kabupaten
Kutai Kartanegara (kurun waktu 2005-2009) setelah penunjukan kawasan
tersebut sebagai hutan pendidikan dan penelitian pada tahun 2001. Prak
tiknya, aktivitas berkebun masyarakat sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

B. Tipologi Konflik
Tipologi konflik kebijakan pengelolaan merupakan permasalahan
mendasar dalam pembangunan dan pengelolaan KHDTK dan HPP.
Kebijakan yang ada belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan lainnya
dan belum dilibatkannya para pihak (stakeholders) dalam pengelolaan
KHDTK dan HPP. Tekanan permasalahan tenurial dan kebutuhan akan
lahan untuk aktivitas usaha di luar sektor kehutanan dan aktivitas masya
rakat serta untuk mendukung perkembangan wilayah tidak terelakkan.
Akibatnya, benturan kepentingan menjadi makin tajam dengan argu
mentasi dan klaim oleh masing-masing pihak.
Faktor perkembangan daerah, baik secara fisik maupun penduduk,
memicu kompleksitas kepentingan, persepsi, argumentasi, dan tujuan
terhadap kawasan yang sama. Perubahan sosial-ekonomi masyarakat di
kawasan ini diawali oleh beberapa proses sosial yang kompleks seperti
pertambahan penduduk, pertentangan (konflik) di antara kelompok, dan
proses komunikasi kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat
lain yang memiliki perspektif berbeda tentang KHDTK dan HPP. Klaim
dan konflik lahan tidak hanya terjadi antara para pihak, tetapi mulai dari
kelompok masyarakat, perusahaan tambang, perusahaan perkebunan,
dan pendatang. Izin penguasaan lahan yang didapat dari pemerintah
setempat untuk aktivitas non-kehutanan memicu konflik yang berbasis
tumpang-tindih lahan.
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C. Penyebab dan Aktor yang Terlibat
1.

KHDTK Sebulu

a.

Penyebab Konflik di KHDTK Sebulu
KHDTK Sebulu berbatasan dengan PT Surya Hutani Jaya, PT Kitadin

(tambang batubara), dan PT Tanito Harum (tambang batubara, sejak
2009 telah menghentikan kegiatan eksploitasi tambang). Wilayah sebelah
utara berbatasan dengan Desa Sumber Sari, sebelah selatan berbatasan
dengan Desa Sebulu Utara dan Sebulu Modern, sebelah timur dengan
Desa Giri Agung, dan sebelah barat dengan Desa Beloro. Untuk ke lokasi
KHDTK Sebulu ditempuh melalui perjalanan darat dari Samarinda selama
±1,5 jam (jarak ±90 km). Peta status KHDTK Sebulu disajikan pada
Gambar 6; sedangkan kondisi tutupan lahan KHDTK Sebulu, luas, dan
persentasenya dijelaskan pada Tabel 4.

Sumber: Wahyuni, 2017

Gambar 6 Peta status KHDTK Sebulu
Tabel 4 Luasan Tutupan Lahan KHDTK Sebulu Tahun 2017
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deskripsi
Tubuh air (A)
Ladang/kebun (L/Kb)
Semak belukar (B)
Semak belukar rawa (Br)
Lahan terbuka (T)
Tambang/bukaan tambang (Tb)
Total

Ha
0,94
296,93
2.621,85
14,14
16,38
10,36
2.960,60

Luas

%
0,03
10,03
88,56
0,48
0,55
0,35
100,00

Sumber: Interpretasi citra satelit resolusi tinggi, Oktober 2017
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KHDTK Sebulu telah mengalami perubahan tutupan lahan akibat
pembukaan lahan dan tumpang-tindih penggunaan lahan dan hutan.
Konflik pemanfaatan lahan dalam KHDTK Sebulu terjadi karena adanya
penguasaan lahan tanpa izin pengelola KHDTK. Pemanfaatan lahan
dilakukan dalam skala kecil (kebun jagung dan tanaman semusim)
dan skala besar untuk kebun sawit. Aktivitas pertambangan batubara di
sekitarnya juga memicu upaya penguasaan lahan di dalam KHDTK. Dari
Tabel 4 terlihat bahwa kegiatan ladang dan kebun telah merambah ke
dalam KHDTK Sebulu dengan persentase sebesar 10% dari luas kawasan
dan secara kasat mata banyak dijumpai kebun sawit di dalam kawasan
tersebut. Peta penutupan lahan KHDTK Sebulu disajikan pada Gambar 7.
Dari hasil telaah peta perizinan dan penafsiran citra diketahui
bahwa telah terjadi tumpeng-tindih penggunaan hutan dan lahan dengan
beberapa izin perusahaan HTI dan perkebunan pada KHDTK Sebulu.
Tumpang-tindih mencapai 9,33% (276,40 ha) dari luas KHDTK Sebulu,
seperti disajikan pada Tabel 5 dan Gambar 8.

Sumber: Wahyuni, 2017

Gambar 7 Peta penutupan lahan KHDTK Sebulu
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Tabel 5 Izin-izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Sekitar dan di Dalam
KHDTK Sebulu
Luas
(%) terhadap
No. Nama Perusahaan Jenis Perizinan
TumpangLuas KHDTK
Tindih (ha)
1. PT Surya Hutani
IUPHHK-HT (HTI) Tumpang-tindih
184,25
6,22
Jaya
2. PT Malaysia
Perkebunan
Tumpang-tindih
92,15
3,11
Sawit Khatulistiwa sawit (HGU)
276,40
9,33
TumpangTindih/Tidak

Sumber: Wahyuni, 2017

Gambar 8 Peta perizinan di sekitar KHDTK Sebulu

Konflik kebijakan pengelolaan KHDTK Sebulu juga terjadi karena
perubahan kebijakan di tingkat pusat tentang Kawasan Hutan Kalimantan
Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/KptsII/2014, fungsi KHDTK Sebulu sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi
Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan
pada Tabel 6.
Tabel 6 Fungsi Kawasan KHDTK Sebulu Setelah Kebijakan Tahun 2014
No.
1.
2.

Fungsi Kawasan
Areal Penggunaan Lain (APL)
Hutan Produksi Tetap (HPT)
Total

Luas (ha)
749,66
2.210,94
2.960,60

Persentase (%)
25
75
100
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Status hukum KHDTK Sebulu saat ini adalah pada tahap penunjukan.
Dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang (UU)
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya frase “ditunjuk dan
atau”, maka Menteri Kehutanan diberikan peluang untuk menafsirkan
secara sepihak dengan menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan
mempunyai kepastian hukum yang sama dengan penetapan kawasan
hutan. Dalam pasal tersebut juga dinyatakan “Kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Pasal 14 ayat
(2) menyatakan bahwa “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagai
mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian
hukum atas kawasan hutan”. Pasal 15 ayat (1) menyatakan “Pengukuhan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui
proses sebagai berikut: a) penunjukan kawasan hutan, b) penataan batas
kawasan hutan, c) pemetaan kawasan hutan, dan d) penetapan kawasan
hutan”.
Dari data dan informasi tersebut dapat dianalisis bahwa penyebab
konflik di KHDTK Sebulu adalah:
1)

Konflik pemanfaatan ruang akibat pembukaan tutupan lahan; terjadi
tumpang-tindih untuk kegiatan HTI, perkebunan kelapa sawit, aktivitas
tambang, dan pemanfaatan lahan berupa kebun dan ladang oleh
masyarakat sekitar KHDTK Sebulu.

2)

Kepastian hukum KHDTK Sebulu masih pada tahap penunjukan
sehingga diperlukan proses penataan batas yang harus segera
dilakukan bersama-sama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan
(BPKH) Wilayah IV Samarinda.

3)

Upaya dan frekuensi komunikasi dan dialog oleh Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa
(B2P2EHD) selaku pengelola KHDTK selama ini belum optimal
dalam membangun jejaring dengan masyarakat dan para pemangku
kepentingan lainnya.
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Aktor yang Terlibat di KHDTK Sebulu
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 16 pemangku kepentingan

yang terlibat dalam pengembangan tata kelola penggunaan kawasan
hutan dan lahan di KHDTK Sebulu. Ke-16-nya terbagi menjadi kelompok
yang terlibat secara langsung dan tidak langsung seperti terlihat pada
Tabel 7.
Tabel 7 Para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan KHDTK Sebulu
No.

Pemangku Kepentingan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B2P2EHD
KPHP Santan
BPKH Wilayah IV Samarinda
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim
UPTD Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Kaltim
Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI
Samarinda
Pemerintah Desa Sebulu Modern, Sebulu Ulu, dan Sumber
Sari
Pemerintah Kecamatan Sebulu, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten
Kutai Kartanegara
Dinas pertambangan provinsi dan kabupaten
Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)
Kabupaten Kutai Kartanegara
PT Surya Hutani Jaya
PT Malaysia Sawit Khatulistiwa
Masyarakat sekitar KHDTK Sebulu di Desa Sebulu Modern,
Sebulu Ulu, dan Sumber Sari
Kelompok tani (KT):
Busang Indu (aktif)
Riam Mandiri (aktif)
Ingin Bersama (aktif)
Betu Blawang (aktif)
Hui Segah (kurang aktif)
Ubi Gajah (kurang aktif)
Pelangi (kurang aktif)
Media (berperan memberikan informasi bagi pembangunan
wilayah dan pedesaan)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Keterlibatan
Tidak
Langsung
Langsung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

|

43

Secara umum, kawasan KPHP Santan dan KHDTK Sebulu memiliki
potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang cukup besar.
Hal ini menjadi daya tarik bagi investor nasional dan masyarakat dari luar
daerah ataupun antarpulau.
Tabel 7 menunjukkan bahwa pelibatan para pemangku kepentingan
yang terkait langsung diharapkan akan membantu mengatasi berbagai
permasalahan dalam pengelolaan kawasan KHDTK Sebulu. Ke-16
pemangku kepentingan tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu
kelompok pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, kelompok swasta, kelompok masyarakat, dan kelompok/lembaga
masyarakat lainnya. Tabel 8 menyajikan para pemangku kepentingan
dalam lima kelompok tersebut dalam tata kelola KHDTK Sebulu beserta
kepentingan dan perannya.
Tabel 8 Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola KHDTK Sebulu
Kelompok
Pemangku
Instansi
Kepentingan dan Peran
Kepentingan
Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup
pusat
dan Kehutanan (KLHK) dengan
instansi-instansi sebagai
berikut:
1. B2P2EHD (pengelola
Melakukan pengelolaan KHDTK agar tetap
KHDTK Sebulu)
terjaga fungsinya dan melakukan kegiatan
penelitian dalam areal KHDTK Sebulu
2. BPKH Wilayah IV
Melakukan kegiatan pengukuhan,
Samarinda
penunjukan, penataan batas, dan
pemetaan kawasan hutan
3. BKSDA Kaltim
Melakukan kegiatan konservasi untuk
mendukung pelestarian ekosistem dan
biodiversitas di wilayah Kaltim
4. UPTD Planologi Kehutanan Melakukan kegiatan pemetaan,
Dinas Kehutanan Kaltim
penatagunaan, dan pemberian
pertimbangan teknis kawasan hutan di
tingkat kabupaten
5. BPHP Wilayah XI Samarinda Memfasilitasi operasionalisasi KPH
Melakukan pengelolaan dan mengawasi
Pemerintah 6. KPHP Santan
kondisi kawasan dan sumber daya alam
daerah
hayati dan ekosistemnya

44

|

Kelompok
Pemangku
Kepentingan

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Instansi
7. Pemerintahan Desa Sebulu
Modern, Sebulu Ulu, dan
Sumber Sari
8. Pemerintah Kecamatan
Sebulu, Pemerintah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
9. Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur dan Ka
bupaten Kutai Kartanegara
10. Dinas pertambangan
tingkat provinsi dan
kabupaten
11. Bapedalda Kabupaten Kutai
Kartanegara

Swasta

12. PT Surya Hutani Jaya

Masyarakat
lokal

13. PT Malaysia Sawit
Khatulistiwa
14. Masyarakat sekitar KHDTK
Sebulu di Desa Sebulu
Modern, Sebulu Ulu, dan
Sumber Sari

Kelompok/ 15. Kelompok tani (KT)
- Busang Indu (aktif)
lembaga
- Riam Mandiri (aktif)
masyarakat
- Ingin Bersama (aktif)
lainnya/ LSM
- Betu Blawang (aktif, ada
SK dari Pemdes)
- Hui Segah (kurang aktif)
- Ubi Gajah (kurang aktif)
- Pelangi (kurang aktif)
16. Media

Kepentingan dan Peran
Menjalankan tugas administrasi lingkup
wilayah desa
Menjalankan tugas administrasi
lingkup wilayah kecamatan dan secara
administratif mendapatkan manfaat dari
kegiatan-kegiatan di wilayah kecamatan
Mengatur pembangunan kehutanan
tingkat provinsi dan kabupaten
Mengatur kegiatan pertambangan tingkat
provinsi dan kabupaten
Melakukan kegiatan pemantauan dan
pelaporan kondisi lingkungan di lingkup
kabupaten
- Mendapat manfaat ekonomi dari
kegiatan hutan tanaman industri
- Mendapat manfaat ekonomi dari
kegiatan perkebunan kelapa sawit
- Memiliki minat untuk dilibatkan dalam
proyek pemerintah dan swasta
- Membutuhkan sumber daya alam untuk
manfaat secara ekonomi, memelihara
lingkungan alam yang ramah, tata ruang
yang baik, dan menjamin kelestarian
sumber daya hutan
Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan
budidaya pertanian, perkebunan, dan
kehutanan

Membantu menyebarluaskan informasi
terkait kegiatan pengelolaan hutan di
kawasan KPH Santan dan pembangunan
wilayah pedesaan
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Sejarah kawasan HPP BMK tidak terlepas dari kawasan DM yang
terdiri dari beberapa pulau yang terbentuk akibat endapan di muara
Sungai Mahakam di Selat Makassar. Kawasan DM termasuk wilayah
perairan, memiliki luas sekitar 150.000 ha, sedangkan luas wilayah
daratan ±100.000 ha.

Sumber: B2P2EHD, 2015

Gambar 9 Peta status kawasan HPP BMK

Degradasi hutan yang terjadi di kawasan HPP BMK disebabkan
oleh aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi, pembukaan areal
hutan mangrove untuk pertambakan, perkebunan, dan pertambahan
pembangunan pemukiman. Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
(RKTP) Kalimantan Timur dan RTRWP Kalimantan Timur, KPHP Delta
Mahakam termasuk dalam Kawasan Strategis (pertimbangan potensi
migas sebagai penghasil devisa negara/objek vital negara). Ironisnya,
dalam Peta Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Timur yang telah dikeluarkan
oleh BPDAS Mahakam Berau, banyak lahan terbuka/kritis dalam kawasan
KPHP Delta Mahakam (termasuk HPP BMK).
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Luas penutupan lahan di HPP BMK berdasarkan hasil pencitraan
satelit dari Quickbird tahun 2015 disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9 Luasan Tutupan Lahan HPP BMK Tahun 2015 dan Identifikasi Perubahan Luas Kebun
Sawit Tahun 2017
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Deskripsi
Belukar
Pemboran
Hutan kerangas
Hutan sekunder muda
Jalan
Perkebunan karet rakyat
Perkebunan kelapa sawit
Ladang
Lahan terbuka
Nipah
Pemukiman
Satellite 1
Satellite 2
Satellite 4
Tubuh Air
Tambang batubara
Tambak
Jumlah

Luas (2015)
Ha
576,60
213,31
481,33
529,58
410,16
397,11
2.171,79
294,74
488,50
2.589,05
0,44
44,10
31,25
13,87
173,01
3,45
420,88
8.839

%

6,5
2,4
5,4
6,0
4,6
4,5
24,6
3,3
5,5
29,3
0,0
0,5
0,4
0,2
2,0
0,0
4,8
100,00

Perubahan Tutupan
(2017)
Ha
%

2.390,34

27,01

Sumber: B2P2EHD (2015); Citra landsat 7 lpath/row 116/60, 4 September 2015; Citra landsat 8 lpath/row 116/60,
1 Mei 2015; Identifikasi citra satelit tahun 2017; Data pengajuan izin HGU Kebun Kaltim

Fungsi-fungsi manajemen yang meliputi pemberian izin, perencanaan,
dan pelaksanaan untuk usaha-usaha pada kawasan HPP BMK telah
terjadi sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai HPP. Beberapa
informasi izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan HPP BMK, yaitu:
1)

Perkebunan
a)

PT Tri Tunggal Sentra Buana, SK Bupati No. 503/03/SK-DISBUN
KUKAR/X/2005 dan SK HGU No. 144/HGU/BPN RI/2009.

b)

PT Mitra Bangga Utama, SK Bupati No. 22/DPN.K/IL-20/IV-2007
dan SK Bupati No. 503/47/SK-DISBUN KUKAR/VI/2007.
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Pertambangan Migas
Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) menjadi operator baru Blok
Migas atau Wilayah Kerja (WK) Sanga-Sanga mulai 8 Agustus 2018.
Sebelumnya, blok ini dikelola oleh Virginia Indonesia Company
(VICO) sejak 1973. PT VICO Indonesia sedang mengajukan proses
izin pinjam pakai kawasan HPP BMK.

3)

Pemanfaatan
a)

Pembangunan Pusat Informasi Mangrove (PIM) seluas 15 ha
yang dilaksanakan sejak tahun 2012 guna mendukung penge
lolaan kawasan Delta Mahakam secara berkelanjutan.

b)

Tambak-tambak milik masyarakat yang berada dalam kawasan.

c)

Lahan-lahan kebun sawit dan karet rakyat yang berada dalam
kawasan.

Dari telaah peta perizinan diketahui bahwa telah terjadi tumpangtindih penggunaan hutan dan lahan dengan beberapa izin perusahaan
perkebunan dan pertambangan di dalam dan sekitar HPP BMK serta
kebun sawit masyarakat. Tumpang-tindih mencapai 7.017,06 ha atau
79,28% dari luas HPP BMK. Tabel 10 dan Gambar 10 menjelaskan izin
pemanfaatan dan tumpang-tindih di HPP BMK.

Sumber: B2P2EHD, 2015

Gambar 10 Peta kondisi HPP BMK dan tumpang-tindih izin pemanfaatan lahan

48

|

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Tabel 10 Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sekitar dan di Dalam HPP BMK
No.
1.
2.
3.
4.

Nama Perusahaan

Jenis Perizinan

PT Tri Tunggal Sentra Buana Perkebunan sawit (HGU)
PT Mitra Bangga Utama
Perkebunan sawit (HGU)
Kebun sawit masyarakat
Non-izin
Jumlah
VICO Indonesia (Pertamina IPPKH Tambang
Hulu Sanga-Sanga/PHSS)
Jumlah seluruhnya

Luas
(%) terhadap
TumpangLuas KHDTK
Tindih (ha)
65,50
0,74
727,25
8,22
1.597,59
18,05
2.390,34
27,01
4.626,72
52,27
7.017,06

79,28

Sumber: Identifikasi citra satelit tahun 2017; Data pengajuan izin HGU Kebun Kaltim; Wilayah Kerja Nilam
Facilities (VICO Indonesia, 2017)

b.

Aktor yang Terlibat di HPP BMK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 22 pemangku kepentingan

yang terlibat dalam pengembangan tata kelola penggunaan kawasan
hutan dan lahan di HPP BMK. Ke-22-nya terbagi menjadi kelompok yang
terlibat secara langsung dan tidak langsung seperti terlihat pada Tabel 11.
Tabel 11 Para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan HPP BMK
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Keterlibatan
Tidak
Pemangku Kepentingan
Langsung
Langsung
B2P2EHD
√
KPHP Sub Das Belayan - Delta Mahakam (DM)
√
BPKH Wilayah IV Samarinda
√
BKSDA Kaltim
√
UPTD Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Kaltim
√
BPHP Wilayah XI Samarinda
√
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Pekerjaan Umum (PU)
√
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
√
dan Gas Bumi (SKK Migas)
Pemerintah Desa Saliki, Desa Handil Terusan, dan Desa Kutai
√
Lama
Pemerintah Kecamatan Anggana dan Muara Badak,
√
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai
√
Kartanegara
√
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim dan
Kabupaten Kutai Kartanegara
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No.

Pemangku Kepentingan

13.
14.
15.
16.

Balai Penyuluhan Perikanan Kabupaten Kutai Kertanegara
Bapedalda Kabupaten Kutai Kertanegara
PT Syam Surya Mandiri (PT SSM)
PT VICO atau PHSS dan Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (WKTKU)
PT Tritunggal Sentra Buana (PT TSB) dan PT Mitra Bangga
Utama (PT MBU)
Masyarakat sekitar HPP BMK di Desa Saliki, Handil Terusan,
dan Desa Kutai Lama
Kelompok-kelompok nelayan budidaya, nelayan tangkap, dan
pengolahan hasil laut
Asosiasi Petambak Anggana (APA)
Forum kontak (kelompok nelayan, tambak, dan parakkang)
Media (membantu menyebarluaskan informasi terkait
kegiatan pengelolaan hutan di kawasan KPH Delta Mahakam
dan pembangunan wilayah pedesaan)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Keterlibatan
Tidak
Langsung
Langsung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tabel 11 menunjukkan bahwa pelibatan para pemangku kepen
tingan yang terkait langsung diharapkan akan membantu mengatasi
berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan HPP BMK. Ke-22
pemangku kepentingan tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu
kelompok pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, kelompok swasta, kelompok masyarakat, dan kelompok/lembaga
masyarakat lainnya. Tabel 12 menyajikan para pemangku kepentingan
dalam lima kelompok tersebut dalam tata kelola HPP BMK beserta
kepentingan dan perannya.
Tabel 12 Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola HPP BMK
Kelompok
Pemerintah
pusat

Instansi
KLHK:
1. B2P2EHD selaku
pengelola HPP BMK
2. KPHP Sub DAS
Belayan - Delta
Mahakam

Kepentingan dan Peran
Melakukan pengelolaan HPP agar tetap
terjaga fungsinya dan melakukan kegiatan
penelitian dalam areal HPP BMK
Melakukan pengelolaan dan mengawasi
kondisi kawasan dan sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya
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Instansi
3. BPKH Wilayah IV
Samarinda
4. BKSDA Kaltim

Pemerintah
daerah

Kepentingan dan Peran
Melakukan kegiatan pengukuhan,
penunjukan, penataan batas, dan pemetaan
kawasan hutan
Melakukan kegiatan konservasi untuk
mendukung pelestarian ekosistem dan
biodiversitas di wilayah Kaltim
Melakukan kegiatan pemetaan, penatagunaan
dan pemberian pertimbangan teknis kawasan
hutan di tingkat kabupaten
Memfasilitasi operasionalisasi KPH

5. UPTD Planologi
Kehutanan Dinas
Kehutanan Kaltim
6. BPHP Wilayah XI
Samarinda
Kementerian Pekerjaan
Umum (PU):
7. Balai Wilayah Sungai Mengelola segenap kegiatan di bidang
(BWS) Kalimantan III rekayasa pantai seperti pembangunan
Pekerjaan Umum (PU) infrastruktur, pencegahan erosi pantai, dan
lain-lain
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
(KESDM):
8. Satuan Kerja Khusus Memberikan pertimbangan kepada Menteri
Pelaksana Kegiatan
ESDM atas kebijakan dalam hal penyiapan dan
Usaha Hulu Minyak
penawaran wilayah kerja serta melaksanakan
dan Gas Bumi (SKK
penandatanganan kontrak kerja sama
Migas)
9. Pemerintahan Desa
Menjalankan tugas administrasi lingkup
Saliki, Desa Handil
wilayah desa
Terusan, dan Desa
Kutai Lama
10. Pemerintah
Menjalankan tugas administrasi lingkup
Kecamatan Muara
wilayah kecamatan, secara administratif
Jawa, Anggana,
mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan di
dan Muara Badak;
wilayah kecamatan
Pemerintah
Kabupaten Kutai
11. Dinas Kehutanan
Mengatur pembangunan kehutanan tingkat
Provinsi Kaltim dan
provinsi dan kabupaten
Kabupaten Kutai
Kartanegara
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Kelompok

Instansi
12. Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi
Kaltim dan Kabupaten
Kutai Kartanegara

13.

14.
Swasta

15.
16.
17.

Masyarakat
lokal

18.

Kelompok/
lembaga
masyarakat
lainnya/LSM

19.

20.
21.

22.
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Kepentingan dan Peran
Memberikan program yang bermanfaat
langsung kepada masyarakat terutama untuk
peningkatan kesejahteraan, baik bantuan
langsung sarana dan prasarana penangkapan
ikan maupun budidaya perikanan dan fasilias
lain yang dibutuhkan oleh masyarakat
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
Balai Penyuluhan
Perikanan Kabupaten kebijakan daerah di bidang penyuluhan
Kutai Kertanegara
perikanan di tingkat kecamatan
Bapedalda Kabupaten Melakukan kegiatan pemantauan dan pela
Kutai Kartanegara
poran kondisi lingkungan di Delta Mahakam
Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan
PT Syam Surya
Mandiri (PT SSM)
pembekuan udang untuk tujuan ekspor
Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan
PHSS (ex VICO) dan
PLN WKTKU
pertambangan minyak dan gas bumi
Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan
PT Tritunggal Sentra
Buana (PT TSB) dan PT perkebunan kelapa sawit
Mitra Bangga Utama
(PT MBU)
- Memiliki minat untuk dilibatkan dalam
Masyarakat sekitar
HPP Barat Muara Kaeli proyek pemerintah dan swasta
di Desa Saliki, Desa
- Membutuhkan sumber daya alam untuk
Handil Terusan, dan
manfaat secara ekonomi, memelihara
Desa Kutai Lama
lingkungan alam yang ramah, tata ruang
yang baik, dan menjamin kelestarian
sumber daya hutan
Kelompok-kelompok Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan
nelayan budidaya,
budidaya tambak, kelautan, serta pengolahan
nelayan tangkap dan hasil laut dan tambak
pengolahan hasil laut
Memberikan bimbingan dan pembinaan
Asosiasi Petambak
Anggana (APA)
dalam budidaya udang dan keseimbangan
Forum kontak
lingkungan
(kelompok nelayan,
tambak, dan
parakkang)
Membantu menyebarluaskan informasi
Media
terkait kegiatan pengelolaan hutan di kawasan
dan pemba KPHP Sub DAS Belayan – Delta
Mahakam dan pembangunan wilayah
pedesaan
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Pemangku kepentingan yang secara langsung mempunyai peran dan
pengaruh luas dapat dibagi menjadi empat sub-kelompok utama, yaitu:
1)

Pemerintah, yang menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

2)

Perusahaan minyak dan ga, yang terlibat langsung dalam produksi
dan perdagangan minyak dan gas.

3)

Kelompok nelayan budidaya, nelayan tangkapan, dan pengolah
hasil laut, yang terlibat langsung dalam produksi, perdagangan, dan
pengolahan produk kelautan.

4)

Perusahaan perkebunan yang terlibat langsung dalam kegiatan
perkebunan.
B2P2EHD selaku pengelola HPP BMK harus dapat bekerja sama

dengan para pemangku kepentingan itu dalam mencapai tujuan penge
lolaan. Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan, kebutuhan,
dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik
sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Penyebab konflik di
HPP BMK, antara lain sebagai berikut:
1)

Pemanfaatan ruang akibat tekanan pertumbuhan penduduk dan
kegiatan pemanfaatan lahan lintas sektoral.

2)

Komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan para pemangku
kepentingan tidak atau belum memadai.

3)

Implementasi rencana pengelolaan kawasan HPP BMK yang belum
maksimal.

D. Dampak
Kondisi perkembangan pengelolaan KHDTK Sebulu dan HPP BMK
menunjukkan bahwa eksistensi kedua kawasan tersebut mengalami tekan
an dan konflik pemanfaatan ruang lintas sektoral. Aktivitas pengelolaan
yang berkembang tiap tahun, dibarengi dengan perkembangan tuntutan
aktor-aktor atau para pihak lain menyebabkan determinasi terhadap
kawasan tersebut menjadi tinggi.
KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan
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Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Peraturan tersebut menyebutkan
tentang pengelolaan KHDTK (Bab III Bagian Kesatu) dalam pemanfaatan
hutan pada areal KHDTK (Pasal 12 (2).d) yang dijelaskan lebih lanjut
pada Bagian Kelima Pasal 22 (3) bahwa areal pemanfaatan KHDTK
paling banyak 10% dari luas KHDTK. Dalam konteks pengelolaan konflik
lahan di KHDTK dan HPP, merupakan hal yang tidak dapat dihindari ketika
berbagai kondisi dan keadaan telah membentuk jalinan masalah yang
makin panjang.
Dari permasalahan pada KHDTK Sebulu dan HPP BMK, peman
faatan dan penggunaan lahan hutan telah melebihi persentase yang diper
bolehkan. Selain adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten
berupa Hak Guna Usaha HTI, perkebunan sawit, dan IPPKH tambang,
aktivitas masyarakat membuka lahan untuk kebun sawit juga tinggi.
Tawaran pengembangan perkebunan kelapa sawit atau pertambangan
(khususnya batubara) mulai masuk ke dalam KHDTK, juga tawaran
mengonversi praktik-praktik tradisional masyarakat dalam mengelola atau
mengusahakan hutan dan hasil hutan.

E. Upaya Penyelesaian Konflik
Ada perbedaan nyata antara kawasan yang berstatus HPP dengan
KHDTK. Pengelolaan HPP umumnya hanya berorientasi pada hasil-hasil
penelitian dan tidak ada aturan yang mengharuskan pihak pengelola untuk
berbagi manfaat kegiatan dan hasil penelitian kepada masyarakat sekitar.
Dalam pengelolaan suatu kawasan yang berstatus KHDTK, masyarakat
menjadi salah satu kekuatan pendorong keberhasilan pengelolaan. Dalam
skenario ideal Rencana Induk Pengelolaan KHDTK Badan Litbang Kehu
tanan, diharapkan adanya pengakuan dan dukungan masyarakat dengan
mengintegrasikan kepentingan, keinginan, dan aspirasi masyarakat di
sekitar KHDTK dalam kegiatan pengelolaannya.
Prioritas alternatif strategi yang dapat dikembangkan pada penge
lolaan konflik lahan di KHDTK Sebulu dan HPP BMK meliputi tiga konsep,
yaitu: penguatan organisasi/kelembagaan, jaminan dan kepastian hukum,
serta pembinaan dan pengawasan atau pemberdayaan. Ketiga konsep
tersebut saling terkait dan saling bersinergi.
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Penguatan Kelembagaan
Syahyuti (2003) menjelaskan bahwa kelembagaan (institusi) memberi

tekanan pada lima hal, yaitu:
a.

Berkenaan dengan aspek sosial.

b.

Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku
individu dalam sistem sosial.

c.

Berkaitan dengan perilaku, seperangkat tata kelakuan atau cara
bertindak yang mantap dan sudah berjalan lama dalam kehidupan
masyarakat.

d.

Ditekankan pada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi
dalam kehidupan masyarakat.

e.

Pelaksanaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara baku untuk
memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu.
Dalam rangka pengelolaan konflik lahan di KHDTK Sebulu dan HPP

BMK diperlukan kebijaksanaan secara terpadu tentang pengembangan
sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat, mengaitkan seluruh kom
ponen dan mekanisme pelaksanaan operasional kehutanan. Kebijaksa
naan tersebut harus didukung oleh kebijaksanaan lintas sektoral dan
keterpaduan antardinas dan instansi yang terkait dengan kehutanan.
Kompleksitas permasalahan penanganan konflik lahan di KHDTK
Sebulu dan HPP MK memerlukan langkah-langkah yang manusiawi,
terpadu, dan adil. Terdapat tiga prinsip kerja sama dalam pengembangan
kelembagaan kehutanan berbasis kolaborasi manajemen, yakni:
a.

Sinergi dan kemitraan. Para pihak yang meliputi peladang atau
penggarap lahan, pihak pemerintah (pengelola KHDTK, KPHP, dan
pemerintah desa), pihak swasta, dan LSM dituntut untuk berbagi
peran dan fungsi dalam pengelolaan KHDTK Sebulu dan HPP BMK.

b.

Partisipatif, pelibatan seluruh pelaku yang merupakan pengembang
an dari tiga unsur utama pelaku, yaitu pemerintah, swasta, dan
masyarakat.

c.

Holistik (multisektoral dan multidimensional), yaitu didukung oleh
struktur organisasi, administrasi, dan mekanisme kerja lembaga yang
terkait dengan pengelolaan KHDTK Sebulu dan HPP BMK. Selain itu,
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didukung pula oleh faktor perundang-undangan atau peraturan daerah
yang terkait dengan bidang kehutanan, khususnya pengelolaan lahan
pada KHDTK Sebulu dan HPP BMK.

2.

Penegakan Hukum
Penegakan hukum secara luas meliputi kegiatan preventif yang men

cakup negosiasi, supervisi, penerangan, dan nasehat; kegiatan represif
yang mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penerapan sanksi, baik
administratif maupun pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan
mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan
lingkungan. Urutan siklus pengaturan perencanaan kebijakan, yakni:
a) perundang-undangan, b) penentuan standar, c) pemberian izin, d)
penerapan, dan e) penegakan hukum (Fisher et al., 2001).
Lemah-kuatnya penegakan hukum akan menentukan persepsi
masyarakat terhadap ada-tidaknya hukum. Bila lemah, masyarakat akan
beranggapan bahwa hukum di lingkungannya tidak ada atau seolah
berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan. Penegakan hukum sangat
diperlukan dalam mengelola konflik lahan di KHDTK Sebulu dan HPP
BMK. Penegakan hukum merupakan alternatif kebijakan prioritas kedua,
yaitu jaminan dan kepastian hukum yang digunakan untuk mencapai
sasaran pengelolaan KHDTK Sebulu dan HPP BMK yang adil dan
manusiawi. Penegakan hukum dilaksanakan untuk mencegah terjadinya
perambahan kawasan hutan dan kegiatan ilegal lainnya.
Penegakan hukum dalam pengelolaan konflik lahan di KHDTK Sebulu
dan HPP BMK memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum
seperti Polsek dan Kejaksaan/Pengadilan Negeri. Kegiatan pengawasan
dan pencegahan dilaksanakan melalui tindakan represif, seperti patroli
rutin, operasi gabungan, operasi fungsional, dan tindakan preventif melalui
penyuluhan.
Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kemampuan pe
negak hukum dalam mengatasi hambatan dan kendala, yakni:
a.

Hambatan dan kendala berupa tingkat pengetahuan masyarakat yang
beragam yang dapat menyebabkan persepsi hukum yang berbeda.

b.

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
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Belum jelasnya peraturan hukum terkait keberadaan 34 desa di dalam
hutan karena proses mengeluarkan desa dari kawasan hutan sedang
berlangsung.

d.

Integritas penegak hukum yang masih rendah.

e.

Pembiayaan.

3.

Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan
paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “peoplecentered,
participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam
Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme
untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang
belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif
terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.
Pembinaan dan pengawasan pada dasarnya adalah proses pem
berdayaan. Awandana (2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan
adalah suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui
pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat,
dan pengorganisasian masyarakat. Definisi tersebut menggambarkan tiga
tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan
kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan meng
organisir diri masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah
adalah perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat
merupakan suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam
mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Masyarakat
dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling
mengawasi, merencanak an kegiatan, dan lain-lain. Lembaga-lembaga
adat sebaiknya perlu dilibatkan karena lembaga ini sudah mapan, tinggal
meningkatkan kemampuan saja. Kemampuan masyarakat yang dapat
dikembangkan, antara lain kemampuan untuk berusaha, kemampuan
untuk

mencari

informasi,

kemampuan

untuk

mengelola

kegiatan,
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kemampuan dalam pertanian, sesuai kebutuhan atau permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat.
Pemberdayaan

bukan

hanya

konsep

ekonomi

atau

konsep

politik. Pemberdayaan adalah konsep yang menyeluruh atau holistic
(Kartasasmita, 1996). Rakyat miskin atau yang berada pada posisi
belum termanfaatkan potensinya secara penuh, melalui pemberdayaan
diharapkan akan meningkat, bukan hanya ekonomi, melainkan juga
harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri. Hal ini dapat diartikan
bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan
nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah
budaya. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi
makin tergantung pada program-program pemberian (charity). Pada
dasarnya, setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usaha sendiri
(yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian,
tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dan membangun
kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik
secara berkesinambungan.

F. Kinerja Resolusi Konflik
Penguatan kelembagaan merupakan salah satu upaya resolusi konflik
yang dapat dilakukan. Dalam Peraturan Menteri LHK No. P.89/MenLHK/
Setjen/KUM.1/8/ 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan disebutkan
bahwa kelompok tani hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara
Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar
kawasan hutan (Bab I, Pasal 1).
Pemberdayaan masyarakat perlu didampingi oleh penyuluh kehu
tanan yang masuk dalam wilayah kerjanya. Kegiatan pemberdayaan
masyarakat merupakan proses atau upaya peningkatan kemampuan dan
kemandirian agar masyarakat mampu dan memiliki kekuatan dalam me
mecahkan masalahnya. Penyuluh kehutanan harus berperan aktif dalam
memfasilitasi terbentuknya dan penguatan kelembagaan masyarakat
serta peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat
betapa penting kelompok/kelembagaan yang kuat. Pada akhirnya akan
tumbuh kesepakatan, kerja sama, dan jejaring kerja antara masyarakat
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di dalam kelompok/lembaga. Upaya pengembangan kelembagaan harus
tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, bukan kelembagaan yang
terbentuk untuk kepentingan instansi pembina. Terbentuknya dan ber
kembangnya kelompok/lembaga masyarakat yang kuat dapat terlihat
dengan terbentuknya KTH dengan sumber daya anggota yang mantap,
memiliki pengurus, mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis, mempunyai
kemampuan manajerial, kesepakatan, dan aturan yang ditaati Bersama.
Bila masyarakat di KHDTK dan HPP itu belum pernah disentuh oleh
program-program pemberdayaan maka perlu diadakan sosialisasi program
yang akan dilaksanakan. Masyarakat merespons untuk terselenggaranya
pertemuan-pertemuan yang lebih intens. Dibentuk KTH yang mempunyai
tujuan atau cita-cita yang sama, seperti KTH Hutan Kemasyarakatan, KTH
Usaha Produktif, KTH Hutan Tanaman Rakyat, dan sebagianya.

1.

Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat di KHDTK
Sebulu
Kelembagaan kelompok tani di sekitar KHDTK Sebulu pernah ter

bentuk pada saat adanya program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (GN-RHL) karena mekanisme pembagian bibit harus melalui
kelompok tani. GNRHL yang dimulai pada tahun 2003 adalah program
penanaman dengan pembagian bibit tanaman hutan yang disiapkan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai
Kartanegara. Pada perkembangannya, kelompok tani mengalami kemun
duran, makin lemah, dan kurang profesional dalam merespons perubahanperubahan pengelolaan sumber daya. Pada akhirnya nyaris tidak ada
kegiatan untuk menghidupkan kelompok tani tersebut.
Dalam rangka pengembangan kemitraan kehutanan di KHDTK
Sebulu, tahapan awal yang perlu dilakukan adalah penyiapan dan
pengembangan prakondisi masyarakat. Hal ini untuk menciptakan
masyarakat yang kuat dalam pengetahuan dan keterampilan teknis
dan manajerial dalam suatu wadah atau kelompok (lembaga) yang
tangguh dan kuat serta memperoleh legitimasi dari pemerintah maupun
masyarakat.

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

|

59

Pembangunan kelembagaan merupakan upaya mendapatkan inovasi
melalui perubahan-perubahan dalam norma-norma, dalam pola-pola
perilaku, dalam hubungan-hubungan perorangan dan antarkelompok
(Haddade, 2004). Kelembagaan dapat diartikan sebagai hukum sosial,
kesepakatan, dan interaksi antarbagian dalam komponen masyarakat,
baik lembaga formal maupun non-formal yang berkepentingan dengan
pengelolaan sumber daya yang ada di sekitarnya. Setiap bentuk
kelembagaan adalah hasil dari sebuah evolusi yang salah satunya
bertujuan untuk meminimalkan konflik antar-masyarakat maupun konflik
dengan pemerintah. Perubahan (evolusi) kelembagaan terjadi karena
ada perubahan nilai yang mendorong para pelaku untuk menjadi lebih
baik dengan memilih alternatif atau memodifikasi kelembagaan yang ada
sehingga sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.
Sebagai suatu sistem pengorganisasian dan pengawasan terhadap
pemakaian sumber daya maka kelembagaan mempunyai batas-batas
hukum, hak-hak pemilikan, dan aturan-aturan perwakilan yang berlaku
untuk semua anggotanya. Proses penetapan dan penataan kelembagaan
di suatu daerah tidak dapat disamakan dengan daerah lain karena
karakteristiknya berbeda sehingga bersifat spesifik tiap lokasi.
Pengumpulan informasi kelembagaan kelompok tani dilakukan untuk
mengidentifikasi potensi kelompok tani yang sudah ada dan memiliki
kegiatan di dalam dan di sekitar KHDTK Sebulu. Identifikasi potensi
merupakan suatu langkah di mana peneliti dan pengelola KHDTK/HPP
berperilaku sebagai pendamping bersama-sama pelaku utama dalam
kelompok, aparat desa, dan tokoh masyarakat mengidentifikasi potensi
masyarakat yang dapat dikembangkan dalam suatu kelompok. Tujuannya
untuk menggali potensi sumber daya manusia, kelembagaan yang ada di
masyarakat, serta usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dalam
KTH. Hasil identifikasi digunakan sebagai bahan pembentukan dan
penyusunan rencana KTH.
Proses mengumpulkan dan mengidentifikasi kelembagaan di KHDTK
Sebulu berlangsung sejak tahun 2017 dilakukan secara bertahap selama
pelaksanaan penelitian lapangan. Dimulai dari survei lapangan, koordinasi,
sosialisasi, pertemuan, wawancara, hingga diskusi kelompok dengan para
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pihak yang terkait untuk membahas dan mencari jalan keluar bersamasama. Hasil temuan dari beberapa proses tersebut dibahas bersama para
pihak lainnya guna memecahkan berbagai permasalahan multisektor,
mutidisiplin ilmu, dan multipihak.
Dari hasil diskusi terfokus resolusi konflik, langkah awal adalah mem
persiapkan dan menentukan calon responden terpilih, yaitu kelompok tani
yang terkait langsung dengan permasalahan pemanfaatan, penggunaan,
dan penggarap lahan di dalam dan sekitar KHDTK Sebulu. Ada tiga desa
yang mempunyai akses terdekat dengan KHDTK Sebulu, yaitu Desa
Sebulu Modern, Desa Sebulu Ulu, dan Desa Sumber Sari. Dua desa
pertama adalah desa yang berdampingan karena Desa Sebulu Modern
adalah desa pemekaran dari Desa Sebulu Ulu. Beberapa kelompok tani
Desa Sebulu Ulu memiliki kegiatan pemanfaatan lahan di areal KHDTK
Sebulu yang masuk dalam wilayah administratif Desa Sebulu Modern.
Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan masyarakat yang berkaitan
dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan, pemukiman masyarakat,
dan kondisi demonstrasi plot atau plot model (demplot) Hutan Ke
masyarakatan (HKm) yang mendukung kegiatan perhutanan sosial di
KHDTK Sebulu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ada beberapa
kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu dan jasa lingkungan yang berpotensi untuk dikembangkan
dengan skema kemitraan kehutanan. Hasil identifikasi kelembagaan
kelompok tani yang melakukan kegiatan penggarapan lahan di dalam dan
di sekitar KHDTK Sebulu disajikan pada Tabel 13.
Tabel 13 Daftar Kelompok Tani yang Melakukan Kegiatan Pemanfaatan, Penggunaan, dan
Menggarap Lahan di Dalam dan di Sekitar KHDTK Sebulu
Nama KT, Ketua KT,
No.
Desa, dan Posisi
Kegiatan
1. - KT Pelangi
- Sampan
- Desa Sumber Sari
- Dalam kawasan
KHDTK

Kegiatan
Kerja sama pengembangan HKm,
pengelolaan, dan penyuntikan gaharu
sejak tahun 2003

Status
Hanya beberapa
anggota KT yang
masih aktif
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No.
2.

3.

4.

5.

6.

Nama KT, Ketua KT,
Desa, dan Posisi
Kegiatan
Kegiatan
- KT Busang Indu
- Pengelolaan hutan campuran dengan
- Amanuddin
praktik pola agroforestri tradisional
- Desa Sebulu Ulu
dan penghasil gula aren
- Luar kawasan (APL) - Pernah mengajukan proposal
pemanfaatan lahan hutan dalam
KHDTK Sebulu untuk pengembangan
program kelapa sawit
- KT Karya Sepakat
Pengelolaan hutan campuran dengan
- Desa Sebulu Ulu
praktik pola agroforestri tradisional dan
- Luar kawasan (APL) penghasil gula aren
- KT Riam Mandiri
Mengelola kegiatan wisata alam dan
- Mulimin
membuka lahan di dalam kawasan
- Desa Sebulu Ulu
KHDTK Sebulu dengan luas yang
- Dalam kawasan
bervariasi antara 1-2 ha per KK.
KHDTK
Pembukaan areal dimulai sejak tahun
1995. Lahan telah ditanami pohon buahbuahan dan tanaman keras lainnya
- KT Ingin Bersama
- Pernah mengajukan permohonan
- H. Yahya cq. Agus
pelepasan kawasan hutan di dalam
- Desa Sebulu
areal KHDTK Sebulu kepada B2P2EHD
Modern
seluas 2.939 ha (surat permohonan
- Luar kawasan (APL)
tgl. 1 Juli 2015)
- KT telah mempunyai lahan seluas
1.050 ha yang sebagian besar berada
dalam APL. Ada kendala pembiayaan
pembukaan lahan dan diperlukan
upaya untuk mengundang investor
untuk memulai kegiatan
- Berkeinginan menanam sengon
karena ada pasar yang siap
menampung hasil panen kayu sengon
- KT Ubi Gajah
Membuka lahan dan menanam jagung,
- H. Tule
sayur-sayuran, serta palawija
- Desa Sebulu Ulu
- Dalam kawasan
KHDTK
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Status
Anggota KT aktif
dan kegiatan
pengelolaan dan
pemanfaatan
aren telah
menjadi sumber
penghasilan utama
Aktif

Aktif

Dilanjutkan
oleh generasi
berikutnya
setelah ketua KT
meninggal dunia

Aktif sebagai
petani subsisten
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Nama KT, Ketua KT,
Desa, dan Posisi
Kegiatan
- KT Hui Segah
- Piye
- Desa Sebulu Ulu
- Dalam kawasan
KHDTK
- KT Gunung Betu
Blawang
- Sujiono
- Desa Sebulu
Modern
- Dalam kawasan
KHDTK

Kegiatan

Status

Membuka lahan dan menanam jagung,
sayur-sayuran, serta palawija

Aktif sebagai
petani subsisten

Membuka lahan dan menanam
jagung, sayur-sayuran, serta palawija.
Sekelompok masyarakat telah
memanfaatkan lahan dan melaporkan
kegiatan mereka kepada pemerintah
desa

Memiliki SK
pembentukan KT
dari Kepala Desa
Sebulu Modern
No. 15. 2011/40/
SK-KD/XI/2016,
tanggal 14
November 2016

		

Identifikasi kelembagaan KT yang melakukan penggarapan lahan di
dalam dan di sekitar KHDTK Sebulu telah dilakukan, namun hal tersebut
belum cukup untuk dapat melakukan kegiatan kemitraan kehutanan.
Tahap selanjutnya adalah tetap melakukan sosialisasi dan pendampingan
terhadap kelompok-kelompok tani yang ada dan melakukan diskusi
dengan para pihak untuk membangun persepsi, mendapat masukan dan
dukungan untuk pelaksanaan di lapangan.
Semua potensi tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi
konflik pengelolaan KHDTK Sebulu dengan masyarakat sekitar. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut diharapkan bahwa pengelolaan KHDTK
Sebulu selain untuk kepentingan penelitian juga mampu mengintegrasikan
kepentingan-kepentingan para pihak dalam kegiatannya. Untuk men
dukung upaya resolusi konflik tersebut dilakukan upaya bersama dengan
bekerja sama dengan masyarakat transmigrasi sebagai percontohon
kemitraan kehutanan.

2.

Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat di HPP BMK
Perkembangan terakhir dari kawasan HPP BMK adalah adanya

keinginan sekelompok pihak untuk memanfaatkan lahan hutan untuk
program ketahanan pangan dalam rangka pengembangan program
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revolusi jagung. Pengelola HPP telah melakukan upaya-upaya pendekatan
dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, yaitu Asosiasi Petani Jagung
Indonesia (APJI) Provinsi Kalimantan Timur, aparat Desa Saliki, dan
kelompok-kelompok tani yang berminat terlibat dalam program revolusi
jagung di sekitar dan di dalam HPP BMK.
Topografi yang cenderung datar, posisi kawasan HPP yang cukup
strategis, dan aksesibilitas yang mudah serta dekat dengan perairan
dan sungai (rencana dermaga dan pelabuhan), menjadikan kawasan
HPP dilirik oleh pihak-pihak korporasi. Permintaan korporasi untuk
memanfaatkan lahan HPP seluas 2.000 ha seperti yang diungkapkan oleh
perwakilan APJI, sulit dilakukan karena tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri LHK No. P.15/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2018 tentang KHDTK
yang menyebutkan bahwa ‘Pengelolaan KHDTK meliputi pemanfaatan
hutan pada areal KHDTK (Pasal 12, ayat (2) huruf d) paling banyak 10%
dari luas KHDTK (Pasal 22, ayat (3)).
Pihak APJI melihat peluang pemanfaatan hutan dari sisi Peraturan
Menteri LHK No. P.81/MenLHK/Sekjen/ KUM.1/10/2016 tentang Kerja
Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung
Ketahanan Pangan. Peraturan ini antara lain mengatur tata cara kerja
sama dengan pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga
diharapkan KPH bisa membantu ketahanan pangan nasional seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk. HPP BMK ditetapkan menjadi
zona/blok khusus dalam penataan areal KPH yaitu KPHP Das Belayan
- Delta Mahakam untuk kepentingan penelitan dan pengembangan
kehutanan.
Peluang kemitraan untuk mendukung program ketahanan pangan
dan upaya pemberdayaan masyarakat tetap dapat dilakukan dengan
kelompok-kelompok tani atau masyarakat di dalam dan sekitar HPP
dengan mengacu pada:
a.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan yang diperuntukan bagi areal kelola Perhutanan
Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa
(HD), dan Kemitraan.
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Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2011 tentang
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Kehutanan.
Identifikasi kelembagaan kelompok tani yang ingin melakukan

kegiatan penggarapan lahan di dalam dan di sekitar HPP BMK disajikan
pada Tabel 14.
Tabel 14 Daftar Kelompok Tani yang Mengusulkan Permohonan Pemanfaatan, Penggunaan,
dan Menggarap Lahan di Dalam dan di Sekitar HPP BMK
No.
1.

2.

3.

4.

Nama KT, Ketua KT, Desa,
dan Posisi Kegiatan
- KT Harapan Baru
- Edy Muhammad Nur
- Desa Saliki, Kec. M.
Badak
- Dalam kawasan HPP
- KT Pancaran Surya
- Syaiful B.
- Desa Nilam, Desa Saliki,
Kec. M. Badak
- Dalam kawasan HPP
- KT Nilam Baru Sejahtera
- Andi Budi Harsono
- Desa Nilam, Desa Saliki,
Kec. M. Badak
- Dalam kawasan HPP
- KTH. Hutan Lestari
- Andi Jamal
- Desa Saliki, Kec. M.
Badak
- Dalam kawasan HPP

Usulan Kegiatan

Status dan Waktu

Kerja sama kemitraan
untuk menanam
tanaman jangka
pendek dan tanaman
kayu/kehutanan
Kerja sama kemitraan
untuk menanam
tanaman jangka
pendek dan tanaman
kayu/kehutanan
Kerja sama kemitraan
untuk menanam
tanaman jangka
pendek dan tanaman
kayu/kehutanan

Aktif, Februari 2018

Kerja sama kemitraan
kehutanan untuk
menanam tanaman
jangka pendek dan
tanaman kayu/
kehutanan

Aktif
Telah memiliki SK Kepala Desa
Saliki No. 04/SK-Kades/SLKX/2018 tentang Penetapan
Pembentukan Kelompok Tani
Hutan tgl. 06 November 2018

Aktif, Februari 2018

Aktif, Februari 2018

Terkait upaya penguatan kelembagaan maka kegiatan kemitraan kehutanan dengan masyarakat dalam bentuk KTH mengacu pada Permenhut No. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok
Tani Hutan. Dari kenyataannya, semua kelompok tani yang akan bermitra
masih merupakan kelompok tani di bidang pertanian sehingga diperlukan
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proses pemahamanan dan sosialisasi oleh penyuluh kehutanan di lingkup
KPHP Delta Mahakam tentang pembinaan KTH di tingkat desa.
Satu hal yang juga dianggap sebagai resolusi konflik kebijakan
pengelolaan KHDTK Sebulu adalah terjadinya perubahan kebijakan di
tingkat pusat tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Kpts-II/2014. Perubahan ke
bijakan ini berimplikasi terhadap fungsi hutan. Sebagai contoh, fungsi
KHDTK Sebulu sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
dan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
tersebut disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15 Fungsi Kawasan KHDTK Sebulu Setelah Kebijakan Tahun 2014
No.
1.
2.

Fungsi kawasan
Areal Penggunaan Lain (APL)
Hutan Produksi Tetap (HPT)
Total

Luas (ha)
749,66
2.210,94
2.960,60

Persentase
(%)
25
75
100

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Kpts-II/2014.

Tabel 15 menggambarkan bahwa 25% dari KHDTK Sebulu merupa
kan APL. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan penggunaan kawasan
hutan dan lahan selanjutnya. Penggunaan APL diincar perkebunan sawit
dan pertambangan karena perizinannya relatif mudah dibandingkan
menggunakan kawasan hutan yang perizinannya memerlukan surat
pelepasan dari KLHK. Meski demikian, perubahan fungsi kawasan
tersebut menjadikan APL sebagai areal yang dipersiapkan untuk kegiatan
lain di luar kegiatan kehutanan atau dapat dikatakan sebagai “areal
deforestasi yang direncanakan”.

G. Model Resolusi Konflik
Persoalan sumber konflik kebijakan antara lembaga pemerintahan
biasanya bermuara pada jalinan komunikasi dan koordinasi mengenai
pengelolaan sumber daya. Untuk dapat memberikan alternatif model
resolusi konflik harus dimulai dari inti sumber konflik tersebut. Beberapa
langkah resolusi yang ditawarkan sebagai berikut:
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Melakukan pertemuan formal antara lembaga-lembaga terkait yang
terlibat. Pertemuan dapat diprakarsai oleh mediator yang dipercaya
oleh masing-masing pihak. Pertemuan formal sangat penting sebagai
basis penyebarluasan eksistensi pihak pengelola kepada instansi
atau masyarakat yang terkait di KHDTK Sebulu dan HPP BMK. Selain
model formal, pendekatan informal juga memegang peranan penting
bagi penyiapan kondisi awal pelaksanaan kesepakatan damai,
terutama pihak-pihak lokal yang terlibat seperti tokoh-tokoh daerah,
masyarakat adat, dan masyarakat sekitar kawasan hutan penelitian.

2.

Fokus pertemuan formal adalah membahas bagaimana posisi
dan kepentingan masing-masing pihak terhadap kawasan yang
disengketakan dengan tetap memperhatikan komitmen yang dapat
dipertemukan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus ada pihak yang
berani sedikit mengalah, dapat mengurangi konsesi pengelolaan
kawasannya dengan memberikan beberapa petak kawasan yang
telah dibangun fasilitas seperti yang dibangun oleh pihak swasta.
Seperti yang terjadi HPP BMK, ada fasilitas untuk menunjang
kegiatan pengeboran minyak dan gas oleh PT Pertamina Hulu SangaSanga atau fasilitas desa yang telah dibangun oleh pemerintah desa
(pemerintah daerah). Menjadi hal yang riskan apabila memaksa
pihak swasta ataupun pemerintah desa untuk keluar begitu saja dari
kawasan, sementara beberapa fasilitas yang dibiayainya telah ada.

3.

Setelah tercapai kesepakatan bersama, kawasan pengelolaan
dengan luasan yang baru kemudian ditata batas ulang dan ditetapkan
menjadi KHDTK Sebulu dan HPP BMK.

4.

Harapan atau ekspektasi pihak lain terhadap kehadiran kegiatan
penelitian dan pengembangan di lapangan sangat ditentukan oleh
frekuensi kunjungan dan interaksi yang efektif dengan para pihak di
lapangan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dan aktivitas penelitian
dan pengembangan seharusnya lebih ditingkatkan dengan mobilitas
yang tinggi. Untuk memberikan tingkat harapan yang memadai, pihak
pengelola KHDTK dan HPP harus menambah personil di lapangan.
Wujud kegiatan dan rutinitas organisasi pemerintahan sangat
memengaruhi penilaian masyarakat dan lembaga pemerintahan lain
di daerah terhadap eksistensi KHDTK dan HPP.
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H. Rekomendasi Kebijakan
Penetapan masalah pada konflik di KHDTK Sebulu dan HPP BMK
ditujukan untuk lebih memudahkan mencari solusi dan strategi yang tepat
dalam resolusi konfliknya. Penetapan ini diperlukan agar masalah yang
terjadi dapat diidentifikasi dan dipahami secara lebih komprehensif.
Resolusi konflik dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni
kelembagaan dan pemberdayaan. Pendekatan kelembagaan dilakukan
dengan memperkuat aspek kebijakan yang terkait dengan legalitas
kegiatan pengelolaan lahan di KHDTK Sebulu dan HPP BMK dan
penegakan hukum. Pendekatan kelembagaan juga dilakukan untuk
mendorong terjadinya perbaikan ekologi guna mengurangi terjadinya
degradasi hutan dan lahan. Pendekatan pemberdayaan dilakukan pada
aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan
dengan partisipatif dan mengedepankan kemitraan.
Resolusi konflik yang ditawarkan adalah upaya “mengubah konflik
menjadi kemitraan yang sejajar”. Langkah-langkah yang perlu dilakukan
sebagai berikut:
1.

Karakteristik konflik lahan pada kawasan KHDTK Sebulu dan HPP
BMK dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menurut hukum
merupakan kawasan milik negara, namun kenyataannya ada pemu
kiman warga dan wilayah desa di dalam kawasan sehingga me
nyebabkan status kewenangan negara secara hukum yang aksesnya
tertutup berubah menjadi wilayah yang aksesnya terbuka oleh siapa
saja. Kondisi ini menimbulkan pengaturan kesempatan untuk ikut
menga mbil sumber daya lahan. Kedua, isu pokok dalam konflik
lahan di KHDTK Sebulu dan HPP BMK ada lima, yakni: a) dualisme
administrasi (satu tapak dua kewenangan), b) ada konflik kebijakan
pengelolaan kawasan sehingga terjadi tumpang-tindih pemberian izin,
c) pemberdayaan ekonomi masyarakat terabaikan, d) potensi Pen
dapatan Asli Daerah (PAD), dan e) penegakan hukum masih lemah.
Ketiga, masalah yang timbul dalam konflik lahan di KHDTK Sebulu
dan HPP BMK merupakan masalah atau konflik struktural, yakni aktor
yang terlibat tidak berada pada tataran yang sama.
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Penetapan model kelembagaan berbasis masyarakat membutuhkan
proses yang cukup panjang dan harus mengetahui permasalahan,
harapan, tingkat kebutuhan, membangun persamaan persepsi, dan
tata nilai bersama agar bisa diakui dan didukung oleh semua pihak.

3.

Model resolusi konfliknya adalah dengan membangun komunikasi
dan koordinasi dengan pihak-pihak lain serta membangun kemitraan
dengan kelompok-kelompok tani hutan yang ada dan dapat dilanjut
kan dengan perjanjian kesepakatan.

4.

Perlu disusun matriks yang jelas tentang skala prioritas yang harus
dilakukan oleh B2P2EHD selaku pengelola KHDTK Sebulu dan HPP
BMK dalam rangka mengurangi dan mengurai konflik di tingkat tapak.
Kegiatan yang harus dilaksanakan di tingkat tapak, antara lain:
a.

Melakukan sosialisasi tentang KHDTK Sebulu dan HPP BMK
untuk membangun kepercayaan antarpara pihak.

5.

b.

Mengembangkan Forum Kehutanan Antar-Desa (FKAD).

c.

Menyiapkan tim ahli.

d.

Membangun komunikasi, koordinasi, dan dialog yang efektif.

e.

Membuat dan mengembangkan regulasi yang disepakati bersama.

Kegiatan penanganan konflik dilakukan setelah dilakukan sosialisasi,
diskusi dan telah terjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan
personal kunci dari masing-masing lokasi.

6.

Semua kegiatan yang disebutkan di atas tidak dapat dilakukan satu
kali saja, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan rutin oleh
KHDTK Sebulu dan HPP BMK beserta para pihak yang terlibat dalam
bentuk pertemuan formal untuk membangun kesepakatan, kompromi,
dan sinergitas.

7.

B2P2EHD selaku pengelola KHDTK Sebulu dan HPP BMK harus
mengelola segala potensi dan peran yang dapat dilakukan oleh setiap
pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan persepsi dan
pembagian peran di antara pemangku kepentingan yang ada dalam
mewujudkan tujuan pengelolaan KHDTK Sebulu dan HPP BMK yang
tertuang dalam perencanaan pengelolaan.
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B A B IV
KONFLIK DI KHDTK LABANAN
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHINYA

Catur Budi Wiati, Susana Yuni Indriyanti, & Agung Suprianto

K

awasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian
Labanan selanjutnya disebut KHDTK Labanan adalah salah satu

KHDTK milik Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BLI),
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ditunjuk
menjadi Hutan Penelitian Labanan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.121/Menhut-II/2007. Pada KHDTK yang berada
di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ini terdapat plot STREK
(Silvicultural Techniques for the Regeneration of Logged Over Area in East
Kalimantan) seluas ±72 ha dengan areal hutan penyangga (buffer zone)
seluas 700 ha (Susanty et al., 2015; Susanty, 2015)1. Kawasan tersebut
1

Plot STREK merupakan plot yang dibangun sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia
yang diwakili oleh BLI KLHK dan PT Inhutani I dengan Pemerintah Prancis yang diwakili oleh
CIRAD (The Center de Cooperation Internationale en Recherce Agronomic pone le Developpment). Plot yang
dibangun pada tahun 1989/1990 dimaksudkan untuk mencari keseimbangan yang tepat antara
keuntungan produksi dan manfaat bagi lingkungan melalui pengukuran riap pohon setiap tahunnya
(Suryanto, Wati, & Siran, 2006; B2PD, 2015; Susanty, et al., 2015; Susanty, 2015; Wiati & Indriyanti,
2015).
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kemudian ditetapkan sebagai KHDTK seluas ±7.959,10 ha berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 64/Menhut-II/2012.

Sumber: Wiati et al. (2019)

Gambar 11 Papan nama plot STREK di KHDTK Labanan

A. Kronologi Konflik di KHDTK Labanan
Konflik antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar di KHDTK
Labanan sudah terjadi pada tahun 2005/2006 sejak kawasan tersebut
masih belum ditunjuk sebagai Hutan Penelitian Labanan. Kawasan
ini tadinya merupakan wilayah eks PT Inhutani I Unit Labanan yang
kemudian pada tahun 1989/1990 menjadi lokasi pembangunan plot
STREK. Konflik pada tahun 2005/2006 ditandai dengan perusakan camp
STREK oleh masyarakat sekitar. Setelah Hutan Penelitian Labanan resmi
ditetapkan menjadi KHDTK, konflik terjadi lagi pada tahun 2013 yang
ditandai dengan perusakan plot penelitian yang dibangun oleh Balai Besar
Penelitian Dipterokarpa (B2PD, sekarang menjadi Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa/B2P2EHD) oleh
masyarakat sekitar (B2PD, 2015; Wiati & Indriyanti, 2015).
Konflik terbesar antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar
di KHDTK Labanan terjadi pada tahun 2015 yang ditandai dengan klaim
lahan dan pembukaan hutan untuk kegiatan perladangan oleh masyarakat
sekitar di KHDTK Labanan. Klaim yang awalnya dilakukan oleh warga
Kampung Merasa di kiri-kanan eks jalan logging menuju plot STREK RKL
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I kemudian diikuti oleh warga Dusun Nyapa Indah dan desa lain di sekitar
KHDTK Labanan dengan membuka hutan di kiri-kanan jalan poros BerauSamarinda. Konflik pada tahun 2015 mencapai puncaknya ketika warga
Kampung Merasa melakukan perusakan dan pembakaran rumah serta
persemaian milik PT Hutan Sanggam Labanan Lestari (HSLL), sebuah
perusahaan daerah (perusda) pengganti PT Inhutani I Unit Labanan
(B2PD, 2015; Wiati & Indriyanti, 2015).
Tabel 16 Kronologi Kejadian Penting Konflik di KHDTK Labanan
Tahun
1989

1990
1996

2002
2003

2004

2005/2006
2007

2008
2009
2011
2012
2013
2013
2014

Kejadian Penting
Orientasi lapangan pembangunan plot STREK kerja sama antara
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Litbang Kehutanan dengan
Pemerintah Prancis yang diwakili oleh CIRAD
Pembangunan dan pengukuran plot STREK dimulai (RKL IV)
Kerja sama dengan CIRAD berakhir, kemudian Pemerintah Indonesia
melakukan kerja sama dengan Uni Eropa melalui proyek Berau Forest
Management Project (BFMP)
Proyek kerja sama BFMP berakhir, kemudian kerja sama dilanjutkan
melalui proyek Berau Forest Bridging Project (BFBP)
Pengelolaan wilayah eks PT Inhutani I Unit Labanan diserahkan kepada
PT HSLL (perusahaan daerah kerja sama PT Inhutani I dengan Pemerintah
Kabupaten Berau)
Proyek kerja sama BFBP berakhir, kemudian pengelolaan plot STREK
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Litbang Kehutanan yang
pengelolaannya diserahkan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan Kalimantan (sekarang mejadi B2P2EHD)
Camp STREK dirusak oleh masyarakat sekitar
Penunjukan kawasan hutan produksi tetap seluas ±7.900 ha di Kabupaten
Berau sebagai KHDTK untuk Hutan Penelitian Labanan sesuai SK Menhut
No.121/Menhut-II/2007
Kegiatan tata batas sementara
Kegiatan tata batas definitif
Sosialisasi oleh pengelola KHDTK Labanan di Kampung Merasa, Kampung
Long Lanuk, Dusun Siduung Sei Lais – Labanan Makarti dan Tumbit Dayak
Penetapan KHDTK untuk Hutan Penelitian Labanan seluas 7.959,10 ha
sesuai SK Menhut No. 68/Menhut-II/2012
Sosialisasi oleh pengelola KHDTK Labanan di Dusun Nyapa Indah
Plot penelitian mulai dirusak oleh warga Kampung Merasa
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) oleh Balai Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau dan PT Nusantara
Berau Coal (NBC) mulai dijalankan di KHDTK Labanan
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2014
2015

2015
2015
2015

2015
2015
2015
2016

2017
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Kejadian Penting
Center Orangutan Protection (COP) memulai aktivitas di KHDTK Labanan
Penandatanganan kerja sama pengamanan hutan antara B2P2EHD, PT
Berau Coal, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (Dishut Kabupaten Berau),
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur (BKSDA Kaltim)
Penangkapan pelaku illegal logging oleh pengelola KHDTK Labanan,
bekerja sama dengan BKSDA Kaltim dalam kawasan Dusun Nyapa Indah
Klaim lahan dan pembukaan hutan untuk kegiatan perladangan mulai
dilakukan oleh warga Kampung Merasa di KHDTK Labanan
Klaim lahan dan pembukaan hutan untuk kegiatan perladangan dilakukan
oleh warga Dusun Nyapa Indah dan warga desa lain di sekitar KHDTK
Labanan
Operasi gabungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tim Gakkum KLHK)
Perusakan & pembakaran rumah serta persemaian milik PT HSLL
Sosialisasi kegiatan Kemitraan Kehutanan di KHDTK Labanan mulai
dilakukan oleh B2P2EHD
Penandatanganan Surat Perjanjian Kemitraan Kehutanan (SPKK) antara
B2P2EHD dan warga Dusun Nyapa Indah, Kabupaten Berau dilakukan
tanggal 20 September 2016, dilanjutkan dengan pembangunan demplot
kemitraan kehutanan melalui pola agroforestri seluas 25 ha untuk 25
kepala keluarga
Penandatanganan revisi SPKK dan Naskah Kemitraan Kehutanan (NKK)
antara B2P2EHD dan Kelompok Tani Lebuq Nyapa Indah tanggal 6 Oktober
2017 dari 25 ha menjadi 27 ha untuk 27 kepala keluarga
Sumber: B2PD (2015); Wiati & Indriyanti (2015); Wiati et al. (2019)

B. Tipologi Konflik di KHDTK Labanan
Berdasarkan konflik yang terjadi maka konflik di KHDTK Labanan
yang awalnya hanya dikategorikan dalam tipologi konflik tertutup kemudian
berubah menjadi konflik terbuka. Masyarakat sekitar KHDTK Labanan
sebelumnya hanya melakukan perusakan camp STREK serta perusakan
plot penelitian secara sembunyi-sembunyi, namun belakangan berani
melakukan perusakan serta pembakaran rumah dan persemaian milik
PT HSLL. Penindakan pelaku perusakan camp STREK pada tahun 2005
tidak dilakukan karena saat itu pengelola masih dalam proses peralihan
dari BFBP kepada B2P2EHD. B2P2EHD secara resmi ditunjuk sebagai
pengelolanya pada tahun 2007 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan
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Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. 90/Kpts/VIII/2007. Pada
perusakan plot penelitian tahun 2013, B2P2EHD sudah melakukan upaya
pencarian pelaku, namun tidak pernah berhasil karena pelaku selalu
berhasil menyembunyikan diri (B2PD, 2015).
Perusakan dan pembakaran rumah dan persemaian milik PT HSLL
pada tahun 2015 dikategorikan sebagai konflik terbuka karena perusakan
dilakukan masyarakat secara terang-terangan. Konflik berawal dari
pembukaan hutan di dalam KHDTK Labanan untuk perladangan, namun
berujung pada perusakan rumah dan persemaian milik PT HSLL pascakegiatan penindakan hukum yang dilakukan oleh Tim Gakkum KLHK.
Masyarakat tersulut emosi dengan aksi tim Gakkum KLHK yang dianggap
kurang santun. Penindakan hukum dilakukan dengan membawa senjata
api berupa senapan laras panjang pada masyarakat yang sedang
melakukan senguyun (gotong royong) menanam padi di dalam KHDTK
Labanan. Mereka juga mempertanyakan aksi tim Gakkum KLHK yang
melakukan penyitaan kayu bangunan yang ada di pinggir jalan tanpa
memberikan

penjelasan

kepada

pemilik

mengenai

kesalahannya.

Masyarakat yang tidak sabar menunggu penjelasan dari Tim Gakkum
KLHK sampai keesokan harinya kemudian merusak serta membakar
rumah dan persemaian milik PT HSLL sebagai tindakan pembalasan.
Perusakan dilakukan karena menganggap rumah dan persemaian
tersebut milik B2P2EHD yang dianggap mendukung aksi tim Gakkum
KLHK. Secara umum, masyarakat sekitar KHDTK Labanan belum dapat
membedakan antara tim Gakkum KLHK, B2P2EHD, BKSDA Kaltim, Dishut
Kabupaten Berau, PT Inhutani I, maupun PT HSLL (B2PD, 2015).
Aksi tim Gakkum KLHK dalam penindakan hukum tahun 2015
merupakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tidak
diperbolehkannya melakukan kegiatan yang merusak hutan, termasuk
perladangan di dalam KHDTK Labanan. Selain itu, juga dilakukan
pemasangan papan larangan “dilarang untuk dan atau melakukan
kegiatan dalam bentuk apa pun” (B2PD, 2015). Pelarangan mengacu pada
PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan di mana masyarakat
tidak diperbolehkan membuka lahan untuk perladangan di dalam kawasan
hutan termasuk KHDTK.
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Sumber: Wiati et al. (2019)

Gambar 12 Penegakan hukum oleh tim Gakkum KLHK serta rumah dan persemaian milik PT
HSLL yang dirusak masyarakat

C. Dampak Konflik di KHDTK Labanan
Konflik di KHDTK Labanan menyebabkan banyak kerusakan plotplot penelitian dan papan-papan informasi yang dibangun oleh B2P2EHD
(B2PD, 2015). Laporan Tim Pengumpulan Bahan Keterangan (Tim
Pulbaket) BKSDA Kaltim yang dilakukan tanggal 8-12 Agustus 2015
menyebutkan bahwa hutan yang dibuka oleh masyarakat sekitar pasca
perambahan mencapai ±500 ha. Jumlah tersebut diperoleh dari rata-rata
luas pembukaan lahan untuk perladangan di dalam KHDTK Labanan
oleh masing-masing KK yang mencapai 1 ha (50 m x 200 m). Sumber
yang sama menyebutkan bahwa terdapat 22 titik perambahan berupa
penebasan semak dan penebangan pohon seluas ±88,4 ha (B2PD, 2015).
Hasil cek lapangan B2P2EHD bersama perwakilan masyarakat
Kecamatan Kelay dan Kecamatan Sambaliung tanggal 30 November
– 8 Desember 2015 menunjukkan dampak pembukaan lahan akibat
perambahan yang lebih luas. Luas pembukaan lahan akibat perambahan
di KHDTK Labanan dapat dihitung dari luas lahan yang terbakar akibat
pembakaran lahan yang sengaja dilakukan oleh masyarakat sekitar
dalam kegiatan perladangan. Luas pembukaan lahan akibat perambahan
oleh masyarakat sekitar mencapai 235,80 ha atau 2,96% dari luasan
total KHDTK Labanan (B2PD, 2015). Luas perambahan dibagi atas dua
kelompok, yaitu warga Kampung Merasa dan warga di luar Kampung
Merasa (warga Dusun Nyapa Indah, warga Kampung Siduung, dan Desa
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Labanan Makarti khususnya warga RT 9) karena perambahan terluas
dilakukan oleh kelompok dari warga Kampung Merasa.

Sumber: B2PD, 2015; Wiati et al., 2019)

Gambar 13 Peta perambahan di KHDTK Labanan menurut BKSDA Kaltim
Tabel 17 Luas Pembukaan Lahan Akibat Perambahan di KHDTK Labanan
oleh Masyarakat Sekitar
No.
Kelompok Masyarakat
1. Kampung Merasa
2. Non-Kampung Merasa
Jumlah

Luas Lahan Terbuka (Ha) % Dari Luas Total*
150,13
1,89
85,67
1,08
235,80
2,96
Sumber: B2PD (2015); Wiati et al. (2018); Wiati et al. (2019)

*luas KHDTK Labanan 7.959,1 ha

Dilihat dari luas pembukaan lahan akibat perambahan yang terjadi,
jumlahnya hanya mencapai 2,96% dari luas total KHDTK Labanan, namun
cukup berdampak pada rusaknya plot-plot penelitian yang selama ini telah
dibangun B2P2EHD. Luas kerusakan akibat perambahan pada plot-plot
penelitian mencapai ±64,61 ha, termasuk pada plot STREK, khususnya
RKL I plot 2 sq 3 & sq 4 yang mencapai 0,96 ha (B2PD, 2015).
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Tabel 18 Plot Penelitian yang Rusak Akibat Pembukaan Lahan di KHDTK Labanan oleh
Masyarakat Sekitar
No.
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.
5.

Luas
Terdampak (ha)
Kelompok masyarakat Kampung Merasa
49,19
Bina pilih
7,37
Rehabilitasi DAS
25,79
SILINT
15,07
STREK RKL I plot 2 sq 3 & sq 4
0,96
Kelompok masyarakat non-Kampung Merasa
15,42
In-situ keruing
2,03
Kebun benih keruing
7,71
Kebun benih meranti
4,15
Kebun benih tengkawang
1,12
SILINT
0,41
Total terdampak
64,61
Plot Penelitian

Total
(ha)
349
24
285
36
4
104
12
25
50
5
12
453

%
Terdampak
30,71
9,05
41,86
24,00
16,92
30,84
8,30
22,40
3,42
14,26

Sumber: B2PD (2015); Wiati, Indriyanti, & Maharani (2018)

Catatan: Beberapa plot penelitian yang rusak masih pada tahap kondisi persiapan
(penentuan lokasi dan persiapan jalur tanam).

D. Penyebab dan Pihak yang Terlibat
Berdasarkan konflik yang terjadi di KHDTK Labanan dapat diketahui
bahwa selain B2P2EHD sebagai pengelola, pihak yang terlibat adalah
masyarakat sekitar yang melakukan perambahan. Para pihak lain menjadi
pihak sekunder atau pendorong masyarakat melakukan perambahan. Hal
tersebut dapat dipahami melalui penjelasan sebagai berikut:
1.

Lokasi KHDTK Labanan merupakan kawasan hutan yang sangat
mudah dijangkau karena dibelah oleh jalan poros Berau-Samarinda.
Saat jalan tersebut masih berupa jalan tanah dan terkadang sulit
dilalui karena rusak, kawasan ini tidak terlalu diminati oleh masyarakat
sekitar. Masyarakat sekitar KHDTK Labanan masih menggunakan
kapal kecil bermesin (ketinting) sebagai sarana transportasi utama
dari dan menuju ibu kota kabupaten, termasuk untuk pergi ke
ladang. Masyarakat umumnya melakukan perladangan berpindah
dengan membangun ladang di sepanjang kiri-kanan Sungai Kelay
dan anak-anak sungainya. Kondisi berubah setelah jalan poros yang
melewati KHDTK Labanan diaspal pada akhir 2014. Alat transportasi
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masyarakat secara perlahan beralih dari ketinting menjadi kendaraan
bermotor. Selain biaya yang lebih murah, penggunaan kendaraan
bermotor juga mempercepat waktu tempuh, terutama bila ke ibu kota
kabupaten. Perkembangan ini mendorong masyarakat Kampung
Merasa dan Dusun Nyapa Indah untuk memindahkan ladangnya dari
pinggir Sungai Kelay ke dalam KHDTK Labanan. Beberapa bangunan
(rumah warga dan SD Negeri Filial, kelas yang dibuka di luar sekolah
induk) berdiri di kawasan ini.
2.

KHDTK Labanan dikelilingi oleh beberapa izin usaha pertambangan
batubara bahkan sebagian besar wilayahnya masuk dalam areal
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
PT Berau Coal. Keberadaan perusahaan tambang sangat dirasakan
manfaatnya oleh desa-desa yang wilayahnya terdampak. Selain
mendapatkan berbagai bantuan dalam bentuk Corporate Social
Responsibility (CSR), mereka juga mendapatkan imbalan dalam
bentuk fee. Meski demikian, dampak negatif keberadaan usaha
tambang juga dirasakan oleh masyarakat berupa rusaknya ladang
dan kebun akibat limbah tambang maupun getaran akibat peledakan,
terutama aktivitas PT Kaltim Jaya Bara (PT KJB). Kerusakan
umumnya mendapatkan penggantian dari perusahaan dalam bentuk
kompensasi, namun kondisi ini memaksa masyarakat mencari lahan
baru untuk perladangan dan atau membangun kebun. Hal ini yang
mendorong masyarakat Kampung Merasa dan Dusun Nyapa Indah
membuka lahan di dalam KHDTK Labanan. Selain mudah dijangkau,
KHDTK Labanan adalah satu-satunya kawasan hutan yang tersisa
dan terdekat dengan pemukiman mereka. Masuknya KHDTK Labanan
dalam areal PKP2B PT Berau Coal juga mendorong masyarakat
untuk membangun ladang baru di kawasan ini. Masyarakat berharap
akan mendapatkan kompensasi dari PT Berau Coal bila kawasan
ini ditambang. Perambahan oleh masyarakat Kampung Merasa di
kiri-kanan eks jalan logging menuju plot STREK RKL I menunjukkan
dugaan tersebut, terlebih pada kawasan tersebut banyak ditemui
singkapan batubara.
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KHDTK Labanan mengalami tekanan akibat keberadaan PT Rimba
Anugerah Kaltim (PT RAK), salah satu usaha budidaya perkebunan
di Kabupaten Berau. Kawasan seluas ±3.621 ha di Kampung Merasa,
Kecamatan Kelay berada di sebelah selatan KHDTK Labanan.

4.

KHDTK Labanan awalnya merupakan eks kawasan PT Inhutani
I Unit Labanan yang dikeluarkan setelah ditunjuk menjadi Hutan
Penelitian Labanan. Saat PT Inhutani I Unit Labanan masih aktif
beroperasi, KHDTK Labanan aman dari aktivitas masyarakat sekitar.
Ketika pemegang izin beralih menjadi PT HSLL dan pengelolaan
plot STREK beralih dari BFBP ke B2P2EHD, aktivitas pengelolaan
hutan di kawasan ini sangat menurun sehingga masyarakat sekitar
menganggap sebagai kawasan terbuka yang dapat dimiliki oleh siapa
pun. Masyarakat Kampung Merasa bahkan menganggap KHDTK
Labanan sebagai hutan lindung.

5.

Konflik di KHDTK Labanan juga terjadi karena masyarakat sekitar
kurang mengenal B2P2EHD dan kegiatan pengelolaan yang selama
ini dilakukan. Perusakan plot-plot penelitian yang dibangun B2P2EHD
di KHDTK Labanan oleh masyarakat sekitar bukan hanya menunjuk
kan keinginan klaim lahan karena harapan mendapatkan kompen
sasi maupun tujuan lain, namun juga karena mereka tidak menge
tahui bahwa di dalam KHDTK Labanan tersebar plot-plot penelitian
yang selama ini secara reguler diukur dan dipantau keberadaannya.
Ketidaktahuan terhadap B2P2EHD dan kegiatan pengelolaan yang
selama ini dilakukan juga menyebabkan masyarakat sekitar tidak
mengenal KHDTK Labanan dan batas-batasnya.
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Gambar 14 Peta izin usaha pertambangan di sekitar KHDTK Labanan

Gambar 15 Peta izin usaha budidaya perkebunan di sekitar KHDTK Labanan
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Gambar 16 Peta izin usaha pemanfaatan hutan di sekitar KHDTK Labanan

E. Upaya Resolusi Konflik di KHDTK Labanan
Dari konflik yang terjadi dapat diketahui bahwa ada dua masalah
besar yang dihadapi oleh B2P2EHD, yaitu masalah perambahan kawasan
dan masalah illegal logging.

1.

Resolusi Konflik untuk Illegal Logging
Dalam rangka penanganan illegal logging di KHDTK Labanan,

B2P2EHD telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan
sosialisasi dan patroli rutin pengamanan. Sosialisasi kepada masyarakat
sekitar mulai dilakukan pada 26-29 Oktober 2011 di Kampung Long Lanuk,
Kampung Tumbit Dayak, Kampung Merasa, dan Desa Labanan Makarti.
B2P2EHD didampingi oleh Dishut Kabupaten Berau, BPKH Wilayah IV,
Distamben Kabupaten Berau, BPN Kabupaten Berau, Polres Berau,
dan PT Berau Coal. Untuk patroli pengamanan, B2P2EHD memiliki tiga
orang tenaga kontrak yang rutin melakukan pemantauan kondisi KHDTK
Labanan serta melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang
ditemukan melakukan illegal logging. Patroli dilakukan tiga kali dalam
setahun yang waktunya disesuaikan dengan kondisi, misalnya ada
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tim peneliti yang melaksanakan kegiatan di KHDTK Labanan atau ada
laporan dari masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas, B2P2EHD
merekrut tenaga pengamanan dari masyarakat sekitar agar lebih cepat
mendapatkan informasi terkait kondisi KHDTK Labanan.
Mengingat keterbatasan jumlah tenaga pengamanan di KHDTK
Labanan dan ketiadaan kewenangan dalam melakukan tindakan pene
gakan hukum, maka B2P2EHD menjalin kerja sama dengan BKSDA
Kaltim (Seksi Konservasi Wilayah I Berau), Dishut Kabupaten Berau
(UPTD KPHP Berau Barat), Polres Berau, dan PT Berau Coal. Kegiatan
pengamanan bersama lima pihak ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian
kerja sama No. PKS.38/VIII/Lit.7.3/2015 dan No. 007/BC-BBPD/DIR/AGRCA/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
B2P2EHD juga meminta dukungan dari pihak lain terkait pengamanan
KHDTK Labanan dengan mengirimkan surat resmi, di antaranya kepada
Bupati Berau (melalui BLI), Camat Kelay, dan Balai Gakkum Wilayah
Kalimantan. Surat permohonan dukungan pengamanan juga disampaikan
kepada Kampung Tumbit Dayak, Kampung Long Lanuk, dan Kampung
Merasa.

2.

Resolusi Konflik untuk Perambahan Kawasan
Melalui kegiatan patroli pengamanan, B2P2EHD telah memberikan

banyak himbauan dan arahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan
perladangan maupun mendirikan bangunan di dalam kawasan. Perihal
keberadaan bangunan SD Negeri Filial di dalam KHDTK Labanan,
B2P2EHD telah bersurat resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Berau; sedangkan tentang bangunan warga, B2P2EHD juga telah
bersurat kepada kepala desa agar melakukan pengosongan kawasan
dan pembongkaran bangunan. B2P2EHD bahkan juga mengirimkan surat
resmi kepada warga yang diduga memiliki bangunan untuk melakukan
pembongkaran, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pihak lain.
Sebagai upaya mengatasi perambahan kawasan, sejak tahun
2016 B2P2EHD melaksanakan kegiatan Kemitraan Kehutanan di
KHDTK Labanan bersama masyarakat Dusun Nyapa Indah, Kecamatan
Sambaliung. Kebijakan yang dijadikan dasar hukum adalah Permenhut
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P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui
Kemitraan Kehutanan. Penandatanganan Surat Perjanjian Kemitraan
Kehutanan (SPKK) dilakukan pada tanggal 20 September 2016 dan
direvisi pada tanggal 6 Oktober 2017 (B2P2EHD, 2017; B2P2EHD, 2018).
Dengan adanya Permen LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016
tentang Perhutanan Sosial, maka B2P2EHD menyesuaikan dasar legalitas
pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di KHDTK Labanan dari SPKK menjadi
Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK). Hal ini sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Perdirjen
PSKL) No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan
Naskah Kesepakatan Kerja Sama. Penandatanganan NKK dilakukan
bersamaan dengan penandatanganan revisi SPKK pada 6 Oktober
2017. NKK tersebut terdiri dari 16 pasal yang memuat informasi tentang
kedua pihak yang bekerja sama, latar belakang kerja sama, maksud dan
tujuan kerja sama, lokasi kegiatan, alas legal dan status lahan, rencana
kegiatan, objek kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, pembiayaan dan
pembagian hasil, jangka waktu kemitraan, pondok kerja, perlindungan
dan pengamanan hutan, penelitian, pembatalan perjanjian, perselisihan,
ketentuan peralihan, dan penutup (B2P2EHD, 2018).
Dalam pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di KHDTK Labanan,
B2P2EHD mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain:
a.

BPDAS–HL Mahakam Berau berdasarkan Perjanjian Kerja Sama
Nomor: PKS. 502/B2P2EHD/11/2016 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Gerakan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Pada Program
Kemitraan Kehutanan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) Labanan. BPDAS–HL Mahakam Berau berkomitmen
untuk membantu penyediaan bibit tanaman kehutanan dan tanaman
buah sebanyak 100.000 bibit sampai dengan tahun 2020 untuk
meningkatkan produktivitas dan konservasi lahan di KHDTK Labanan
melalui penerapan sistem agroforestri dengan konsep Kemitraan
Kehutanan.

b.

Pusat Perlindungan Orangutan (Center for Orangutan Protection/
COP). COP yang diizinkan membangun pusat penyelamatan dan
rehabilitasi orangutan di KHDTK Labanan berkomitmen untuk men
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dukung kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan eko
sistem hutan dipterokarpa, termasuk di antaranya dengan membantu
penyediaan bibit karet dan pemasaran hasil agroforestri yang
diperoleh dari demplot Kemitraan Kehutanan untuk pakan orangutan.
COP juga membantu B2P2EHD melakukan upaya sosialisasi untuk
meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga hutan, khu
susnya pengelolaan KHDTK Labanan kepada masyarakat sekitar.

3.

Kinerja Resolusi Konflik
Secara umum, pengamanan KHDTK Labanan yang dilakukan

B2P2EHD bekerja sama dengan pihak lain yaitu BKSDA Kaltim, Polres
Berau, dan Dishut Kabupaten Berau (yang selanjutnya dilakukan bersama
KPHP Berau Barat) cukup efektif. Tim patroli gabungan beberapa kali
berhasil melakukan penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti
illegal logging. Pelaku yang ditangkap hanya dimintai keterangan dan
diberi peringatan untuk tidak melakukan illegal logging lagi.
B2PD (2013) menyebutkan bahwa patroli pengamanan KHDTK
Labanan yang bekerja sama dengan Polres Berau, BKSDA Kaltim (Seksi
Konservasi Wilayah I Berau), dan Dishut Kabupaten Berau tanggal 31
Juli-1 Agustus 2013 menemukan perambahan kawasan seluas 2,5 ha.
Berdasarkan B2PD (2014), patroli gabungan pada 2014 menemukan
tumpukan kayu rimba campuran ukuran 10 x 12 sebanyak 46 potong, 5
x 20 sebanyak 43 potong, 10 x 10 sebanyak 9 potong, 5 x 10 sebanyak 8
potong, 5 x 7 sebanyak 13 potong, dan papan 50 potong.
Tahun 2016-2019 B2P2EHD telah enam kali mengirimkan surat
resmi kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Balai Gakkum)
Wilayah Kalimantan untuk meminta bantuan tindakan penegakan hukum
terhadap illegal logging di KHDTK Labanan. Tindakan yang dilakukan
oleh Balai Gakkum Wilayah Kalimantan masih sebatas memanggil pelaku
untuk diminta keterangan dan membuat surat pernyataan untuk tidak
melakukan kegiatan tersebut sehingga belum menimbulkan efek jera. Hal
ini ditunjukkan dengan masih kerap terjadinya illegal logging di KHDTK
Labanan. Informasi yang dimiliki B2P2EHD menyebutkan sebagian besar
pelaku yang tertangkap hanyalah kaki tangan dari pelaku yang mempunyai
kekuatan modal besar.

86

|

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Meski baru dilaksanakan bersama masyarakat Dusun Nyapa Indah,
Kemitraan Kehutanan di KHDTK Labanan memberikan dampak positif,
yaitu meningkatnya hubungan baik antara masyarakat sekitar dengan
B2P2EHD selaku pengelola KHDTK Labanan. Masyarakat bersedia hadir
dalam kegiatan seminar maupun rapat yang diselenggarakan B2P2EHD.
Sebaliknya, B2P2EHD juga hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan
oleh masyarakat desa, misalnya “Pesta Meja Panjang”, sebuah pesta
syukuran akhir tahun di Kampung Merasa. Selain meningkatkan hubungan
baik, Kemitraan Kehutanan juga meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pengamanan KHDTK Labanan. Masyarakat sering memberikan
informasi tentang kegiatan perambahan dan penebangan liar yang sedang
terjadi.
Terkait hasil yang telah dicapai bersama masyarakat Dusun Nyapa
Indah, B2P2EHD diharapkan segera mendapatkan Surat Pengakuan
dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dari Menteri LHK. Hal
ini dapat memotivasi desa-desa lain di sekitar KHDTK Labanan untuk
melakukan Kemitraan Kehutanan bersama B2P2EHD.
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah
Kalimantan membantu B2P2EHD untuk melakukan asesmen sesuai
Perdirjen PSKL No. P. 6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Hasil asesmen akan dijadikan dasar
BPSKL Wilayah Kalimantan untuk membantu B2P2EHD melaksanakan
Kemitraan Kehutanan dalam upaya penyelesaian konflik di KHDTK Labanan. Asesmen dilakukan pada tanggal 26-30 Agustus 2019 dengan hasil bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan B2P2EHD melalui
kegiatan Kemitraan Kehutanan telah berjalan cukup baik. BPSKL Wilayah
Kalimantan berkomitmen mendukung kegiatan tersebut agar kegiatan
Kemitraan Kehutanan dapat diperluas ke desa-desa lain di sekitar KHDTK
Labanan terutama masyarakat Kampung Merasa yang selama ini banyak
melakukan perambahan di dalam wilayah KHDTK Labanan.

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

4.

|

87

Rekomendasi Kebijakan
Beberapa rekomendasi kebijakan dari upaya resolusi konflik di

KHDTK Labanan sebagai berikut:
a.

Penyelesaian konflik di KHDTK Labanan perlu mendapat dukungan
dari berbagai pihak. B2P2EHD sebagai perpanjangan tangan dari
BLI KLHK yang secara legal diberi kewenangan mengelola KHDTK,
mempunyai keterbatasan dana dan sumber daya manusia terutama
dalam hal penegakan hukum.

b.

Kemitraan Kehutanan dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian
konflik di KHDTK Labanan tetapi harus dibarengi dengan upaya
penegakan hukum. Permasalahan konflik di wilayah tersebut bukan
hanya masalah perambahan hutan, tetapi juga illegal logging.

c.

Tindakan penegakan hukum terhadap pelaku yang telah terbukti
melakukan kegiatan melawan hukum perlu dilakukan secara hatihati agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan
kegaduhan masyarakat di sekitar KHDTK Labanan.
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BAB V
MENGURAI KONFLIK
PENGELOLAAN KHDTK
HAMBALA MELALUI
PENDEKATAN ETHICAL ANALYSIS

S. Agung Sri Raharjo & Budiyanto Dwi Prasetyo

A. Konflik dalam Perspektif Ethical Analysis
Konflik pengelolaan kawasan hutan di Indonesia bukanlah hal baru.
Studi yang dilakukan Maryudi (2015) menyebutkan bahwa konflik tentang
kawasan hutan sudah terjadi jauh tiga abad sebelum masehi dan masih
berlangsung hingga kini. Konflik di kawasan hutan seperti sebuah kutukan
yang tidak bisa dihentikan (unstopable curse). Secara tipologi, konflik yang
terjadi masih relatif sama, misalnya berupa perambahan, penyerobotan,
pencurian hasil hutan, ketidakjelasan batas kawasan, penyalahgunaan
izin pengelolaan, pelanggaran terhadap peraturan perundangan hingga
pada terbitnya kebijakan negara atau perusahaan yang tidak adil.
Pihak yang terlibat konflik pun dari dulu hingga kini tidak jauh berbeda,
yakni pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Yang menarik adalah
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berkembangnya alat analisis dalam membedah akar konflik, mengurai
konflik, dan menemukan formulasi resolusi bagi konflik tersebut. Konflik
pengelolaan kawasan kini tak lagi dilihat sebagai persoalan perebutan
manfaat dari keberadaan hutan, melainkan banyak dimensi yang dijadikan
perspektif untuk mengatasi konflik guna terciptanya keteraturan dalam
pengelolaan kawasan hutan.
Ilmu kehutanan pun saat ini sudah memasuki fase dewasa yang
tidak lagi melihat hutan sebagai entitas material ansich2. Hutan kini dilihat
juga sebagai entitas sosial yang sarat dengan persoalan kompleks yang
melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan di dalamnya
(Burley, Seppälä, El-Lakany, Sayer, & Krott, 2001). Kesadaran ini didasari
pada fakta bahwa banyak program dan proyek kehutanan yang tidak
berjalan sebagaimana mestinya diakibatkan terdapat konflik sosial yang
mengiringi kegiatan-kegiatan tersebut. Kegagalan itu terjadi di setiap
kawasan hutan di belahan dunia. Seperti halnya Yasmi et al. (2010)
dalam Gritten, Mola-Yudego, Delgado-Matas, & Kortelainen (2012) yang
mencatat bahwa peristiwa konflik pengelolaan kawasan hutan terjadi
hampir di setiap kawasan hutan di Asia.
Secara umum, konflik disebabkan adanya perbedaan kepentingan
yang terjadi di antara dua atau lebih aktor yang terlibat dalam suatu hal
(Kroot, 2005). Lebih jauh lagi, eskalasi konflik bisa meningkat karena
adanya persepsi yang berbeda-beda terhadap perbedaan kepentingan
tersebut (Pruit & Rubin, 2009). Perbedaan kepentingan yang berujung
konflik biasanya terjadi dalam sebuah proses pembuatan keputusan, pe
nguasaan jasa lingkungan, dan perolehan akses informasi yang melibat
kan dua atau lebih aktor yang sedang berkompetisi untuk memenangkan
sebuah objek yang sama (Blas, Ruiz-pérez & Vermeulen, 2011).
Untuk mengembalikan konflik ke dalam situasi keseimbangan maka
diperlukan upaya melakukan resolusi atas konflik yang terjadi. Akan tetapi,
untuk menciptakan resolusi konflik sangat bergantung pada situasi konflik
yang sedang terjadi. Makin para pihak bertahan dengan persepsi yang
2

An sich adalah sebuah istilah dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti: “pada dirinya sendiri”,
“pada hakekatnya” atau “harafiah”. Konsep filsafat “Ding an sich” diperkenalkan oleh sang filsuf
Prusia Immanuel Kant. Dalam konteks kalimat berarti fase ilmu kehutanan saat ini sudah dewasa
dan tidak melihat hutan sebagai dirinya saja.
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salah atas perbedaan kepentingan yang mereka percayai maka makin
kuat intensitas konflik yang terjadi, dengan sendirinya makin sulit pula
konflik tersebut untuk didamaikan dalam sebuah upaya resolusi (Pruit &
Rubin, 2009). Perbedaan persepsi terjadi karena minimnya pemahaman
salah satu aktor terhadap kepentingan aktor lain. Konflik kemudian akan
makin sulit diselesaikan ketika terjadi pertentangan pada tataran nilai dan
prinsip yang dianut oleh para pihak yang berkonflik.
Dalam mengatasi hal itu, Gritten menawarkan sebuah alat untuk
menganalisis konflik yang disebut dengan Ethical Analysis (EA) (Gritten,
Saastamoinen, & Sajama, 2009). Pada awalnya EA hanya diterapkan da
lam dunia bisnis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan etika di antara
para pekerja. Namun, Gritten telah mengembangkannya menjadi alat
analisis untuk mengurai konflik pengelolaan sumber daya hutan, misalnya
Kröger & Nylund (2012) yang mengikuti langkah Gritten dalam menerap
kan EA untuk mengurai dinamika konflik dengan mengidentifikasi potensi
mediasi lewat sudut pandang sosial, ekologi, dan ekonomi setiap aktor
yang terlibat sebagai upaya menemukan formulasi resolusi konflik pada
proyek ekspansi kawasan hutan tanaman untuk industri kertas di Brazil.
Dalam menerapkan EA, menurut Gritten, yang terpenting adalah
adanya pemahaman terhadap kepentingan, nilai, dan prinsip yang
dianut oleh para aktor yang berkonflik (Gritten et al., 2009). Hal tersebut
merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditolak untuk melangkah
ke tahap resolusi konflik. Pemahaman tentang syarat tersebut akan
memengaruhi persepsi mereka terhadap perbedaan kepentingan yang
mereka percayai. Hal ini tentu akan meningkatkan peluang keberhasilan
resolusi konflik yang diusahakan. Proses pemahaman bersama ini harus
dilakukan melalui komunikasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral
dan adil (Gritten et al., 2009).

B. Tipologi Konflik di KHDTK Hambala
Guna mengetahui bagaimana EA bekerja secara teknis dalam
mengurai konflik pengelolaan kawasan hutan kiranya penting untuk
disajikan sebuah studi kasus tentang konflik terkait hal tersebut. Pada
bab ini, penulis mencoba mengurai konflik yang terjadi dalam pengelolaan
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Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hambala di Sumba
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KHDTK Hambala merupakan
lokasi hutan milik negara yang dikelola oleh UPT Balai Penelitian
Kehutanan (BPK) Kupang (sejak 2015 berubah nomenklatur menjadi Balai
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang
atau BP2LHK Kupang) di bawah binaan Badan Penelitian Pengembangan
dan Inovasi (BLI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Konflik pengelolaan KHDTK Hambala sebetulnya telah diteliti
sebelumnya oleh Sumanto & Sujatmoko (2008). Konflik pengelolaan
KHDTK Hambala dilatarbelakangi masifnya tekanan perubahan fungsi
hutan sebagai akibat dari perkembangan pembangunan ibu kota Sumba
Timur, Waingapu. Dilaporkan pula bahwa mulai tahun 2000 telah terjadi
perubahan fungsi kawasan hutan menjadi tempat pembuangan sampah,
pemakaman umum, area balap motorcross, dan terdapat pembangunan
jalan raya lintas kabupaten yang membelah kawasan KHDTK Hambala
menjadi dua bagian sepanjang tiga kilometer. Dalam laporan itu
disebutkan pula bahwa konflik yang muncul dipicu adanya kebijakan yang
bertolak belakang terkait pengelolaan kawasan antara pihak pengelola
yakni BPK Kupang dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten
Sumba Timur (Sumanto & Sujatmoko, 2008).
Di satu sisi, BPK Kupang mengklaim bahwa KHDTK Hambala
berstatus sebagai kawasan hutan negara yang dikelola untuk tujuan
penelitian dan pengembangan di sektor kehutanan dan tidak bisa
diintervensi oleh pembangunan pihak manapun. Di sisi lain, kebutuhan
lahan yang tinggi sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur seperti
gedung pemerintahan dan fasilitas umum jalan raya diinisiasi Pemda
Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat
akan tempat pembuangan sampah dan tempat pemakaman umum
menjadikan luasan KHDTK Hambala menyusut karena terjadi alih fungsi.
Masing-masing pihak bertahan dengan persepsinya tentang objek yang
sama sehingga para pihak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif
satu sama lain. Sumanto & Sujatmoko (2008) menyebut konflik yang
terjadi di KHDTK Hambala sebagai konflik kebijakan. Namun, hasil
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penelitian tersebut belum membuahkan formulasi resolusi konflik yang
bisa diterapkan secara praktis di lapangan.
Penggunaan EA sebagai alat analisis dalam mengurai konflik
pengelolaan KHDTK Hambala yang diikuti dengan rumusan alternatif
formulasi resolusi konflik kemudian menjadi penting karena dua hal.
Pertama, upaya ini akan menjadi salah satu contoh aplikatif tentang
bagaimana mengurai dan merumuskan resolusi konflik menggunakan EA
sebagai alat analisis. Kedua, secara simultan sudah tentu kasus konflik
pengelolaan KHDTK Hambala diharapkan bisa diurai secara menyeluruh,
mulai dari persoalan filosofis seperti identifikasi kepentingan, nilai, dan
prinsip para aktor yang terlibat konflik hingga ke persoalan teknis yang
berupa formulasi alternatif resolusi konflik.

C. KHDTK Hambala dalam Tekanan Konflik
Pembentukan KHDTK Hambala dimulai pada tahun 1990 ketika
kawasan KHDTK Hambala masih berstatus Stasiun Penelitian Savana
Kering dengan luas 558,17 ha. Status stasiun penelitian ini berubah
menjadi Wana Riset Savana Kering berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 417/KPTS-II/1993 tanggal 11 Agustus 1993 tentang
Penunjukan sebagai Kawasan Hutan Produksi Konservasi Kawasan Hutan
Praipahamandas (RTK 46) dengan luas 558,17 ha. Memasuki tahun 2004
terjadi proses penunjukan kembali dengan perubahan status dari Wana
Riset Savana Kering menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) Hutan Penelitian Waingapu Hambala dengan dasar hukum Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 136/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei
2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/KptsII/1993 tanggal 11 Agustus 1993. Surat keputusan menteri tersebut hingga
kini menjadi dasar hukum yang sah bagi berdirinya KHDTK Hambala
sebagai hutan penelitian di Waingapu, Sumba Timur.
KHDTK Hambala berada pada lokasi yang sangat strategis
sehingga menjadi objek lahan yang diperebutkan berbagai pihak untuk
dimanfaatkan. KHDTK Hambala berada di bagian pinggir Kota Waingapu
yang sedang berkembang dan potensial dijadikan sebagai kota satelit.
Jarak KHDTK Hambala dari pusat Kota Waingapu hanya delapan
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kilometer dengan akses jalan raya lintas kabupaten yang sangat baik.
Jalan raya tersebut dibangun dengan membelah melintasi tengah-tengah
KHDTK sepanjang tiga kilometer. Bentuk jalan yang lebar dan lurus di
beberapa bagian serta kualitas aspal yang baik menjadikan setiap orang
leluasa melintasinya. Jalan ini merupakan satu-satunya akses paling baik
dan mudah untuk menuju kota-kota lain seperti Waikabubak di Sumba
Barat, Tambolaka di Sumba Barat Daya, dan Waibakul di Sumba Tengah.
Letak KHDTK Hambala yang sangat dekat dengan Kota Waingapu
tentu saja sangat potensial untuk dijadikan areal perluasan pembanguan
Kota Waingapu. Terlebih lagi KHDTK Hambala masuk ke dalam wilayah
administratif Kelurahan Kambajawa. Kelurahan merupakan bentuk
yang sangat identik dengan sistem pemerintahan perkotaan. Hal ini
menunjukkan bahwa sebetulnya KHDTK Hambala masuk ke dalam
wilayah perkotaan. Karakteristik kelurahan yang identik dengan sistem
pemerintahan perkotaan bisa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa
kelurahan memiliki ciri corak mata pencarian penduduk yang beragam,
adanya transformasi sosial-budaya dari masyarakat agraris menjadi
masyarakat industri, berkembangnya sektor jasa, dan meningkatnya
kuantitas dan kualitas pelayanan.
Saat penelitian diketahui bahwa kawasan di sekitar KHDTK
Hambala telah mengalami perkembangan pesat dibanding pada masa
awal ditetapkannya KHDTK Hambala. Di sekitar kawasan KHDTK telah
dibangun ruang terbuka hijau (RTH) Kota Waingapu yang jadi fasilitas
umum masyarakat setempat, terdapat markas satuan Brigade Mobil
(Brimob), kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN), kantor kepolisian
sektor (Polsek), patung/tugu batas kota (Patung Kuda), dan wilayah
pemukiman masyarakat. Pembangunan fasilitas tersebut menyebabkan
tekanan terhadap kawasan hutan menjadi lebih besar dan berpotensi
memantik terjadinya konflik. Lebih memprihatinkan lagi adalah terdapat
pembangunan gedung promosi hasil perikanan dan kelautan milik
Kabupaten Sumba Timur dan pos jaga Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) yang berada di dalam KHDTK Hambala. Kedua bangunan ini
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jelas melanggar aturan hukum yang sah dan memicu munculnya konflik
dengan pengelola KHDTK Hambala.
Karakteristik perkotaan juga bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk
yang sangat pesat. Hal ini meningkatkan tekanan terhadap KHDTK
Hambala. Penuturan Ainun3 menyebutkan bahwa pada masa awal
kedatangannya tahun 1998, di dekat kawasan litbang (sebutan masyarakat
setempat untuk KHDTK Hambala) hanya terdapat sekitar 50 kepala
keluarga (KK) yang tinggal di situ. Saat penelitian ini dilakukan, jumlahnya
sudah meningkat tiga kali lipat menjadi 155 KK. Masih menurut penuturan
Ainun, warga yang tinggal di lokasi tersebut telah memanfaatkan
sumber daya hutan secara turun-temurun. Aktivitas itu dilakukan, baik
di luar maupun di dalam KHDTK Hambala sebagai sumber pemenuhan
kebutuhan hidup mereka, seperti mengambil kayu bakar, kayu dan batu
untuk bangunan, dan rumput untuk ternaka. Warga juga menggembalakan
ternak besar seperti sapi dan kuda di dalam KHDTK Hambala.
Dalam beberapa kasus, pengambilan kayu bakar di KHDTK Hambala
tidak hanya terbatas ranting dan dahan kering tetapi batang yang besar
pun ditebang. Modus penebangan pohon seperti dituturkan Bertolomeus
Benu4 bahwa biasanya masyarakat melakukan peneresan. Hal itu dilaku
kan agar seolah-olah pohon tersebut mati sehingga kayunya bisa diambil
untuk kayu bakar. Benu menyebutkan bahwa kayu bakar itu tidak selalu
semuanya dipakai untuk kebutuhan sendiri, tapi ada yang dijual kepada
orang lain.
Aktivitas penggembalaan ternak dan mengambil batu di KHDTK
Hambala sering menyebabkan kebakaran. Warga umumnya membakar
lahan untuk mendapatkan tunas rumput baru bagi ternaknya. Pembakaran
lahan juga ditujukan untuk mempermudah mendapatkan letak batu yang
akan mereka ambil. Cara pembakaran seperti ini sudah merupakan
persoalan klasik yang terus terjadi. Bertambahnya jumlah penduduk dan
jumlah ternak akan meningkatkan aktivitas pembakaran lahan. Sistem
pembakaran tersebut tidak diiringi oleh pengendalian api yang baik.
3

4

Ainun, salah satu informan kunci, majelis gereja setempat, bermukim di Kelurahan Kambajawa sejak
tahun 1998.
Bertolomeus Benu, petugas lapangan KHDTK Hambala, bermukim di KHDTK Hambala sejak awal
pembentukan KHDTK Hambala.
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Akibatnya, banyak plot-plot penelitian tanaman budidaya dan tanaman
pohon yang merupakan aset BPK Kupang yang ikut terbakar.

D. Memetakan Aktor, Mengurai Konflik
Letak KHDTK Hambala yang strategis, pemandangan indah, dan
sumber daya hutan yang mampu menyuplai kebutuhan hidup masyarakat
di sekitarnya menyebabkan keberadaannya selalu dijadikan objek rebutan
pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan. Situasi seperti itu sudah
memenuhi prasyarat bagi terciptanya konflik, yaitu ketika terdapat dua
atau lebih pihak dengan kepentingan berbeda yang saling berkompetisi
untuk memenangkan penguasaan atas objek yang sama. Pada titik ini,
konflik pengelolaan KHDTK Hambala pun tidak bisa terhindarkan. Dari
hasil review literatur dan koleksi data primer penelitian diketahui bahwa
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan KHDTK terdiri dari
empat kelompok aktor besar. Mereka adalah BPK Kupang, masyarakat
di sekitar KHDTK Hambala, masyarakat umum, dan Pemda Kabupaten
Sumba Timur.
Konflik pengelolaan KHDTK Hambala akan dijelaskan menggunakan
EA sebagai alat analisis. Konflik akan diurai dengan mengidentifikasi
kepentingan, nilai, dan prinsip yang dipegang masing-masing kelompok
aktor. Hasil identifikasi atas ketiganya kemudian didiskusikan untuk
mencari alternatif rumusan resolusi konflik.

1.

Kepentingan Para Aktor
Secara teoretis, kepentingan dapat diartikan sebagai sesuatu yang

dibutuhkan seseorang atau sesuatu yang mendukung keberhasilan atau
kesuksesan seseorang (Blackburn, 1996 dalam Gritten et al., 2009).
Kepentingan bisa juga diartikan sebagai keuntungan yang diterima
seseorang atau sekelompok orang dari sebuah objek (Krott, 2005). Terkait
konflik pengelolaan KHDTK Hambala, kepentingan tiap kelompok aktor
dapat diurai satu persatu.
Aktor pertama adalah BPK Kupang. Sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, BPK Kupang menjadi pihak yang paling berkepentingan
untuk mengelola KHDTK Hambala sebagai lokus penelitian. KHDTK
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Hambala diperuntukkan sebagai hutan penelitian dan laboratorium alam
bagi pengembangan dan pengelolaan savana kering di NTT. Peruntukan
kawasan tersebut tentu tidak dilakukan tanpa dasar, melainkan sudah
tertuang dalam dokumen penunjukan Kawasan Hutan Praipahamandas
(RTK 46) sebagai KHDTK penelitian. BPK Kupang memanfaatkan KHDTK
Hambala sebagai lokasi untuk membangun plot-plot penelitian dan sarana
pendukung kegiatan penelitian seperti green house, kandang satwa,
kantor KHDTK Hambala, dan rumah dinas bagi personil pengelolanya.
Aktor kedua adalah masyarakat sekitar. Keberadaan KHDTK
Hambala diakui oleh hampir seluruh masyarakat yang tinggal di sekitarnya
telah memberikan manfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka
mengambil sumber daya yang ada di dalam KHDTK Hambala berupa
kayu bakar, rumput pakan ternak, batu untuk bangunan atau pagar, tempat
penggembalaan ternak, dan sebagian mengaku menjadikan beberapa titik
lahan di KHDTK sebagai tempat berkebun. Saat dilakukan pengamatan
tahun 2015, tercatat sekitar 10 orang yang berkebun di dalam KHDTK.
Mereka mengklaim bahwa kebun yang mereka garap sudah berlangsung
secara turun-temurun. Dapat dikatakan bahwa kepentingan masyarakat
sekitar terhadap KHDTK Hambala adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi
dari sumber daya hutan yang ada di dalam kawasan hutan.
Aktor ketiga adalah masyarakat umum yang memiliki kepentingan ter
hadap KHDTK Hambala untuk tempat rekreasi. Masyarakat umum ini tidak
hanya berasal dari sekitar KHDTK Hambala, melainkan dari wilayah Kota
Waingapu dan sekitarnya. Mereka mendatangi lokasi di sekitar patung
kuda yang letaknya di titik paling tinggi di KHDTK Hambala sehingga bisa
melihat Kota Waingapu yang ada di kejauhan. Tempat ini ramai dikunjungi,
mulai jam empat sampai jam enam sore untuk menikmati pemandangan
indah Kota Waingapu dari ketinggian, menyaksikan suasana senja di
tengah hamparan bukit-bukit savana saat matahari tenggelam atau
sekadar berolahraga (olah raga lari) di sekitar patung kuda.
Aktor keempat adalah Pemda Kabupaten Sumba Timur. Kepala
Dinas

Kehutanan

Kabupaten

Sumba

Timur

mengatakan

bahwa

kepentingan pemerintah daerah adalah mendapatkan lokasi strategis
bagi pembangunan sarana pelayanan masyarakat dan pelaksanaan
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tugas pokok dan fungsi. Terkati dengan hal tersebut maka pihak Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur telah membangun
sarana promosi hasil laut dan perikanan berupa gedung di dalam kawasan
KHDTK Hambala. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyatakan
bahwa pemilihan lokasi tersebut atas pertimbangan keindahan panorama
di sekitar kawasan KHDTK Hambala.

2.

Nilai yang Diyakini Para Aktor
Identifikasi selanjutnya dilakukan terhadap nilai yang dianut masing

masing aktor yang terlibat konflik. Nilai bersifat lebih umum dari kepen
tingan. Nilai adalah keyakinan yang menuntun atau menjadi dasar suatu
tindakan pada sebuah situasi tertentu (Blackburn, 1996 dalam Gritten et
al., 2009). Sistem nilai yang diyakini tiap-tiap aktor ketika dihadapkan pada
pengelolaan KHDTK Hambala sebagai berikut:
a.

Mengidentifikasi nilai yang diyakini BPK Kupang tidak terlampau
sulit. BPK Kupang mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi.
Segala aktivitas BPK Kupang yang dilakukan di KHDTK Hambala
adalah bentuk dari hak dan kewajiban sebagai instansi yang diberi
wewenang untuk mengelola KHDTK Hambala (BPK Kupang, 2013).

b.

Nilai yang dipegang masyarakat di sekitar KHDTK Hambala dapat
diidentifikasi menjadi dua kelompok. Pertama, masyarakat yang
secara keras berpegang teguh pada keyakinan kalau mereka berhak
untuk tinggal dalam kawasan KHDTK Hambala. Nilai ini didasari
pada risalah sejarah bahwa nenek moyang mereka telah menempati
kawasan hutan tersebut sebelum KHDTK Hambala ditetapkan
menjadi hutan negara. LY5 menyampaikan:
“Kami yang tinggal pertama kali di kilo delapan6. Kami tinggal di
sini dari tahun 1972. Kehutanan baru masuk tahun 1980 untuk
mengelola semua kawasan yang ada di sini. Tapi pada saat itu

5

6

LY adalah salah satu informan kunci yang tinggal dalam kawasan KHDTK Hambala, menjabat
sebagai Ketua RW dan dikenal oleh masyarakat sekitar memiliki kedekatan dengan Bupati Sumba
Timur.
Kilo delapan atau KM 8 adalah istilah yang umum digunakan masyarakat di sekitar kawasan
KHDTK Hambala untuk menyebut daerah di sekitar KHDTK Hambala. Penyebutan KM 8 karena
lokasi ini berjarak 8 km dari Kota Waingapu yang ditandai dengan adanya pal jarak kilometer yang
ditanam di lokasi tersebut.
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kami berkeras kalau kawasan ini milik kami karena kami sudah
berkebun di sini. Sehingga pada waktu itu Kehutanan tidak
masuk melakukan reboisasi di kebun kami. Sampai pada saat
Kehutanan menyerahkan kawasan ini kepada litbang7. Kemudian
litbang waktu itu melakukan pengukuran tanpa melibatkan tokoh
masyarakat sehingga masyarakat di sini tidak ada yang tahu.
Jadi pada waktu itu kami tidak tahu sama sekali” (wawancara, 13
November 2015).

Kedua, kelompok masyarakat yang “lunak”. Kelompok ini mendasari
tindakan mereka pada memenuhi kebutuan hidup dengan menggarap
lahan dalam KHDTK Hambala. Mereka sadar bahwa lahan yang
mereka garap merupakan lahan milik negara. Mereka tidak punya
keinginan untuk memilikinya. Mereka hanya menggarap lahan dan
mengambil hasilnya secara subsisten.
c.

Masyarakat umum yang kerap berkunjung ke patung kuda melan
daskan aktivitasnya pada keyakinan atas pemenuhan hak untuk
memanfaatkan ruang publik yang tersedia. Lokasi di patung kuda
adalah kawasan publik yang merupakan batas wilayah Kota
Waingapu dengan Kabupaten Sumba Timur. Sebagai penanda batas
kota maka dibangun tugu yang dilengkapi patung kuda di atasnya.
Kawasan tersebut memiliki panorama yang indah sehingga sering
dimanfaatkan untuk menikmati senja oleh masyarakat umum.

d.

Mengidentifikasi sistem nilai yang diyakini Pemda Kabupaten
Sumba Timur tidak semudah melihat sistem nilai yang ada pada
aktor-aktor lainnya. Kesulitan ini terjadi karena di satu sisi Pemda
Kabupaten Sumba Timur menyadari bahwa KHDTK Hambala
merupakan kawasan hutan negara yang tidak bisa diintervensi oleh
pihak manapun, kecuali pihak yang sudah ditetapkan peraturan
perundangan yang diterbitkan negara. Di sisi lain, Pemda Kabupaten
Sumba Timur melakukan pembangunan di dalam kawasan KHDTK
Hambala. Pelanggaran tersebut dapat ditelurusi dengan melihat
catatan sejarah pembangunan berbagai fasilitas umum di dalam

7

Litbang adalah istilah yang umum digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur untuk
menyebut KHDTK Hambala.
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kawasan KHDTK Hambala. Pada tahun 2000 dibangun area balap
motor dan tempat pemakaman umum dan tahun 2006 dibangun jalan
raya lintas Sumba yang menghubungkan Sumba Tengah, Sumba
Barat, dan Sumba Barat Daya. Pada tahun 2015 ada tiga objek yang
dibangun Pemda Sumba Timur, yakni demplot pembelukaran, gedung
promosi hasil laut dan perikanan, serta pos Satpol PP. Di tahun
2016 dibangun kantor KRPH Kota Waingapu. Dari uraian itu, dapat
disimpulkan bahwa nilai yang diyakini Pemda Kabupaten Sumba
Timur adalah kewenangan otonomi daerah untuk daerahnya sesuai
dengan kebutuhan pembangunan.

3.

Prinsip Para Aktor
Dalam penggunaan EA sebagai alat analisis, fase terakhir yang harus

diidentifikasi untuk mengurai konflik adalah prinsip yang melekat pada
para aktor yang terlibat konflik. Prinsip secara definisi hampir menyerupai
nilai, namun prinsip memiliki cakupan makna yang lebih luas dari nilai
(Gritten et al., 2009). Setiap orang memiliki sistem nilai yang berbeda,
namun mereka masih menginginkan sebuah aturan bersama yang
mengatur interaksi mereka. Seseorang atau sekelompok orang selalu
punya tendensi keinginan agar orang lain bertindak dan bertingkah laku
seperti yang mereka harapkan. McKeever & Ridge (2006) dalam Gritten et
al. (2009) menyebut konsepsi tersebut sebagai prinsip. Hal paling mudah
mengetahui prinsip seseorang adalah dengan melihat justifikasi verbalnya
atas tindakan yang mereka lakukan (Gritten et al., 2009).
Prinsip masing-masing aktor yang terlibat konflik dalam pengelolaan
KHDTK Hambala sebagai berikut:
a.

BPK Kupang memegang prinsip bahwa pengelolaan kawasan hutan
harus taat hukum. Sebagai institusi negara yang ditugaskan untuk
mengelola KHDTK, segala aktivitas BPK Kupang harus didasarkan pa
da hukum yang tertuang dalam regulasi yang diterbitkan negara ten
tang pengelolaan KHDTK Hambala. Regulasi-regulasi itu antara lain:
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1)

Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6. Tahun 2007 jo. PP No. 3 tahun
2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan kawasan hutan.

3)

PP No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan,
serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

4)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 136/Menhut-II/2004
tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 417/Kpts-II/1993
tentang Penunjukan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Konversi
Kawasan Hutan Praipahamandas (RTK 46) yang Terletak di
Kabupaten DATI II Sumba Timur Provinsi DATI I Nusa Tenggara
Timur seluas 509,42 ha menjadi Hutan Penelitian (Wanariset)
Savana Kering, menjadi Penunjukan Kawasan Hutan Produksi
yang dapat Dikonversi seluas ±509,42 ha di Kawasan Hutan
Praipahamandas RTK 46, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan
Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Waingapu (Hambala).

5)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 423/Kpts-II/1999
(ditetapkan luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur).
Pengelolaan KHDTK Hambala secara struktur berada dalam

koordinasi Seksi Diseminasi dan Sarana Prasarana Penelitian (Seksi
Dispra), BPK Kupang. Pada tataran teknis pengelolaan KHDTK
Hambala dilakukan oleh peneliti dan Seksi Dispra BPK Kupang. Hal
ini karena KHDTK Hambala merupakan sarana penelitian, terutama
penelitian yang bertema silvikultur di savana kering sehingga plot-plot
yang masih diamati menjadi tanggung jawab peneliti. Jika kegiatan
penelitian sudah selesai, pengelolaan plot penelitian diambil alih
Seksi Dispra.
b.

Dalam mengidentifikasi prinsip yang dipegang masyarakat sekitar
KHDTK Hambala, harus dijelaskan kembali adanya dua kelompok
masyarakat yakni kelompok “keras” dan kelompok “lunak”. Kelompok
“keras” berprinsip, mereka merupakan pewaris yang sah sebagian
wilayah KHDTK Hambala. Keberadaan mereka di wilayah yang
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mereka kuasai harus diakui dan semua pihak harus menghormati
hak-hak mereka. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh LY8:
“Dahulu pernah ada permasalahan dengan Kehutanan. Kami
mengadu ke Bupati dan DPRD Kabupaten Sumba timur. Pada
waktu itu keputusan yang diambil Bapak Bupati (Labu Muku)
dikatakan Dinas Kehutanan harus memberikan apa yang menjadi
milik masyarakat supaya bisa berkebun. Dinas Kehutanan
dipersilahkan menanam di luar kebun milik masyarakat”
(wawancara, 13 November 2015).

Kelompok “lunak” tidak melakukan klaim atas lahan yang mereka
garap. Kelompok ini hanya menggarap untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh A9:
“Masyarakat mengambil kayu, batu, rumput, dan berkebun dalam
kawasan litbang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak
untuk menguasai lahan hutan tersebut. Masyarakat sini mengerti
kalau itu kawasan litbang” (wawancara, 13 November 2015).

Hal yang sama disampaikan oleh RT10 sebagai berikut:
“Masyarakat menjadikan kawasan ini tempat untuk mencari
makanan (berkebun), mengambil batu, dan mengambil rumput”
(wawancara, 13 November 2015).

Kelompok “lunak” yang berkebun di dalam kawasan KHDTK Hambala,
sebagian besar sudah menandatangani kesepakatan dengan BPK
Kupang untuk mengelola kawasan KDTK Hambala.
c.

Aktor selanjutnya adalah masyarakat umum yang memanfaatkan
kawasan KHDTK Hambala sebagai tempat singgah atau bertamasya.
Mereka mempunyai prinsip bahwa kawasan patung kuda adalah ruang
publik yang bebas diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Aktivitas
masyarakat belum mengganggu pengelolaan KHDTK Hambala, tetapi

8

9

10

LY adalah salah satu informan kunci yang tinggal dalam kawasan KHDTK Hambala, menjabat
sebagai Ketua RW dan dikenal oleh masyarakat sekitar memiliki kedekatan dengan Bupati Sumba
Timur.
A adalah salah satu informan kunci, majelis gereja setempat, bermukim di Kelurahan Kambajawa
sejak tahun 1998.
RT adalah salah satu informan kunci, pensiunan pegawai kehutanan yang tinggal di Kelurahan
Kambajawa.
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bila terus meningkat dikhawatirkan akan menyebabkan tekanan dan
persoalan baru terhadap kawasan KHDTK Hambala.
d.

Prinsip Pemda Kabupaten Sumba Timur agak sulit dilacak. Di satu
sisi mereka menyatakan bahwa kawasan KHDTK Hambala memiliki
status yang jelas sehingga tidak bisa diintervensi pembangunan oleh
pihak manapun. Hal ini diakui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Sumba Timur:
“Kami (Dinas Kehutanan) sudah memberikan arahan kepada
Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bersurat kepada Litbang
sebelum mereka membangun gedung di patung kuda” (wawan
cara, 12 November 2015).

Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur
tetap melaksanakan pembangunan Gedung Promosi Perikanan di
dalam kawasan KHDTK Hambala. Hal itu tetap dilakukan meskipun
izin belum mereka terima. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sumba Timur menyatakan bahwa pembangunan gedung harus dilak
sanakan mengingat anggaran sudah diterima dari pusat (Kementerian
Kelautan dan Perikanan), seperti yang dikatakan Y11 berikut:
“Kami telah berkonsultasi dengan Asisten Bupati dan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sumba Timur, dan dipilihlah lokasi di kilo
delapan karena mudah dilihat, mudah dijangkau, pemandangan
bagus, dan banyak kendaraan yang lewat di daerah itu. Karena
anggarannya sudah ada ya kami lakukan pembangunan. Karena
kalau tidak dilaksanakan anggaran akan hangus (dikembalikan
ke pusat)” (wawancara, 13 November 2015).

Selain itu, Pemda Kabupaten Sumba Timur juga membangun Pos
Jaga Polisi Pamong Praja di kilometer 10, seperti dinyatakan Kadis
Kehutanan sebagai berikut:
“Ini ada surat dari Sekda untuk meminta lahan untuk membangun
pos Polisi Pamong Praja di kilometer 10, cabang jalan ke
pemakaman umum. Pos Polisi Pamong Praja ini sebagai ganti
yang ada di bawah karena Pos Polisi Pamong Praja yang lama

11

Y adalah staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur.
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tidak strategis, maka akan dibangun yang baru di kilometer 10”
(wawancara, 12 November 2015).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa Pemda Kabupaten Sumba Timur berprinsip mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki untuk melakukan
pembangunan.

E. Media dan Kinerja Resolusi Konflik
Indentifikasi terhadap kepentingan, nilai, dan prinsip masing-masing
pihak dalam sebuah konflik merupakan langkah awal untuk merancang
sebuah resolusi konflik. Gritten et al. (2009) menyatakan langkah untuk
menuju resolusi konflik adalah menemukan kepentingan, nilai, dan prinsip
yang mungkin digunakan sebagai penghubung ataupun penghalang
hubungan dua belah pihak yang berkonflik.
Pada

konflik

pengelolaan

KHDTK

Hambala

dapat

dijelaskan

bahwa kepentingan, nilai, dan prinsip dua aktor utama yang terlibat
konflik, yakni Pemda Kabupaten Sumba Timur dan BPK Kupang adalah
berbeda. Secara yuridis formal, prinsip Pemda Kabupaten Sumba Timur
bertentangan dengan regulasi. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki
Pemda Sumba Timur seperti dana dan kewenangan, menafikan aturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi sumber konflik
pengelolaa KHDTK Hambala. Perbedaan penerapan prinsip ini menjadi
penghalang bagi upaya pengelolaan KHDTK Hambala yang optimal.
Alternatif resolusi konflik yang memungkinkan adalah menghilangkan
penghalang, misalnya dengan melakukan optimalisasi sumber daya milik
Pemda Sumba Timur yang diiringi ketaatan pada regulasi yang berlaku.
Karena telah terjadi pembangunan berbagai fasilitas (Gedung
Promosi Kelautan dan Perikanan, Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja)
maka dapat dibuat formulasi skema resolusi konflik yang memungkinkan
untuk diterapkan. Pertama, perlu dilakukan perundingan kerja sama
penggunaan rest area atau tempat istirahat sementara bagi pengguna
kendaraan bermotor di sekitar patung kuda dan pembangunan gedung
promosi kelautan dan perikanan. Kedua, dilakukan upaya sesuai prosedur
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hukum melalui pengajuan permohonan pinjam-pakai kawasan oleh
Pemda Sumba Timur kepada BPK Kupang untuk lokasi Pos Jaga Satuan
Polisi Pamong Praja. Pos jaga tersebut sebetulnya bisa menguntungkan
bagi pengamanan KHDTK Hambala di bagian barat. Meski demikian,
skema tersebut berlaku untuk kepentingan jangka pendek. Solusi jangka
panjang terhadap kasus ini dapat ditempuh melalui skema seperti yang
direkomendasikan Sumanto & Sujatmoko (2008), yakni negosiasi ulang
dengan seluruh stakeholder, melakukan tata batas ulang, serta penetapan
batas kawasan KHDTK Hambala sesuai hasil negosiasi dan tata batas
ulang.
Upaya resolusi konflik antara BPK Kupang dengan sebagian
masyarakat sekitar KHDTK Hambala telah berjalan. BPK Kupang telah
membuat kesepakatan dengan para penggarap yang dituangkan dalam
surat kesepakatan bersama tanggal 8 April 2014. Kesepakatan berlaku
untuk tiga tahun dan berakhir pada 201712. Ada 10 penggarap yang
menandatangi kesepakatan tersebut. Seluruhnya merupakan warga
Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Di dalam dokumen kesepakatan itu termuat hak dan kewajiban masingmasing pihak, misalnya kesepakatan untuk mengelola sebagian kawasan
KHDTK Hambala sebagai plot social forestry melalui pengembangan pola
agroforestri.
Meski pembuatan kesepakatan merupakan bentuk alternatif resolusi
konflik pengelolaan KHDTK Hambala, tetapi tetap harus dicermati sejauh
mana kesepakatan tersebut dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi.
Merujuk pada kepentingan, nilai, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat
sekitar KHDTK Hambala maka kesepakatan tersebut telah mampu
mewadahi keinginan, nilai, dan prinsip kelompok masyarakat “lunak”.
Konflik antara BPK Kupang dengan kelompok masyarakat “keras”,
meski jumlahnya sedikit, tetap menjadi ancaman paling serius jika tidak
segera diselesaikan. Permasalahan makin berat karena mempertentang
kan prinsip hukum adat dengan hukum positif. Dalam perspektif legal
formal, keberadaan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan
hutan merupakan sebuah pelanggaran, namun bila dilihat menggunakan
12

Tanpa ada langkah lanjutan setelahnya.
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hukum adat maka keberadaan mereka lebih dahulu dibandingkan dengan
penetapan kawasan tersebut sebagai KHDTK Hambala. Perbedaan prinsip
ini menjadi hambatan terbesar dalam proses resolusi. Alternatif resolusi
konflik yang dapat dilakukan adalah negosiasi antara masyarakat “keras”
dengan BPK Kupang yang difasilitasi penguasa lokal (Bupati). Setelah
kesepakatan tercapai maka segera dieksekusi sehingga permasalahan
tidak berlanjut dan pengelolaan KHDTK dapat optimal.
Konflik antara BPK Kupang dengan masyarakat umum dapat dike
sampingkan mengingat belum banyak mengganggu pengelolaan KHDTK
Hambala. Kendati demikian, tetap memerlukan pemantauan dan pengen
dalian agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan pengelolaan
KHDTK Hambala.

F. Kebijakan Resolusi Konflik yang Memungkinkan
Upaya resolusi konflik yang memungkinkan untuk dilakukan pada
kasus konflik pengelolaan KHDTK Hambala adalah13 penyusunan kerja
sama pembangunan rest area antara Pemda Kabupaten Sumba Timur
dengan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. Kerja sama ini
sangat memungkinkan karena memiliki dasar hukum yang memadai serta
menguntungkan para pihak yang berkonflik.
Secara legal formal, pembangunan rest area sesuai dengan Pasal
814 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Kerja sama pembangunan rest
area menguntungkan ketiga pihak yang berkonflik, yakni:
1.

Mewadahi gedung promosi perikanan dan kelautan.

2.

Menciptakan mata pencarian penduduk setempat sehingga tekanan
langsung terhadap kawasan KHDTK Hambala bisa dikurangi.

13

14

Penelitian ini hanya berjalan satu tahun. Hasil penelitian berupa rekomendasi seperti yang dituliskan
dalam sub bab ini.
Pasal 8 Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
menyatakan (1) Penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain berupa jalan yang dibangun pemegang
izin pemanfaatan hutan atau Perum Perhutani atau pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan
Khusus (KHDTK) atau pemegang izin pinjam-pakai kawasan hutan dilakukan dengan skema
penggunaan fasilitas bersama, tidak melalui pemberian izin pinjam-pakai kawasan hutan; (2) Skema
penggunaan fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian
kerja sama.
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Bagi BPK Kupang, kerja sama pembangunan rest area dapat menjadi
instrumen untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pengelola
yang sah. Secara institusi, keberadaan BPK Kupang diakui Pemda
Kabupaten Sumba Timur. Hal ini dapat menjadi peluang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mengembangkan ekowisata di
dalam kawasan KHDTH Hambala.
Untuk keperluan resolusi konflik jangka panjang diperlukan upaya

peningkatan status kawasan KHDTK Hambala dari penunjukkan ke pe
netapan definitif. Hal yang paling penting adalah membangun komunikasi
yang efektif dengan Pemda Sumba Timur dan masyarakat sekitar demi
optimalisasi pengelolaan KHDTK Hambala.
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BAB VI
ANALISIS DAN UPAYA
RESOLUSI KONFLIK
PEMANFAATAN SUMBER DAYA
HUTAN DI KHDTK KEPAU JAYA

Andhika Silva Yunianto & Krisno Dwi Raharjo

A. Latar Belakang
Kejadian kebakaran hutan dan lahan memiliki hubungan yang erat
dengan konflik pemanfaatan kawasan hutan, baik pemanfaatan secara
legal maupun ilegal. Beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan
berawal dari adanya konflik pemanfaatan kawasan hutan. Kebakaran
hutan dan lahan di Riau merupakan kejadian yang selalu berulang setiap
memasuki musim kemarau. Menurut CNN Indonesia (2019), berdasarkan
data yang dihimpun dari BMKG Pekanbaru, satelit Terra dan Aqua pada 10
September 2019 mendeteksi 138 titik api. Berdasarkan data Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan
lahan di Riau sejak Januari hingga awal September 2019 mencapai lebih
dari 30.000 ha.
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Jika dihubungkan dengan kondisi hutan yang ada, kejadian ke
bakaran hutan dan lahan memiliki korelasi dengan dikonversinya hutan
alam menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit.
Konflik pemanfaatan kawasan hutan terjadi di hampir seluruh wilayah
Indonesia. Akar masalah konflik tersebut adalah adanya perbedaan dasar
dalam menentukan klaim suatu kawasan hutan. Konflik juga disebabkan
adanya ketidakjelasan status kawasan hutan yang diikuti ketidaktahuan
masyarakat terhadap batas kawasan hutan.
Konflik sosial yang terjadi di sektor kehutanan bersifat multi
dimensional. Artinya, konflik bisa terjadi secara horizontal (antartingkat
akar rumput) dan vertikal (konflik terjadi antar-kelas sosial), dan konflik
sosial ini merupakan inti dari permasalahan sosiologis kehutanan di
Indonesia. Konflik di sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak dari
skala nasional hingga internasional. Perbedaaan status antara pihak
yang “kuat” dan yang “lemah” sangat menonjol. Perbedaan kekuatan
menyebabkan rumitnya penyelesaian konflik di sektor kehutanan,
ditambah faktor letak wilayah terjadinya konflik yang umumnya daerah
terpencil (Wulan, Yasmi, Purba, & Wollenberg, 2004). Terjadinya konflik
di sektor kehutanan dapat menciptakan iklim yang tidak kondusif serta
mempersulit upaya-upaya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya
yang lestari (Sardjono, 2004).

B. Kondisi KHDTK Kepau Jaya
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kepau Jaya terletak
di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. KHDTK
Kepau Jaya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung
dengan beberapa desa, yaitu:
1.

Desa Kepau Jaya, Buluh Nipis, dan Pangkalan Serik di Kecamatan
Siak Hulu.

2.

Desa Lubuk Sakat dan Desa Pantai Raja di Kecamatan Perhentian
Raja.
Luas Desa Kepau Jaya adalah 15.363,8 ha, jumlah penduduk

sebanyak 3.511 (874 kepala keluarga) dengan rincian 1.815 orang laki-laki
dan 1.696 orang perempuan.
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Tabel 19 Kelompok Penduduk Desa Kepau Jaya Berdasarkan Umur
No.
1.
2.
3.
4.

Kriteria Umur (Tahun)
˂2
2-5
6-14
˃15
Jumlah

Jenis Kelamin
Laki-laki (Orang)
Perempuan (Orang)
27
16
150
129
413
384
1.225
1.167
1.815
1.696

Jumlah
(Orang)
43
279
797
2.392
3.511
Sumber: BPS, 2017

Mata pencarian utama masyarakat di sekitar kawasan KHDTK Kepau
Jaya adalah petani (393 orang atau 42% dari jumlah penduduk) dan
buruh (283 orang atau 30% dari jumlah penduduk). Selebihnya sebagai
pedagang, PNS, tukang, guru, sopir, dan pekerja swasta seperti disajikan
dalam Tabel 20.
Tabel 20 Mata Pencarian Masyarakat Sekitar KHDTK Kepau Jaya
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mata Pencarian
Petani
Pedagang
PNS
Tukang
Guru
Pensiunan
Sopir
Buruh
Swasta

Jumlah
Orang
393
16
18
2
12
5
10
283
201
940

%
42
2
2
0,2
1
1
1
30
21

Sumber: BPS, 2017

Pekerjaan/mata pencarian utama masyarakat Desa Kepau Jaya
adalah bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Mayoritas
masyarakat sekitar KHDTK merupakan buruh tani/petani (bukan sebagai
pemilik lahan), buruh harian lepas, dan swasta. Hal ini selaras dengan
kearifan lokal masyarakat yang merupakan pendatang dari Aceh, Sumatra
Utara, dan Jawa yang sebagian besar terbiasa dengan kegiatan bertani
dan berkebun. Luas lahan yang dimiliki atau diklaim oleh masyarakat
masih sangat rendah sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan
hidupnya. Banyak petani yang tidak mempunyai lahan dan hanya bekerja
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sebagai buruh tani. Penghasilan rata-rata masyarakat sebesar Rp1,5 juta
sampai Rp2 juta/bulan. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang demikian
menimbulkan berbagai permasalahan dan tekanan terhadap kawasan
KHDTK Kepau Jaya. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi,
manfaat, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan KHDTK Kepau
Jaya dan terbatasnya alternatif pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari
makin memperparah keadaan.
Tingkat kesadaran masyarakat di sekitar kawasan KHDTK Kepau
Jaya tercermin dari berbagai kegiatan yang menurunkan kualitas sumber
daya lingkungan di KHDTK Kepau Jaya, seperti perambahan hutan serta
kebakaran hutan dan lahan untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan
kelapa sawit. Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut berbanding lurus
dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar
masyarakat berpendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 48%, sekolah
menengah pertama (SMP) sebanyak 26%, dan sekolah menengah atas
(SMA) sebanyak 24%. Mereka tidak mempunyai keterampilan khusus
dan kemampuan bersaing sehingga kesempatan bekerja di luar pertanian
sangatlah terbatas. Hanya 2% masyarakat yang berpendidikan S1/
Diploma. Rincian tingkat pendidikan masyarakat di sekitar KHDTK Kepau
Jaya disajikan pada Tabel 21. Taraf pendidikan yang relatif rendah juga
berbanding lurus dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Tingkat pendidikan seseorang dapat memengaruhi cara berpikir, pe
rilaku, dan respons terhadap hal-hal di sekitar mereka. Tingkat pendidikan
yang makin tinggi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam
mengelola kawasan hutan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan
kurangnya pemahaman tentang makna pemanfaatan sumber daya hutan
yang lestari di masa mendatang.
Tabel 21 Tingkat Pendidikan Masyarakat Sekitar KHDTK Kepau Jaya
No.
1.
2.
3.
4.

Tingkat Pendidikan
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
S1/Diploma

Orang
967
508
480
41
1.996

Jumlah

%
48
26
24
2

Sumber: BPS, 2017
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Kawasan hutan KHDTK Kepau Jaya seluas 1.027 ha secara hukum
merupakan bagian dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan
Tesso Nilo. Penunjukan kawasan HPT Tesso Nilo menjadi KHDTK dimulai
pada saat adanya proyek pengembangan lebah madu. Kawasan hutan
seluas 1.000 ha dicadangkan sebagai hutan pengembangan lebah madu.
Setelah selesai, proyek pengembangan lebah madu dijadikan sebagai
Wana Riset II dengan tugas melakukan penelitian terkait rehabilitasi.
Berturut-turut terjadi perubahan: Wana Riset II menjadi Loka Litbang Hasil
Hutan Bukan Kayu (Loka Litbang HHBK), Balai Penelitian Hutan Peng
hasil Serat (BPHPS), Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan
(BPTSTH), dan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat
Tanaman Hutan (BP2TSTH). Meskipun demikian, pengelolaan KHDTK
tidak mengalami banyak perubahan. Kondisi KHDTK sudah diokupasi oleh
berbagai pihak untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman.

C. Tipologi Konflik di KHDTK Kepau Jaya
Tipologi konflik pada KHDTK Kepau Jaya dapat dilihat dari analisis
terhadap objek konflik, subjek konflik, wujud konflik, dan gaya konflik yang
terjadi.

1.

Objek Konflik
Objek konflik adalah KHDTK Kepau Jaya. Konflik tersebut terjadi

akibat adanya okupasi kawasan KHDTK Kepau Jaya oleh masyarakat
dan

perusahaan

melalui

proses

jual-beli

kawasan

yang

diklaim

oleh masyarakat sebagai kawasan hutan adat. Posisi objek konflik
dapat diketahui dari status klaim masyarakat Desa Kepau Jaya dan
sekitarnya terhadap kawasan hutan maupun klaim pihak luar yang telah
mengokupasi. Selain itu, perlu diketahui klaim pemerintah, dalam hal ini
BP2TSTH Kuok, sebagai dasar hukum dalam memperoleh kewenangan.
Tabel 22 menjelaskan sejarah singkat pengelolaan KHDTK Kepau Jaya.
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Tabel 22 Sejarah Singkat Pengelolaan KHDTK Kepau Jaya
No.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Tahun
1986

Kejadian/Peristiwa
Penunjukan areal hutan di Provinsi Riau sebagai kawasan hutan, termasuk
kawasan KHDTK Kepau Jaya (SK Menhut No.173/Kpts-II/1986).
1988 Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo
sepanjang 125,10 km, tanggal 18 Maret 1998 dan pengesahan BATB oleh
Menteri Kehutanan pada 20 Februari 1990.
Sebelum Merupakan areal Hak Pengusahaan Hutan PT Uni Seraya Timber1.
1993
1993 Surat Rekomendasi Kepala Kanwil Kehutanan Provinsi Riau kepada
Gubernur Riau No.666/Kwl-4/1993 tanggal 25 Mei tahun 1993 tentang
pembangunan HTI2 Trans PT Uni Seraya Timber. Dalam surat rekomendasi
disebutkan bahwa di dalam areal HTI trans terdapat areal penelitian dan
pengembangan lebah madu Kuok seluas 1.000 ha.
1993 Pembentukan Proyek Lebah Madu di bawah Balai Penelitian Kehutanan
Aek Nauli dengan areal seluas 1.000 ha3.
2000 Perubahan Proyek Lebah Madu menjadi Wana Riset II dengan tugas
melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.
2001 Perubahan Wana Riset II menjadi Loka Penelitian dan Pengembangan
Hasil Hutan Bukan Kayu (Loka Litbang HHBK) Kuok, di bawah Badan
Penelitian dan Pengembangan, Departemen Kehutanan. Loka Litbang
HHBK secara resmi terpisah dengan Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli.
Tupoksi Loka Litbang HHBK adalah melakukan penelitian pada produk
HHBK, termasuk lebah hutan.
2002 Pembangunan tegakan benih di Lubuk Sakat. Rencana pembangunan
tegakan benih tersebut dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
Pemberitahuan persiapan pembangunan tegakan benih di Lubuk Sakat
ditandai dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau ke Koor
dinator Wana Riset II (No.050/BBK/Set-3/2002 tanggal 10 Agustus 2002).
2002 Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian
Kehutanan No.1483/VIII/Set-3/2002 tanggal 12 September 2002 kepada
Kepala Loka Litbang HHBK Kuok tentang persiapan pembangunan
persemaian permanen dan tegakan benih di Lubuk Sakat dengan luas
100 ha untuk pembangunan tegakan benih dan 5 ha untuk persemaian
permanen. Selanjutnya, persetujuan pembangunan tegakan benih seluas
100 ha dan persemaian permanen seluas 5 ha diberikan oleh Kepala Loka
Litbang HHBK dengan menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
No. 184/LP2HHBK/R.17/2002 tanggal 16 September 2002. Kemudian
tindak lanjut dari Sekbadan No.1715/VIII/Set-4/2002 tanggal 19 Oktober
2002 ditujukan kepada Loka Litbang HHBK untuk membuat perjanjian
kerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam pembangunan
tegakan benih dan persemaian permanen.
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Kejadian/Peristiwa
Diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan seluas 550,16 ha di
dalam areal HPT Tesso Nilo.
Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Kehutanan No. SK.96/Kpts/VIII/2004 tentang Penunjukan
Loka Litbang HHBK sebagai penanggung jawab dan pengelola KHDTK
Kepau Jaya seluas 1.027 ha sebagai hutan penelitian. Selanjutnya,
Kepala Badan Litbang mengirim surat No.S.150/VII-KP/2005 ke Sekjen
Departemen Kehutanan tentang penunjukan KHDTK untuk Hutan
Penelitian Pakan Lebah Madu, Kepau Jaya.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.74/Menhut-II/2005 tentang
Penunjukan Kawasan HPT Tesso Nilo seluas 1.027 ha di Desa Kepau Jaya,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagai KHDTK untuk Penelitian
Pakan Lebah.
Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2006 tentang Penunjukan
Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (BPHPS) sebagai pengelola KHDTK
Kepau Jaya.
Sumber: Penelusuran dokumen dan wawancara (2015).

Berdasarkan sejarah pengelolaan areal KHDTK Kepau Jaya dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a.

Keterlibatan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi (BLI),
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam
kawasan hutan yang menjadi konflik berawal dari adanya proyek
pengembangan lebah madu yang merupakan stasiun riset Balai
Penelitian Kehutanan (BPK) Aek Nauli seluas 1.000 ha15. Proyek
Lebah Madu berubah menjadi Wana Riset II dengan fokus pada
rehabilitasi hutan dan lahan. Selama menjadi Wana Riset II, penelitian
di areal tersebut tidak dilakukan karena adanya perubahan tugas
organisasi. Selanjutnya, Wana Riset II berubah menjadi Loka Litbang
HHBK dengan tugas penelitian dan pengembangan HHBK, termasuk
lebah. Setelah menjadi HHBK, tidak banyak kegiatan yang dilakukan
di areal 1.000 ha yang dicadangkan untuk hutan penelitian.

15

Sampai saat ini, penulis belum menemukan peta areal proyek lebah madu yang menjadi cikal
bakal penetapan KHDTK Kepau Jaya. Dari hasil penelusuran, kawasan hutan yang diokupasi oleh
masyarakat adalah kawasan hutan eks-HPH yang telah berakhir masa konsesinya dan HTI Trans
PT Uni Seraya Timber yang tidak dilanjutkan. Akibatnya, kawasan hutan tersebut menjadi kawasan
yang tidak dikelola dan bersifat open access.
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Masyarakat pendatang yang masuk dan membuka areal sudah
menduduki kawasan tersebut sebelum keluarnya surat penetapan
KHDTK Kepau Jaya oleh Menteri Kehutanan.

c.

Masyarakat Jawa-Aceh berada di kawasan KHDTK Kepau Jaya
karena adanya program HTI trans16.

d.

Hubungan BP2TSTH dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
Penetapan kawasan hutan seluas 1.000 ha dalam bagian proyek
pengembangan lebah madu sebagai cikal bakal KHDTK Kepau Jaya
tidak diikuti dengan pengelolaan oleh pihak proyek pengembangan
lebah madu. Hanya ±10 ha yang dikelola dan berada di sekitar
areal gubuk kerja. Akibatnya, areal seluas 990 ha tidak dikelola.
Areal tersebut merupakan hutan produksi terbatas (HPT)17 dan
menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah sehingga di
areal tersebut dibangun tegakan benih dan persemaian permanen.
Proses perizinan ke pihak pengelola (dalam hal ini Wana Riset yang
selanjutnya menjadi Loka Litbang HHBK) telah dilakukan pada tahun
2002 dan telah disetujui. Pembangunan persemaian permanen
terlaksana pada tahun 2012, kerja sama antara BPDAS Indragiri
Rokan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. BP2TSTH selaku
pengelola KHDTK Kepau Jaya, tidak diikutsertakan.

2.

Subjek Konflik18
Subjek atau pelaku konflik di KHDTK Kepau Jaya dapat dibedakan

menjadi dua pihak, yaitu yang melakukan okupasi dan yang memiliki ke
wenangan pengelolaan KHDTK Kepau Jaya. Pelaku okupasi dapat dike
lompokkan menjadi masyarakat asli, masyarakat pendatang, dan perke
bunan kelapa sawit di dalam kawasan. Pihak yang mendapat kewenangan
dalam pengelolaan KHDTK Kepau Jaya adalah BP2TSTH Kuok.

16

17

18

Informasi lebih jauh mengenai awal mula masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan karena Dinas
Sosial memasukkan masyarakat tersebut, tetapi informasi lain mengatakan mereka masuk kawasan
hutan karena merambah/okupasi lahan.
Kewenangan tersebut berdasarkan UU otonomi daerah dan perimbangan kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Salah satu aspek yang diatur adalah kewenangan pengelolaan hutan
produksi yang tidak ada konsesi.
Istilah subyek konflik yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pelaku yang terlibat dalam
konflik perebutan areal hutan.
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BP2TSTH Kuok
BP2TSTH Kuok merupakan pengelola KHDTK Kepau Jaya (SK

Menhut No. 74/Menhut-II/2005 dengan luas areal pengelolaan sebanyak
1.027 ha). Tingkat keberhasilan pengelolaan, komunikasi dengan peme
rintah daerah setempat, dan pelibatan masyarakat yang masih kurang,
memberikan peluang terciptanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.
Kebijakan pengelolaan berseberangan dengan keinginan masyarakat
sekitar kawasan KHDTK Kepau Jaya yang menggantungkan hidupnya dari
keberadaan KHDTK Kepau Jaya. Keterlibatan berawal dari adanya proyek
pengembangan lebah madu Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Aek Nauli
seluas 1.000 ha19. Kemudian, Proyek Lebah Madu ini berubah menjadi
Wana Riset II dengan fokus pada rehabilitasi hutan dan lahan. Selama
menjadi Wana Riset II, penelitian di areal seluas 1.000 ha tersebut tidak
dilakukan karena adanya perubahan tugas organisasi. Selanjutnya, Wana
Riset II berubah menjadi Loka Litbang HHBK dengan tugas penelitian dan
pengembangan HHBK, termasuk lebah. Setelah menjadi HHBK, areal
1.000 ha yang dicadangkan untuk hutan penelitian tidak dimanfaatkan
secara maksimal karena tidak banyak kegiatan yang dilakukan.
b.

Badan Pertanahan Nasional
Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dalam

konflik yang terjadi, yaitu penerbitan sertifikat hak milik (SHM) pada
kawasan Hutan Tesso Nilo. Pada kurun waktu 2003-2004, diterbitkan
271 persil/SHM untuk 28 orang atas nama anak dan keluarga pemilik
perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luasan 511,24 ha. Luasan
tersebut berada di Kawasan Hutan Tesso Nilo, Desa Buluh Nipis atau Desa
Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penerbitan SHM
tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun
1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 03 Tahun 1999 jo. Nomor 09
Tahun 1999. Kasus tersebut melibatkan mantan Kepala BPN Kabupaten
Kampar serta beberapa pensiunan PNS BPN. Kasus tersebut ditangani
19

Sampai saat ini, penulis belum menemukan peta areal proyek lebah madu yang menjadi cikal bakal
penetapan KHDTK. Dari hasil penelusuran, kawasan hutan yang di okupasi oleh masyarakat adalah
kawasan hutan eks-HPH yang telah berakhir masa konsesinya dan HTI Trans PT Uni Seraya Timber
yang tidak dilanjutkan. Akibatnya, kawasan hutan tersebut menjadi kawasan yang tidak dikelola
dan bersifat open access
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oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah
II Sumatra dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru karena
diduga terdapat perkara korupsi. Terbitnya sertifikat tersebut merupakan
bentuk kerugian negara karena merupakan aset negara yang dikuasai
oleh perorangan dan tidak sesuai dengan peruntukannya.
c.

Perkebunan Kelapa Sawit di dalam Kawasan
Perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan dibagi menjadi tiga

kelompok pengelolaan, yaitu 1) perkebunan kelapa sawit milik perusahaan
besar, 2) perkebunan kelapa sawit milik perorangan (masyarakat
sekitar kawasan maupun luar kawasan) yang sudah terbit SHM, dan 3)
perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang belum terbit SHM, baik
masyarakat sekitar kawasan maupun luar kawasan. Peran perkebunan
besar kelapa sawit bermula pada 2003-2004 dengan pengajuan per
mohonan atas 271 persil sertifikat lahan/SHM di atas kawasan TNTN
dengan luas lahan 511,24 ha, kepada BPN Kampar. Saat transaksi, pemilik
perkebunan kelapa sawit menggunakan Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) sebagai dasar pengajuan penerbitan sertifikat dan diurus oleh
camat dan kepala desa setempat. KLHK mengupayakan agar lahan yang
telah terbit sertifikatnya dapat dikuasai kembali oleh pemerintah sehingga
areal yang sudah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dapat
dikembalikan menjadi kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya.
d.

Masyarakat
Masyarakat yang umumnya merupakan masyarakat Jawa-Aceh

sudah masuk ke kawasan KHDTK Kepau Jaya untuk mengonversi lahan
menjadi perkebunan sejak kawasan masih berstatus sebagai HPT Tesso
Nilo, HTI Trans PT Uni Seraya Timber. Masyarakat telah menduduki
kawasan tersebut sebelum keluarnya surat penetapan KHDTK Kepau
Jaya oleh Menteri Kehutanan. Masyarakat Jawa-Aceh berada di kawasan
KHDTK Kepau Jaya karena adanya program HTI trans20. Dengan adanya
perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan, masyarakat beranggapan
20

Informasi mengenai awal mula masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan karena ada pihak yang
memasukkan mereka; informasi lain mengatakan mereka masuk kawasan hutan karena merambah/
okupasi lahan.
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bahwa pemerintah tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Me
reka berargumen, apabila perusahaan dapat membangun perkebunan di
dalam kawasan hutan maka mereka juga berhak melakukan hal serupa.
Faktor perekonomian yang kian sulit mengakibatkan tekanan masyarakat
sekitar terhadap kawasan KHDTK Kepau Jaya makin tinggi. Masyarakat
yang berinteraksi/bergantung langsung dengan kawasan KHDTK Kepau
Jaya memanfaatkan lahan untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit,
penggembalaan, dan pencarian pakan ternak. Masyarakat berharap ada
kebijakan pengelolaan kawasan yang turut melibatkan masyarakat sekitar
kawasan.
Konteks konflik yang terjadi di KHDTK Kepau Jaya adalah kasus
konflik akibat adanya ketidaksepahaman antara pengelola KHDTK Kepau
Jaya (BP2TSTH Kuok) dengan masyarakat. Perbedaan pemahaman
tentang keberadaan KHDTK menyebabkan terjadinya perbedaan peng
aplikasian pengelolaan di lapangan, baik secara filosofis maupun prag
matis. Skala konflik sudah memasuki tahap eskalasi yang cukup besar.

3.

Wujud Konflik
Konflik dicirikan oleh adanya dua pihak atau lebih yang memiliki

perbedaan pemahaman/sikap yang berwujud dalam bentuk tindakan
yang saling mempertahankan pemahaman/sikapnya. Wujud konflik
yang terjadi di KHDTK Kepau Jaya adalah adanya pengambilan secara
paksa kawasan hutan negara yang dilakukan secara bersama-sama oleh
masyarakat maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit. Wujud konflik
di KHDTK Kepau Jaya sebagai berikut:
a.

Menguasai kawasan hutan dan membangun perkebunan kelapa sawit
secara permanen dan menerbitkan sertifikat. Tindakan ini dilakukan
oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

b.

Melakukan okupasi kawasan hutan dan mengubahnya menjadi areal
perkebunan kelapa sawit.

c.

Melakukan okupasi kawasan hutan kemudian menjualnya ke pihak
di luar desa. Areal tersebut selanjutnya menjadi milik perseorangan
yang berdomisili di luar Desa Kepau Jaya atau bahkan di luar Provinsi
Riau. Pemilik membayar buruh tani untuk mengelola.
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Gaya Konflik
Gaya konflik menunjukkan cara berkonflik pihak yang sedang ber

konflik. Gaya konflik yang diperlihatkan oleh masing-masing pelaku di
KHDTK Kepau Jaya sebagai berikut:
a.

BP2TSTH Kuok
Berbagai upaya telah dilakukan oleh BP2TSTH Kuok sebagai

pengelola KHDTK Kepau Jaya untuk sosialisasi keberadaan kawasan
tersebut. Penjelasan kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk sosi
alisasi serta beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar
kawasan seperti agroforestri, penanaman tanaman MPTS, dan pe
manfaatan HHBK seperti budidaya lebah penghasil madu.
BP2TSTH Kuok juga melakukan pendekatan hukum dengan meng
gugat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di dalam kawasan.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melakukan penahanan pemilik perusahaan. Dugaannya adalah melakukan
tindak pidana Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa mengerja
kan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara
tidak sah di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok
Hutan Tesso Nilo, di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
b.

Masyarakat Pendatang Jawa-Aceh
Gaya konflik yang diperlihatkan oleh masyarakat pendatang Jawa-

Aceh cenderung pasif. Masyarakat menyadari bahwa mereka berada di
areal hutan negara dan tidak bisa memiliki areal tersebut. Selama ini tidak
terjadi benturan fisik antara BP2TSTH Kuok dengan masyarakat.
c.

Masyarakat Asli
Gaya konflik yang diperlihatkan oleh masyarakat asli cenderung lebih

agresif dibandingkan dengan masyarakat pendatang. Hal ini ditunjukkan
dengan tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan okupasi di
kawasan KHDTK Kepau Jaya. Tindakan ekstrem yang pernah dilakukan
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adalah menyerang petugas yang melarang mereka membuka areal hutan
menjadi perkebunan kelapa sawit.
d.

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di dalam Kawasan
Gaya konflik yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit cenderung

pasif. Hal ini dikarenakan mereka telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan
oleh BPN Kampar.

D. Upaya Menemukan Masalah dan Penyelesaian Konflik
Berdasarkan hasil penentuan tipologi konflik dalam pemanfaatan
kawasan hutan di Riau ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan
dengan konflik kawasan hutan. Permasalahan tersebut adalah:
1.

Tata batas kawasan hutan yang tidak jelas dan bersih. Tata batas
kawasan hutan yang tidak jelas disebabkan oleh adanya tarikmenarik kepentingan antara para pihak. Ketidakjelasan status ini
menjadi daya tarik bagi pihak luar untuk melakukan okupasi. Legalitas
KHDTK Kepau Jaya masih berstatus penunjukan menambah panjang
konflik pemanfaatan kawasan. BP2TSTH Kuok sedang mengajukan
pengusulan penetapan KHDTK Kepau Jaya ke BPKH Wilayah XIX
Pekanbaru dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, KLHK.

2.

Tidak ada kesamaan antara kebijakan Kementerian Kehutanan
dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) terkait penerbitan
sertifikat tanah pada kawasan hutan. Contohnya adalah penerbitan
271 SHM oleh BPN Kampar, yang termasuk kawasan hutan inti di
wilayah Kepau Jaya dengan luas 550,16 ha. Proses hukum masih
berlangsung hingga sekarang.

3.

Pembuatan peraturan yang tidak melihat realita di lapangan sehingga
banyak kasus konflik terjadi karena adanya pemberian izin pada
kawasan yang sudah dihuni oleh masyarakat.
Menurut Heitler (1993), resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan

penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat
konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi
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terhadap konflik. Resolusi konflik dapat diartikan sebagai penyelesaian
konflik, yaitu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan
cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.
Malik, Wijardjo, Fauzi, & Royo (2003) menyebutkan ada dua cara yang
dapat ditempuh dalam menangani konflik. Pertama, dengan menempuh
jalur pengadilan; kedua, melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian
konflik melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan dana
yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dibuatlah mekanisme penyelesaian
di luar pengadilan. Resolusi konflik diperlukan karena potensi munculnya
kekerasan, ketidakadilan, kerugian ekonomi, keterbatasan pembangunan
pada tingkat lokal, dan merosotnya kredibilitas negara dalam hal keadilan
dan kapasitas penegakan hukum.
BP2TSTH selaku pengelola KHDTK Kepau Jaya harus mampu
menjaga dan mempertahankan lahan yang tersisa. Resolusi konflik
yang dapat dilakukan, yaitu perlu upaya pelibatan masyarakat berupa
pola kemitraan kehutanan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat
sekitar KHDTK Kepau Jaya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar
dapat memperoleh manfaat dari keberadaan KHDTK Kepau Jaya serta
memperoleh kesejahteraan tanpa merusak hutan dan merubah peruntukan
kawasan. Dengan demikian maka kelestarian hutan yang masih tersisa
akan tetap terjaga.
Dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/2016 Pasal 40 ayat 2(d) disebutkan bahwa “Pengelolaan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola kawasan hutan
dengan tujuan khusus”. Sementara itu, pada Pasal 43 ayat 1 disebutkan
“Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin
dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan areal konflik
dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin”.
Pola kemitraan dengan masyarakat yang dapat dikembangkan adalah
sistem HHBK budidaya lebah penghasil madu. Diperlukan upaya restorasi
ekosistem di KHDTK Kepau Jaya untuk menciptakan sumber pakan
lebah. Selain itu, juga dapat dilakukan pola kemitraan model agroforestri.
Sebelum menerapkan sistem kemitraan, hendaknya dilakukan sensus
penduduk yang berada di dalam kawasan KHDTK Kepau Jaya serta
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lahan yang sudah diokupasi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar
pihak pengelola mengetahui apabila ada pendatang baru yang masuk
untuk mengolah lahan di kawasan KHDTK Kepau Jaya. Pola kemitraan
dilakukan tanpa mengubah peruntukkan kawasan hutan yang telah
ditetapkan.
Pendataan kepemilikan tanah di dalam kawasan KHDTK Kepau Jaya
perlu dilakukan secara lintas instansi. Hal ini sekaligus untuk menelusuri
dari mana masyarakat bisa memiliki tanah di dalam kawasan KHDTK
Kepau Jaya. Diduga, ada praktik tindak pidana korupsi terkait dengan
penerbitan 271 sertifikat hak milik atas nama pemilik perkebunan kelapa
sawit dan kawan-kawan di KHDTK Kepau Jaya seluas 511,24 ha sehingga
upaya penegakan hukum perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera.
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BA B V II
KONFLIK YANG TERJADI
DI KHDTK RARUNG DAN
RESOLUSINYA: PENDEKATAN
TEORI DILEMA SOSIAL

Kresno Agus Hendarto, Yumantoko, & Tri Astuti Wisudayati

A. Pendahuluan
Pemerintah melalui Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
(TPPKA) menerima sebanyak 666 aduan kasus sengketa lahan.
Pemerintah pun akan menunjuk satu penanggungjawab di setiap
kementerian. Hal itu diputuskan dalam rapat yang digelar oleh Kepala
Staf Presiden Moeldoko, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti
Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kantor Staf
Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Menurut Siti salah
satu kasus sengketa lahan yang terjadi berkaitan dengan kawasan hutan,
di mana pemukiman masyarakat atau perusahaan masuk ke dalam batas
wilayah kawasan hutan (Detik.com, 2019).
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Berdasarkan hasil observasi berita artikel koran, peristiwa konflik
kehutanan pada tahun 2000 meningkat hampir 11 kali lipat dibandingkan
dengan tahun 1997. Frekuensi konflik pada tahun 2001 dan 2002
cenderung menurun, tetapi masih dua kali lebih banyak dibandingkan
dengan yang terjadi pada tahun 1997 (Wulan, Yasmi, Purba, & Wollenberg,
2004). Lebih lanjut, dinyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik
dapat dibagi ke dalam lima kategori utama, yaitu karena masalah tata
batas, pencurian kayu, perambahan hutan, kerusakan lingkungan, dan
peralihan fungsi kawasan.
Dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999, kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan Hutan
Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rarung ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4762/
MenLHK-PKTL/KUH/PLA-2/10/2016 dengan luas 325,868 ha. Dilihat
dari fungsinya, KHDTK Hutan Penelitian Rarung adalah kawasan hutan
dengan fungsi lindung (BPPTHHBK, 2018). Gambar 17 menunjukkan peta
areal KHDTK Rarung.

Sumber: BPPTHHBK (2017)

Gambar 17 Peta areal KHDTK Rarung

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK Hutan Penelitian
Rarung diarahkan untuk mewujudkan KHDTK litbang bidang hasil hutan
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bukan kayu sesuai tupoksi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Hasil Hutan Bukan Kayu (BPPTHHBK). Kegiatan tersebut diarahkan guna
mewujudkan: 1) pengelolaan hutan secara lestari, dan 2) peningkatan nilai
tambah hasil hutan bukan kayu untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian, kegiatan litbang hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat men
jadi pemandu dan penunjang bagi penyelenggaraan pengurusan hutan
dengan fungsi lindung. Untuk mendukung kegiatan, pengelolaan KHDTK,
dan terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan HHBK maka
diperlukan dukungan dan kerja sama dengan lembaga penelitian lainnya,
perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Meskipun dukungan dan
kerja sama tersebut telah dilakukan, tidak berarti bahwa konflik dengan
masyarakat dalam pengelolaan KHDTK Rarung akan hilang.
Teori adalah suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan
dan mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial
sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial
(Neuman, 2019). Ia juga menyampaikan bahwa teori adalah seperangkat
konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat
fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antarvariabel
sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.
Wiersma & Jurs (2008) menyatakan bahwa teori adalah generalisasi
atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan
berbagai fenomena secara sistematik, menyediakan konsep-konsep yang
relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam
mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan, dan membantu
dalam memberikan makna terhadap data.
Dilema sosial didefinisikan sebagai situasi di mana tindakan nonkooperatif (kadang-kadang) menggoda bagi setiap individu karena ia
menghasilkan utilitas yang lebih tinggi (sering kali dalam jangka pendek)
untuk diri sendiri, dan bila semua individu mengejar tindakan nonkooperatif ini, semua (sering kali dalam jangka panjang) lebih buruk
daripada bila semua bekerja sama (Van Lange, Joireman, Parks, & Van
Dijk, 2013). Definisi yang mereka berikan telah mencakup ‘korelasi’
dengan waktu sehingga konsekuensi untuk diri sendiri sering bersifat
jangka pendek, sementara konsekuensi untuk kolektif sering kali

128

|

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

terungkap dalam periode waktu yang lebih lama. Dengan demikian,
dilema sosial melibatkan interaksi antara motif egois dan kerja sama
yang membutuhkan pengorbanan individu dalam jangka pendek untuk
kepentingan semua individu dalam jangka panjang.
Berangkat dari hal tersebut, dengan menggunakan teori dilema sosial,
tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan konflik di KHDTK Rarung
dan resolusi konflik yang telah dilakukan. Dimulai dengan teori dilema
sosial, permasalahan di KHDTK Rarung, upaya mengatasi permasalahan
di KHDTK Rarung, dan terakhir bagaimana teori dilema sosial dapat
digunakan untuk mengurangi konflik yang terjadi.

B. Teori Dilema Sosial
Ciri-ciri dasar kehidupan kelompok adalah bahwa hasil seorang
anggota kerap kali tergantung, tidak hanya berasal dari aksinya, tetapi
juga atas aksi orang lain dalam kelompoknya. Keadaan saling bergantung
antara anggota kelompok, mendukung secara kuat perilaku yang
menguntungkan satu sama lain (Baron & Kerr, 2003). Sebagai contoh,
sebuah tim sepak bola. Untuk memperoleh gelar juara, seluruh anggota
harus melakukan yang terbaik bagi tim. Di sisi lain, kompetisi murni
atau situasi jumlah gol ketika setiap pemain ingin menjadi “top scorer”
(pencetak gol terbanyak) di mana keuntungan bagi seseorang adalah
kerugian bagi pihak lain.
Dilema sosial tampak ketika ada konflik kepentingan jangka pendek
dan jangka panjang. Dilema sosial adalah situasi di mana keuntungan
jangka pendek yang dipilih seorang individu akan memiliki konsekuensi
negatif pada kelompok. Komorita & Parks (1995) menyatakan bahwa
dilema sosial adalah situasi di mana setiap orang yang terlibat dapat
meningkatkan hasil individual mereka dengan bertindak menang sendiri
(egois), tetapi bila semua (atau kebanyakan) orang melakukan hal yang
sama, hasil akhir yang didapat oleh semua orang akan berkurang. Mereka
menyatakan pula bahwa orang-orang dalam situasi seperti ini harus
berurusan dengan motif campuran: terdapat alasan untuk bekerja sama
(menghindari hasil negatif untuk semua orang), tetapi ada juga alasan
untuk berkompetisi (untuk melakukan hal terbaik bagi diri sendiri).
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Mengapa dilema sosial penting untuk dipelajari? Baron & Kerr (2003)
menyatakan bahwa pentingnya dilema sosial adalah 1) karena dilema
sosial berhubungan dengan pernyataan dasar tentang kehidupan sosial:
apakah orang selalu akan mengikuti keuntungan mereka sendiri? Jika
jawabannya “ya”, apakah akan berdampak buruk pada kelompok? Di kon
disi seperti apa orang akan mengorbankan kepentingan dirinya untuk se
suatu yang biasa?; (2) alasan mempelajari dilema sosial adalah karena hal
ini sesuatu yang terasa biasa namun memiliki konsekuensi yang penting.
Salah satu ilustrasi klasik dari situasi dilema sosial dikenal dengan
nama prisoner’s dilema/ dilema tersangka (Baron & Branscombe (2012);
Baron & Kerr (2003); Myers (2012). Untuk lebih jelasnya, hal ini dijelaskan
secara ringkas sebagai berikut.
Dawes (1980) menyatakan bahwa dilema tersangka adalah kiasan
yang sering digunakan dalam penelitian psikologi, sosiologi, dan ekonomi
untuk memodelkan situasi konflik sosial antara dua individu. Kedua
individu tersebut dapat memilih, bekerja sama atau berkompetisi. Ada
imbalan yang berbeda dari pilihan mereka. Jika keduanya bekerja sama,
mereka akan memperoleh imbalan yang besar. Sebaliknya, bila keduanya
berkompetisi, setiap individu akan memperoleh imbalan yang jauh lebih
kecil, atau kehilangan yang berarti. Yang juga menarik adalah bila salah
satu dari individu tersebut memilih bekerja sama dan individu lain memilih
berkompetisi. Dalam kejadian ini, individu yang memilih berkompetisi
akan memperoleh hasil yang lebih besar dibanding individu yang memilih
bekerja sama.
Tersangka B
Mengaku

Tidak Mengaku
10
tahun

Mengaku

5 tahun

Tidak Mengaku

Tersangka A

5 tahun

0 tahun
1 tahun

0 tahun

10
tahun

1 tahun

Sumber: Myers (2012)

Gambar 18 Dilema tersangka
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Bagaimana dengan konflik di kehutanan? Wulan et al. (2004) me
nyatakan bahwa berdasarkan berita di media massa dan informasi di
lapangan, yang memicu terjadinya konflik adalah:
1.

Perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan pada kawasan
hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran
mengenai kewenangan dalam pengelolaannya.

2.

Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilaku
kan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya se
hingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan.

3.

Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelo
laan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

4.

Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi yang menyebab
kan terjadinya degradasi manfaat suatu SDA dan kerusakan mutu
lingkungan di suatu daerah.

5.

Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya, dari
hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai
permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Permasalahan di KHDTK Rarung
Masyarakat sekitar KHDTK Rarung memiliki ketergantungan dengan
alam. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka memanfaatkan hutan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutan dan masyarakat sekitarnya
membentuk simbiosis yang saling menguntungkan. Hutan memerlukan
masyarakat sekitar sebagai benteng dari kerusakan akibat oknum yang
ingin mengambil keuntungan pribadi tanpa melihat efek ke depan. Masya
rakat mendapatkan keuntungan dari menjaga hutan karena karena bahan
pangan, obat, air, udara, dan lainnya tersedia dalam jumlah yang banyak.
Interaksi antara masyarakat dengan alam di KHDTK Rarung
menyebabkan daerah ini memiliki dinamikanya sendiri. Permasalahan
sering ditemui terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan.
BPPTHHBK selaku pengelola memiliki kewenangan menggunakan wilayah
tersebut untuk penelitian dan pengembangan sesuai Surat Keputusan
(SK) penetapan KHDTK. Hal ini memberi konsekuensi pengelola untuk
memanfaatkan sumber daya sesuai aturan-aturan yang berlaku. Aspek
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ini memberi legitimasi pada BPPTHHBK untuk melaksanakan kegiatan di
wilayah KHDTK.
Masyarakat menggunakan lahan KHDTK untuk keperluan sehari-hari.
Praktik pertanian yang dilakukan masyarakat di KHDTK dengan menanam
tanaman semusim atau memungut jenis tanaman tertentu (pakis untuk
sayur-mayur, baik keperluan konsumsi sendiri maupun dijual ke pasar).
Rumput sebagai pakan ternak yang melimpah ikut menarik masyarakat
luar yang bukan warga setempat atau penggarap ikut masuk ke dalam
KHDTK. Pertentangan sering terjadi ketika keinginan pengelola tidak
sejalan dengan keinginan beberapa penggarap lahan. BPPTHHBK lebih
mementingkan aspek legal sebagai lembaga pengelola KHDTK dengan
konsekuensi-konsekuensi berdasar hukum yang berlaku. Di sisi lain,
masyarakat atau penggarap merasa bahwa apa yang mereka lakukan
di wilayah KHDTK merupakan kegiatan turun-temurun yang sudah
diwariskan nenek moyang mereka. Kegiatan yang dilakukan adalah dalam
rangka untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya melalui tanaman
yang mereka kelola. Menurut tipologinya, pertentangan atau konflik di
bidang kehutanan dapat dilihat dalam beberapa tipe, antara lain (Safitri et
al., 2011):
1.

Konflik antara masyarakat adat dengan KLHK. Ini terjadi akibat ditun
juk dan/atau ditetapkannya sebuah wilayah adat sebagai kawasan
hutan Negara.

2.

Konflik antara masyarakat vs KLHK vs BPN, sebagi contoh adalah
konflik penerbitan bukti hak atas tanah pada wilayah yang dikla
sifikasikan sebagai kawasan hutan.

3.

Konflik antara masyarakat transmigran vs masyarakat (adat/lokal) vs
KLHK vs pemerintah daerah vs BPN, misalnya konflik karena program
transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan.

4.

Konflik antara masyarakat petani pendatang vs KLHK vs pemerintah
daerah, misalnya konflik karena adanya gelombang petani pendatang
yang memasuki kawasan hutan dan melakukan aktivitas pertanian di
dalam kawasan tersebut.

5.

Konflik antara masyarakat desa vs KLHK, contohnya konflik karena
kawasan hutan memasuki wilayah desa.
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Konflik antara calo tanah vs elite politik vs masyarakat petani vs KLHK
vs BPN, seperti konflik karena adanya makelar/calo tanah yang umum
nya didukung oleh ormas/parpol yang memperjual-belikan tanah ka
wasan hutan dan membantu penerbitan sertifikat pada tanah tersebut.

7.

Konflik antara masyarakat lokal (adat) vs pemegang izin. Meskipun ini
terjadi akibat KLHK melakukan klaim secara sepihak atas kawasan
hutan dan memberikan hak memanfaatkannya kepada pemegang
izin, sering kali tipologi ini juga dipicu karena pembatasan akses
masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin.

8.

Konflik antar-pemegang izin kehutanan dan izin-izin lain seperti
pertambangan dan perkebunan.

9.

Konflik karena gabungan berbagai aktor 1-8.
Berdasar tipologi tersebut, pertentangan yang terjadi di wilayah

KHDTK Rarung lebih banyak dipicu karena pertentangan antara petani
pendatang dengan pemerintah/pengelola atau tipologi nomor 4. Meskipun
tidak menutup kemungkinan pertentangan juga terjadi antara petani yang
sudah menetap dengan pengelola, namun eskalasinya kurang terlihat
karena biasanya penggarap yang sudah lama memiliki hubungan baik
dengan kelompok tani, pengelola, dan masyarakat sekitar. Masyarakat
dapat memiliki lahan garapan terutama karena sistem kepemilikan
dapat berpindah tangan atau dengan kata lain dapat diperjual-belikan.
Garapan ini memberi peluang kepada masyarakat dari luar wilayah
Rarung untuk mengelola lahan di sana. Praktik jual-beli lahan garapan
sudah berlangsung lama. Akibatnya, baik koordinasi antara penggarap
dan kelompok, maupun penggarap dan pengelola menjadi tidak baik. Hal
ini tidak hanya menyebabkan permasalahan antara penggarap dengan
BPPTHHBK, tetapi terkadang antar-masyarakat juga terjadi klaim tanah
garapan (hal ini kurang terlihat karena memerlukan studi lebih lanjut).
Secara garis besar, pertentangan antara pengelola dengan petani di
KHDTK Rarung antara lain dipicu karena pembersihan lahan dengan
pembakaran dan obat kimia, praktik pertanian sawah di kawasan hutan,
dan illegal logging (wawancara dengan Slamet, 2019; Nur, 2019).
Kasus pembersihan lahan dengan pembakaran dan bahan kimia
menjadi salah satu permasalahan di wilayah KHDTK dan menyulut
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ketegangan antara pihak terkait dengan oknum penggarap (wawancara
dengan Nur, 2019). Pembersihan lahan menggunakan cara demikian tidak
dibenarkan karena akan merusak lingkungan. Hal ini akan mengganggu
kinerja para pihak, terutama yang sedang melakukan penelitian dan
pengembangan di KHDTK. Penelitian di KHDTK tidak hanya dilakukan
oleh peneliti dari lembaga internal tetapi beberapa institusi menggunakan
KHDTK untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian karena memiliki banyak
potensi sumber daya hutan untuk diteliti. Kejadian seperti ini tidak berhenti
sampai sekarang karena ketidaktahuan masyarakat akan fungsi KHDTK.
Beberapa peneliti mengeluhkan tindakan oknum petani karena dapat
menghambat kinerja penelitian. Beberapa kejadian telah menghanguskan
tanaman penelitian maupun pohon di KHDTK, salah satunya tanaman
pada penelitian hama di KHDTK yang harus kehilangan tanaman di plot
penelitiannya. Untuk mengatasi hal ini, pengelola menemui petani untuk
berbicara secara baik agar kebiasaan tersebut dapat digantikan dengan
cara yang lebih baik atau dengan cara yang pro lingkungan (wawancara
dengan Setyayudi, 2019).
Ketegangan lain antara pengelola dengan petani, yaitu adanya
beberapa orang yang mempraktikkan pertanian sawah di kawasan hutan.
Di KHDTK Rarung terdapat dua titik lokasi praktik pertanian sawah yaitu
dataran tinggi sebelah utara dan di bagian selatan. Beberapa petani
memanfaatkannya untuk menanam padi dengan sistem tadah hujan.
Menurut sudut pandang pengelola, hal ini tidak dibenarkan karena
peruntukan hutan lindung adalah untuk melindungi daerah di sekitarnya
agar lingkungan tetap lestari. Lahan pertanian sawah merupakan pertanian
intensif yang menghilangkan tanaman kayu.
Petani memiliki pandangan sendiri terkait sawah di dalam kawasan.
Mereka merasa apa yang dilakukannya merupakan kebiasaan yang
diwariskan oleh para pendahulu mereka. Keyakinan seperti ini menjadi
alasan mengapa kebiasaan petani tetap dipertahankan sejak lama.
Mereka memahami bahwa lahan yang mereka garap memiliki nilai
ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lahan hutan akan memberi
penghasilan dalam bentuk hasil bumi melalui sayur-mayur dan buahbuahan yang dapat mereka panen.
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Upaya mediasi sudah dilakukan agar praktik pertanian sawah tidak
menimbulkan permasalahan di kemudian hari, di antaranya mengajak
dialog (mendatangi petani langsung dan berdiskusi). Akan tetapi, hal ini
tidak menghentikan praktik persawahan di dalam kawasan. Petugas
KHDTK mengkhawatirkan kasus tersebut dapat mendorong petani lain
meniru praktik pertanian sawah di kawasan. Untuk mengatasi hal demikian
maka dilakukan sosialisasi kepada penggarap lainnya agar kesadaran
menjaga hutan menjadi meningkat dengan tidak melakukan pertanian
yang merusak hutan.
Pertentangan lain, yaitu terjadinya penebangan liar di wilayah
KHDTK. Pencurian dilakukan oleh bukan penduduk setempat dengan
memanfaatkan kelengahan aparat dan masyarakat sekitar. Warga sekitar
menolak pencurian kayu di wilayah KHDTK karena hal ini akan merusak
lingkungan. Tindakan semacam ini menyebabkan kerugian besar, bukan
hanya bagi pengelola tetapi juga lingkungan. Berhasilnya pengungkapan
kasus penebangan liar karena partisipasi warga sekitar, misalnya kejadian
penebangan liar pada 28 Januari 2017. Sebelum dilakukan penangkapan,
sejumlah warga sekitar menyaksikan beberapa orang melakukan aktivitas
penebangan pada sore hari dan langsung melapor kepada petugas KHDTK.
Mengetahui kejadian tersebut, dilakukan patroli pada malam harinya di
wilayah penebangan. Petugas dan warga berhasil menggerebek pelaku
penebangan liar. Kejadian tersebut dilaporkan kepada kepolisian dan pelaku
mendapatkan hukuman pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa masya
rakat sekitar memiliki kepedulian yang besar terhadap KHDTK dan pe
rusakan lingkungan dilakukan oleh warga yang berasal jauh dari KHDTK.

Sumber: Ali Setyayudi, wawancara

Gambar 19 Potret konflik di KHDTK Rarung
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D. Upaya Mengatasi Permasalahan di dalam KHDTK
BPPTHHBK selaku pengelola KHDTK melakukan upaya dalam
rangka meminimalisir, bahkan menghilangkan permasalahan, namun
hal ini tidak mudah. Ada dua metode yang digunakan, yaitu pendekatan
jangka pendek dan pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka
pendek lebih pada penyelesaian ketika kejadian berlangsung, misalnya
kejadian pencurian kayu pada tanggal 28 Januari 2017. Untuk kasus
pembersihan lahan dengan pembakaran dan kimia, pengelola melakukan
sosialisasi ke petani. Mereka memberi pemahaman akan bahaya yang
ditimbulkan. Untuk praktik pertanian sawah di wilayah KHDTK, pengelola
melakukan sosialisasi kepada penggarap tentang penggarapan lahan
berkelanjutan.
Pendekatan jangka panjang lebih pada upaya melestarikan ling
kungan dan menyejahterahkan penduduk setempat. Permasalahan dalam
kawasan diharapkan dapat berkurang seiring meningkatnya pendapatan
penggarap dan masyarakat sekitar. Walaupun membutuhkan durasi
waktu yang panjang, hal ini merupakan bagian dari resolusi konflik.
Jenis kegiatannya masuk dalam program pemberdayaan masyarakat.
Pendekatan ini bertujuan untuk menguatkan posisi masyarakat, terutama
dalam aktivitas mereka sehari-hari yang berkaitan dengan KHDTK.
Pengelola mengerahkan sumber daya dalam rangka merangkul
masyarakat sekitar KHDTK agar mau bekerja sama menjalankan program
pemberdayaan masyarakat ada terbangun sinergi antara pengelola
dengan masyarakat sekitar. Tujuannya bukan untuk menyingkirkan ativitas
masyarakat di dalam hutan tetapi lebih pada upaya kerja bersama-sama
di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan. Petani penggarap
memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidup melalui KHDTK,
sedangkan pengelola memiliki kepentingan memanfaatkan KHDTK untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan sekaligus mengelola kawasan
agar tetap berfungsi dengan baik.
Ruang diskusi dengan masyarakat dibuka lebar, khususnya peng
garap (kelompok tani) untuk membahas permasalahan yang dihadapi
di KHDTK. Upaya membuka diri merupakan langkah penting dalam
mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau terlibat dalam berbagai
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kegiatan yang diadakan oleh pengelola. Prinsip yang digunakan adalah
kesetaraan antara pengelola dengan penggarap. Pengelola sadar
bahwa paradigma pengelolaan hutan yang sebelumnya bersifat dari
atas ke bawah atau lebih banyak ditentukan oleh pemerintah, kini prinsip
kesetaraan antara pengelola, masyarakat, dan pihak ketiga menjadi
arus utama baru. Harapannya, masing-masing pihak memiliki satu visi
pengelolaan yang berkelanjutan. Kerja sama berasal dari kedua belah
pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa lebih dominan. Ketika
dominasi berlangsung, keinginan kerja sama menjadi hilang. Kolaborasi
antar-pihak diharapkan dapat meredam berbagai pertentangan yang
terjadi selama ini. Inisiatif berasal dari dua sisi yakni pihak pengelola yaitu
BPPTHHBK dengan petani penggarap dan atau pihak ketiga. Prinsip inilah
yang akan terus dikembangkan oleh pengelola KHDTK Rarung.
Berikut beberapa contoh (BPPTHHBK, 2017):
1.

“Konservasi dan Pemanfaatan Bambu Tabah Berbasis Masyarakat
untuk Perbaikan Ekologi dan Ekonomi Masyarakat Sekitar KHDTK
Rarung” adalah kegiatan kerja sama Kelompok Tani Patuh Angen
dengan Yayasan Kehati.

2.

“Pembangunan Sumber Benih Semai dan Areal Sumber Daya
Genetik” yang merupakan kerja sama antara BPPTHHBK dengan
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Dodokan
Moyosari.
Ruang publik dapat menjadi konsep yang dapat diterapkan dalam

usaha untuk menguatkan komunikasi antar-anggota petani untuk memi
nimalisir permasalahan-permasalahan di dalam hutan. Dalam konsep
ruang publik, orang-orang dapat berdiskusi dalam forum tertentu secara
langsung tanpa ada penghalang dalam membahas permasalahan yang
mereka hadapi. Mereka akan membicarakan hal penting di dalam ke
hidupan mereka, terutama terkait dengan hutan. Diskusi yang berkualitas
akan menjadi dasar dalam membentuk diskursus tentang hutan di mana
mereka tinggal. Untuk memfasilitasi hal ini, pengelola KHDTK bekerja
sama dengan masyarakat sekitar hutan dalam membentuk kelompok tani.
Selain sebagai tempat diskusi, kelompok-kelompok tani dapat menjadi
wadah untuk menjalin komunikasi dengan pengelola agar program berjalan
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dengan baik. Keputusan yang akan dilaksanakan pengelola di dalam
wilayah hutan akan mendapat banyak masukan dari forum yang terdiri dari
kelompok-kelompok penggarap KHDTK. Hal itu akan menguatkan mereka
sebagai institusi yang sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga
pengelola. Pengakuan ini sangat penting mengingat banyak permasalahan
yang ditimbulkan oleh meningkatnya petani pendatang yang menguasai
lahan di KHDTK Rarung.
Hingga saat ini ada 400 petani penggarap dalam empat kelompok tani
di KHDTK. Kelompok didasarkan pada kesamaan lokasi tinggal petani.
Kelemahan dari sistem seperti ini adalah masing-masing anggota memiliki
lahan garapan yang berbeda. Satu petani bisa saja menggarap lahan yang
lokasinya jauh dari anggota-anggota yang lain. Setelah mendapat banyak
masukan, sistem kelompok diganti dengan sistem per blok pada tahun
2018. Pada sistem ini anggota kelompok merupakan petani yang samasama menggarap blok tertentu. Petani berasal dari lokasi yang berbedabeda, tetapi karakterisktik lahan garapan banyak memiliki kesamaan.
BPPTHHBK telah melaksanakan beberapa program pemberdayan
masyarakat sebagai upaya untuk meminimalisir pertentangan di KHDTK
dengan merangkul kelompok-kelompok tani. Dalam beberapa tahun ini
petani penggarap di KHDTK mendapat pelatihan seperti kopi sambung,
perlebahan, bambu, dan pengembangan tanaman vanili. Hal ini dilakukan
agar petani mendapatkan variasi sumber pendapatan. Dalam tahapan ini,
sosialisasi dilakukan tidak ke semua petani penggarap. Beberapa petani
dipilih untuk mengikuti pelatihan. Peserta tersebut diharapkan dapat
menerapkan apa yang didapat dan menularkan kepada petani yang lain.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan menjaga sumber
daya alam yang diwujudkan dalam aktivitas mereka sehari hari dengan
sikap positif yang pro lingkungan. Permasalahan yang masih menjadi
pekerjaaan rumah pengelola KHDTK, yaitu bagaimana meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam program-program kehutanan, terutama
petani penggarap. Salah satu program yang sedang dirancang untuk
jangka panjang yaitu program pemberdayaan dalam bentuk kemitraan.
Program ini dipilih berdasarkan diskusi yang berlangsung lama antara
kelompok tani dengan pengelola. Program kemitraan memberikan ruang
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baru kepada petani penggarap untuk dapat mengelola lahan garapan
secara lebih baik. Dalam program ini akan ada pembinaan dari instansi
terkait untuk meningkatkan kapasitas penggarap. Pertentangan yang
terjadi di wilayah Rarung disajikan dalam Tabel 23.
Tabel 23 Pemicu Pertentangan di Kawasan KHDTK Rarung
No.

Jenis Pemicu

1.

Pembersihan
lahan dengan
cara dibakar dan
kimiawi
Praktik
pertanian
sawah di dalam
kawasan hutan
Penebangan liar

2.

3.

Sejak dahulu
hingga
sekarang

Penyelesaian
Hasil/
Jangka
Jangka Panjang
Keterangan
Pendek
Dialog dengan Pemberdayaan Praktik ini masih
petani yang
masyarakat
berlangsung
bersangkutan

Sejak dahulu
hingga
sekarang

Dialog dengan Pemberdayaan
petani yang
masyarakat
bersangkutan

Praktik ini masih
berlangsung

Sejak dahulu,
namun
kasusnya
terus
menurun

Penangkapan Pemberdayaan
pelaku dan
masyarakat
diproses
secara hukum

Belum ada
kejadian setelah
penangkapan
pelaku tanggal
28 Januari 2017

Periode

Sumber: Slamet, wawancara (2019); Nur, wawancara (2019)

E. Bagaimana Agar Konflik di KHDTK Berkurang?
Definisi umum dari dilema sosial adalah situasi di mana sekelompok
N-orang (N ≥2) harus memilih antara memaksimalkan kepentingan diri
sendiri dan memaksimalkan kepentingan kolektif. Secara umum akan lebih
menguntungkan bagi setiap orang untuk memaksimalkan kepentingan
egois tetapi jika semua memilih untuk memaksimalkan kepentingan egois,
semua lebih buruk daripada jika semua memilih untuk memaksimalkan
kepentingan kolektif (Komorita & Parks, 1995). Dengan menggunakan
definisi ini maka konflik akan timbul bila seseorang lebih memaksimalkan
kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dibanding dengan kepentingan
kolektif.
Dilema sosial ditandai oleh dua sifat: a) keuntungan sosial setiap
individu untuk berperilaku egois lebih tinggi daripada keuntungan untuk
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berperilaku kooperatif, terlepas dari apa yang dilakukan individu lainnya;
namun b) semua individu akan menerima keuntungan yang lebih rendah
jika semua egois dibandingkan jika semua bekerja sama (Dawes, 1980).
Merujuk pada teori dilema sosial dan konflik yang terjadi di KHDTK
Rarung, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik,
yaitu:

1.

Komunikasi
Komunikasi yang terbuka, jelas, dan terus-menerus akan mengu

rangi ketidakpercayaan (Myers, 2012). Masih dari referensi yang sama
dinyatakan pula bahwa penelitian eksperimen terkait komunikasi men
dapatkan hasil bahwa komunikasi dapat mengurangi ketidakpercayaan
dan memungkinkan terjadinya kesepakatan yang akan mengantarkan
kepada perbaikan bersama. Komunikasi juga bisa meningkatkan keinginan
untuk bekerja sama sebesar 40%. Selain itu, dibandingkan dengan ukuran
kelompok, identitas kelompok, dan besarnya iming-iming untuk bertindak
egois, komunikasi memberikan efek yang paling besar pada kerja sama
(Sally, 1995).
Komunikasi yang bagaimana yang dapat dilakukan? Dengan
berkembangnya teknologi, selain menggunakan tatap muka maka
komunikasi bisa juga dilakukan dengan menggunakan media sosial.
Balliet (2010) lebih menyarankan menggunakan tatap muka dalam
berkomunikasi. Adapun alasannya adalah:
a.

Diskusi tatap muka lebih dinamis dan lancar daripada komunikasi
yang dimediasi komputer elektronik (media sosial) dan memungkinkan
individu secara lebih akurat mengatasi masalah dan kekhawatiran
penting yang muncul. Dalam diskusi tatap muka, ada norma dan
aturan komunikasi yang lebih menonjol yang memungkinkan masalah
ditangani secara lebih akurat dan efektif. Seorang individu dapat
mengemukakan kekhawatiran atau gagasan dan mengharapkan yang
lain untuk mengatasinya.

b.

Isyarat sosial lain seperti pandangan mata, suara, dan sentuhan,
sering kali tidak tersedia dalam pesan tertulis atau berkomunikasi
melalui media sosial.
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Bagaimana komunikasi dilakukan? Sebaiknya komunikasi dilaku
kan berulang-ulang (tidak hanya satu kali). Dalam penelitiannya, Ostrom,
Walker, & Gardner (1992) melaporkan serangkaian studi yang menunjuk
kan bahwa satu kali komunikasi pada awalnya akan meningkatkan kerja
sama, tetapi kemudian kerja sama dapat berkurang setelah beberapa
percobaan. Di sisi lain, komunikasi yang berulang akan membuat tingkat
kerja sama sangat tinggi. Selain dilakukan berulang kali, jumlah kelompok
masyarakat yang diajak komunikasi sebisa mungkin dalam jumlah
(ukuran) kecil.
Di KHDTK Rarung, komunikasi dengan masyarakat sekitar dapat
dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
telah dilakukan (misalnya: sosialisasi peraturan dan kebijakan kehutanan,
penyuluhan kehutanan, penguatan teknologi dan kelembagaan usaha
petani berbasis agroforestri, implementasi program kemitraan kehutanan,
dan pengembangan jenis komersial bambu tabah dan lebah trigona de
ngan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat). Sedapat mungkin kegiatan
pemberdayaan masyarakat mengikutsertakan masyarakat sekitar KHDTK
sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara bergiliran dari satu tempat
ke tempat lainnya. Kelemahan dari kegiatan pemberdayaan yang sering
dilakukan adalah orang yang diajak hanya itu-itu saja (tertentu, yang mau
dan yang mampu). Di masa mendatang perlu dilakukan upaya sebaliknya.

2.

Kepercayaan Timbal-Balik
Faktor timbal balik merupakan faktor yang paling pasti dalam pengu

rangan konflik (Baron & Branscombe, 2012). Dinyatakan bahwa sepanjang
hidup, kita cenderung mengikuti prinsip ini, yaitu memperlakukan orang
lain sebagaimana mereka telah memperlakukan kita. Ketika orang lain
mementingkan “kita” dan menomor sekiankan kepentingan pribadinya,
biasanya kita akan melakukan hal yang sama. Ada banyak bukti bahwa
norma timbal balik relevan dan penting dalam situasi dilema sosial
(Patchen, 1987; Komorita, Hilty, & Parks, 1991; Komorita, Parks, &
Hulbert, 1992).
Salah satu penelitian menarik adalah yang dilakukan oleh
Chaudhuri, Sopher, & Strand (2009). Dalam penelitian laboratorium,
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mereka menghubungkan antara kepercayaan dan kerja sama. Hasilnya
menunjukkan bahwa perilaku kerja sama dalam dilema sosial terkait
erat dengan perilaku saling percaya. Di KHDTK Rarung, sama seperti
poin komunikasi di atas, dapat dilakukan dengan mendompleng kegiatan
perberdayaan. Dalam melakukan pemberdayaan, transparansi dan keter
bukaan adalah dua hal yang harus selalu dilakukan.

3.

Regulasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi berarti aturan.

Sebagai ilustrasi, perlukah tradisi perburuan ikan paus di Lamalera,
Lembata, NTT diatur? Apakah dengan pengaturan (penjadwalan) yang
baik dapat mencegah kepunahan?
Dengan analogi tersebut, regulasi pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan KHDTK Rarung perlu dibuat dengan tujuan untuk kebaikan
bersama. Satu hal yang menarik adalah bahwa bagaimanapun,
regulasi memerlukan biaya dalam hal pembuatan dan penegakannya
(Myers, 2012). Pertanyaan yang timbul adalah, pada titik mana regulasi
dibuat sehingga manfaat yang diperoleh melebihi biaya regulasi yang
dikeluarkan? Di KHDTK Rarung, pembuatan, sosialisasi, monitoring, dan
evaluasi terhadap regulasi yang dibuat perlu dilakukan.

F. Penutup
Hipotesis nol dari teori dilema sosial adalah bahwa pada dasarnya
manusia akan mementingkan diri sendiri dan berupaya untuk memaksi
malkan keuntungannya (utilitasnya) dalam situasi pengambilan keputusan
yang strategis (Chaudhuri, Sopher, & Strand, 2009). Teori ini merupakan
alat analisis yang sangat kuat untuk memahami perilaku kerja sama
kolektif dalam banyak sistem di dunia nyata (Xia, Miao, & Zhang, 2013).
Dengan menggunakan teori dilema sosial, tulisan ini menjelaskan
konflik yang terjadi di KHDTK Rarung. Dalam teori dilema sosial, kerja
sama sering kali sangat menguntungkan bagi orang-orang yang terlibat.
Mengapa mereka tidak bersedia kerja sama? Hal ini sedikit banyak
disebabkan karena masing-masing individu berusaha untuk memperbesar
keuntungannya. Jika semua (atau kebanyakan) orang melakukannya,
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hasil akhir yang didapat oleh semua orang akan berkurang. Dalam situasi
seperti ini memungkinkan timbulnya konflik.
Di KHDTK Rarung, praktik jual-beli lahan garapan kepada pendatang
baru, perusakan tanaman penelitian, penanaman padi (pertanian sawah
di lahan KHDTK), dan penebangan liar menimbulkan konflik antara pe
ngelola, masyarakat pendatang, dan pemerintah daerah. Dengan meng
gunakan teori dilema sosial sebagai pisau analisis, komunikasi, saling
percaya (timbal balik), dan regulasi merupakan beberapa cara untuk me
ngurangi adanya konflik. Pelajaran yang paling berharga dari teori dilema
sosial adalah bahwa ketika individu berurusan dengan orang lain secara
berulang maka mereka dapat saling membalas atau saling menghargai;
kerja sama akan lebih menguntungkan daripada terus-menerus berusaha
mengambil keuntungan dari pihak lain (Valasquez, 2011).
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B A B V III
KONFLIK PENGELOLAAN
KHDTK CARITA

Indah Bangsawan, Lukas R. Wibowo, & Subarudi

A. Pendahuluan
Konflik sumber daya alam (SDA) juga terjadi di Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten. Dampak dari konflik dapat diindikasikan
dengan tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Pandeglang, di mana
seluas 15.421 ha atau 13,4% dari total luas hutan di daerah itu (115.208
ha) dalam kondisi kritis. Sebagai contoh, Kawasan Hutan dengan Tujuan
Khusus (KHDTK) yang ditujukan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan
seluas 1.436,52 ha, sebagian besar telah diokupasi warga masyarakat
untuk berbagai kegiatan budidaya pertanian (Republika, 2015).
Tulisan

ini

ditujukan

untuk

menjelaskan

kasus-kasus

konflik

pengelolaan SDA di KHDTK Carita, Banten. Tulisan diawali dengan
merekam sisi sejarah konflik yang terjadi, memetakan konflik berdasarkan
tipologinya, eksplorasi mediasi, dan teknik-teknik mediasi yang telah
dilakukan. Selain itu, tulisan ini juga mencoba menampilkan kondisi terkini
dari penyelesaian konflik dan hasil mediasi yang telah dilakukan.
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B. Sejarah dan Biografi Konflik
Konflik pengelolaan SDA sering kali tidak bersifat tunggal melainkan
sangat kompleks yang melibatkan banyak aktor dan terjadi multilevel
konflik. Dalam memahami konflik SDA diperlukan pemahaman yang
melampaui teks (beyond text) dengan meneliti konteks dan dinamikanya
secara lebih sistematik. Oleh karena itu, penulis mencoba memahami
konflik yang terjadi di KHDTK Carita dengan membedah biografi dan
sejarah dari konflik tersebut. Menurut Kriesberg (1982) dan Kriesberg
(1998) dalam Arfani (2005), biografi konflik terjadi didahului dengan
munculnya

penyebab

(causes),

kemudian

timbul

ke

perrmukaan

(emergence) oleh adanya pemicu (trigger), selanjutnya terjadi eskalasi
konflik dan upaya meredam konflik (de-escalation), dan penghentian
konflik (termination). Upaya penghentian konflik dapat menyelesaikan
konflik atau sebaliknya memunculkan konflik baru. Biasanya provokasi
pihak-pihak yang berkonflik merupakan pemicu awal konflik yang diikuti
oleh eskalasi dan de-eskalasi terkait dengan perubahan unit konflik.
Pengakhiran adalah contoh tahap penyelesaian konflik melalui pencarian
fakta, teknik mediasi, fasilitasi atau negosiasi, arbitrasi yang mengikat, dan
arbitrasi yang tidak mengikat (Arfani, 2005).

Sumber: Kriesberg, 1982 & 1998 dalam Arfani, 2005

Gambar 20 Biografi konflik
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Merujuk pada alur biografi konflik Gambar 20, secara ringkas
konflik di KHDTK Carita disebabkan oleh problem struktural pascapenetapan wilayah Carita sebagai daerah objek wisata oleh rezim Orde
Baru sekitar tahun 1960-an yang memicu tumbuh pesatnya investasi di
sektor pariwisata, seperti kehadiran hotel berbintang dan non-bintang.
Selain berkembangnya perhotelan dan beragam rumah makan, kebijakan
tersebut juga memicu munculnya spekulan tanah yang membeli tanahtanah milik warga setempat (wawancara dengan Ketua Asosiasi Wisata
Provinsi Pandeglang).
Menurut penuturan seorang tokoh ulama setempat dan tokoh petani
yang terlibat dalam perambahan kawasan hutan, puluhan ha (80-90%)
sawah yang ada di Desa Sukarame, saat ini telah dimiliki oleh para
pemodal luar. Tidak hanya sawah, kebun-kebun, dan pekarangan pun
banyak yang berpindah tangan. Seiring dengan beralihnya lahan-lahan
ke tangan pemodal, penduduk yang kehilangan tanah dan miskin mulai
melakukan pencurian kayu dan memasuki kawasan untuk bercocok
tanam. Tekanan ekonomi yang meningkat memicu sebagaian masyarakat
masuk kawasan dan memunculkan konflik dengan pihak Perhutani,
sebelum kawasan diserahkan ke KHDTK.
Krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998/1999, memicu eskalasi
konflik. Upaya-upaya de-eskalasi terus dilakukan oleh pihak Perhutani
dengan pendekatan polisional namun tetap tidak mampu menghentikan
konflik. Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) ditawarkan untuk menghentikan tekanan terhadap hutan, hanya sedikit meredam
eskalasi konflik. Pasca-Perhutani, pihak KHDTK mencoba melakukan
pendekatan kembali. Namun, pendekatan yang cenderung mengandalkan
pendekatan formal (misalnya mengundang institusi resmi tanpa banyak
melibatkan warga dalam pertemuan resmi) menemui jalan buntu (hasil
wawancara dengan petugas KHDTK). Berdasarkan hasil pemetaan kon
flik tim peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Ke
bijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), konflik yang terjadi tidak hanya
vertikal antara warga dengan KHDTK, tetapi horizontal antar pemerintah
desa dan warga desa. Upaya terminasi konflik terus dilakukan. Peran
litbang dalam proses ini menjadi dominan. Proses terminasi dan trans
formasi konflik menjadi kolaborasi melalui mediasi masih berlangsung.
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Kembali pada kasus KHDTK, sejarah pengelolaan lahan kawasan
hutan dataran rendah pantai Carita yang dahulunya berada di Kecamatan
Labuan (sekarang Kecamatan Carita) di Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten, cukup panjang. Pengelolaan kawasan hutan di Carita
dimulai sejak penunjukan kawasan hutan di era penjajahan. Pada awal
kemerdekaan, kawasan hutan tersebut digunakan sebagai lokasi penelitian
dengan membangun kebun pohon meranti. Tahun 1978, kawasan hutan
pantai Carita seluas 95 ha ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam (TWA)
di mana pengelolaannya diberikan kepada Perum Perhutani. Tahun 1993
sebagian lokasi TWA tersebut ditunjuk sebagai kebun percobaan dan
stasiun penelitian. Tahun 1995 sebagian kawasan TWA Carita ditetapkan
sebagai blok pemanfaatan (seluas 39 ha) dan sebagian besar kawasan
ditetapkan sebagai blok perlindungan.
Sejak tahun 2003, kawasan hutan tersebut menjadi KHDTK ber
dasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 290/Kpts-II/2003 tentang
satus penetapan sebagai KHDTK dan Keputusan Menteri Kehutanan No.
291/Kpts-II/2003 tentang penunjukan KHDTK seluas ±3.000 ha. KHDTK
Carita termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten.
Berdasarkan sejarah/kronologis pengelolaan kawasan hutan Carita,
konflik lahan hutan di kawasan KHDTK sudah terjadi sejak lama antara
pengelola kawasan hutan dengan masyarakat (disinyalir bahkan sebelum
kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan KHDTK). Pada masa
pengelolaan kawasan hutan Carita oleh Perum Perhutani (tahun 1980an) konflik yang terjadi mulai terdata. Informasi ini didapat berdasarkan
hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berbeda, baik
dari masyarakat setempat maupun dari pihak Perum Perhutani yang
mengelola kawasan tersebut sebelum berubah menjadi KHDTK. Jumlah
kasus konflik yang terdata khusus pada wilayah Perum Perhutani Divisi
Regional Jawa Barat dan Banten hingga bulan Juli 2018 berjumlah 197
kasus (Perhutani, 2018). Adapun konflik yang terjadi di kawasan hutan di
Indonesia dan sudah terdokumentasi sampai tahun 2017 sebanyak 135
kasus (Noor, 2018).
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Pada masa awal kawasan hutan Carita dikelola Perum Perhutani,
masyarakat hanya mengambil hasil-hasil hutan (khususnya non kayu/
buah-buahan dan umbi-umbian, seperti durian dan singkong) guna
memenuhi kebutuhan mereka. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan yang
kian bertambah, sulitnya lapangan pekerjaan, dan terus menyempitnya
lahan berusaha tani, mendorong masyarakat untuk mulai menggarap
lahan kawasan hutan (hasil wawancara). Masyarakat menggarap lahan
hutan sekadarnya saja, bersifat sementara, dan tidak rutin. Mereka
menanam tanaman pangan berupa tanaman palawija di antara tanaman
yang sudah ada pada lahan hutan tersebut. Sekitar tahun 1980-an mulai
ada pembukaan lahan hutan, walaupun sangat minim, di lokasi-lokasi
tertentu yang sulit dijangkau petugas pengawas. Lahan tersebut ditanami
dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi-ubian.
Penggarapan lahan hutan terus berlanjut. Jumlah penggarap
maupun luasan lahan hutan yang digarap bertambah banyak walaupun
sudah ada pemberitahuan dan larangan dari petugas-petugas Perum
Perhutani. Meski pengawasan makin intensif dilakukan, namun jumlah
penggarap dan luasan lahan hutan yang digarap makin bertambah, di
mana hingga Juli 2018 terdapat 197 kasus konflik yang meliputi luasan
6.648,26 ha (Perhutani, 2018). Pengawasan yang intensif dari petugas
Perum Perhutani tidak membuat jera para penggarap. Mereka melakukan
kegiatannya dengan cara kucing-kucingan (petugas datang, para
penggarap menghilang; petugas pergi, mereka menggarap kembali).
Praktik kucing-kucingan cukup lama berlangsung dan sulit dihilangkan.
Kegiatan menggarap lahan kawasan hutan mencapai puncaknya
pada awal-awal era reformasi hingga awal tahun 2000-an. Bukan hanya
kegiatan menggarap lahan kawasan hutan yang meningkat eskalasinya,
tetapi juga kasus penebangan dan penjarahan hutan. Kerusakan kawasan
hutan Carita sangat parah akibat penjarahan dan penebangan yang
dilakukan secara masif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
(wawancara dengan Asper Perhutani) sehingga kawasan hutan Carita
banyak yang terbuka/gundul. Pada masa ini konflik yang terjadi benarbenar tidak dapat tertangani.
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Selain antara pengelola kawasan hutan Carita dengan penggarap,
konflik pengelolaan hutan lainnya juga terjadi, di antaranya: 1) antara
masyarakat dengan masyarakat dua desa yang berbeda, 2) antarpenggarap, 3) antara dua desa, 4) antara pengelola KHDTK dengan
kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA), dan 5) antara dua pemerintahan
daerah (Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten). Konflik terjadi
karena berbagai alasan dan penyebab.

C. Tipologi Konflik
Tipologi konflik yang ditemukan pada pengelolaan kawasan hutan
Carita hampir sama dengan tipologi konflik tenurial yang sudah terpetakan
oleh Perum Perhutani KPH Banten. Tipologi konflik dan model penye
lesaiannya disajikan pada Tabel 24.
Tabel 24 Tipologi Konflik Tenurial dan Model Penyelesaiannya
No. Strata*
1.

A

2.

B

3.

C

4.

D

Kriteria*

Model Penyelesaian
Konflik**
Tidak bermaksud untuk Dialog dan membuat
menguasai dan atau
surat pernyataan
memiliki lahan yang
tidak menguasai
dimanfaatkan
lahan
Bermaksud menguasai PHBM
dalam jangka waktu
tak terbatas, namun
tidak ingin memiliki
Bermaksud untuk
Klarifikasi data
menduduki dan atau
faktual
memiliki
Indikator*

Masyarakat yang melakukan
aktivitas pemanfaatan
lahan secara ilegal di dalam
kawasan hutan
Masyarakat yang melakukan
aktivitas pemanfaatan
lahan secara ilegal di dalam
kawasan hutan
Masyarakat yang melakukan
aktivitas pemanfaatan
lahan secara ilegal di dalam
kawasan hutan
Masyarakat yang melakukan Bermaksud untuk
aktivitas pemanfaatan lahan menduduki dan atau
di dalam kawasan hutan
memiliki berdasarkan
dokumen seperti girik
dan lain-lain

Pengadilan

Sumber: Hakim et al. (2018)

Keterangan: *Perum Perhutani, 2018; **hasil analisis
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Tabel 24 menggambarkan bahwa berdasarkan tipologi, permasalahan
utama terjadinya konflik adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat
pada kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab pengelola yang sah
menurut peraturan yaitu Perum Perhutani. Pemanfaatan lahan dilakukan
oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas dengan tujuan yang bermacammacam, mulai hanya sekadar memanfaatkan, ingin menguasai, menduduki
dan memiliki, sampai ingin memiliki dengan berbekal dokumen seperti
surat girik.

D. Penyebab dan Pihak yang Terlibat Konflik
Konflik biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu permasalahan,
tetapi dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Konflik pada lahan
KHDTK Carita di antaranya disebabkan oleh kebutuhan akan sumber
mata pencaharian seperti minimnya lahan garapan untuk bercocok tanam
(penyerobotan lahan, pencurian kayu, penggantian jenis tanaman);
objek wisata (tukang ojek, jasa pemandu wisata, pedagang asongan,
pendapatan desa, perkembangan dan kemajuan desa); anggaran
pengelolaan (tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan Carita khusus
TAHURA); dan klaim/pengakuan sepihak, terutama untuk wilayah-wilayah
objek wisata.
Konflik tersebut melibatkan para pihak yang cukup beragam, di
antaranya penggarap, masyarakat, pengelola KHDTK, TAHURA, peme
rintahan desa, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Provinsi Banten.
Selain para pihak yang terlibat langsung, ada juga para pihak yang terlibat
atau dilibatkan dalam mediasi guna meredakan dan menyelesaikan konflik,
di antaranya tokoh masyarakat, pamong desa, dan aparat keamanan.

E. Dampak Konflik
Konflik pada suatu kawasan hutan bukan hanya berdampak negatif
tetapi juga dapat berdampak positif. Hal ini seperti yang disampaikan
Smile (2014) bahwa konflik juga memiliki dampak positif terhadap
organisasi, dengan adanya konflik suatu organisasi akan berusaha
untuk memperbaiki tujuannya. Dampak negatif dari konflik adalah akan
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menghambat organisasi untuk berkembang, yang kemudian produktivitas
kerja akan menurun.
Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud oleh Smile (2014) pada
pengelolaan kawasan hutan di antaranya:
1.

Lahan kawasan hutan menjadi terbuka karena adanya pembukaan
lahan, perambahan, dan penebangan kayu sehingga rentan terjadinya
bencana (tanah longsor, banjir, kekeringan, dan berkurangnya keter
sediaan air).

2.

Rendahnya tingkat keberhasilan pencapaian program-program ke
giatan (konservasi, peran hutan bagi masyarakat sekitar hutan dan
pada perekonomian daerah).

3.

Anggaran pengelolaan (ketersedian jumlah anggaran yang kurang
memadai dan pemanfaatan anggaran yang kurang efektif dan
efisien).
Dampak lain yang sangat mengkhawatirkan adalah konflik sosial

yang meluas dan terus-menerus dapat memicu terjadinya praktik-praktik
kriminal seperti pencurian dan perampokan, penipuan, perkelahian, hingga
tawuran massal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden,
di antaranya adalah Dinas LHK Provinsi Banten, tokoh masyarakat, aparat
Kecamatan Carita, dan petani.
Dampak yang menguntungkan/positif sebagaimana yang dimaksud
oleh Smile (2014) pada pengelolaan kawasan hutan di antaranya
adalah terbukanya informasi tentang keberadaan kawasan hutan
(potensi kawasan hutan misalnya wisata, HHBK, jasa lingkungan, dan
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan). Terbukanya/terungkapnya
potensi-potensi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah tersebut melalui
pengelolaan kawasan hutan yang lebih bijaksana. Hal tersebut akan
bermuara pada pandangan bahwa hutan memang memiliki manfaat dan
bukan menjadi beban bagi daerah yang harus menjaga kelestariannnya
tanpa dapat dimanfaatkan.
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F. Media Resolusi Konflik
Konflik yang terjadi harus dikelola dengan baik. Perlu adanya resolusi
yang baik dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi harus
dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat konflik.
Keadilan yang terbentuk harus berdasarkan kesepakatan yang dibangun
bersama dan proporsional sesuai dengan besarnya tanggung jawab,
peran atau pengaruh yang diberikan oleh para pihak yang terlibat konflik.
Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik-konflik yang sama
dan berulang tanpa berkesudahan yang merugikan semua pihak.
Menurut Firdaus & Zazali (2018), secara umum terdapat tiga jalur
dalam penyelesaian konflik/sengketa. Pertama, jalur administratif melalui
pembentukan meja khusus pengaduan dan penyelesaian konflik di
birokrasi; kedua, melalui pengadilan; ketiga, melalui jalur alternatif. Jalur
penyelesaian konflik ditunjukkan dalam Gambar 21.

Sumber: Firdaus & Zazali (2018)

Gambar 21 Jalur penyelesaian

Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada penyelesaian melalui
jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Instrumen hukum jalur
ini adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya melalui mediasi. Selain itu,
pengelolaan konflik biasanya sangat membutuhkan teknik-teknik mediasi
guna memudahkan, memperlancar, dan mempercepat penyelesaian
konflik dengan menerapkan resolusi konflik yang tepat. Teknik mediasi
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yang mengedepankan prosedural dan formalitas mediasi sering kali tidak
berujung pada penyelesaian konflik yang komprehensif. Pengalaman
Presiden Jokowi dalam mengatasi konflik di Solo dan di Jakarta melalui
mediasi makan siang terbukti mampu membawa para pihak yang
berkonflik ke meja perundingan dan menyelesaikan konfliknya (Detik,
2017).
Untuk mendukung keberhasilan penyelesaian konflik maka diperlukan
mediasi dan teknik-teknik yang tidak lagi bersandar pada pendekatan
konvensional dan formalistik, serta biasanya melibatkan pihak ketiga atau
sarana yang tepat. Dalam kasus di KHDTK Carita, pendekatan mediasi
dan teknik yang digunakan selama ini masih konvesional, relatif belum ada
inovasi yang baik untuk penyelesaian yang lebih konstruktif. Pemahaman
mediator terhadap akar konflik dan pihak-pihak yang berkonflik serta
interest/perhatian terhadap konflik yang terjadi tampaknya belum cukup
memadai karena belum tersedianya dukungan data yang lengkap dan
akurat. Selain itu, pemahaman terhadap level konflik, proses fragmentasi
dan formasi sosial, serta jaringan struktur kepemimpinan lokal yang
dinamis yang dikendalikan oleh kepentingan terhadap sumber daya hutan
juga masih terbatas.

G. Kinerja Resolusi Konflik
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh
ulama setempat, tokoh pemuda, dan tokoh desa di dua desa yang terlibat
konflik, pengelolaan/penanganan konflik yang dilakukan di kawasan
hutan Carita belum menunjukkan hasil/resolusi yang optimal. Upaya
mediasi dalam bentuk dialog telah dilakukan namun belum berujung pada
terjadinya kesepakatan. Siapa yang paling berhak mengelola objek wisata,
masih menjadi perdebatan (belum mengarah pada terjadinya penyelesaian
konflik) walaupun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang baik.
Hal ini terlihat dari adanya kemauan para pihak yang terlibat konflik untuk
mencari solusi terbaik guna mengelola konflik yang ada. Para pihak sudah
membuka diri untuk menerima saran dan masukan positif, menerima
media dan mediasi dari beberapa pihak ketiga guna memediasi konflik
yang mereka alami (hasil wawancara).
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Para pihak yang sudah mencoba melakukan mediasi di antaranya:
1.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (P3H) yang memper
temukan desa-desa di sekitar tempat wisata pada kawasan hutan
Carita dan dinas-dinas terkait lingkup Kabupaten Pandeglang pada
forum FGD. Sayangnya, hal ini belum menunjukkan perkembangan
yang signifikan. Komitmen sebagian pihak masih rendah karena ber
bagai alasan. Sebagai contoh, pergantian pejabat di mana pejabat
yang baru ternyata kurang atau tidak mengetahui proses dan progres
sehingga penanganan permasalahan tersebut terbengkalai, bukan
merupakan prioritas (tidak ada kesinambungan program), atau
terbatasnya anggaran (temuan lapangan, hasil wawancara dengan
responden).

2.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan
dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) juga sudah mencoba melakukan
mediasi, bertemu secara langsung dengan para pihak yang berkonflik
dan para pihak terkait (Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang,
Desa Sukarame, Desa Kawoyang, masyarakat, dan para penggarap).
P3SEKPI mendorong para pihak tersebut untuk bertemu dan
melakukan diskusi bersama/FGD. Upaya-upaya tersebut masih belum
memberikan hasil karena masih pada tahap dini/awal. Berdasarkan
penuturan salah satu kepala desa, ada usaha dari salah satu
desa (Desa Kawoyang) untuk bertemu dengan desa lainnya guna
menyelesaikan konflik (walaupun konflik tersebut belum mengemuka)
karena ingin mengelola destinasi wisata yang ada.

H. Implikasi terhadap Kebijakan dan Metodologi Resolusi
Konflik
Penanganan atau pengelolaan konflik terkait pengelolaan KHDTK
belum banyak mengemuka, terlebih di KHDTK Carita. Pengelolaan
konflik sudah coba dilakukan, terutama oleh pengelola kawasan dengan
meminta bantuan beberapa pihak seperti tokoh masyarakat lokal, pamong
desa hingga aparat keamanan (polisi dan tentara). Permintaan bantuan
umumnya dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pengelolaan konflik
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yang dihadapi. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antar-penggarap
umumnya dapat diselesaikan dengan bantuan atau mediasi dari tokoh
masyarakat dan atau pamong desa.
Berdasarkan temuan, penyelesaian konflik yang terjadi pada
kawasan hutan tidak dapat dilakukan dengan menggeneralisir bahwa
satu macam metode dapat digunakan pada semua kasus konflik. Harus
tetap memperhatikan awal terjadinya dan sebab-sebab terjadinya konflik
tersebut. Dengan demikian maka dapat ditentukan metode yang efektif
digunakan untuk menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Selain itu
juga harus diperhatikan kondisi sosiologis masyarakat setempat atau para
pihak yang terlibat pada konflik tersebut.
Keberhasilan metode-metode yang digunakan sangat memerlukan
komitmen dan kemauan politik dari pihak pemerintah, dalam hal ini
pemerintah daerah, untuk menyelesaikan konflik di mana lahan kawasan
hutan dan masyarakat tersebut berada di wilayah administratifnya.
Selain itu, sangat diperlukan peran aktif pengelola kawasan hutan guna
meredakan dan menyelesaikan konflik kawasan hutan yang menjadi
tanggung jawabnya. Peran pemerintah daerah dan pengelola kawasan
hutan sangat diperlukan karena konflik biasanya tidak berdiri sendiri.
Ada permasalahan-permasalahan lain yang muncul (konflik di KHDTK
Carita terjadi pada tingkat masyarakat, tingkat desa, tingkat pemerintahan
daerah, dan pengelola).
Peran aktif pengelola dan pemerintah daerah dapat diwujudkan
dengan dibentuknya kelompok kerja (pokja) penyelesaian konflik di
wilayah administratif (kabupaten atau provinsi) di mana kawasan hutan
tersebut berada. Pokja harus aktif berperan dalam menyelesaikan konflik,
tidak hanya sekadar nama dan bersifat insidentil. Pokja harus bekerja
secara aktif dan optimal dan mendapat dukungan penuh dari para pihak
pemerhati penyelesaiaan konflik, baik terkait program, personil, maupun
anggaran.
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B A B IX
PEMBERDAYAAN SEBAGAI
PENYELESAIAN KONFLIK DI
KAWASAN HUTAN DENGAN
TUJUAN KHUSUS (KHDTK)
PARUNGPANJANG

Desmiwati & Aam Aminah

A. Pendahuluan
Beberapa sumber konflik pada sektor kehutanan antara lain disebab
kan oleh ketidakjelasan status kawasan hutan, ketidakjelasan tata batas
kawasan hutan, perubahan tata guna lahan, dan adanya perambahan
terhadap kawasan (Kustanti et al., 2014). Begitu pula dengan kawasan
hutan yang dikelola Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Perbenihan Tanaman Hutan (BP2TPTH). BP2TPTH adalah salah satu Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Inovasi (BLI) yang memiliki
kewenangan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan Undang-Undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya Pasal 8 mengenai
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Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan
penelitian dan pengembangan. Tujuan Khusus yang melekat pada jenis
hutan tersebut terkait dengan penetapannya sebagai lokasi penelitian dan
pengembangan kehutanan.
KHDTK yang dikelola oleh BP2TPTH adalah KHDTK Parungpanjang,
sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.169/Menlhk/Setjen/PLA.0/2//2019 tentang Penetapan Kawasan
Hutan Dengan Tujuan Khusus Pada Kawasan Hutan Produksi yang
terletak di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat Seluas ±100 ha sebagai Hutan Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan. Sebelum menjadi KHDTK, status kawasan hutan ini adalah
Hutan Penelitian (HP) yang berada di kawasan Perum Perhutani Unit III
Jawa Barat dan Banten yang dikerja samakan mulai tahun 1991 sampai
saat ini. Hal tersebut dilakukan karena yang ditetapkan menjadi KHDTK
adalah seluas 100 ha (dari total luas 134,6 ha) sehingga kelebihannya
masih bekerja sama dengan Perhutani.

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.169/MENLHK/Setjen/PLA.0/2/2019

Gambar 22 Peta area KHDTK Parungpanjang

Pemanfaatan KHDTK Parungpanjang selain sebagai tempat untuk
melakukan serangkaian uji coba lapangan dari kegiatan penelitian
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teknologi perbenihan, juga digunakan sebagai salah satu sumber benih
yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Selain nilai keilmuan dan
pengetahuan yang dimanfaatkan oleh peneliti, KHDTK Parungpanjang
juga memiliki nilai konservasi dan ekonomi yang tinggi sehingga
menjadikan pengelolaannya memiliki tantangan besar karena beririsan
dengan beberapa pihak. Meskipun berstatus sebagai hutan negara,
keberadaan KHDTK juga melibatkan banyak aktor dalam hal akses
maupun pelibatan proses perawatannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan
akan sumber daya pada aktor-aktor demografis di tingkat lokal.
Berangkat dari satu studi kasus, yakni di KHDTK Parungpanjang,
tulisan ini mencoba mencari relasi antara keberadaan KHDTK sebagai
hutan milik negara dengan aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan
tertentu terhadap sumber daya hutan di KHDTK. Berbagai kepentingan
inilah yang kemudian menjadi bibit-bibit konflik dan telah tumbuh menjadi
konflik sebelum kawasan ditetapkan menjadi KHDTK. Tulisan ini akan
menyajikan bagaimana dan sejauh apa konflik pada kawasan itu muncul
dari perbedaan tersebut, siapa pihak-pihak yang terlibat, bagaimana
dampak, dan bagaimana upaya penyelesaiannya untuk mencapai suatu
harmoni dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Harapan akhirnya
adalah agar dapat diambil pelajaran dalam usaha mencari penyelesaian
ataupun solusi konflik yang terjadi dengan tidak merugikan pihak-pihak
yang selama ini bergantung pada KHDTK Parungpanjang.

B. Jenis Gangguan (Konflik) di KHDTK Parungpanjang
Untuk dikatakan sebagai konflik, studi kasus di KHDTK
Parungpanjang mungkin sangat lemah, namun jika dilihat dari yang
dikemukakan Hamidi (1995), konflik akan muncul apabila ada beberapa
aktivitas yang saling bertentangan. “Bertentangan” dalam hal ini adalah
apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri,
menyakiti atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak
dan atau kurang berarti ataupun kurang efektif. Beberapa gangguan yang
pernah terjadi di KHDTK Parungpanjang, baik sebelum ditetapkan men
jadi KHDTK maupun saat ini dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk
konflik.
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Pengelolaan Lahan Bukan Peruntukannya
Keberadaan KHDTK salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar, namun pernah ada oknum dari luar ma
syarakat sekitar yang berusaha mengambil keuntungan di lahan KHDTK.
Beberapa tindakan yang dilakukan terhadap oknum tersebut, yakni:
a.

D, seorang warga Desa Parungpanjang, bukan masyarakat sekitar
KHDTK, cukup lama mengelola lahan di HP Parungpanjang (sekarang
KHDTK) dengan jenis tanaman singkong dan pisang. Kepada D
dikirimkan surat panggilan untuk berdiskusi namun yang bersangkutan
tidak hadir dan tidak bersedia keluar dari lahan garapannya. Nego
siasi berjalan cukup alot namun akhirnya D bersedia pergi ketika
didesak untuk segera keluar dari lahan yang “dikuasai”.

b.

N, bukan warga sekitar KHDTK namun dahulunya kampung orang
tuanya berada di sekitar KHDTK. N sempat membuat gubuk/
pondokan semi permanen. Ketika akan ditertibkan, N dipanggil dan
dia bersedia bertemu. Setelah diberi pengarahan, atas kesadaran
sendiri dia keluar dari lahan garapan.

c.

A, warga Kampung Taloktok, Desa Jagabaya yang sudah sangat
berumur. Dia adalah warga asli yang telah menggarap lahan sejak
jaman awal penguasaan Perhutani. Di lahan garapannya A membuat
tempat tinggal berupa pondok yang berada persis di depan jalan
raya yang menghubungkan Kampung Taloktok, Desa Jagabaya,
dengan Desa Tapos. Sekarang, pondok tersebut telah menjadi rumah
permanen miliknya, ditambah satu rumah milik anaknya. Mereka
menyadari bahwa lahan yang mereka tempati adalah milik negara
(Perhutani, kemudian BP2TPTH). Mereka bersedia direlokasi jika
lahan tersebut akan digunakan. Posisinya yang strategis mem
buatnya merasa sangat nyaman, terlebih mereka tidak punya tempat
lain untuk tempat tinggal. Alasan kemanusiaan masih menjadi
pertimbangan utama pihak pengelola untuk merelokasi mengingat
kondisi A tengah dalam kesulitan ekonomi akut. Hal ini ibarat bom
waktu yang akan meledak sehingga harus segera dicarikan solusinya
sebelum A yang mengetahui sejarah, meninggal dunia. Dikhawatirkan
jika generasi setelahnya (anaknya) merasa memiliki lahan dan rumah
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tinggal tersebut. Pada saat masih berupa hutan penelitian (HP),
status BP2TPTH adalah pihak yang bekerja sama dengan Perhutani
sehingga BP2TPTH tidak mengambil tindakan yang frontal. Setelah
BP2TPTH menjadi pengelola KHDTK, hal tersebut akan ditindaklanjuti
dengan pendekatan persuasif karena dikhawatirkan akan ada per
lawanan dari pihak keluarga A.

2.

Penggunaan Jalur Transportasi
Jalur di dalam KHDTK pernah menjadi jalur transportasi untuk

mengangkut bentonit (semacam tambang galian C). Hal tersebut memang
tidak mengganggu tanaman penelitian, namun volume kendaraan yang
cukup banyak, sibuk, dan berat membuat jalan di dalam KHDTK menjadi
rusak berat. Gangguan ini hanya terjadi selama 1-3 bulan karena langsung
diambil tindakan dengan menutup jalan dengan portal.

3.

Penggembalaan Hewan Ternak
Gangguan keamanan yang cukup intens hingga sekarang adalah

hewan (kerbau) yang digembalakan. Pada era terdahulu, lahan KHDTK
memang menjadi tempat kubangan dan areal penggembalaan kerbau.
Kerbau milik H, salah seorang warga, sempat ditahan petugas lapangan.
Hal ini dilakukan sebagai shock therapy bagi pemilik kerbau. Pemilik
kerbau kemudian datang dan diberi pengarahan agar mengubah
jalur penggembalaannya untuk menghindari tanaman penelitian yang
memiliki kondisi rentan. Bahkan pernah diambil tindakan memagari
lahan (sekitar 60 ha) dengan kawat berduri untuk melindungi tanaman
mahoni (Swietenia macrophylla), akasia (Acacia mangium), sengon
(Paraserianthes falcataria), gmelina (Gmelina Arborea Roxb), dan lain-lain
dari gangguan hewan gembala. Hingga saat ini masih sesekali ditemukan
penggembalaan kerbau yang melintasi jalur di KHDTK namun jumlahnya
hanya berkisar 2-5 ekor. Pemilik kerbau yang terdata masuk ke dalam
kawasan adalah Nd, S, A, Om, M, Sn, St, J, dan J (wawancara petugas
lapangan, 2019).
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Kebakaran Lahan
Gangguan keamanan lain yang pernah terjadi adalah kebakaran

lahan. Meski relatif tidak banyak namun terdapat potensi karena
merupakan daerah rawan kebakaran hutan ketika musim kemarau.
Dengan demikian, harus tetap diantisipasi dan selalu waspada. Petugas
lapangan harus selalu menjaga kawasan dari kebakaran lahan karena
pernah terjadi kebakaran di plot jati meski hanya pada serasah (strata 1).

5.

Pencari Burung
Gangguan lain adalah para pencari burung, namun sekarang relatif

sudah tidak ada. Mereka mencari burung yang oleh masyarakat disebut
burung kacamata atau burung pleci (Zosterops sp.).

6.

Pencurian Rumah Lebah
Pencurian rumah lebah milik petugas lapangan kerap terjadi. M dan

Ad, petugas lapangan KHDTK, mulai mengembangkan madu sebagai hasil
hutan bukan kayu (HHBK) untuk menambah penghasilan. Bunga tanaman
kayu seperti dari akasia, kaliandra (Calliandra callothyrsus), pongamia
(Pongamia pinnata), mahoni, dan tisuk (Hibiscus heterophylus M.) sangat
disukai dan merupakan sumber pakan bagi lebah madu. Produksi madu di
KHDTK memiliki potensi yang besar, namun rawan pencurian.

D. Tahapan Konflik di KHDTK Parungpanjang
Konflik dapat menjadi peluang yang positif bila dikelola dengan
baik. Sebaliknya, akan berbahaya bila dibiarkan karena dapat meningkat
menjadi suatu tindak kekerasan, tindakan amuk, dan tindakan kriminal
yang dapat merugikan banyak pihak. Gangguan-gangguan tersebut
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di KHDTK Parungpanjang.
Untuk itu, perlu pemahaman dan tindakan bijak dalam mengelolanya.
Salah dalam mengidentifikasi dan mengelola, eksesnya dapat berakibat
fatal. Hendricks (2001) menggambarkan tiga tahapan konflik yang dapat
membantu dalam mengidentifikasi konflik ataupun gangguan seperti
disajikan dalam Gambar 23.
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7DQWDQJDQ
3HUWHQWDQJDQ
Sumber: Hendricks, 2001


Gambar 23 Tiga tahapan
konflik
*DPEDU7LJDWDKDSDQNRQIOLN
Mengikuti formulasi tentang tahapan konflik seperti Gambar 23,

Tabel 25 menjelaskan rincian mengenai karakteristik dan bentuk pena

0HQJLNXWLIRUPXODVLWHQWDQJWDKDSDQNRQIOLNVHSHUWL*DPEDU7DEHO
PHQMHODVNDQULQFLDQPHQJHQDLNDUDNWHULVWLNGDQEHQWXNSHQDQJDQDQQ\D
Tabel 25 Identifikasi Tahapan Konflik (Gangguan)di KHDTK Parungpanjang

nganannya.

Menurut Hendricks
(2001)
7DEHO,GHQWLILNDVL7DKDSDQ.RQIOLN
*DQJJXDQ
GL.+'7.3DUXQJSDQMDQJ0HQXUXW
+HQGULFNVIdentifikasi
 
Tahapan

Karakteristik Konflik

Konflik
Penanganan
,GHQWLILNDVL
Konflik
7DKDSDQ (Gangguan)
.RQIOLN
3HQDQJDQDQ
.RQIOLN
Tahap satu Gangguan*DQJJXDQ
nomor Merumuskan
7DKDS 2, 3, 4,
*DQJJXDQQRPRU
0HUXPXVNDQGDQ
5 dan 6
dan menemukan
VDWX
GDQ
PHQHPXNDQVWUDWHJL
strategi
SHQJHORODDQ\DQJ
pengelolaan
yang
FHUPDW
cermat

.DUDNWHULVWLN.RQIOLN
Terjadi terus-menerus, memerlukan
7HUMDGLWHUXVPHQHUXVPHPHUOXNDQ
sedikit perhatian, adanya perasaan
VHGLNLWSHUKDWLDQDGDQ\DSHUDVDDQ
jengkel dalam kehidupan sehari-hari
MHQJNHOGDODPNHKLGXSDQVHKDULKDUL
tetapi perasaan jengkel tersebut
WHWDSLSHUDVDDQMHQJNHOWHUVHEXW
EHUODOXEHJLWXVDMDGDQGDWDQJQ\D
berlalu begitu saja dan datangnya
WLGDNPHQHQWX
tidak menentu
7DKDSGXD
*DQJJXDQQRPRU
0HPHUOXNDQOHELK
$GDQ\DXQVXUNRPSHWLVLGHQJDQVLNDS
Adanya unsur kompetisi dengan
Tahap
dua Gangguan
nomor Memerlukan
lebih
SRLQDEGDQF
EDQ\DNSHODWLKDQ
NDODKPHQDQJRUDQJDGDODKPDVDODK
sikap
kalah-menang,
orang
1
poin
a,
b,
dan
c
banyak
pelatihan
GDQNHDKOLDQ
PHQJXWDPDNDQPHPSHUWDKDQNDQ
adalah masalah, mengutamakan
dan keahlian
PDQDMHPHQNKXVXV
NHPHQDQJDQGDQPHPSHUOLKDWNDQ
SHQ\HOHVDLDQNRQIOLN
NHVDODKDQSLKDNODLQVHFDUDYHUEDO
mempertahankan kemenangan dan
manajemen
khusus
'LEXWXKNDQ
7DKDS
*DQJJXDQQRPRU
$GDQ\DNHLQJLQDQXQWXNPHQFHGHUDL
memperlihatkan kesalahan pihak lain
penyelesaian
LQWHUYHQVLGDULSLKDN
NHWLJD
SRLQFDGD
SLKDNVDWXLQJLQPHQJKLODQJNDQSLKDN
secara
verbal
konflik OXDU
SRWHQVLPHQJDUDK
ODLQQ\DDGDNRUEDQNDUHQDHVNDODVL
Dibutuhkan
Adanya keinginan untuk mencederai, Tahap
Gangguan
NHWDKDSNHWLJD
NRQIOLNPHQLQJNDWVLWXDVL\DQJ
MLNDWLGDNGLWDQJDQL
EHUNHPEDQJWLGDNODJLPHPXDVNDQ
intervensi dari
pihak satu ingin menghilangkan
ketiga
nomor
1 poin
SDUDSLKDN
pihak luar
pihak lainnya, ada korban karena
c, adaGHQJDQEDLN
potensi
6XPEHU'DWDSULPHUGLRODK  
mengarah ke
 eskalasi konflik meningkat, situasi
tahap ketiga jika
yang berkembang tidak lagi
*DQJJXDQNHDPDQDQWDKDSVDWXEHUXSDPDVXNQ\DPRELODQJNXWbentonit
tidak ditangani
memuaskan para pihak
WHODKWHUVHOHVDLNDQGDQWLGDNPXQFXOODJLGDQNHWLNDGLFHNNHODSDQJDQORNDVL
dengan baik
Sumber: Data
primer, diolah (2019)WHODK
SHQJJDOLDQbentonit\DQJEHUDGDGLODKDQPDV\DUDNDW
GLOXDU.+'7.
GLWLPEXQGDQPHQMDGLODKDQSHUWDQLDQPDV\DUDNDW8QWXNSRWHQVLNHEDNDUDQ
ODKDQ WHODK GLXSD\DNDQ VRVLDOLVDVL WHUXVPHQHUXV EDLN NHSDGD SHWXJDV
ODSDQJDQ PDXSXQ NHSDGD SHWDQL SHQJJDUDS 8QWXN JDQJJXDQ SHQFDULDQ
EXUXQJMXJDWHODKVHOHVDLGHQJDQSHQJDUDKDQNHSDGDSHQFDULEXUXQJXQWXN
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Gangguan keamanan tahap satu berupa masuknya mobil angkut
bentonit telah terselesaikan dan tidak muncul lagi dan ketika dicek ke
lapangan, lokasi penggalian bentonit yang berada di lahan masyarakat
(di luar KHDTK) telah ditimbun dan menjadi lahan pertanian masyarakat.
Untuk potensi kebakaran lahan telah diupayakan sosialisasi terus-menerus,
baik kepada petugas lapangan maupun kepada petani penggarap. Untuk
gangguan pencarian burung juga telah selesai dengan pengarahan
kepada pencari burung untuk tidak berburu di KHDTK Parungpanjang,
pengawasan petugas lapangan menjadi kunci untuk kelangsungan
keamanan kawasan hutan. Untuk gangguan penggembalaan kerbau
telah dihimbau kepada pemiliknya maupun penggembalanya untuk tidak
melewati lahan tanaman penelitian. Mereka masih diizinkan melewati
jalan di dalam kawasan hanya untuk menuju lokasi sawah mereka (hak
melintas). Beberapa di antara pemilik kerbau juga merupakan petani
penggarap (pesanggem) di KHDTK Parungpanjang. Untuk antisipasi ke
depan, harus terus dilakukan pemantauan dan peringatan kepada pemilik
dan penggembala kerbau. Untuk kasus pencurian madu, peningkatan
pengamanan kawasan menjadi penting, misalnya dengan sistem ke
amanan lingkungan (siskamling) bergilir di kelompok petani penggarap
jika ingin mengembangkan potensi madu sebagai tambahan penghasilan,
bukan terhenti usahanya seperti yang dialami A dan Ad.
Gangguan atau konflik tahap dua membutuhkan upaya lebih besar.
Petugas lapangan dan BP2TPTH telah mengambil tindakan persuasif
untuk kasus N, dan berhasil. Untuk kasus D dilakukan sedikit tindakan
paksaan dan intimidatif, ini juga berhasil. Untuk kasus A, penanggung
jawab KHDTK tengah merancang proses penyelesaian konflik dengan
melibatkan banyak pihak, antara lain pihak desa, tetua kampung, dan
pensiunan mandor Perhutani (merupakan warga asli) yang mengetahui
kronologis kasusnya. Tetap akan dilakukan pendekatan persuasif agar
tidak menimbulkan konflik yang mengemuka dan meluas menjadi konflik
tahap tiga. Kasus ini diharapkan dapat selesai tanpa mengorbankan pihak
manapun karena keluarga A juga ada yang menjadi petani penggarap
(pesanggem) di KHDTK Parungpanjang.
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D. Analisis Kepentingan, Penyebab, Pihak yang Terlibat,
dan Dampak Konflik
Analisis stakeholder (para pihak/pihak lain) dengan teknik analisis
Power Interest Legitimacy (PIL) merupakan salah satu alat yang diguna
kan untuk membedah lebih lanjut mengenai kepentingan, penyebab, pihak
yang terlibat, dan dampak konflik di KHDTK Parungpanjang. Akan dilihat
bagaimana kekuatan (power) masing-masing stakeholder, bagaimana ke
pentingannya (interest), dan bagaimana dampaknya terhadap kepentingan
stakeholder tersebut; sedangkan legitimasi (legitimacy) adalah pengakuan
dari pihak lain atas status, penghargaan, dan klaim (Surati & Sylviani, 2016).
Menurut Chevalier & Buckles (2008) dalam Surati & Sylviani (2016),
stakeholder terbagi menjadi delapan kategori, yakni:
1.

PIL (dominan): power sangat kuat, interest terpengaruh, legitimacy
tinggi.

2.

PI (bertenaga): power sangat kuat, interest terpengaruh, klaim tidak
diakui atau legitimacy lemah.

3.

PL (berpengaruh): power sangat kuat, klaim diakui atau legitimacy
kuat, interest tidak terpengaruh.

4.

IL (rentan): interest terpengaruh, klaim diakui atau legitimacy bagus,
tetapi tanpa power.

5.

P (dorman): power sangat kuat, interest tidak terpengaruh, dan klaim
tidak diakui.

6.

L (berperhatian): klaim diakui tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat.

7.

I (marginal): terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat.

8.

Peringkat lain-lain: stakeholder yang tidak mempunyai ketiganya.
Tabel 26 Stakeholder yang Berkepentingan di KHDTK Parungpanjang

No. Para Pihak
1. Pemerintah
pusat
2. Pemerintah
daerah

Kepentingan
Kelestarian
lingkungan
Kelestarian
lingkungan,
kesejahteraan
masyarakat

Kegiatan
KHDTK untuk penelitian dan
pengembangan
Persemaian, pemberdayaan
masyarakat

Keterangan
KLHK: BP2TPTH
Dinas Kehutanan,
Pemerintah desa
terkait
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No. Para Pihak
3. Perhutani
4.

Masyarakat
sekitar

Kepentingan
Kegiatan
Hutan produksi Penanaman kayu,
agroforestri, jasa lingkungan
Kepentingan
Tumpangsari (agroforestri),
ekonomi
kayu bakar, persawahan yang
berbatasan langsung dengan
KHDTK, penggembalaan
kerbau, rumah tinggal

Keterangan
Perhutani: BKPH
Parungpanjang
Petani penggarap
yang masuk dalam
kelompok tani hutan
(KTH), petani sawah,
penggembala kerbau,
rumah tinggal

Sumber: Data primer, diolah (2019)

Kekhasan tiap-tiap pemangku kepentingan di KHDTK Parungpanjang
diuraikan pada Tabel 27.
Tabel 27 Kekhasan Pemangku Kepentingan dengan Diagnosis PIL
No.
1.
2.
3.
4.

Pemangku Kepentingan
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah
Perhutani
Masyarakat sekitar

Kekuatan

Kepentingan

Legitimasi

Kategori

(P)
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah

(I)
Tinggi (+)
Tinggi (+)
Tinggi (+)
Tinggi (+)

(L)
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah

PIL
PI+L
I+L
PI+L
I+

Sumber: Data primer, diolah (2019)

Dari Tabel 26 dan Tabel 27 dapat dilihat bahwa pemerintah pusat
(BP2TPTH dan Perum Perhutani) memiliki kekuatan yang tinggi dan
kepentingan yang positif karena bertujuan untuk kelestarian lingkungan
yang dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta produksi
yang manfaatnya akan dikembalikan untuk negara dan masyarakat
sekitarnya. BP2TPTH dan Perhutani juga memiliki legitimasi yang
tinggi karena menerima mandat langsung dari negara melalui peraturan
perundang-undangan sehingga kedua institusi ini masuk dalam kategori
PIL (dominan). Pemerintah daerah masuk dalam kategori IL (rentan),
KHDTK Parungpanjang secara administratif masuk dalam wilayah
mereka. Klaim ini diakui dan kuat sehingga setiap aktivitas yang dilakukan
dalam KHDTK melibatkan pemerintah daerah dan perpanjangannya.
Kepentingan mereka juga tinggi karena terkait kelestarian lingkungan
dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak memiliki kekuatan terkait
pengelolaan

kawasan.

Masyarakat

sekitar

KHDTK

Parungpanjang
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masuk dalam kategori I (marginal) karena mereka memiliki kepentingan
yang tinggi yakni sumber penghasilan/pendapatan keluarga dan sangat
terpengaruh oleh kebijakan yang diterapkan oleh pengelola KHDTK.
Mereka tidak memiliki klaim (klaim tidak diakui) dan tidak memiliki
kekuatan. Ke depan, bila masyarakat sekitar yang tergabung dalam KTH
sudah diakui (saat ini tengah mengajukan perizinan Perhutanan Sosial),
posisinya mungkin bisa berubah terkait dengan adanya perubahan status
dan legitimasi yang dimiliki.
Menurut Mulyana & Pasya (2015), konflik dapat terjadi jika pada
hasil diagnosis PIL terdapat dua pemangku kepentingan memiliki
kekhasan yang berbeda, satu pihak (+) dan pihak lainnya (-). Melihat
Tabel 26 dan Tabel 27, ada potensi konflik antara pemerintah pusat
dan Perhutani dengan pemerintah daerah ataupun antara pemerintah
pusat dan Perhutani dengan masyarakat. Potensi tersebut tidak berada
langsung di KHDTK Parungpanjang, melainkan di kawasan Perhutani,
yakni antara Perhutani dengan Dinas Kehutanan Kabupaten. Potensi
konflik tersebut sudah diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jika
dilihat dari legitimasinya, potensi konflik yang juga dapat terjadi yakni
antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau Perhutani dengan
masyarakat sekitar. Hal ini masih terjadi di KHDTK Parungpanjang, yakni
antara BP2TPTH dengan masyarakat sekitar. Untuk menangani hal ter
sebut maka diambil dan diterapkan kebijakan yang merupakan bagian dari
penyelesaian konflik yang ada saat ini.

E. Pemberdayaan sebagai Pendekatan Penyelesaian
Konflik di KHDTK Parungpanjang
Berbagai pendekatan dalam pengelolaan konflik selalu menjadi topik
yang hangat. Faktanya, konflik dari berbagai tipe, lokasi, kepentingan,
dan lain-lain terus terjadi. Fisher et al. (2001) menunjukkan berbagai
pendekatan untuk menangani konflik yang kadang dianggap sebagai
tahap-tahap dalam proses, masing-masing tahap akan melibatkan tahap
sebelumnya. Tahap tersebut, yakni:
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Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik
yang keras.

2.

Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan
melalui suatu persetujuan perdamaian.

3.

Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari
kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi
pihak-pihak yang terlibat.

4.

Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha
membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara
kelompok-kelompok yang bermusuhan.

5.

Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan
politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari
peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.
Penyelesaian konflik dapat diterapkan pada konflik yang bersifat di

permukaan dan konflik terbuka. Konflik di permukaan menurut Fisher et
al. (2001) bila dilihat dari sasaran dan perilakunya jelas-jelas tidak sejalan,
namun konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal, muncul hanya
karena kesalahpahaman mengenai sasaran, dan dapat diatasi dengan
meningkatkan komunikasi. Konflik terbuka berakar dalam dan sangat
nyata, memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab
dan berbagai efeknya.
Gangguan (konflik) yang terjadi di KHDTK Parungpanjang termasuk
dalam jenis konflik di permukaan dan penyelesaian konflik dapat diterap
kan dengan berbagai improvisasi lapangan. Salah satu jalan yang diambil
dalam penyelesaian konflik adalah dengan merangkul masyarakat sekitar
kawasan KHDTK Parungpanjang menjadi petani penggarap (pesanggem).
Secara de facto petani penggarap telah ada sejak masih dikelola
Perhutani, kemudian mengalami pasang-surut ketika dikelola BP2TPTH.
Pada awal masa penanaman tahun 1992 petani penggarap hanya boleh di
pinggiran kawasan. Pergantian pimpinan BP2TPTH menandai perubahan
kebijakan terhadap penempatan lokasi garapan petani penggarap. Cukup
lama petani penggarap dibiarkan “liar”, tidak terdata, keluar-masuk
kawasan dengan bebas. Pada tahun 2015 dimulai upaya penataan petani
penggarap dengan pengelompokan penggarap sesuai lokasi garapan.
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Desmiwati (2016) menyebutkan terdapat 138 petani penggarap yang
terbagi menjadi 10 kelompok. Kesepakatan antara BP2TPTH dan petani
penggarap dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh
para ketua kelompok, berlaku selama dua tahun dan dapat dievaluasi
kembali. Setelah dievaluasi pada tahun 2018, dilakukan pembaharuan
surat perjanjian di mana pada tahun 2019 tercatat petani penggarap
berjumlah 85 orang yang terbagi menjadi 10 kelompok.
Setelah petani penggarap ditata dan diberi pembinaan, banyak
manfaat yang dirasakan oleh pengelola (BP2TPTH) maupun petani
penggarap. Keamanan dan terpeliharanya tanaman penelitian menjadi
pertimbangan utama pelibatan petani penggarap di KHDTK. Dari sisi
penggarap, dengan melakukan tumpangsari (agroforestri) sederhana
di antara tanaman penelitian, mereka mampu meningkatkan taraf
kesejahteraannya. Mereka yang semula tidak memiliki pekerjaan berubah
menjadi petani lengkuas (Lenguas galanga L. Stuntz), serai (Cymbopogon
citratus), padi gogo (Oryza sativa L.), dan lain lain. Meski belum men
dapatkan hasil memuaskan secara ekonomi namun dapat menjadi sumber
pendapatan yang diandalkan bila digarap dengan serius.
Pemberdayaan petani penggarap menjadi kunci dalam upaya
penyelesaian konflik. Hal ini berimplikasi positif dengan makin membaiknya
hubungan antara pengelola dengan petani penggarap. Konsep kolaborasi
pengelolaan kawasan dikedepankan, tingkat kepercayaan yang makin
tinggi menunjukkan keberhasilan pendekatan ini sebagai salah satu
usaha penyelesaian konflik. Dua KTH yang telah dilegalisasi oleh desa
yakni KTH Guna Bakti dan KTH Harapan Sejahtera di Desa Tapos
sedang mengajukan skema Perhutanan Sosial. Hal tersebut menunjukkan
kualitas kolaborasi yang makin baik dan terencana. Jika SK Pengakuan
dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) telah diberikan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KTH Guna Bakti dan KTH
Harapan Sejahtera akan memiliki posisi yang setara dengan BP2TPTH
sehingga menjadi mitra BP2TPTH dalam pengelolaan kolaboratif
KHDTK Parungpanjang. Hal serupa kemungkinan akan diupayakan
untuk kelompok petani penggarap lainnya, dikelompokkan sesuai desa
asal, dilegalisasi desa, dan diajukan skema serupa sehingga dampak
pemberdayaan petani penggarap makin nyata.
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F. Penutup
Sebagai pengelola KHDTK Parungpanjang, BP2TPTH telah meng
ambil kebijakan yang bersifat kooperatif karena menyadari peranan
penting masyarakat sekitar kawasan dalam turut serta membangun
kawasan, sejak masih menjadi HP hingga menjadi KHDTK. Dengan
melakukan pendataan, penataan, dan pembinaan pada masyarakat sekitar
selaku petani penggarap dan tergabung dalam KTH maka masyarakat
di empat desa sekitar KHDTK Parungpanjang telah merasakan manfaat
keberadaan KHDTK untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui
praktik agroforestri sederhana (tumpangsari).
Gangguan dan konflik di KHDTK Parungpanjang telah mampu di
selesaikan tanpa gejolak yang berarti. Pemberdayaan masyarakat sekitar
menjadi kata kunci dalam proses penyelesaian konflik dan gangguan. Ke
depan, pengelolaan KHDTK Parungpanjang diharapkan akan lebih baik
lagi dengan mempraktikkan pendekatan kolaboratif manajemen antara
berbagai pihak yang berkepentingan di KHDTK Parungpanjang.
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BAB X
POTENSI KONFLIK DI KHDTK
HAURBENTES

Irma Yeny & Ayun Windyoningrum

A. Sejarah Kawasan
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Haurbentes
memiliki luas 105,5 ha bertipe hutan hujan tropis dataran rendah, berada
di Kampung Haurbentes, Desa Jugalajaya dan Desa Wirajaya, Kecamatan
Jasinga, Kabupaten Bogor. KHDTK Haurbentes merupakan kawasan
hutan dengan peruntukan sebagai hutan penelitian yang di dalamnya
dapat dilakukan percobaan, introduksi tanaman, dan pelestarian exsitu. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/5/2018 tentang Kawasan dengan Tujuan Khusus maka kegiatan
yang dilakukan di KHDTK Haurbentes mencakup penelitian dan pengem
bangan kehutanan untuk mendukung pembangunan kehutanan.
Sejarah kawasan hutan menunjukkan bahwa tahun 1940 Badan
Litbang Kehutanan mendirikan Hutan Penelitian (HP) Haurbentes
dengan luas kawasan ±60 ha. Kawasan tersebut diperoleh dari areal
Perum Perhutani yang pada waktu itu belum dimanfaatkan. Berdasarkan
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kebutuhan areal penelitian Badan Litbang Kehutanan maka lahan kosong
tersebut dimanfaatkan sampai sekarang. Sejak tahun 1940 sampai
dengan tahun 1998 pada kawasan ini telah ditanam 66 jenis tumbuhan,
terdiri dari 22 jenis rotan dan 44 jenis pohon. Dari 44 jenis pohon yang
ditanam, sebanyak 32 jenis adalah dua jenis Dipterocarpus, dua jenis
Dryobalanops, 21 jenis Shorea, enam jenis Hopea, dan satu jenis
Vatica. Hasil pengamatan tahun 2011 pada areal KHDTK Haurbentes
telah terdapat 119 jenis. Pada tahun 2015 terdapat penambahan koleksi
tanaman jenis mahoni (Swietenia mahagoni), binuang (Octomeles
sumatrana Miq), kapur (Dryobalanops lanceolata), dan masoyi (Cyptocarya
massoi).
Letak kawasan tersebut berbatasan dengan empat kampung yaitu
Kampung Haurbentes, Cileuksa, Cikeusal, dan Cibentang. Kampung
Haurbentes merupakan kampung terdekat yang memiliki interaksi cukup
tinggi terhadap kawasan. Masyarakat kampung Haurbentes, Cibentang,
dan Cikeusal memanfaatkan hutan KHDTK Haurbentes sebagai tempat
untuk mencari kayu bakar. Selain itu, kawasan ini tidak terlepas dari
kegiatan perladangan yang dilakukan oleh penduduk sekitar. Beberapa
aktivitas perladangan telah dilakukan oleh masyarakat di areal KHDTK
Haurbentes sejak tahun 1981-an, saat masih dikelola oleh Perum
Perhutani, dengan pola agroforestri jenis meranti. Selain itu, terdapat
pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan sistem tumpangsari yang
dilakukan dengan skema bagi hasil.
Pada tahun 1992 Pusat Litbang Hutan mulai melakukan kegiatan
penelitian di lokasi HP Haurbentes dengan menanam jenis meranti seluas
±10 ha. Sebelas tahun kemudian ditetapkan SK Menhut No. 288/KptsII/03 tentang penunjukan HP Haurbentes sebagai hutan penelitian dan
SK Kepala Badan Litbang Kehutanan tentang penunjukan pengelolaan
hutan penelitian lingkup Badan Litbang Kehutanan. Selanjutnya, tujuh
tahun kemudian terbit SK. 340/Menhut-II/2010 tentang penetapan KHDTK
Haurbentes seluas 105,50 ha.
Penambahan luas 45,5 ha setelah 70 tahun sejak pembangunan
hutan penelitian mengakibatkan lahan Perhutani yang selama ini digarap
masyarakat dengan agroforestri jenis meranti, masuk ke dalam areal
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KHDTK. Penetapan KHDTK Haurbentes secara langsung merupakan
kebijakan perubahan pengelola kawasan dari Perhutani ke Badan
Litbang. Hal ini merupakan kebijakan struktural yang mengakibatkan
secara tidak langsung terhentinya program pemberdayaan masyarakat
sekitar hutan. Saat ditetapkan sebagai KHDTK maka areal tersebut hanya
dapat dilakukan percobaan, introduksi tanaman, dan pelestarian ex-situ.
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di areal KHDTK saat itu belum
dapat dijalankan karena belum ada payung hukum yang mengaturnya.
Kenyataannya, masyarakat tetap melakukan tumpangsari di areal KHDTK
Haurbentes tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik oleh pengelola
kawasan (Badan Litbang). Masyarakat tetap memanfaatkan lahan tanpa
adanya pola kerja sama antara pengelola kawasan KHDTK dengan
masyarakat. Pada tahun 2015 tercatat sekitar 83 kepala keluarga (KK)
yang menggarap areal KHDTK dengan total luas 50 ha. Sebagian besar
terdiri dari masyarakat Desa Jugalajaya dan Desa Wirajaya, Kecamatan
Jasinga, Kabupaten Bogor. Jenis perambahan berupa kegiatan pena
naman tanaman semusim (padi sawah dan tanaman palawija, seperti:
kacang, ubi jalar, singkong, jagung, dan lain-lain), dan tanaman tahunan
(karet, akasia, meranti, pulai, sengon, dan lain-lain) (Puslitbang Hutan,
2015).
Areal garapan berada pada Blok Cibentang, Blok Lame, Blok
Cikoneng, dan Blok Tapos. Lahan garapan umumnya diperoleh secara
turun-temurun, pembukaan lahan secara langsung, dan beberapa
terdapat proses tukar-menukar lahan garapan. Awalnya, penggarap
mengembangkan jenis tanaman palawija pada lahan agroforestri atau
tumpangsari. Akibat serangan hama monyet yang makin meningkat,
produksi palawija menjadi menurun. Selain moyet, terdapat hama babi
hutan dan sapi yang tidak dikandangkan yang mengakibatkan tanaman
palawija menjadi rusak. Oleh karena itu, warga mengubah jenis tanaman
palawija menjadi tanaman berkayu yang tidak menghasilkan buah seperti
sengon (Parasetianthes falcataria), puspa (Schima wallichii), akasia
mangium (Acacia mangium), kayu afrika (Prunus africana), karet (Hevea
brasiliensis), bambu (Bambusa vulgaris), kopi (Coofea sp.), dan cengkih
(Syzygium aromaticum). Kondisi ini mengakibatkan makin luas lahan yang
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dimanfaatkan oleh penggarap. Hal ini menunjukkan penambahan luasan
KHDTK Haurbentes tidak secara nyata menambah luasan areal penelitian
yang diharapkan dapat mendukung program pembangunan kehutanan, di
sisi lain kebutuhan areal penelitian dan konservasi jenis makin bertambah.
Keterbatasan areal KHDTK mengakibatkan makin sulitnya para peneliti
menghasilkan riset yang berkualitas, sementara di sisi lain penggunaan
kawasan oleh masyarakat tidak memberikan kontribusi apapun untuk
pembangunan kehutanan.
Walaupun sampai saat ini belum ada tuntutan ataupun perselisihan
dalam memanfaatkan lahan namun kondisi ini menjadi konflik bila areal
garapan tersebut akan dimanfaatkan sebagai areal penelitian. Selain
adanya masyarakat penggarap, berdasarkan tata ruang kawasan KHDTK
Haurbentes terdapat jalan di dalam kawasan yang membelah kawasan
menjadi tiga bagian (Gambar 24).
Gambar 24 menunjukkan terdapat jalan di dalam kawasan yang
menjadi prasarana transportasi aktivitas warga antar-kampung. Tampak
pula lahan garapan masyarakat yang berada di setiap bagian. Aktivitas
berladang yang dilakukan masyarakat di areal KHDTK Haurbentes serta
adanya jalan mengakibatkan makin terbukanya akses masyarakat luar
ke dalam kawasan. Kondisi ini memicu pencurian kayu dan bambu serta
menjadi ancaman bagi keberadaan koleksi Dipterocarpa yang saat ini
menjadi salah satu sumber benih di Indonesia.
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Sumber: Puslitbang Hutan, 2015

Gambar 24 Tata ruang kawasan KHDTK Haurbentes

B. Tipologi Potensi Konflik
Suporaharjo (2000) menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu
benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan
adanya perbedaan cara pandang, kepentingan, nilai, status, kekuasaan,
dan kelangkaan sumber daya hutan. Hasil penelitian yang dilakukan pada
tahun 2015 menunjukkan bahwa petani penggarap mengetahui bahwa
areal garapannya merupakan tanah negara dengan peruntukan khusus
sebagai wilayah penelitian. Masyarakat mengetahui batas KHDTK dan
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menyadari bahwa dalam KHDTK tidak diizinkan dilakukan pemanfaatan,
baik dalam bentuk penebangan maupun pembukaan lahan untuk
pertanian. Kebutuhan akan bahan bangunan dan sebagai tambahan
penghasilan menyebabkan masyarakat dengan sadar melakukan pena
naman dalam kawasan KHDTK. Rata-rata luas lahan yang digarap
berkisar 223 m2 dan terluas adalah 0,5 ha. Kegiatan penanaman yang
dilakukan masyarakat telah didata oleh pengelola KHDTK serta dipayungi
dalam perjanjian tertulis yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS).
Hal ini dinilai sebagai upaya win-win solution karena pengelola KHDTK
menyadari lahan tersebut merupakan areal garapan masyarakat yang
telah ada sebelum ditetapkan sebagai KHDTK serta saat ini tidak dapat
digunakan sebagai blok penelitian.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penggarap memiliki
kesadaran dan hubungan yang baik dengan pengelola. Hubungan ini
menunjukkan pengggunaan lahan pada KHDTK terkesan tidak menjadi
ancaman bagi keberlangsungan KHDTK Haurbentes karena masyarakat
penggarap masih dapat diajak bernegosiasi dalam pengelolaan kawasan.
Hal ini mengakibatkan pengelola kawasan tidak menindak atau memberi
sanksi bagi penggarap di wilayah KHDTK Haurbentes. Konflik antara
masyarakat dengan pengelola KHDTK belum muncul di permukaan.
Konflik akan muncul di permukaan bila pengelola melarang aktivitas
masyarakat penggarap, sementara tidak ada solusi bagi masyarakat untuk
melanjutkan sumber pendapatan mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penggarap dike
tahui bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang fungsi kawasan dan
dengan sadar akan berhenti menggarap bila lahannya akan digunakan
untuk areal penelitian. Pelaksanaan komitmen itu tidak mudah. Peng
garap telah beraktivitas pada lahan tersebut dan pada umumnya telah
menikmati produksi tanamannya, baik berupa bambu, kayu afrika, maupun
cengkih. Jika lahan garapan akan digunakan untuk areal penelitian maka
masyarakat akan menuntut ganti rugi tanaman dengan sejumlah uang.
Tuntutan itu bila dipenuhi akan menjadi preseden buruk pada pengelo
laan kawasan. Sebaliknya, bila tidak dituruti maka pengelola kawasan
tidak dapat secara sepihak menggunakan lahan tersebut sebagai areal
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penelitian. Kondisi ini sejalan dengan yang diungkapkan Irwandi, Endah, &
Chotim (2017) bahwa ketika orang memperebutkan sebuah area, mereka
tidak hanya memperebutkan sebidang tanah, namun juga sumber daya
alam, seperti: air, emas, mineral, hutan, serta berbagai sumber daya alam
yang terkandung di dalamnya.
Luas lahan yang digarap masyarakat belum bertambah secara
signifikan namun jika pengawasan lemah, suatu saat akan sulit
dikendalikan. Pengawasan yang dilakukan selama ini, yaitu menempatkan
dua orang petugas KHDTK yang menjaga keamanan kawasan dan
terpeliharanya tanaman pada blok penelitian agar tidak terjadi pencurian
kayu dan aktivitas penggarap yang akan membuka kebun baru.
Fisher et al. (2001) menyebutkan bahwa tipe-tipe konflik terdiri dari
tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan.
Tanpa konflik merupakan kondisi konflik yang menggambarkan situasi
yang relatif stabil dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam
masyarakat, tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama,
masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang mencegah ke arah
konflik kekerasan. Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota
masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan. Konflik laten adalah
suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya
tersembunyi, dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Konflik
terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan,
berakar dalam, sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk
mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Konflik di permukaan
adalah konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan
muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat
diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).
Berdasarkan teori tersebut maka konflik yang terjadi di KHDTK
Haurbentes merupakan konflik laten, sifatnya tersembunyi, dan perlu
diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Ber
dasarkan tipologi konflik tenurial kehutanan (Safitri et al., 2011) maka
tipologi potensi konflik yang terjadi di wilayah KHDTK Haurbentes adalah
konflik antara masyarakat desa dengan KLHK di mana lahan garapan
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yang selama ini dimanfaatkan dengan pola bagi hasil, masuk dalam
KHDTK peruntukan sebagai areal penelitian.
Dalam Permen LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018
tentang Kawasan dengan Tujuan Khusus disebutkan bahwa KHDTK
adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk
kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan
pelatihan kehutanan, serta religi budaya. Pengelolaan KHDTK adalah
sistem pengelolaan hutan lestari, konprehensif, mandiri, dan terpadu
yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi budaya.
Hal ini berbeda dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan adanya
aktivitas budidaya yang dilakukan masyarakat dengan tujuan produksi.
Belum terlihat adanya kesamaan tujuan pengelolaan dalam konteks
tujuan keilmuan penelitian dan pengembangan. Luas areal garapan yang
mencapai 40% dari total luas KHDTK Haurbentes merupakan potensi
konflik laten antara petani penggarap dan pengelola.

C. Penyebab dan Pihak yang Dapat Terlibat Konflik
Konflik laten penguasaan lahan di KHDTK Haurbentes akan timbul
sebagai akibat adanya persepsi dan interpretasi yang berbeda antara
pengelola dan penggarap terhadap objek yang sama yaitu lahan. Hal ini
sejalan dengan Pritt & Rubbin dalam Ramadhan (2008), konflik berarti
persepsi mengenai perbedaan kepentingan (received divergence of
interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang
berkonflik tidak dapat tercapai secara bersamaan. Warga berpendapat
bahwa terdapat lahan yang sejak dulu diizinkan oleh Perhutani untuk
digarap. Sementara itu, pemangku kawasan yaitu Badan Litbang dan
Inovasi (BLI) melalui Pusat Litbang Hutan telah mendapatkan kewenangan
untuk mengelola lahan tersebut untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan hutan.
Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa penyebab potensi konflik
di KHDTK Haurbentes, yaitu belum berjalannya rencana pengelolaan
kawasan. Peralihan pengelola tidak diikuti dengan pelaksanaan rencana
pengelolaan KHDTK Haurbentes sebagaimana yang telah disusun dalam
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rencana pengelolaan tahun 2015. Pada rencana pengelolaan tersebut,
salah satunya adalah melakukan pengelolaan kawasan yang mendukung
sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya terkait dengan pengamanan ka
wasan. Pengelolaan kawasan, termasuk pengamanan kawasan melalui
program kegiatan penelitian, dapat dilakukan melalui pengembangan
agroforestri, PHBM, atau Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Dalam kondisi demikian maka benih pertentangan akan makin hidup
dan berkembang sesuai dengan makin tingginya kebutuhan lahan. Irwandi
(2017) menyebutkan bahwa setiap kelompok sosial selalu ada benihbenih pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan
kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini
biasanya berbentuk non-fisik, tetapi dapat berkembang menjadi benturan
fisik, kekerasaan maupun tidak berbentuk kekerasaan.
Perbedaan persepsi dan kepentingan tersebut dilihat dari aktor
atau pemangku kepentingan yang terlibat. Aktor atau pihak yang bertikai
disebut sebagai subjek konflik. Subjek konflik menurut Galudra (2006)
merupakan aktor yang terlibat dalam sistem penguasaan tanah atau
lahan, baik yang memengaruhi maupun yang dipengaruhi. Berdasarkan
pengelompokkan aktor yang terlibat konflik di KHDTK Haurbentes maka
konflik penguasaan lahan terjadi antara masyarakat desa dengan KLHK.
Masyarakat desa, yaitu masyarakat penggarap yang umumnya sebagai
pihak yang menguasai fisik lahan di dalam kawasan KHDTK Haurbentes.
Masyarakat penggarap secara pribadi akan bertentangan dengan
pengelola KHDTK Haurbentes karena merasa memiliki kepentingan untuk
mengelola lahan sebagai sumber ekonomi keluarga. Pengelola adalah
BLI melalui Puslitbang Hutan Bogor merupakan aktor yang secara legal
memiliki hak kelola kawasan.
Hadirnya dua aktor yang berkepentingan pada satu areal lahan
menyebabkan dampak bagi pengelolaan KHDTK Haurbentes. Dampak
yang langsung dirasakan adalah 47,39% luas lahan yang diperuntukkan
bagi areal penelitian tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Sementara
itu, masyarakat penggarap yang mendapatkan akses pemanfatan belum
memiliki legalitas. Kedua kondisi tersebut mengakibatkan tidak optimalnya
pengelolaan KHDTK Haurbentes sesuai fungsinya.
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D. Media Resolusi Konflik
Lahirnya Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan No.
SK 90/Kpts/VIII/2007 tentang Penunjukan Pengelolaan KHDTK Lingkup
Badan Litbang Kehutanan serta SK Menhut No. SK. 340/Menhut-II/2010
tentang Penetapan KHDTK Haurbentes sebagai Hutan Penelitian, belum
ditindaklanjuti dengan pencegahan konflik lahan di wilayah tersebut.
Upaya pencegahan konflik dilakukan melalui pelibatan masyarakat
penggarap saat beberapa permasalahan mulai timbul di kawasan
tersebut. Tahun 2017 dilaporkan telah terjadi pencurian kayu di areal
blok penelitian yang disinyalir dilakukan oleh penebang kayu profesional
(bukan masyarakat sekitar). Kondisi ini mendorong pihak pengelola untuk
menguatkan faktor keamanan kawasan dengan melibatkan masyarakat
penggarap. Pelibatan masyarakat penggarap dituangkan dalam perjanjian
kerja sama antara pengelola dengan 5 kelompok penggarap tanggal 15
November 2018. Kelompok yang terlibat dalam perjanjian kerja sama
adalah Kelompok Desa Wirajaya, Kelompok Desa Cikari, Kelompok Desa
Neglasari, Kelompok Desa Jugalaya, dan Kelompok Desa Cibentang.
Bentuk kerja sama disusun dengan skema pelibatan masyarakat dalam
merehabilitasi areal yang terbuka dengan menanam beberapa jenis
tanaman buah. Rehabilitasi dilakukan pada areal garapan masing-masing
penggarap sehingga tidak membuka areal baru.
Dalam perjanjian tersebut pengelola memiliki kewajiban menyediakan
bibit tanaman sukun dan cengkih, memberikan bantuan monitoring dan
evaluasi keberhasilan tumbuh, dan memberi insentif bagi keberhasilan
tumbuh tanaman. Sementara masyarakat penggarap memiliki kewajiban
memelihara tanaman kehutanan pada blok penelitian, menanam tanaman
kehutanan dan tanaman serbaguna di lahan garapan dalam KHDTK
Haurbentes, tidak melakukan penebangan pada jenis tanaman kehutanan
maupun tanaman serbaguna dan tidak memindahkan lahan garapan
kepada pihak lain. Insentif keberhasilan tumbuh dilakukan dengan rincian
sebagaimana tersaji pada Tabel 28.
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Tabel 28 Perhitungan Insentif Berdasarkan Realisasi Pertumbuhan
Persen Tumbuh (%)
80-100
50-79
<50
80-100
50-79
<50
80-100
50-79
<50

Insentif (Rp/Pohon)
500
400
0
700
500
0
800
600
0

Jangka Waktu
3 bulan setelah tanam

6 bulan setelah tanam

9 bulan setelah tanam

Sumber: Puslitbang Hutan, 2018

E. Kinerja Resolusi Potensi Konflik
Hutan merupakan sumber daya alam milik bersama, yaitu sebagai
barang publik yang sulit untuk dilakukan pembatasan atas hak peman
faatannya (Ostrom & Ahn, 2008). Schlager & Ostrom (1996) mengiden
tifikasi lima jenis hak yang paling relevan dengan pemanfaatan sumber
daya alam milik bersama, yaitu: 1) hak akses, 2) hak pemanfaatan, 3) hak
pengelolaan, 4) hak pembatasan, dan 5) hak pelepasan. Berdasarkan
kondisi konflik pada KHDTK Haurbentes maka jenis hak yang dituntut
oleh masyarakat adalah hak akses dan hak pemanfaatan di mana mereka
berharap masih diizinkan menggarap lahan di dalam kawasan KHDTK
Haubentes.
Puslitbang Hutan sebagai pemangku kawasan melakukan kerja sama
pengawasan kawasan dengan mengizinkan hak akses dan pemanfaatan
lahan oleh masyarakat sekitar, khususnya pada areal garapan yang telah
digunakan sejak sebelum kawasan ditetapkan sebagai KHDTK. Bentuk
kerja sama tersebut telah menunjukkan kinerja baik karena pertumbuhan
tanaman rehabilitasi telah mencapai 50-70% dan tidak terjadi lagi
pencurian kayu pada blok penelitian. Namun demikian, permasalahan
kebutuhan lahan penelitian di KHDTK Haurbentes belum terselesaikan
karena 60 ha lahan telah ditanami tanaman penelitian dan 50 ha lahan
yang seharusnya dapat dijadikan areal penelitian, masih terkendala
dengan adanya lahan garapan masyarakat.
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F. Penyempurnaan Kebijakan dan Metodologi Resolusi
Konflik
Perjanjian kerja sama pengamanan kawasan dan rehabilitasi lahan
garapan merupakan pencegahan konflik yang dilakukan sejak tahun
2017. Di satu sisi, mampu meningkatkan keamanan kawasan, namun
di sisi lain belum mampu meningkatkan fungsi KHDTK sebagai areal
penelitian. Secara umum, permasalahan yang terjadi di kawasan KHDTK
Haurbentes adalah perambahan kawasan, pemanfaatan sumber daya
alam di dalam kawasan oleh masyarakat (misalnya kayu bakar), pence
maran lingkungan oleh masyarakat, dan pembangunan fasilitas umum
di dalam kawasan. Perambahan kawasan adalah masalah yang mulai
meruncing sehingga diperlukan penyelesaian secepatnya (Puslitbang
Hutan, 2015). Untuk mengatasi perambahan kawasan, dalam rencana
pengelolaan KHDTK Haurbentes telah disusun zonasi dan blok penelitian
sebagaimana disajikan pada Tabel 29).
Zona rehabilitasi dan zona penyangga merupakan areal yang telah
digarap masyarakat dan tegakan non penelitian. Pada zona tersebut telah
direncanakan dilakukan blok agroforestri dan hutan kemasyarakatan yang
melibatkan masyarakat. Zona tanaman hutan dan arboretum adalah zona
yang tidak boleh dilakukan aktivitas garapan oleh siapapun. Pembagian
zona dilakukan untuk membatasi ruang gerak penggarap dalam mem
perluas lahan garapan.
Tabel 29 Matriks Zonasi dan Blok Penelitian dalam KHDTK Haurbentes
No.
Zonasi
1. Zona Hutan Tanaman

2.

Zona Arboretum

Blok penelitian
Tanaman/budidaya
Persemaian
Eksploitasi hutan tanaman
Pengamatan satwa ekonomis
Percobaan hama, penyakit, gulma, dan lain-lain
Tanaman langka
MPTS
Habitat satwa
Pk wisata
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3. Zona Rehabilitasi

4.

Zona Penyangga
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Blok penelitian
Pengelolaan lahan
Persemaian
Penanaman
Agroforestri
HKm
Batas
Agroforestri
HKm
Wisata
Sarpras
Sumber: Puslitbang Hutan, 2015

Pembagian zona dan pola penanganan/pencegahan konflik yang
dilakukan melalui pelibatan masyarakat pada kegiatan rehabilitasi
cukup efektif dalam mencegah meluasnya lahan garapan. Di sisi lain,
zona hutan tanaman yang menjadi areal penelitian sangat terbatas
sehingga tidak ditemukan lagi areal kosong yang dapat dimanfaatkan
sebagai areal tanaman komoditi baru. Yasmi et al. (2009) dalam Gamin
(2014) konflik dapat dilihat dari aspek negatif maupun positif. Aspek
positif konflik pengelolaan hutan adalah dapat menciptakan kesempatan
untuk berpartisipasi pada pengelolaan hutan, memberi ruang negosiasi,
dan memperoleh pembelajaran. Berdasarkan aspek positif konflik dan
lahirnya Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial maka
sudah seharusnya resolusi konflik dilakukan dengan membangun skema
kemitraan kehutanan yang diamanatkan dalam permen tersebut. Skema
kemitraan kehutanan mampu memberikan akses, pemanfaatan, dan
legalitas dalam kelembagaannya. Skema tersebut sekaligus dapat menjadi
areal penelitian implementasi kebijakan perhutanan sosial di arel KHDTK
yang pada akhirnya memberikan output pada pembangunan kehutanan
secara umum.
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BAB XI
KHDTK BORISALLO - SHOW
WINDOW BALAI LITBANG LHK
MAKASSAR: DIBUANG SAYANG!

Achmad Rizal Hak Bisjoe, Abd. Kadir Wakka, & Bugi Kabul Sumirat

A. Pendahuluan
Kawasan hutan penelitian yang dikelola Badan Litbang Kehutanan
(sekarang Badan Litbang dan Inovasi – BLI) diseragamkan namanya
menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Secara
berangsur, mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 semua KHDTK
tersebut telah memiliki SK Menteri Kehutanan sebagai dasar hukum
pengelolaan (Badan Litbang Kehutanan, 2012). Sampai tahun 2007
terdapat 32 KHDTK yang dikelola BLI dengan luas beragam, tersebar di
seluruh Indonesia. Total luas ke-32 KHDTK tersebut mencapai 26.132
hektare. Pemanfaatan KHDTK oleh UPT BLI belum optimal karena
beberapa penelitian yang bersifat keruangan dan ilmu-ilmu alam masih
dilaksanakan di luar KHDTK. Beberapa pertimbangan yang mendasari
nya adalah rentan konflik dengan masyarakat setempat, perladangan
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berpindah dalam kawasan, sering terjadi kebakaran hutan dan lahan,
serta pencurian dan perusakan objek penelitian (Bisjoe, 2005). Beberapa
penelitian menunjukkan rendahnya persentase luas areal penelitian dan
frekuensi penelitian di KHDTK. Di KHDTK Borisallo di Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan hanya 0,8% pada periode penelitian social forestry
(Penulis: istilah social forestry digunakan secara umum sebelum berubah
menjadi istilah yang dikenal sekarang yaitu Perhutanan Sosial) (Bisjoe,
2005) dan KHDTK Labanan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur hanya
1,5% (Suryanto, Lestari, & Andriansyah, 2010).
Pada tahun 2008 Departemen Kehutanan memperbarui sistem
pengelolaan KHDTK. Selanjutnya, Badan Litbang Kehutanan membentuk
Tim Kajian Rencana Strategis Pengelolaan KHDTK yang bertugas
mempercepat pembangunan sistem pengelolaan KHDTK untuk pendidikan
dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan
pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menuju terwujudnya
pengelolaan hutan lestari (Pusat Informasi Kehutanan, 2008). Pada
tahun 2010, Badan Litbang Kehutanan merumuskan pedoman kriteria
dan indikator pengelolaan KHDTK bagi keperluan manajemen, sebagai
objek yang dapat dimonitor dan dievaluasi. Ada 3 (tiga) riteria pengelolaan
KHDTK, yaitu: 1) kelestarian sumber daya, 2) keberlanjutan penelitian, dan
3) manfaat non-penelitian. Pada tahun itu juga diselenggarakan Workshop
Nasional KHDTK di Makassar dan kunjungan lapang ke KHDTK Borisallo.
Satu di antara hasil diskusi lapang adalah diakomodirnya kehadiran
masyarakat sekitar hutan sebagai penggarap lahan secara legal formal
(Bisjoe, 2005).
Selama 2003-2008 berlangsung penelitian intensif dengan format
Usulan Kegiatan Penelitian (UKP) di berbagai KHDTK, termasuk KHDTK
Borisallo, dengan judul Teknologi dan Kelembagaan Social Forestry. Interaksi dan komunikasi pengelola KHDTK dengan masyarakat sekitar
KHDTK berlangsung intensif, antara lain karena pendekatan penelitian
Participatory Action Research (PAR) yang memosisikan masyarakat
sebagai objek penelitian, sekaligus sebagai bagian dari peneliti. Hasil pe
nelitian menjadi langkah awal kegiatan penelitian selanjutnya dalam upaya
mewujudkan KHDTK sebagai show window dari suatu proses litbang
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kehutanan (Bisjoe, 2012a). Setelah UKP berakhir, selesainya penelitian
Perhutanan Sosial dan adanya perubahan kebijakan yang meniadakan
peran ‘pengembangan’ pada unit daerah setingkat eselon tiga, praktis
tidak ada lagi penelitian intensif di KHDTK Borisallo. Hal ini membawa
KHDTK tersebut kembali kepada kondisi status quo dan terbatas pada
kegiatan rutin administatif. Dampak yang dirasakan adalah makin ber
kurangnya interaksi dan komunikasi antara pengelola dengan masyarakat
sekitar KHDTK sehingga bila ada kegiatan penelitian yang akan dilaksa
nakan di KHDTK, tahapan kembali dimulai dari nol (Bisjoe, 2010).
Dampak ‘ketidakhadiran’ balai dalam jangka waktu cukup lama di
KHDTK Borisallo pada akhirnya mengakibatkan hilangnya hak kelola atas
lahan KHDTK dengan terbitnya SK Menhut No. 434 Tahun 2009 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang mengubah status KHDTK Borisallo menjadi Areal
Penggunaan Lain (APL). Perubahan ini menimbulkan reaksi dari pengelola
dan berusaha mengembalikannya ke status semula. Melalui proses
persuratan dan serangkaian diskusi yang cukup lama, pada tahun 2019
terbit SK Men-LHK No. 362 Tahun 2019 tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebutkan status KHDTK
Borisallo dikembalikan menjadi kawasan hutan (APL menjadi Hutan
Produksi-HP) (BP2LHK Makassar, 2019).
Sebagaimana umumnya, untuk hal atau kejadian luar biasa seperti
yang menimpa KHDTK Borisallo, yakni mengalami perubahan status
hukum dan fungsi maka segera disiapkan langkah-langkah strategis untuk
menghindari berulangnya kejadian yang tidak nyaman ini. Kita dengan
antusias menunggu langkah-langkah itu.

B. Gambaran Umum Pemanfaatan KHDTK Borisallo
KHDTK Borisallo pada awalnya merupakan Petak 62, 63, dan 64
areal HTI Gowa-Maros PT Inhutani I. Pembangunan bendungan BiliBili yang mencakup beberapa desa dan sawah masyarakat berdampak
kepada meningkatnya tekanan masyarakat sekitar yang merambah
KHDTK. Pergeseran ruas jalan dan perambahan menyebabkan luas
KHDTK mengalami penyusutan dari 180 ha (Surat Keputusan Menteri
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Kehutanan No. 275/Kpts-I/1994) menjadi 133,25 ha (hasil pengukuran
tahun 1999) dan menjadi 122,94 ha (hasil pemetaan partisipatif tahun
2004). Seluruh areal KHDTK telah dikuasai oleh 83 KK yang terhimpun
dalam kelompok tani hutan (KTH). Terdapat 233 unit pengelolaan
keluarga (kaveling) dengan luasan beragam. Ketergantungan pendapatan
masyarakat terhadap KHDTK relatif kecil karena masyarakat belum
mengelola lahan secara optimal. Kontribusi KHDTK terhadap pendapatan
total keluarga rata-rata sebesar 15,9%. Hasil pengamatan Balai Penelitian
Kehutanan Makassar tahun 2005 menunjukkan penutupan lahan KHDTK
Borisallo terdiri atas lahan kosong seluas 28,31 ha (23,03%), lahan
bervegetasi jarang seluas 59,19 ha (48,14%), dan lahan bervegetasi rapat
seluas 35,44 ha (28,83%).
Sejarah KHDTK Borisallo dimulai pada tahun 1994 dengan penun
jukan kawasan hutan Borisallo di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
sebagai Stasiun Penelitian dan Uji Coba (SPUC) berdasarkan SK Menteri
Kehutanan No. 275/Kpts-I/1994 tanggal 28 Juni 1994. Pada tahun itu pula
disusun data dasar biofisik SPUC oleh Badan Litbang Kehutanan bekerja
sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Status kawasan Borisallo
sebagai KHDTK ditetapkan pada tahun 2004 berdasarkan SK Menteri
Kehutanan No. SK.367/Menhut-II/2004 tanggal 5 Oktober 2004.
Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KHDTK yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan pada
tahun 2004 maka Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Sulawesi (BP2KS) bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin me
nyusun rencana induk (master plan) KHDTK lingkup balai, termasuk
KHDTK Borisallo. Untuk keperluan operasional, pada tahun yang sama
disusun pula Rencana Pengelolaan KHDTK.
Selain dasar hukum, umumnya KHDTK sudah memiliki data dasar
dan dokumen perencanaan pengelolaan (Badan Litbang Kehutanan, 1997;
Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi dan Yayasan
IKA Kehutanan Unhas, 2005; Balai Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan Sulawesi, 2005). Potensi spesifik lokasi KHDTK Borisallo yang
mencakup nilai sosial, ekonomi, dan ekologi telah diidentifikasi dalam
penyusunan rencana induk KHDTK pada tahun 2005, yaitu:
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Akses yang baik terhadap pusat-pusat aglomerasi (pemusatan dalam
lokasi atau kawasan tertentu), seperti: Malino, Sungguminasa, dan
Makassar.

2.

Adanya KTH dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang
dapat bekerja sama mengembangkan unit-unit usaha masyarakat.

3.

Berada dalam jalur lintas Taman Wisata Alam Malino dan wisata
Bendungan Bili-Bili sehingga berpotensi untuk pengembangan
rekreasi alam terbuka.

4.

Tanahnya relatif subur, berpotensi untuk kawasan agrowanawisata.

5.

Motivasi masyarakat yang tinggi untuk berwirausaha.
Beberapa penelitian, khususnya ilmu alam, telah dilaksanakan di

KHDTK Borisallo sejak tahun 1994 tetapi masih bersifat spot-spot dan
belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Hasil yang dapat
dilihat adalah hasil uji coba tegakan eboni (Dyospiros celebica) dan jati
(Tectona grandis) serta plot-plot agroforestri di antara tegakan eukaliptus
(Eucalyptus deglupta) dan tegakan akasia (Acacia mangium) yang
merupakan hasil penanaman oleh Industri Pabrik Kertas Gowa dan PT
Inhutani I.
Penelitian dalam program Perhutanan Sosial yang bersifat multiyears dirintis pada tahun 2003 dengan melibatkan seluruh para pihak.
Pendekatan kepada masyarakat dimulai dengan acara religi “buka
puasa bersama” di ruang serbaguna KHDTK dan menjadi acara tahunan
sepanjang kegiatan penelitian Perhutanan Sosial. Penelitian yang
telah dilaksanakan di KHDTK Borisallo, antara lain: Studi Diagnostik
Pengembangan Perhutanan Sosial, Kajian Model Kelembagaan Hutan
Kemasyarakatan, Pemetaan Partisipatif, Bentuk Agroforestri Adaptif, dan
Kelembagaan Pola Kemitraan. Selain untuk keperluan penelitian litbang
kehutanan, KHDTK Borisallo juga telah dimanfaatkan sebagai objek
penelitian mahasiswa.
Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi data dasar atau database
KHDTK dalam pengelolaan lebih lanjut. Pengakuan masyarakat setempat atas KHDTK Borisallo sebagai lahan negara adalah satu di antara ru
musan hasil penelitian dimaksud. Kendati demikian, terdapat kontradiksi
antara��������������������������������������������������������������
pe�����������������������������������������������������������
ngakuan masyarakat terhadap kepemilikan lahan dengan tinda-
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kan mereka. Di satu sisi, masyarakat pengguna lahan mengakui bahwa lahan yang digarap adalah lahan negara tetapi di sisi lain, mereka memperlakukan lahan garapannya sebagai ’hak milik’. Beberapa fenomena yang
ditemui di lapang berkaitan dengan perlakuan sebagai hak milik adalah
pewarisan, sertifikasi, jual-beli, dan tuntutan ganti-rugi (Bisjoe, 2005).
Fenomena yang dijumpai di KHDTK Borisallo adalah penggem
balaan liar, jual-beli lahan, penebangan liar, konflik status lahan, tata
batas kawasan, perambahan, kebakaran, dan rendahnya kesejahteraan
masyarakat sekitar kawasan. Hal lain adalah munculnya sertifikat tanah
warga di mana segala proses penerbitannya tidak diketahui oleh pihak
pengelola. Diduga, fenomena tersebut ada juga di KHDTK lain. Partisipasi
masyarakat melalui komunikasi yang intensif dengan pengelola KHDTK
dirasakan dapat mengurangi tekanan terhadap KHDTK secara bertahap.
Bisjoe (2005) mengelompokkan penggunaan lahan oleh masyarakat
di KHDTK Borisallo dalam dua bentuk, yaitu: 1) pemagaran lahan yang
diikuti dengan kegiatan penggarapan lahan, ditandai dengan hadirnya
tanaman budidaya di bawah pohon hutan; 2) pemagaran lahan tanpa
diikuti kegiatan penggarapan lahan, ditandai dengan semak-semak
tanpa tanaman budidaya di bawah pohon hutan. Penggunaan lahan juga
dikelompokkan atas dua pola, yaitu: 1) pola agroforestry, yakni menanami
lahan dengan tanaman perkebunan di sela-sela tanaman kehutanan; 2)
pola monokultur, yakni menanami lahan kosong/terbuka dengan tanaman
perkebunan.
Ada hubungan yang saling menguntungkan antara penggunaan lahan
KHDTK Borisallo dengan kehadiran masyarakat setempat. Di satu sisi,
keberadaan lahan hutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
setempat untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Di sisi lain,
kehadiran masyarakat setempat dalam menggunakan lahan hutan telah
ikut mempertahankan keberadaan tanaman hutan (Bisjoe, 2005).

C. Dinamika Pengelolaan KHDTK Borisallo
Secara administratif KHDTK Borisallo berada di bawah pengelolaan
Seksi Sarana Prasarana (SP) BP2LHK Makassar. Selain kegiatan
kelitbangan, pada KHDTK juga terdapat kegiatan administrasi dan

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

|

195

pembinaan. Kegiatan administrasi dan pembinaan bersifat rutin sebagai
perpanjangan tangan seksi terkait, sedangkan kegiatan kelitbangan
bersifat temporer, bergantung pada ada-tidaknya penelitian pada tahun
berjalan. Hal ini berimplikasi kepada kinerja KHDTK karena umumnya
tolok ukurnya terletak pada ada-tidaknya penelitian. Kalau ada penelitian
di KHDTK, baru dikatakan ada kegiatan di KHDTK tersebut (Bisjoe, 2010).
Pengelolaan KHDTK sangat bergantung kepada kebijakan lembaga
pengelola untuk menentukan ada-tidaknya kegiatan pada tahun berjalan,
baik penelitian maupun non penelitian. Kekosongan kegiatan pada
periode tertentu di KHDTK adalah suatu keniscayaan. Bisjoe (2012)
menyatakan bahwa kekosongan yang berlangsung relatif lama, lambatlaun akan mengesankan lahan KHDTK tersebut terlantar. Hal ini dapat
berkembang makin kompleks mengingat KHDTK sebagai potensi sumber
penyedia lahan akan mendapat tekanan permintaan kebutuhan lahan dari
berbagai pihak, termasuk masyarakat, bahkan mengarah kepada okupasi
lahan. Hal ini mudah dipahami karena letak KHDTK yang terbuka (open
access) dan berbatasan dengan prasarana umum serta lahan garapan
dan pemukiman masyarakat. Bagi peneliti yang beraktivitas di KHDTK,
kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan data
penelitian. Beberapa permasalahan yang dijumpai di KHDTK Borisallo
adalah penggembalaan liar, jual-beli lahan, penebangan liar, status lahan,
dan tata batas kawasan, okupasi dan perambahan lahan, kebakaran
hutan, dan rendahnya pendapatan petani penggarap lahan (Bisjoe, 2005;
Kusumedi, 2004).
Kebijakan Badan Litbang Kehutanan untuk mengembangkan pene
litian dan pengembangan berbasis UKP multi-years telah mewujudkan
kehadiran BP2LHK Makassar pada KHDTK terkait dalam periode yang
signifikan. Hal tersebut memungkinkan diatasinya sejumlah masalah,
antara lain dipenuhinya kebutuhan masyarakat, dipertahankannya keles
tarian hutan, dan dikembangkannya teknologi di bidang kehutanan melalui
pengembangan Perhutanan Sosial. Masyarakat di dalam dan di sekitar
KHDTK Borisallo dilibatkan sebagai mitra utama pengelolaan hutan yang
diperkuat oleh mitra usaha dan mitra lainnya sebagai bentuk nyata dari
desentralisasi kehutanan.
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Beberapa capaian di KHDTK Borisallo adalah pemetaan partisipatif,
penguatan, dan pemantapan kelembagaan KTH; pengembangan usaha
agroforestry; rencana pengembangan kelompok usaha bersama; dan
rencana pengembangan jaringan mitra usaha. KHDTK sebagai bagian
dari UPT Badan Litbang Kehutanan adalah lahan kerja utama peneliti
yang sudah selayaknya didukung oleh sarana-prasarana.
Hasil dari KHDTK dapat berupa sajian hidup proses pengelolaan
hutan dengan melibatkan para pihak dalam bentuk demplot agroforestri.
Selanjutnya, diperagakan pula dampak tampilan demplot pada lahan-lahan
garapan masyarakat di sekitarnya. Secara sederhana KHDTK sejatinya
merupakan show window dari suatu proses penelitian dan pengembangan
kehutanan. Pada pengelolaan KHDTK terdapat dua kegiatan utama
yang saling mendukung, yakni kegiatan riset (dasar sampai kepada
pengembangan) yang menjadi tugas pokok dan fungsi peneliti/teknisi dan
kegiatan non-riset yang menjadi peran/tugas manajemen. Keterpaduan
dua kegiatan ini menjadi indikator hidup-matinya suatu KHDTK dan
sekaligus mempresentasikan kehadiran UPT Badan Litbang yang akan
meminimalkan kerusakan dan perusakan KHDTK (Bisjoe, 2010).

D. Tantangan dan Peluang
Pendekatan Perhutanan Sosial adalah suatu proses yang tidak
dengan serta-merta dapat menghadirkan sekelompok orang yang
sepenuhnya sadar akan eksistensi KHDTK dengan segenap hak dan
kewajiban yang melekat. Oleh karena itu, pengelolaan KHDTK akan
berhadapan dengan tantangan (Bisjoe, 2010), antara lain:
1.

Masyarakat yang merambah kawasan telah lama menggarap
lahannya sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemindahan
(relokasi). Hal ini mengakibatkan setiap kegiatan yang akan dilakukan
harus melibatkan masyarakat setempat.

2.

Tanaman yang diusahakan (kakao, kopi, pisang, dan tanaman
semusim) kurang produktif dan berdampak pada masih rendahnya
pendapatan masyarakat.
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Kelembagaan belum dikembangkan dengan baik sehingga dalam
setiap kegiatannya, masyarakat masih mengambil keputusan secara
perorangan.
Identifikasi dan pemetaan peluang dalam pengelolaan KHDTK

Borisallo, menunjukkan adanya perpaduan kinerja non riset yang dicapai
perangkat manajemen balai dan kinerja riset multi-years Perhutanan
Sosial (Bisjoe, 2012), yaitu:
1.

KHDTK Borisallo telah dilengkapi sarana penunjang berupa mes,
ruang serbaguna, dan areal persemaian.

2.

Lokasi dekat dengan Kota Makassar sehingga memungkinkan
penelitian dilakukan lebih intensif.

3.

Telah dilengkapi dengan organisasi pengelola.

4.

Tanggapan positif dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat
penggarap lahan.

5.

Terdapat potensi tegakan yang dapat dijadikan objek penelitian Hutan
Kemasyarakatan (HKm).

6.

Tersedianya kelembagaan KTH.

7.

Tersedianya database tentang kaveling (lahan garapan) yang dikelola
masyarakat.
Melalui penelitian Perhutanan Sosial, di samping peta partisipatif,

BP2LHK Makassar bersama para pihak memfasilitasi terbentuknya
kelembagaan masyarakat KTH yang dilengkapi aturan main (Anggaran
Dasar/AD dan Anggaran Rumah Tangga/ART) yang mengatur internal
kelompok. Untuk mengatur hubungan antara KTH sebagai penggarap
lahan dengan BP2LHK Makassar sebagai pengelola KHDTK, telah
dibangun Passamaturukang (Bahasa Makassar) atau dalam bahasa
legal formal disebut Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan (SPK). Di
dalam SPK disepakati hak dan kewajiban antara BP2LHK Makassar
dan KTH serta sanksi-sanksi terkait dengan hak dan kewajiban. Ketiga
unsur tersebut (peta partisipatif, AD/ART, dan SPK) diharapkan dapat
meredam konflik pengelolaan lahan, baik vertikal maupun horizontal, serta
meningkatkan keterkaitan dan kerja sama saling menguntungkan antarpara pihak.
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Di dalam rencana pengelolaan KHDTK disebutkan tentang diperlu
kannya beberapa kegiatan dalam rangka mempertahankan eksistensi
KHDTK Borisallo, yaitu:
1.

Pemberdayaan kelompok yang ada untuk berperan aktif dalam
pengelolaan hutan dan menjaga kelestarian hutan melalui sosialisasi
dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.

2.

Pembuatan model kelembagaan kemitraan dengan dibuatnya surat
perjanjian kemitraan tertulis antarpihak agar jelas hak dan kewajiban
nya setelah disepakatinya peta partisipatif oleh semua pihak.

3.

Penyelarasan dengan pembangunan daerah dan keinginan masya
rakat setempat harus selalu menjadi titik tolak kegiatan penelitian
selanjutnya.

4.

Sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar harus
terus diupayakan guna memberikan pengertian akan pentingnya
KHDTK Borisallo sebagai kesatuan ekosistem yang utuh dan berguna
bagi kepentingan penelitian, pendidikan, dan konservasi.
Berdasarkan pertimbangan keunggulan spesifik, permasalahan,

tantangan, dan peluang maka dirumuskan strategi pengembangan
KHDTK Borisallo, yaitu: pengelolaan kolaboratif atau kemitraan, penataan
dan penguatan kelembagaan, pengelolaan partisipatif, pemantapan dan
pengamanan kawasan, dan sosialisasi kegiatan litbang (Bisjoe, 2012b).
Selanjutnya, dinyatakan bahwa selayaknya KHDTK dengan semua
keunggulan komparatif yang dimiliki, terlepas dari semua permasalahan
yang ada, merupakan lokasi ideal bagi penyelenggaraan kegiatan
kelitbangan. Keengganan para peneliti, terutama yang berbasis ilmu-ilmu
alam untuk menempatkan plot-plot litbangnya pada KHDTK harus segera
disikapi bersama dan dicari solusinya.
Solusi yang ditawarkan melalui penelitian Perhutanan Sosial yang
didukung oleh kebijakan manajemen merupakan pendekatan logis, yakni
dimulai dengan pendekatan kepada masyarakat, penataan kawasan,
perencanaan penelitian integratif, dan seterusnya. Selain itu, penegakan
aturan yang telah disepakati juga perlu direalisasikan di lapangan seperti
lahan yang secara sengaja hanya dikuasai oleh orang-perorang tanpa
digarap dalam jangka waktu dua tahun, perlu segera ditinjau hak garapnya
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dan ditunjuk penggantinya di antara sesama anggota kelompok atau
diambil-alih oleh pengelola KHDTK untuk peruntukan kelitbangan lainnya
(Bisjoe, 2010).
Semangat Perhutanan Sosial yang menjadi payung penelitian
di KHDTK Borisallo telah menghasilkan dua butir penting, yaitu: 1)
legalisasi pengelolaan lahan KHDTK oleh masyarakat, dan (2) pengakuan
masyarakat atas hak negara pada lahan garapan masyarakat di KHDTK.
Penegakan proses hukum formal dilakukan untuk mencegah pembiaran
pelanggaran dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini dapat
dilaksanakan bila ada dukungan masyarakat dan pemerintah setempat.
Pendekatan persuasif telah dilakukan oleh pengelola KHDTK kepada
kelompok masyarakat dan pemerintah setempat dengan melibatkan tokoh
masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, dengan beberapa bentuk ke
giatan, seperti acara pembinaan, silaturahim, buka puasa bersama, sosial
isasi protokol KHDTK, dan rencana kegiatan penelitian dan non penelitian.
Hal lain yang telah dilakukan untuk mengantisipasi konflik di KHDTK ada
lah pertemuan berkala para pemangku kepentingan untuk membangun
persepsi yang sama, terkait peran dan tanggung jawab multipihak dalam
proses manajemen KHDTK, mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian.

E. Penutup
KHDTK Borisallo adalah aset bersama di bawah pengelolaan
BP2LHK Makassar yang eksistensinya perlu dijaga bersama agar terus
dapat memberi manfaat optimal, baik bagi internal BP2LHK maupun bagi
para pihak, khususnya masyarakat setempat. Capaian penting dalam
berinteraksi dengan para pihak di KHDTK Borisallo melalui pendekatan
Perhutanan Sosial, yaitu: 1) legalisasi pengelolaan lahan KHDTK oleh
masyarakat, dan 2) pengakuan masyarakat atas hak negara pada lahan
garapan masyarakat di KHDTK. Hal ini merupakan modal dasar bagi
pelibatan masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan KHDTK,
sambil secara terus-menerus dilakukan identifikasi dan penyiapan
langkah-langkah antisipasi terhadap potensi konflik yang dirumuskan
bersama para pihak, khususnya masyarakat setempat.
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Pengalaman ber-KHDTK di Borisallo memberikan pembelajaran ke
pada para pihak bahwa pengelolaan KHDTK berkaitan dengan sistem
‘penguasaan’ dan pengambilan keputusan dengan melibatkan para
pihak sesuai kepentingan masing-masing. Sebagai pengelola, BP2LHK
Makassar perlu tetap berperan aktif menentukan arah pengembangan
KHDTK dan kegiatan BP2LHK di KHDTK pada tahun berjalan.
Kehadiran BP2LHK secara optimal hendaknya tetap dapat dirasakan
oleh para pihak lainnya, khususnya masyarakat setempat yang memiliki
interaksi besar terhadap KHDTK. Konsistensi kegiatan (penelitian) yang
berkesinambungan sangat diperlukan di KHDTK Borisallo.
Dinamika yang terjadi dalam perjalanan KHDTK Borisallo sebagai
maha taman tempat rumpun fungsional kehutanan bekerja, mulai dari
yang ringan sampai dengan berat, yaitu usulan alih fungsi dari kawasan
ke bukan kawasan untuk tujuan APL, perlu disikapi dan ditindaklanjuti
melalui berbagai upaya konstruktif. Tujuannya agar fungsi ‘tujuan khusus’
dari kawasan dimaksud tetap dapat dipertahankan. Aset yang tak ternilai
tersebut yang telah memberi manfaat besar bagi para pihak, sangat
disayangkan bila beralih fungsi dan mengubur sendiri sejarahnya.
KHDTK Borisallo, dibuang sayang!
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B A B X II
REFLEKSI DARI PENGUASAAN
LAHAN KAWASAN HUTAN
OLEH MASYRAKAT: KASUS
KHDTK SUBAN JERIJI, SUMATRA
SELATAN

Bondan Winarno & Ari Nurlia

A. Pendahuluan
Penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi
tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus
(KHDTK) penelitian dan pengembangan. Hal tersebut dapat bermuara
pada konflik antara pengelola dan penguasa lahan kawasan yang banyak
terjadi di berbagai KHDTK (Ichsan, Silamon, Anwar, & Setiawan, 2013;
Markum, Latifah, & Setiawan, 2017; Martin, 2008; Sumanto & Sujatmoko,
2008; Wakka, 2014; Wakka & Bisjoe, 2018). Permasalahan penguasaan
lahan kawasan hutan oleh masyarakat juga terjadi pada tiga KHDTK di
Sumatra Selatan yang dikelola oleh Balai Litbang Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan (BP2LHK) Palembang sejak sebelum ketiga kawasan tersebut
dijadikan KHDTK. Sampai saat ini belum ada pendekatan pengelolaan
solutif yang dapat dilakukan walaupun berpotensi menjadi konflik yang
dapat mengganggu kegiatan pengelolaan. Penanganan konflik pernah
direkomendasikan di KHDTK Benakat (Martin, 2008), namun tidak
terealisasi karena berbagai keterbatasan yang dihadapi pengelola.
Pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mempertimbangkan ke
beradaan masyarakat di sekitarnya saat ini menjadi salah satu prioritas
dalam pembangunan kehutanan di Indonesia (Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, 2018). Hal ini berarti pentingnya mencari
pendekatan-pendekatan yang adaptif dalam rangka menemukan solusi
pengelolaan kawasan hutan yang terlanjur dikuasai dan dikonversi
masyarakat menjadi areal pertanian dan lainnya. Dalam konteks ini,
KHDTK dapat menjadi salah satu lokasi pembelajaran penting dalam
menganalisis klaim dan penguasaan lahan yang terjadi serta respons
pengelolaan yang dilakukan. Salah satu KHDTK di bawah pengelolaan
BP2LHK Palembang yang mengalami klaim dan penguasaan lahan oleh
masyarakat yang makin luas adalah KHDTK Suban Jeriji yang mulai
dikelola pada Desember 2014.
Kondisi faktual di lapangan terkait penguasaan lahan kawasan hutan
di areal KHDTK menjadi hal penting untuk dipahami. Hal ini sebagai
bahan pertimbangan untuk menentukan langkah korektif dan solutif
terhadap pengelolaan kawasan hutan. Informasi penguasaan lahan di
KHDTK beserta dinamika pengelolaannya menjadi hal mendasar untuk
merencanakan langkah lanjutan pengelolaan. Terkait dengan kondisi
KHDTK Suban Jeriji di tingkat tapak, tulisan ini memberikan deskripsi
tentang dinamika pengelolaan kawasan hutan dan penguasaan lahan
oleh masyarakat sebagai bahan pembelajaran dalam upaya menganalisis
pilihan solusi terhadap kawasan hutan yang telah dikuasai dan dikonversi
oleh masyarakat menjadi areal pertanian. Analisis yang digunakan merujuk
pada teori akses (Ribot & Peluso, 2003).
Tulisan ini mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
sebagai pembelajaran, bukan melakukan evaluasi terhadap kondisi
pengelolaan saat ini. Kondisi di KHDTK Suban Jeriji setidaknya menjadi

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

|

205

bahan refleksi dalam menentukan pendekatan yang lebih baik terhadap
kawasan hutan yang terlanjur dikuasai masyarakat, sebelum melakukan
analisis pilihan-pilihan solusi pengelolaan yang adaptif dan implementatif.

B. Sejarah Perkembangan Pengelolaan KHDTK Suban Jeriji
KHDTK Suban Jeriji merupakan bagian dari kawasan hutan produksi
di Kabupaten Muara Enim yang memiliki sejarah pengeloaan kawasan
cukup panjang. Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan areal
konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT Musi Hutan Persada (PT MHP)
yang beroperasi sejak tahun 1990 dan wilayah permukiman Desa Suban
Jeriji. Sejak awal orde baru tahun 1970-an, fungsi produksi kawasan
hutan makin intensif dilakukan melalui era konsesi hak pengusahaan
hutan (HPH). Pemanfaatan sumber daya kayu pada era HPH yang tidak
berkelanjutan mengakibatkan kawasan berhutan berubah menjadi areal
alang-alang tidak produktif dan rawan kebakaran di musim kemarau.
Upaya perbaikan kondisi biofisik kawasan hutan diinisiasi pemerintah
pada akhir dekade 1990-an. Pada tahun 1979/1980, proses awal
pengelolaan kembali kawasan hutan terdegradasi di Suban Jeriji dilakukan
oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kehutanan, Departemen Pertanian melalui
pembangunan areal produksi benih. Pengelolaan kawasan dilanjutkan
oleh Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan.
Pada tahun 1986, Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan menunjuk
PT INHUTANI I untuk mengelola areal tersebut. Direksi PT INHUTANI I
menindaklanjutinya dengan membentuk organisasi perbenihan yang
betugas mengelola dan memasarkan benih yang diproduksi. Pengelolaan
areal produksi benih tersebut kemudian diserahkan kepada PT INHUTANI
V pada 18 Desember 1991 dengan tujuan memproduksi benih tanaman
kehutanan bermutu tinggi bagi pembangunan hutan tanaman industri,
reboisasi, penghijauan, dan tanaman lainnya, dengan luas mencapai
761,98 ha (PT INHUTANI V, 1996). Jenis tanaman kehutanan yang
dibudidayakan antara lain Acacia mangium, Eucalyptus urophylla, E.
deglupta, Pinus caribeae, dan P. oocarpa. Pengelolaan areal tersebut
berhenti pada awal tahun 2000 dan menjadi terlantar karena perusahaaan
mengalami permasalahan keuangan.
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Perubahan peruntukan kawasan areal produksi benih dilakukan pemerintah setelah beberapa tahun tanpa kejelasan pengelolaan. Pada tahun 2004 areal tersebut ditunjuk menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan
Khusus (KHDTK) Suban Jeriji untuk kegiatan penelitian dan pengembangan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.278/Menhut-III/2004.
Pengelola areal tersebut tidak dijelaskan dalam surat penunjukan. Pada
akhir Desember 2014 Balai Penelitian Kehutanan Palembang ditunjuk sebagai pengelola KHDTK Suban Jeriji melalui Keputusan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. SK.33/VIII-SET/2014. Berdasarkan SK, kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan penelitian dan
pengembangan dan produksi benih tanaman kehutanan.

C. Keberadaan Masyarakat di Sekitar KHDTK Suban Jeriji
dan Penguasaan Lahan KHDTK oleh Masyarakat
Desa Suban Jeriji di Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten
Muara Enim merupakan satu-satunya desa yang berbatasan langsung
dengan KHDTK Suban Jeriji. Desa ini dikelilingi oleh kawasan hutan
dan dikeluarkan dari kawasan hutan pada tahun 2013. Desa ini terletak
sekitar 30 km dari jalan raya Prabumulih-Muara Enim dan 46 km dari ibu
kota kecamatan dengan akses jalan batu yang dapat dilewati kendaraan
roda 2 dan roda 4 sepanjang tahun. Permukiman di Suban Jeriji ada
sejak 1920-an ketika pertambangan minyak mulai dilakukan Belanda di
sekitar Suban Jeriji. Pendatang dari Jawa, berbagai daerah di Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, Papua, Timor Leste, bahkan etnis India, Arab, dan
Cina datang dan bekerja di berbagai sektor yang terkait dengan kegiatan
pertambangan. Mereka berbaur dan melakukan pernikahan antaretnis
dan suku untuk kemudian mendiami Desa Suban Jeriji setelah era
pertambangan berakhir pada pertengahan dekade 1960-an. Suku lokal
daerah Rambang Dangku, yakni Suku Rambang juga berbaur dengan
etnis dan suku lainnya yang berada di Desa Suban Jeriji. Suku Rambang
sebelumnya tinggal terpisah dari wilayah permukiman desa. Pada tahun
1990-an, direlokasi ke wilayah permukiman desa untuk kemudahan
pelayanan, akses, dan perbaikan penghidupan.
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Desa yang sebelumnya merupakan wilayah pertambangan minyak
yang ramai masih terasa sampai saat ini dengan jumlah penduduk ter
banyak ke-3 di wilayah Kecamatan Rambang Dangku. Jumlah penduduk
tahun 2015 sebanyak 3.809 jiwa (BPS Kabupaten Muara Enim, 2016)
yang terbagi ke dalam 4 dusun. Lokasi satu dusun, yaitu Dusun II Batu
Keras, terpisah sekitar 3 km dari 3 dusun lainnya. Jumlah penduduk yang
terus bertambah cukup diperhitungkan di wilayah Rambang Dangku.
Berkurangnya kegiatan pertambangan minyak pada tahun 1965 telah
mengubah pola penghidupan masyarakat. Kegiatan perladangan ber
pindah dengan jenis tanaman hortikultura menjadi kegiatan budidaya per
tanian yang dilakukan oleh masyarakat. Tanaman karet dan tanaman buah
di lahan menjadi penanda penguasaan lahan. Penguasaan teknik budida
ya yang rendah mengakibatkan kurang berhasilnya budidaya karet pada
masa awal. Bibit yang digunakan merupakan bibit alam di sekitar Suban
Jeriji yang berasal dari tanaman yang dikenalkan pada zaman Belanda.
Budidaya karet mulai mengalami perbaikan pada periode 1980-an
seiring dengan meningkatnya pengetahuan teknis masyarakat tentang
budidaya karet. Produksi getah karet dari kebun masyarakat meningkat
dan harga jual yang naik membuat tingkat pendapatan rumah tangga
lebih baik. Getah karet kemudian menjadi komoditas andalan sebagai
sumber pendapatan utama rumah tangga di Suban Jeriji yang mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perluasan penguasaan lahan oleh masyarakat di KHDTK Suban
Jeriji, terutama untuk pembangunan kebun karet, dimulai pada awal
dekade 2000-an seiring dengan ketidakhadiran pengelola kawasan. Pada
awalnya, masyarakat mencoba memanfaatkan areal alang-alang bekas
terbakar untuk tanaman palawija. Kekosongan pengelolaan menyebabkan
tidak ada tindakan pencegahan dan pelarangan penguasaan kawasan
hutan oleh masyarakat. Klaim lahan oleh berbagai pihak dilakukan dengan
beberapa cara dan makin meluas dalam kurun waktu 2004-2014.
Cara-cara klaim lahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain
sebagai berikut:
1.

Membuka lahan secara perorangan maupun berkelompok. Hal ini
biasanya dilakukan oleh masyarakat lokal, baik yang memiliki modal
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maupun yang minim modal. Kemampuan perorangan memungkinkan
untuk menandai lahan yang dikuasai dengan membuat rintisan,
membuat batas dengan cat, dan menancapkan papan nama pemilik.
2.

Menguasai lahan dengan cara membeli dengan istilah “ganti tebas
tebang”. Hal ini dilakukan oleh masyarakat lokal dan luar yang
memiliki modal namun tidak memiliki waktu untuk membuka lahan
dan biasanya berprofesi non-tani.

3.

Menguasai lahan dengan cara paro (bagi hasil). Hal ini ditemui
pada masyarakat pendatang yang minim modal namun memiliki
kemampuan teknis budidaya karet. Mereka diminta oleh penguasa
lahan untuk membangun kebun karet dalam luasan tertentu sesuai
dengan pembagian lahan yang disepakati.
Penggunaan lahan oleh para pihak di KHDTK Suban Jeriji telah

berlangsung lebih dari 19 tahun. Pada tahun 2004, aktivitas penggunaan
lahan oleh pihak lain dengan luasan mencapai 50 ha telah dilaporkan
kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan laporan
UPTD Dinas Kehutanan Muara Enim tahun 2010, penguasaan lahan terus
berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan
yang makin masif di kawasan tersebut didorong oleh kondisi internal
pengelola, yaitu:
1.

Ketidakjelasan pengelola aktif di lapangan pada masa transisi setelah
berhentinya operasional PT INHUTANI karena bangkrut (Winarno,
Nurlia, Martin, & Rahman, 2016).

2.

Minim monitoring dan lemahnya penegakan hukum, mengiringi
ketidakhadiran pengelola aktif di lapangan. Lemahnya pengawasan
dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting terjadinya
penguasaan lahan oleh masyarakat yang makin luas di kawasan
hutan (Tahyudin, 2014).
Penguasaan lahan di KHDTK Suban Jeriji dilakukan tidak hanya oleh

masyarakat lokal tetapi juga oleh pihak-pihak lain yang berasal dari luar
Desa Suban Jeriji. Informasi yang beredar mengenai peluang penguasaan
lahan menarik perhatian berbagai pihak untuk mendapatkan akses
lahan di kawasan hutan. Para pihak yang menguasai lahan di KHDTK
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Suban Jeriji dapat dibedakan menjadi tiga pihak, yaitu masyarakat lokal,
pendatang, dan masyarakat dari luar Desa Suban Jeriji.

D. Realita dan Pembelajaran dari Upaya Pengelolaan
KHDTK Suban Jeriji
Lahan KHDTK Suban Jeriji hampir seluruhnya telah dikuasai dan
dikelola oleh masyarakat. Di seluruh sisi wilayah telah terjadi klaim lahan.
Status lahan yang berada dalam kawasan hutan negara tidak menyurutkan
masyarakat untuk mengelola lahan tersebut. Tidak adanya tindakan
tegas dari aparat dan ketidakhadiran pengelola di lapangan menjadikan
klaim lahan terus meluas. Hal ini merupakan muara dari ketidakjelasan
pengelola kawasan dalam kurun waktu 10 tahun (2004-2014).
Penunjukan BP2LHK Palembang sebagai pengelola KHDTK Suban
Jeriji pada Desember 2014 belum memberikan perubahan yang berarti
dalam upaya perbaikan tata kelola kawasan hutan. Ketika penunjukan di
lakukan, >90% lahan kawasan telah dikuasai oleh masyarakat dan peng
gunaan lahan dominan berupa kebun karet. Hal ini menunjukkan bahwa
kawasan hutan negara yang sah menjadi tidak legitimate karena status
hukumnya yang sah tidak diakui secara fakta di lapangan (Kartodihardjo,
2017). Pengelola kawasan tidak memiliki kaitan pengelolaan dan informasi
yang cukup mengenai kawasan tersebut. Diskusi mengenai rencana
penunjukan areal tersebut untuk dikelola BP2LHK Palembang, belum
pernah dilakukan. Dengan penunjukan tersebut berarti fungsi kawasan
sebagai areal penelitian dan pengembangan perlu dijalankan oleh
pengelola.
Dalam konteks tugas pokok dan fungsi pengelola sebagai institusi
penelitian dan pengembangan, kondisi kawasan tersebut menyebabkan
pengelola mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan. Identifikasi
kondisi KHDTK Suban Jeriji di tingkat tapak dilakukan sesaat setelah
penunjukan, berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara
Enim. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa hampir seluruh areal
telah dikuasai masyarakat dalam bentuk kebun karet, areal budidaya
hortikultura, dan semak belukar. Tidak adanya dokumentasi kronologis
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mengenai sejarah kawasan dan proses penguasaan lahan menyulitkan
pengelola untuk memahami dinamika kawasan. Informasi dari institusi
kehutanan lokal juga sangat minim karena tidak tersedianya dokumentasi
laporan mengenai kondisi kawasan tersebut. Transisi pengelolaan
kawasan hutan dari Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten ke Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) membuat stakeholder pengelola di tingkat tapak
belum memperoleh kejelasan sehingga sulit melakukan koordinasi dan
komunikasi.
Kegiatan pengelolaan KHDTK kemudian dilakukan disesuaikan
dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki pengelola. Kegiatan awal
berupa sosialisasi mengenai status pengelolaan dan fungsi kawasan
hutan dilakukan kepada pimpinan desa, Dinas Kehutanan Muara Enim,
dan perusahaan HTI PT MHP. Kegiatan yang dilakukan terbatas pada
kegiatan rutin monitoring kawasan dan pemeliharaan persemaian serta
upaya pembangunan plot ujicoba tanaman (Balai Litbang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Palembang, 2018). Dalam kurun waktu 2015-2018,
anggaran kegiatan institusi pengelola yang terus menurun berimbas pada
makin terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan.
Dalam kurun waktu 2015-2017, hanya satu penelitian yang dilakukan
di KHDTK Suban Jeriji. Selain anggaran penelitian yang terus menurun,
kepastian lahan untuk keberlanjutan penelitian menjadi faktor pembatas
utama. Penelitian sosial yang dilakukan di lokasi ini tidak mendapat
dukungan dari penelitian lain. Ada juga hambatan yang bersifat kebijakan.
Selain masalah klaim lahan kawasan hutan, jarak lokasi yang jauh juga
menjadi hambatan untuk melakukan penelitian di kawasan tersebut.
Peneliti lebih memilih KHDTK Kemampo yang berjarak sekitar 35 km dari
kantor sebagai lokasi penelitian karena lebih efektif dan efisien. Pembataspembatas tersebut menjadikan KHDTK Suban Jeriji belum berfungsi
dengan baik. Penelitian yang telah dilakukan di kawasan ini merupakan
upaya untuk mengetahui dinamika penguasaan lahan oleh masyarakat
sehingga merupakan penyedia data dan informasi awal.
Dukungan sumber daya dalam upaya perbaikan tata kelola KHDTK
Suban Jeriji juga menjadi tantangan. Petugas pengelola hanya satu
orang tenaga honorer. Hal ini terkait dengan permasalahan klasik yakni

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

|

211

terbatasnya anggaran. KHDTK Suban Jeriji belum memiliki infrastruktur
pendukung, termasuk kantor yang menunjukkan keberadaan pengelola
di tingkat tapak. Upaya pengelolaan dalam kurun waktu 2015-2018 belum
menunjukkan perbaikan dan penguasaan lahan hutan terus terjadi. Dari
kondisi tata kelola yang ada pada KHDTK Suban Jeriji menunjukkan
lemahnya kondisi kapasitas institusi yang dapat mengarah pada kegagalan
tata kelola hutan (Nugroho, 2013).
Respons masyarakat terhadap keberadaan BP2LHK Palembang
sebagai pengelola KHDTK secara umum tidak mengubah pandangan
masyarakat yang tetap ingin melanjutkan pengelolaan lahan. Selama
mereka diberi kesempatan memperoleh manfaat dari lahan yang
dikelolanya maka mereka tidak akan bereaksi negatif terhadap rencana
pengelolaan yang akan dilakukan. Walaupun kekhawatiran mulai dirasakan
sebagian masyarakat dengan kehadiran pengelola baru namun masih
meyakini dapat terus melanjutkan pengelolaan lahan. Sebagian besar
masyarakat menyadari bahwa lahan yang mereka kelola merupakan areal
KHDTK yang mereka sebut “lahan INHUTANI”. Lahan yang tidak produktif
dan tanpa pengelola yang jelas menjadi alasan utama masyarakat untuk
membuka kebun di kawasan tersebut.
Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pengelola KHDTK
Suban Jeriji menunjukkan adanya potensi konflik dalam pengelolaan
kawasan hutan. Resistensi sebagian masyarakat terhadap keberadaan
pengelola tidak diungkapkan secara terbuka namun melalui sikap
masyarakat yang curiga dengan kedatangan tim pengelola dan tidak
banyak berkomentar ketika berdiskusi terkait lahan di KHDTK. Resistensi
juga ditunjukkan oleh sebagian masyarakat yang merusak papan nama
kawasan. Pengelola kawasan menghindari konflik dengan tidak melakukan
kegiatan provokatif yang meresahkan masyarakat dan tidak melarang
secara represif kegiatan berkebun. Konflik di KHDTK Suban Jeriji saat ini
berada pada kondisi konflik laten yang tidak muncul ke permukaan dengan
ditandai perbedaan pandangan dan ketidaksetujuan pihak-pihak terhadap
suatu objek (Engel & Korf, 2005).
KHDTK Suban Jeriji merupakan kawasan hutan yang memiliki kondisi
cukup rumit dalam upaya perbaikan pengelolaan kawasan hutan, seperti
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dialami oleh banyak KHDTK lainnya di Indonesia (Ichsan et al., 2013;
Sumanto & Sujatmoko, 2008; Wakka & Bisjoe, 2018). Hal ini merupakan
dampak dari dinamika yang terjadi sehingga menimbulkan beragam
permasalahan di lapangan. Kondisi KHDTK Suban Jeriji memberikan
pembelajaran penting dalam upaya mencari solusi pengelolaan kawasan
hutan yang dikuasai masyarakat. Beberapa pembelajaran dari kondisi
KHDTK Suban Jeriji sebagai berikut:
1.

Pentingnya kehadiran aktif pengelola di tingkat tapak. Keberadaan
pengelola merupakan hal mendasar dalam pengelolaan kawasan
hutan di tingkat tapak. Kondisi KHDTK Suban Jeriji yang wilayahnya
diklaim oleh masyarakat merupakan imbas dari ketidakjelasan pihak
yang mengelola. Kehadiran pengelola secara aktif merupakan langkah
awal untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai kondisi tapak
dan upaya membangun koordinasi dengan para pihak terkait.

2.

Pertimbangan kapasitas lembaga dalam mengelola kawasan hutan.
Pengelola KHDTK Suban Jeriji yang memiliki tanggung jawab pe
ngelolaan kawasan memiliki kapasitas yang terbatas sehingga
memerlukan dukungan peningkatan kapasitas. Hal ini untuk meng
hindari pengelolaan hutan sebelumnya tentang program kehutanan
yang tidak disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan
sehingga mengalami kegagalan (Kartodihardjo, 2006). Rendahnya
kapasitas lembaga dalam pengelolaan kawasan hutan juga menjadi
salah satu akar masalah dalam pengelolaan kawasan hutan di
Indonesia (Kartodihardjo, 2017).

3.

Pengelolaan kawasan hutan bersifat dinamis, meliputi dimensi teknis
operasional, sosial, ekonomi, dan politik. Pengelolaan KHDTK Suban
Jeriji bukan hanya terbatas pada permasalahan biofisik tapi erat
kaitannya dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Dimensi
sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh terhadap kondisi
kawasan. Kompleksitas masalah yang terjadi memerlukan beragam
sudut pandang yang melihat kondisi secara lebih komprehensif
sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah lanjutan
pengelolaan.
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E. Potensi Upaya Perbaikan Pengelolaan KHDTK Suban Jeriji
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ada hal-hal mendasar dan
penting yang perlu segera dilakukan oleh pengelola dalam upaya menata
pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Sebagian masyarakat dan aparat desa
menyadari bahwa lahan eks INHUTANI (KHDTK Suban Jeriji) merupakan
bagian dari kawasan hutan yang tidak boleh dikelola secara bebas.
Mereka tidak mengetahui dengan pasti pihak kehutanan yang memiliki
kewenangan terhadap lahan eks INHUTANI tersebut. Hal ini berkaitan
dengan minimnya kegiatan lapangan untuk menunjukkan keberadaan
pengelola. Berdasarkan diskusi dengan pihak terkait, beberapa langkah
awal yang perlu dilakukan oleh pengelola kawasan sebagai berikut:
1.

Melakukan konsolidasi internal pengelola untuk membangun pema
haman bersama tentang kondisi KHDTK Suban Jeriji dan membangun
aksi kolektif dalam mencari solusi pengelolaan lebih baik.

2.

Melakukan sosialisasi secara intensif tentang keberadaan pengelola
dan fungsi KHDTK Suban Jeriji, terutama kepada masyarakat dan
aparat Desa Suban Jeriji serta pihak-pihak di sekitar kawasan hutan
tersebut, termasuk kepada unit pelaksana teknis lainnya dari Kemen
terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sosialisasi dilaku
kan secara formal maupun informal dalam bentuk pertemuan kelom
pok di tingkat dusun atau kelompok masyarakat karena “penguasa”
lahan terdiri dari masyarakat yang heterogen. Beragamnya luas
penguasaan lahan di KHDTK Suban Jeriji menunjukkan perbedaan
kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan
politik. Diskusi formal dan informal dilakukan beberapa kali oleh tim
peneliti dalam menjajaki negosiasi pengeloaan KHDTK Suban Jeriji
(Winarno et al., 2016) namun masih memerlukan dukungan pengelola
untuk keberlanjutan negoisasi dan merencanakan pilihan solusi dan
arah pengelolaan. Pada kasus KHDTK Mengkendek di Sulawesi
Selatan, upaya mediasi dilakukan melalui belasan kali pertemuan
formal dan informal untuk membangun kepercayaan masyarakat
dan memahami konflik kepentingan yang terjadi (Wakka & Bisjoe,
2018). Sosialisasi dengan bentuk diskusi dilakukan secara teratur
dalam kurun waktu tertentu untuk memahami dengan baik kondisi
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di lapangan dan mengakomodasi persepsi dan harapan masyarakat
terkait KHDTK Suban Jeriji.
3.

Membangun komunikasi dengan para pihak pada tingkat peme
rintahan yang berbeda (kecamatan dan kabupaten) untuk menge
tahui dinamika pembangunan yang terjadi dan menjelaskan posisi
pengelolaan KHDTK Suban Jeriji. Komunikasi dan koordinasi seperti
ini sangat penting untuk membangun keselarasan dan langkahlangkah konstruktif terkait keberadaan KHDTK Suban Jeriji dan
permasalahan yang dihadapi. Kompleksitas permasalahan yang
terjadi di KHDTK Suban Jeriji berpotensi menjadi konflik, terkait
dengan kepentingan dan kewenangan yang dimiliki oleh para pihak
pada level pemerintahan yang berbeda.
Komunikasi yang konstruktif merupakan langkah mendasar untuk

membangun jejaring kerja dan mengidentifikasi lebih detail para pihak
yang terkait dengan KHDTK Suban Jeriji. Dalam pengelolaan suatu
KHDTK, faktor komunikasi dengan berbagai pihak terkait menjadi langkah
awal krusial yang perlu dilakukan (Ichsan et al., 2013; Martin, 2008;
Sumanto & Sujatmoko, 2008; Surati, 2014; Wakka & Bisjoe, 2018). Hal
ini perlu dilakukan kepada berbagai pihak, mulai tingkat tapak, desa,
kecamatan, dan kabupaten sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis
berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kawasan.
Komunikasi dibangun untuk mengetahui lebih detail mengenai
kondisi nyata di lapangan sebagai data dan informasi untuk menyusun
konsep rencana pengelolaan. Identifikasi dan pemetaan aktor juga dapat
dibangun dari komunikasi yang dilakukan. Mekanisme inter-relasi antar
aktor juga menjadi hal yang penting dalam upaya perbaikan tata kelola
yang mencakup (Nugroho, 2013): 1) kebersamaan, partisipatif, dan nonaliensi; 2) tanpa tekanan; 3) penghormatan terhadap posisi dan peran
masing-masing aktor yang terlibat; 4) penataan peran dan tanggung
jawab; 5) kepatuhan terhadap kesepakatan dan hukum. Komunikasi dan
hubungan antar aktor dibangun untuk menumbuhkan kepercayaan antaraktor dalam mencari pilihan-pilihan solutif dan adaptif pengelolaan KHDTK
Suban Jeriji.



|

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)




6RVLDOLVDVLGL

WLQJNDWWDSDN


0HPEDQJXQ

SHPDKDPDQ
3HQJHOROD
.RPXQLNDVLGL  0HGLDEHUEDJL
EHUVDPDLGH
%3/+.
PXOWLOHYHO
GDWDGDQ

GDQJDJDVDQ
3DOHPEDQJ
SHPHULQWDKDQ 
LQIRUPDVL
SHQJHORODDQ

NDZDVDQKXWDQ

.RPXQLNDVL

OLQJNXS837

GDQ./+.



.RQVROLGDVL

LQWHUQDO

%3/+.

3DOHPEDQJ



215

Gambar 25
Langkah awal membangun komunikasi dengan para pihak terkait sebagai upaya
*DPEDU/DQJNDKDZDOPHPEDQJXQNRPXQLNDVLGHQJDQSDUDSLKDNWHUNDLWVHEDJDL
XSD\DDZDOSHQDWDDQSHQJHORODDQ.+'7.6XEDQ-HULML
awal
penataan pengelolaan KHDTK Suban Jeriji


Hal lain+DOODLQ\DQJSHUOXVHJHUDGLODNXNDQDGDODKPHPEDQJXQdatabase\DQJ
yang perlu segera dilakukan adalah membangun database
DNXUDW WHUNDLW SHQJXDVDDQ ODKDQ GL GDODP NDZDVDQ .+'7. 6XEDQ -HULML

yang akurat
terkait penguasaan lahan di dalam kawasan KHDTK Suban
PHQFDNXSDVSHNELRILVLNNDZDVDQVRVLDOHNRQRPLGDQSROLWLNNDZDVDQ+DO
PHQGDVDU\DQJSHQWLQJGLODNXNDQDGDODKLQYHQWDULVDVLULQFLSHQJXDVDDQODKDQ
Jeriji, mencakup
aspek biofisik kawasan, sosial, ekonomi, dan politik
ROHK PDV\DUDNDW GDQ NODVLILNDVL PDV\DUDNDW \DQJ PHODNXNDQ SHQJXDVDDQ

kawasan.
Hal mendasar yang penting dilakukan adalah inventarisasi
.HJLDWDQLQLSHUOXPHOLEDWNDQSDUDSLKDNWHUNDLWODLQQ\DGLWLQJNDWWDSDNVHSHUWL
SHPHULQWDKDQlahan
GHVD oleh
.3+ masyarakat
37 0+3 \DQJdan
GLNHWDKXL
ROHK SHQJHOROD
VHUWD yang
rinci penguasaan
klasifikasi
masyarakat
EHUNRRUGLQDVLGHQJDQSLKDNNHSROLVLDQ+DOLQLXQWXNPHPDKDPLVHFDUDMHODV

melakukan
penguasaan.
Kegiatan LQIRUPDVL
ini perlu\DQJ
melibatkan
para
pihak
NRQGLVL
GL ODSDQJDQ PHPEHULNDQ
MHODV NHSDGD
SDUD
SLKDN terkait
lainnya WHUNDLWGDQPHQJKLQGDULNRQIOLNOHELKODQMXW'DWDGDQLQIRUPDVLULQFLNDZDVDQ
di tingkat tapak seperti pemerintahan desa, KPH, PT MHP yang
WHUVHEXW EHUJXQD XQWXN PHPEHULNDQ GHVNULSVL VHFDUD NRPSUHKHQVLI +DO LQL

diketahui
oleh pengelola serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
PHQMDGLSHUWLPEDQJDQSHQWLQJEDJLSHQJHORODVHEDJDLEDKDQGLVNXVLGHQJDQ

Hal ini SDUDSLKDNWHUNDLWGDQPHUDQFDQJODQJNDKODQMXWDQSHUHQFDQDDQSHQJHORODDQ
untuk memahami secara jelas kondisi di lapangan, memberikan
\DQJ PXQJNLQ GDSDW GLODNXNDQ %HUGDVDUNDQ 3HUDWXUDQ .HSDOD %DGDQ
informasi
yang jelas kepada para pihak terkait, dan menghindari konflik
3HQHOLWLDQ3HQJHPEDQJDQGDQ,QRYDVL1R3/,7%$1*6(73/$

lebih lanjut.
dan 3HQJHORODDQ
informasi .DZDVDQ
rinci kawasan
tersebut
berguna
WHQWDQJData
3HGRPDQ
+XWDQ 'HQJDQ
7XMXDQ
.KXVXV untuk
3HQHOLWLDQ
GDQ 3HQJHPEDQJDQ
.HKXWDQDQ LQYHQWDULVDVL
PHQMDGL pertimbangan
NHJLDWDQ
memberikan
deskripsi
secara komprehensif.
Hal ini menjadi
PHQGDVDU GDODP PHQ\XVXQ UHQFDQD SHQJHORODDQ .+'7. Database \DQJ

penting bagi pengelola sebagai bahan diskusi dengan para pihak terkait
dan merancang langkah lanjutan perencanaan pengelolaan yang mungkin
ϭϳϲ
dapat dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penelitian
Pe


ngembangan dan Inovasi No. P.4/LITBANG/SET/PLA.2/2/2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Penelitian
dan Pengembangan Kehutanan, inventarisasi menjadi kegiatan mendasar
dalam menyusun rencana pengelolaan KHDTK. Database yang rinci juga
dapat menjadi bahan diskusi untuk merekomendasikan penyelesaian
permasalahan penguasaan lahan.
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Mengamati kondisi KHDTK Suban Jeriji dan kegiatan pengelolaan
yang dilakukan sejak tahun 2015, upaya perbaikan kelembagaan pe
ngelola menjadi hal penting sebelum melakukan penyelesaian masalah
penguasaan lahan dan kegiatan pengelolaan lainnya. Perbaikan kelem
bagaan pengelola dilakukan simultan dengan upaya membangun komu
nikasi, koordinasi, dan membangun database. Berbagai permasalahan
yang saat ini terjadi berkaitan erat dengan ketidakhadiran pengelola
di tingkat tapak. Kelembagaan pengelola menjadi faktor kunci dalam
menangani permasalahan penguasaan lahan KHDTK dan mencari pilihan
solusi pengelolaan kawasan.
Upaya perbaikan kelembagaan pengelola yang dapat dilakukan
adalah sebagai berikut (Nugroho, 2013):
1.

Penataan peran, kewenangan, dan tanggung jawab. Pelibatan bera
gam elemen dalam lembaga pengelola seperti seksi, peneliti, dan staf
lainnya dalam komunikasi kondisi kawasan hutan menjadi penting
untuk dilakukan. Forum dan diskusi diperlukan untuk membangun
peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam upaya
pengelolaan KHDTK. Kejelasan peran dan tanggung jawab masingmasing elemen merupakan acuan dalam melakukan rencana tindak
lanjut di tingkat tapak dalam rangka membangun database, sekaligus
sebagai langkah awal menyusun prioritas kegiatan. Jika sumber daya
memungkinkan, pembentukan tim satgas KHDTK dapat menjadi
langkah awal dalam penataan peran, kewenangan, dan tanggung
jawab pengelola. Alokasi sumber daya manusia yang dibutuhkan
dalam penanganan pengelolaan KHDTK perlu dicermati.

2.

Perbaikan sistem pendanaan kegiatan (anggaran) yang akuntabel.
Anggaran pengelolaan KHDTK menjadi permasalahan klasik seiring
dengan menurunnya alokasi anggaran BP2LHK Palembang. Upaya
yang dapat dilakukan adalah mengalokasikan anggaran untuk
kegiatan-kegiatan prioritas yang menyentuh permasalahan mendasar
di lapangan. Alokasi anggaran kegiatan rutin pengelolaan kawasan
perlu dicermati hasilnya terhadap perbaikan pengelolaan. Perlu
terobosan kegiatan lintas elemen di dalam lembaga pengelola dalam
rangka menyikapi kondisi KHDTK sehingga efektivitas dan efisiensi
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penggunaan anggaran dapat tercapai serta hasil kegiatan berdampak
positif terhadap upaya perbaikan pengelolaan.
3.

Penguatan informasi. Hal ini terkait dengan komunikasi dan koordi
nasi yang dilakukan di internal pengelola. Mekanisme penyebar
luasan informasi yang tepat antar-elemen dalam lembaga pengelola
menjadi hal penting sehingga setiap elemen memiliki informasi yang
akurat dan terbarukan. Kelancaran arus informasi dari lapangan dan
peningkatan kapasitas petugas lapang dalam menangkap informasi
juga menjadi bagian dari penguatan informasi. Hal ini berkaitan
dengan penyusunan database KHDTK yang akurat berdasarkan data
dan informasi dari lapangan.

4.

Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang jelas dan
objektif. Membangun mekanisme penghargaan dan sanksi dalam
upaya perbaikan lembaga pengelola menjadi hal penting terkait
kinerja petugas pengelola KHDTK. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi
petugas untuk mendukung perbaikan lembaga pengelola. Mekanisme
ini juga berkaitan dengan ketiga hal yang telah diuraikan sebelumnya.
Secara faktual di lapangan, masyarakat di dalam dan sekitar KHDTK

Suban Jeriji merupakan pelaku utama pengelolaan kawasan. Tindakan
represif bukan pilihan yang bijak, bahkan dapat menimbulkan perma
salahan yang makin pelik dan membutuhkan sumber daya yang cukup
besar (Harun & Dwiprabowo, 2014; Wakka & Bisjoe, 2018). Kelembagaan
pengelola yang mantap menjadi hal mendasar dalam mencari pilihanpilihan solusi terhadap permasalahan penguasaan lahan yang terjadi.
Kondisi internal lembaga pengelola yang solid dengan dukungan institusi
merupakan syarat penting untuk melakukan kegiatan pengelolaan di
tingkat tapak. Upaya perbaikan kelembagaan pengelola KHDTK disertai
dengan membangun jejaring kerja dan membangun database yang akurat
dan komprehensif menjadi langkah yang perlu segera dilakukan. Hal ini
diperlukan untuk menganalisis langkah pengelolaan lebih lanjut serta
pilihan penyelesaian yang rasional dan sesuai aturan yang berlaku, atas
masalah penguasaan lahan kawasan hutan.

218

|

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

F. Penutup
Penguasaan lahan kawasan KHDTK Suban Jeriji oleh masyarakat
merupakan muara dari berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait
dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak. Berdasarkan sejarah penge
lolaan KHDTK Suban Jeriji, pendekatan sektoral kehutanan saja terbukti
tidak mampu mempertahankan keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan.
Lemahnya tata kelola hutan di tingkat tapak yang tercermin dari ketidak
aktifan pengelola pada masa transisi pengelolaan kawasan merupakan
hal mendasar yang memicu terjadinya pembalakan liar, kebakaran hutan
dan lahan, yang disertai penguasaan lahan kawasan hutan.
BP2LHK Palembang sebagai pengelola KHDTK Suban Jeriji belum
dapat menunjukkan keberadaannya dalam menghadapi permasalahan
penguasaan lahan di dalam kawasan. Keterbatasan kapasitas untuk
melakukan upaya pengelolaan yang lebih baik menjadi tantangan utama.
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi membutuhkan koordinasi dan
kerja sama berbagai pihak terkait, mulai tingkat tapak sampai tataran
kebijakan di tingkat nasional.
Penguasaan lahan oleh masyarakat di KHDTK Suban Jeriji menjadi
bahan refleksi bersama dalam menangani permasalahan pengelolaan
kawasan hutan. Perbaikan kapasitas pengelola kawasan di tingkat tapak
menjadi hal utama yang perlu diperhatikan sebelum melakukan upaya
perbaikan pengelolaan kawasan. Hal ini dapat direalisasikan bila ada
dukungan yang jelas dari lembaga terkait yang berada pada level regional
dan nasional. Selain itu, pengelola kawasan perlu melakukan evaluasi
pengelolaan dan membangun jejaring kerja dengan berbagai lembaga
dalam rangka berbagi informasi dan membuka peluang dukungan
kerja sama dalam mencari pilihan-pilihan solusi terkait kompleksitas
permasalahan di kawasan hutan. Termasuk dalam hal ini adalah
memberikan pilihan solusi, berdasarkan realitas di lapangan, untuk
memberikan akses kelola penuh kepada masyarakat atau membangun
peluang-peluang harmonisasi pengelolaan kawasan hutan bersama
masyarakat di areal KHDTK.
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BA B X III
PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN KHDTK
PLAYEN, GUNUNGKIDUL DAN
RESOLUSINYA

Retisa Mutiaradevi, Budi Astuti, & Miyanto

A. Pendahuluan
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemu
liaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) Yogyakarta mengelola 2 Kawasan
Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kabupaten Gunungkidul,
yaitu KHDTK Playen dan KHDTK Watu Sipat, sesuai Keputusan Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (SK.90/Kpts/VIII/2007).
KHDTK Gunungkidul merupakan hutan penelitian yang berperan sebagai
laboratorium lapangan kegiatan litbang kehutanan.
KHDTK Playen secara administratif terletak di Desa Banyusoco, Ke
camatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
berbatasan dengan wilayah hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan penge
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lolaan KHDTK Gunungkidul terdiri dari berbagai kegiatan, meliputi
kelola produksi, kelola social, dan kelola lingkungan sebagai fasilitasi
program kegiatan litbang sesuai core research BBPPBPTH yaitu
pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik dalam rangka
meningkatkan produktivitas hutan dan mendukung upaya konservasi
biodiversitas, serta program lain yang relevan.
KHDTK Gunungkidul Blok Playen dibangun pada tahun 2002 dengan
luas 93 ha, pada awalnya dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dishutbun DIY). Pembangunan
hutan penelitian tersebut berdasarkan kerja sama antara Dishutbun DIY
dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan (P3BTH) (nomor kerja sama 521.32/688 dan 687/VIIIP3BTH/2002 tanggal 23 Juli 2002). Dalam perjanjian kerja sama, kegiatan
penelitian dan pengembagan yang akan dilakukan adalah pembangunan
kebun uji coba dan kebun penelitian dengan jenis tanaman antara lain
jenis kayu putih (Melaleuca cajuputi) dan jati (Tectona grandis) serta jenis
tanaman lainnya.
Pada tahun 2004 kawasan Blok Playen pada petak 93 meningkat
statusnya menjadi KHDTK melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.395/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Selanjutnya, KHDTK
Gunungkidul ditetapkan sebagai KHDTK berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 346/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang
Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas +112 (Seratus Dua
Belas) Hektar di 2 (dua) lokasi, yaitu Petak 93 Playen Seluas ±102,50
(Seratus Dua Koma Lima Puluh) Hektar dan Watusipat Playen Seluas
+10,40 (Sepuluh Koma Empat Puluh) Hektar di Kecamatan Playen,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai
Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Playen.
KHDTK Playen sesuai fungsinya selain untuk kegiatan litbang, telah
banyak dimanfaatkan antara lain untuk wisata ilmiah, edukasi kegiatan
penelitian, lintas alam, tempat diklat bagi anak-anak pramuka, dan
sebagianya. Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan meliputi monitoring
satwa jenis-jenis mamalia seperti kucing hutan, bird watching, pengamatan
herpetofauna, area camping, outbound, tracking, photoshoot prewedding,
dan shooting film.
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Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di KHDTK Gunungkidul telah
teridentifikasi beberapa permasalahan dan potensi konflik yang melibatkan
para pihak terkait yang berpartisipasi, baik dalam pengelolaan maupun
pemanfaatannya. Meskipun mayoritas pengelolaan KHDTK identik
dengan konflik masyarakat namun KHDTK Gunungkidul telah dikelola
secara optimal dengan memanfaatkan peran-serta masyarakat. Konflik
yang timbul berkaitan dengan kesetaraan gender, penggunaan lahan,
pemanfaatan hasil litbang, kebakaran lahan, dan pencurian.
Menyikapi hal tersebut BBPPBPTH telah mengambil langkah-langkah
antisipasi maupun perlakuan tertentu untuk mencegah dan mengatasi
konflik yang terjadi. Berikut adalah catatan permasalahan, konflik, dan
solusinya di KHDTK Gunungkidul, khususnya Blok Playen.

B. Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan KHDTK Playen
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK Playen
yaitu BBPPBPTH, masyarakat sekitar hutan, PT Eagle Indo Pharma, dan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wana Mandiri.

1.

BBPPBPTH
BBPPBPTH Yogyakarta adalah salah satu satuan kerja di Badan

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) yang mempunyai tugas
melakukan litbang bidang bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman
hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur, dan hama penyakit
untuk peningkatan poduktivitas hutan serta melaksanakan kegiatan
litbang yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Permen LHK No. P.18/Menlhk/Sekjen/
OTL.0/1/2016). Pada akhir tahun 2016 BBPPBPTH ditetapkan sebagai
Pusat Unggulan Iptek (PUI) untuk Pemuliaan Tanaman Hutan Tropis
di Indonesia oleh Kementerian Ristek dan Dikti. Salah satu fungsi yang
dijalankan oleh BBPPBPTH adalah mengelola KHDTK yang dilaksanakan
oleh manajemen di Seksi KHDTK, Kerja sama dan Pengembangan pada
Bidang Data Informasi dan Kerja sama. Untuk pelaksanaan di lapangan,
ditugaskan pegawai sebagai petugas lapang KHDTK.
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Masyarakat Sekitar Hutan Petani/Pesanggem
Masyarakat dalam hal ini adalah penduduk yang tinggal di sekitar

KHDTK Playen di Kabupaten Gunungkidul yang mencari penghidupan
di wilayah tersebut. Sebagian dari mereka memanfaatkan KHDTK
dengan mencari pakan ternak ataupun kayu kering untuk kayu bakar.
Pada musim-musim tertentu, mereka datang untuk mencari ulat jati
atau belalang. Sebagian dari masyarakat tersebut menjadi petani atau
pesanggem yang memanfaatkan lahan-lahan kosong di antara tanaman
penelitian di sekitar KHDTK untuk bercocok tanam palawija. Pesanggem
terorganisir dalam beberapa kelompok tani pesanggem dan mendapatkan
pembinaan dari pihak BBPPBPTH. Masing masing kelompok diberikan
areal tempat menanam palawija semusim dengan menaati perjanjian yang
telah disepakati antara kelompok tani dengan BBPPBPTH.
Jumlah petani pesanggem di KHDTK Playen sebanyak 160
pesanggem, terbagi dalam 17 kelompok tani hutan. Setiap dua tahun di
awal Pebruari dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pertemuan rutin
serta penandatanganan Perjanjian Tumpang Sari antara Pesanggem
dan Kepala Balai Besar yang diwakili oleh Kepala Bidang Data Informasi
dan Kerja sama. Partisipasi petani penggarap atau pesanggem sangat
membantu kegiatan pengamanan dan pemeliharaan tanaman plot
penelitian. Luas lahan petani penggarap bervariasi, rata-rata seluas +0,1-1
ha. Jenis yang ditanam adalah palawija seperti jagung, kedelai, kacang
tanah, padi, dan singkong. Hasil produksi setiap panen bervariasi sesuai
dengan cara merawat dan pemeliharaannya. Rata-rata hasil panen para
pesanggem dapat dilihat pada Tabel 30.
Tabel 30 Rata-rata Hasil Panen Pesanggem Tahun 2017
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Jenis Tanaman
Padi
Jagung
Kedalai
Kacang tanah
Singkong

Hasil Panen/Ha/
Tahun (Kg)
200-300
500-1.000
500-700
1.500
2.000-2.500

Keterangan
Tanaman yang tidak
boleh ditanam oleh
pesanggem antara
lain pisang
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Gambar 26 Lorong bebas pada tumpang sari (kiri);
tanaman jagung di bawah tegakan sukun (kanan)

Gambar 27 Tanaman jagung dan singkong di bawah tegakan cendana (kiri);
petani penggarap sedang melakukan pembersihan tanaman singkong dan kacang tanah (kanan)

3.

PT Eagle Indo Pharma
PT Eagle Indo Pharma adalah salah satu industri yang bergerak di

bidang obat tradisional yang memproduksi obat kesehatan masyarakat.
Salah satu bahan dasar yang dipakai adalah minyak kayu putih. PT
Eagle Indo Pharma telah menjadi mitra kerja sama BBPPBPTH melalui
PKS Nomor S.098.1/BBPPBPTH/ DIK/KUM.3/2/2019 dan Nomor 055/EIP.
Legal/Eks/VII/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Pemasaran Minyak
Kayu putih (Melaleuca cajuputi subsp cajuputi) Hasil dari Kebun Kayu
putih Unggul.
Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pemasaran
minyak kayu putih dari kebun kayu putih benih unggul yang dibangun
oleh masyarakat/kelompok tani di Biak, Lampung, Madura, Riau, dan
daerah-daerah lain termasuk di Kebun Benih Unggul Kayu putih di
KHDTK Gunungkidul. Ruang lingkup PKS meliputi: a) pemasaran dan
jual-beli minyak kayu putih yang dihasilkan dari kebun kayu putih benih
unggul yang dikelola oleh masyarakat/kelompok tani di Biak, Lampung,
Madura, Riau, dan daerah-daerah lainnya termasuk yang berada di
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KHDTK Gunungkidul; b) supervisi proses penyulingan untuk menjaga
kualitas minyak kayu putih sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan
Standard Pharmacon Indonesia.

4.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wana Mandiri
KPRI Wana Mandiri yang beralamat/berkedudukan di Pusat Penelitian

dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Jl.
Palagan Tentara Pelajar Km 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman telah
disahkan melalui Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 153/BH/DP/I/2002 tanggal
10 Januari 2002. KPRI Wana Mandiri didirikan dengan maksud untuk
peningkatan pendapatan anggota. Tujuan pendiriannya adalah memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 45. KPRI Wana Mandiri menyelenggarakan usaha
simpan-pinjam, pemenuhan kebutuhan kesehatan, Pendidikan, dan
perumahan, serta bidang jasa, produksi, dan konsumsi.
Kepala Balai BBPPBPTH ingin mengajak KPRI Wana Mandiri untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan produk-produk litbang agar dapat
menghasilkan produk dan layanan jasa yang dapat dikomersialisasikan,
termasuk photoshot, shooting film, camping, outbound, tracking, penjualan
benih, kegiatan wisata ilmiah, dan edukasi serta pemanfaatan produkproduk turunan lainnya akan dikelola bersama dengan KPRI Wana Mandiri
selaku unit usaha koperasi binaan BBPPBPTH.

5.

Pemangku Kepentingan Lainnya
Para pihak, yaitu pemangku kewenangan di wilayah Kabupaten

Gunungkidul merencanakan melakukan kegiatan tracking menggunakan
sepeda di sepanjang batas KHDTK di bagian timur. Jalur trek diawali
dari kawasan hutan milik Dishut menuju arah Desa Paliyan melalui
batas sebelah utara di depan pondok kerja, kemudian menuju arah
timur di sepanjang batas KHDTK. Tracking tersebut direncanakan
akan mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Gunungkidul,
Kepala Polres Gunungkidul, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
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Yogyakarta, Kepala KRPH Kepek, dan Forkominfo Wonosari Gunungkidul,
beserta jajarannya. Kegiatan tersebut diharapkan berpotensi membuka
jalur trek sepeda untuk pengembangan wisata di daerah Playen. Untuk
tindak lanjutnya diperlukan koordinasi intensif dengan para pihak terkait.

C. Konflik dalam Pemanfaatan KHDTK
Pemicu konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain
perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan
kepentingan antara individu atau kelompok, dan perubahan-perubahan
nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat (Lidyasari, 2010).
Berdasarkan catatan dari para pihak, dalam pengelolaan KDHTK Playen
teridentifikasi beberapa pontensi konflik yaitu konflik kesetaraan gender,
konflik penggunaan lahan, dan konflik pemanfaatan hasil litbang. Seiring
perkembangan kondisi dan peminat baru yang ingin memanfaatkan
KHDTK maka dapat diprediksi beberapa konflik yang mungkin timbul,
terutama dalam pemanfaatan potensi wisata di KHDTK.

1.

Konflik Kesetaraan Gender
Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 telah berkomitmen untuk

memasukkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
Mandatnya dirancang untuk diturunkan pada semua kebijakan dan
program nasional di seluruh kementerian. Kementerian Kehutanan
sebelum digabung menjadi KLHK telah melakukan berbagai upaya berupa
kebijakan dan program pengarusutamaan gender dan masih berlanjut
hingga saat ini.
Perempuan didorong untuk mengambil peran dan berpartisipasi
melalui berbagai program Pengarusutamaan Gender (PUG). Program
tersebut dirancang untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan
hutan dan lingkungan hidup, termasuk dalam tenurial hutan. Hasil survei
yang dilakukan oleh Program Kajian Gender di Universitas Indonesia
menyimpulkan

bahwa

meskipun

kebijakan

nasional

mendukung

kesetaraan gender untuk berkontribusi pada pengarusutamaan kebijakan
gender pada sektor kehutanan, pada kenyataannya kebijakan dan
program reformasi tenurial hutan masih sedikit mempertimbangkan
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kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Siscawati, 2020).
Hal ini juga terjadi di pengelolaan KHDTK Playen di mana kebijakan,
program, dan skema-skema yang dibuat masih sangat terbatas untuk
mengimplementasikan persamaan gender dan pemberdayaan wanita.
Pada kenyataannya implementasi persamaan gender dan pemberdayaan
wanita di lapangan tidak cukup melibatkan kaum wanita dalam perspektif
kegiatan rutin sehari-hari.
Partisipasi wanita dalam pembuatan keputusan dalam keluarga dan
komunitas relatif meningkat, namun masih terbatas. Pengelolaan KHDTK
Playen lebih didominasi oleh kaum pria, baik pesanggem maupun anggota
kelompok

masyarakat

yang

memanfaatkan

KHDTK,

mendapatkan

tambahan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, dan turut serta
menjaga dan melestarikan hutan. Hal tersebut terjadi karena belum
pahamnya masyarakat dan para pihak terkait untuk memberikan peluang
partisipasi tanpa memandang jenis kelamin. Masyarakat dan pemangku
kebijakan belum menyadari bahwa mereka harus memberikan akses dan
kesempatan yang lebih besar kepada kaum wanita untuk mendapatkan
penghasilan maupun pendidikan yang layak.
Konflik kesetaraan gender di KHDTK Playen disebabkan oleh
perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat, terutama perubahan
tatanan kehidupan masyarakat di mana peran-serta wanita dalam
pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK diutamakan. Meskipun perubahan
yang terjadi tidak secara cepat dan mendadak namun dapat memicu
terjadinya konflik sosial. Perubahan nilai tersebut merupakan dampak
dari upaya mendorong kaum wanita untuk turut aktif dalam proses-proses
sosial di masyarakat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak sampai
memicu upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena
dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

2.

Konflik dengan Masyarakat Sekitar Hutan
Di KDHTK Playen terdapat berbagai plot penelitian di mana petani/

pesanggem diberikan akses untuk memanfaatkan lahan di sela-sela
tanaman penelitian dengan menanam palawija seperti jagung, kedelai,
kacang tanah, padi, dan singkong dengan mengikuti peraturan dan
persyaratan yang berlaku dan disepakati bersama.
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Pada tahun 2013 dalam rangka membangun kegiatan pengelolaan
hutan bersama masyarakat di sekitar hutan yang berada di KHDTK Playen,
BBPPBPTH melakukan upaya-upaya untuk mendorong masyarakat agar
mau berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta menjaga
kelestarian hutan. Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK telah
dilakukan rutin dengan mengundang masyarakat sekitar hutan. Melalui
kegiatan tersebut BBPPBPTH bermaksud menjaring masukan dan aspirasi
penduduk terkait dengan pengelolaan KHDTK. Pada kesempatan tersebut
masyarakat sekitar hutan meminta fasilitasi berupa cangkul, sabit, dan
perlengkapan bercocok tanam lainnya. BBPPBPH menyanggupi dan telah
memberikan perlengkapan yang diminta berupa cangkul, sabit, round up,
dan herbisida. Hal ini dilakukan sebagai insentif agar masyarakat mau
turut-serta memanfaatkan hutan tanpa merusak serta menjaga keamanan
dari pencurian dan kebakaran. Pada akhirnya kelompok tani hutan
dibentuk pada tahun 2015 yang terdiri dari para pesanggem yang tinggal
di sekitar KHDTK Playen, Gunungkidul.

Gambar 28 Peta penggunaan lahan KHDTK Gunungkidul blok Playen

Konflik penggunaan lahan yang timbul di lapangan terjadi karena
beberapa hal. Ada pesanggem yang dengan atau tanpa sengaja
melakukan pembersihan lahan dengan memangkas atau mencabut
tanaman penelitian (nyawai, aren, dan jati) untuk keperluan menanam
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tanaman palawija. Hal tersebut sangat merugikan karena data tidak
dapat terkumpul untuk pengamatan penelitian. Beberapa tanaman
palawija seperti jagung yang tumbuh di sela-sela tanaman penelitian juga
mengganggu pertumbuhan tanaman penelitian. Konflik ini terjadi karena
ketidakdisiplinan pesanggem dalam mengolah lahan. Mereka bercocok
tanam tanpa mengindahkan persyaratan dan aturan yang telah disepakati.
Tingkat kesadaran petani pesanggem dalam aktivitas penggunaan lahan
masih kurang, terutama untuk menjaga dan merawat tanaman pokok.
Konflik yang timbul dengan pesanggem dalam penggunaan lahan
disebabkan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dalam
waktu yang bersamaan. Masing-masing orang atau kelompok memiliki
kepentingan yang berbeda-beda. Pesanggem dan peneliti memanfaatkan
lahan yang sama pada saat yang sama. Pesanggem beraktivitas untuk
mendapatkan penghasilan dengan menanam palawija, sementara peneliti
memanfaatkan lahan untuk kegiatan penelitian.
Selain untuk kegiatan riset, hasil-hasil dari kegiatan litbang di
KHDTK Playen, Gunungkidul telah banyak dimanfaatkan, terutama hasil
hutan bukan kayu (HHBK). Salah satu kegiatan penelitian yang telah
membuahkan hasil tanaman unggul dan telah dicoba untuk dimanfaatkan
sebagai HHBK adalah kayu putih. Selain benih unggul kayu putih
yang telah dijual dan memberikan kontribusi PNBP, daun kayu putih
bermanfaat untuk disuling menghasilkan minyak kayu putih dengan nilai
ekonomis tinggi. Kayu putih jenis unggul hasil pemuliaan BBPPBPTH
mempunyai keunggulan, antara lain: produksi benih mencapai 3 kg/ha/
tahun, menghasilkan 6.000-8.000 biji/gram, rendemen minyak sebesar
2,0-4,7%, dan potensi kadar 1,8 sineol-nya mencapai 65-73% klonal test
(Rimbawanto, 2014).
Pada

tahun

2006

di

KHDTK

Playen

dilaksanakan

kegiatan

pengembangan model industri kayu putih skala kecil di petak 93 seluas
5 ha. Tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat dalam industri kayu
putih skala kecil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang
lebih banyak dari hasil tanaman kayu putih. Sarana penyulingan berupa
1 unit alat suling dengan kapasitas 100 kg dibuat lengkap dengan
segala instalasinya dipasang di rumah petugas lapangan. Penyulingan
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hanya berjalan beberpa kali dan terhenti karena kendala kerusakan alat
meskipun telah berkali-kali dilakukan servis. Akhirnya, pengembangan
model skala industri kecil tidak berhasil. Tanaman di lapangan terus
tumbuh hingga besar dan tua tanpa dipanen dan disuling daunnya.
Pada tahun 2019, BBPPBPTH melalui proyek inovasi industri
mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti. Salah satu kegiatan
inovasi industri ini adalah menghidupkan kembali model indutri kayu
putih skala kecil di petak 93. Sebuah alat suling dengan kapasitas 100
kg produk Balai Riset dan Standarisasi Industri Ambon dipasang di
rumah salah satu anggota kelompok tani. Kelompok tani memanen daun
dari tanaman kayu putih yang ditanam tahun 2006. Daun dipanen dan
diangkut ke lokasi penyulingan. Penyulingan berjalan lancar, minyak yang
dihasilkan juga cukup bagus dan dibeli oleh PT Eagke Indo Pharma (PT
Caplang). Kegiatan tidak berjalan seperti yang diharapkan dan terpaksa
dihentikan karena kelompok tani kesulitan melakukan pemanenan daun
karena pohon sudah terlalu tinggi. Perlu dilakukan pemangkasan batang
pokok setinggi 1 meter, mengingat ini merupakan pangkasan pertama
setelah tanaman terbengkalai hampir 14 tahun.
Pada tahun 2019 kegiatan penyulingan kayu putih kembali diinisasi
dengan partisipasi para pihak, antara lain: BBPPBPTH, masyarakat
sekitar KHDTK Playen (kelompok tani), PT Eagle Indo Pharma, dan KPRI
Wana Mandiri. Alat suling diberikan kepada kelompok tani melalui hibah
Kementerian Risetdikti melalui kegiatan hilirisasi kayu putih. Pemanfaatan
KHDTK untuk penyulingan kayu putih digagas dengan skema plasma
inti dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Eagle Indo Pharma
sebagai inti yang akan membeli minyak hasil suling dan telah menyepakati
pelaksanaan kegiatan tersebut melalui perjanjian kerja sama. Kelompok
tani yang terdiri dari para pesanggem berperan sebagai plasma yang
diberikan akses untuk memanen daun kayu putih dari KHDTK Playen dan
menyuling menjadi minyak dengan mematuhi kesepakatan bersama dan
peraturan yang berlaku. Pada Desember 2019 ada perjanjian lisan antara
peneliti, KPRI Wana Mandiri, dan Kelompok Tani Hutan (KTH) di KHDTK
Playen untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun perjanjian lisan
tersebut mencakup bahwa hasil panen atau hasil penyulingan daun kayu
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putih akan dibeli oleh KPRI Wana Mandiri untuk dipasarkan, pajak/PNBP
dan lainnya ditanggung oleh koperasi.
Petugas lapangan KHDTK Playen bertugas mengkoordinir KTH dalam
pelaksanaan pemanenan hingga penyulingan. Tim peneliti BBPPBPTH
berperan memberikan pendampingan pelatihan teknis dalam pengolahan
dan penyulingan kayu putih dan melakukan kontrol kualitas hasil sulingan.
Untuk komersialisasi produk-produk hasil riset dari KHDTK Playen,
BBPPBPTH menunjuk KPRI Wana Mandiri. Dalam kegiatan penyulingan
kayu putih, KPRI Wana Mandiri ditunjuk sebagai pihak yang membeli
dan menampung hasil minyak kayu putih dari kelompok tani dan menjual
kepada pembeli, termasuk kepada PT Eafle Indo Pharma dengan menaati
peraturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah disetujui. Selain
melakukan pembinaan rutin tentang pengelolaan KHDTK kepada para
pesanggem, manajemen BBPPBPTH melakukan monitoring dan evaluasi,
juga bertugas melakukan penyetoran PNBP secara tertib.
Ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pemanfaatan kayu putih,
antara lain:
a.

Plot pengembangan industri kayu putih skala kecil di petak 93 KHDTK
Playen telah ditanam sejak tahun 2006 sehingga ukuran tanaman
relatif tua dengan pohon terlalu tinggi.

b.

Untuk pemanenan daun di beberapa lokasi, pesanggem memerlukan
waktu yang lama karena harus menebang pohon agar daun lebih
mudah dipanen.

c.

Lokasi tanaman kayu putih jauh dari pemukiman penduduk, berada di
dalam areal hutan dengan posisi terpisah-pisah sehingga menyulitkan
proses pemanenan daun. Lokasi tersebut sulit dijangkau dan kondisi
jalan relatif buruk pada musim penghujan sehingga transportasi yang
dapat digunakan hanyalah traktor. Hal ini menyebabkan biaya opera
sional tinggi sehingga pesanggem atau kelompok tani menganggap
tidak ekonomis untuk melanjutkan kegiatan penyulingan tersebut.

d.

Kegiatan penyulingan hanya membutuhkan dua orang namun semua
pesanggem dalam KTH yang ditunjuk untuk melaksanakan penyu
lingan berkeinginan untuk turut-serta. Pada akhirnya kelompok tani
melakukan penyulingan secara bergiliran. Hal ini membuat penda
patan yang diperoleh tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan.
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Desain tungku dan kapasitas ketel kurang memadai sehingga proses
penyulingan kurang lancar.

f.

Pengiriman/pengangkutan minyak kayu putih dari tempat penyulingan
ke pihak inti, yaitu PT Eagle Indo Pharma mengalami kendala teknis
seperti pengemasan sehingga tumpah di jalan.

g.

Perjanjian hanya secara lisan antara peneliti dengan KTH sehingga
tidak mengikat dan belum ada kejelasan tanggung jawab, hak, dan
kewajiban para pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan. Hal ini
terjadi karena miskomunikasi, peneliti membuat kesepakatan dengan
pihak lain seperti pesanggem dan lainnya tanpa diketahui oleh
manajemen.
Kendala-kendala tersebut menimbulkan potensi konflik di antara para

pihak dalam pemanfaatan KHDTK Playen sehingga kegiatan penyulingan
kayu putih di KHDTK Playen terhenti.
Dalam kurun waktu dua tahun terkhir tercatat dua kali terjadi
kebakaran hutan di KHDTK Playen. Kebakaran skala kecil sampai dengan
menengah terjadi hampir setiap tahun pada musim kemarau. Pada
tahun 2019 kebakaran melanda plot penelitian kayu putih full sib dan
uji klon F2 kayu putih. Kebakaran terjadi karena ada masyarakat yang
membuang puntung rokok sembarangan. Dari hasil penyelidikan diduga
ada orang dengan gangguan mental sebagai pelaku pembakaran. Upaya
pemadaman dilakukan oleh petugas lapangan dibantu masyarakat sekitar
hutan dengan membuat ilaran api serta menebang kayu di sekitar jalur
api untuk memutus api agar tidak merambat ke plot lain. Kesulitan dalam
pemadaman api karena alat pemadam kebakaran terbatas dan lokasi atau
area yang terbakar jauh dari pondok kerja (werkit).
Penyebab kebakaran di KHDTK Playen bukan karena perbedaan
kepentingan, namun karena perbedaan individu di mana setiap orang
memiliki pendirian dan perasaan berbeda-beda sehingga menjadi faktor
penyebab konflik sosial. Dalam kasus di KHDTK Playen, hasil penelusuran
menunjukkan bahwa pelaku dalam menjalani hubungan sosial tidak
sejalan dengan kelompoknya sehingga mengalami stres dan gangguan
mental sampai akhirnya melakukan pembakaran. Hasil investigasi lainnya
menunjukkan bahwa konflik juga disebabkan oleh perbedaan budaya dan
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latar belakang. Kebakaran terjadi karena orang lalai dan mempunyai kebi
asaan buruk membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan.
Selain kebakaran, KHDTK Playen juga mengalami beberapa kali
pencurian jenis-jenis tanaman bernilai ekonomis tinggi. Pada tahun 2016,
2018, dan 2019 terjadi pencurian di bank klon jati berupa kayu terubusan
jati sebanyak 3 batang dengan diameter 25-30 cm, tinggi 20-21 m. Pada
tahun 2018 dan 2019 juga terjadi pencurian kayu akasia (kerja sama
ACIAR) yang terletak di batas sebelah timur dengan batas sebelah selatan
Dinas Kehutanan. Hasil investigasi menunjukkan keterlibatan oknum
atau blandong yang tergiur dengan harga kayu jati yang tinggi serta ada
penadah. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Playen dan telah
dilakukan penyidikan ke lapangan. Kalau pencurian jati jenis terubusan
hanya sampai kepada kelompok tani serta sampai ke desa. Pencurian
di KHDTK Playen terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara
individu atau kelompok menyangkut masalah ekonomi.

3.

Potensi Konflik dengan Para Pihak Lain
KHDTK Playen, Gunungkidul mempunyai potensi yang sangat besar,

baik dari segi pemanfaatan hasil hutan maupun untuk kepentingan wisata
ilmiah, pendidikan pelatihan, dan religi sesuai dengan fungsinya. Meskipun
lahan untuk kegiatan penelitian sudah maksimal dipergunakan namun
masih tersedia lahan-lahan marjinal, di antaranya di bagian pembatas
(border) yang tidak dimanfaatkan untuk penelitian. Dengan melibatkan
pesanggem, lahan tersebut dapat ditanami komoditas yang memiliki nilai
ekonomis tinggi, misalnya pengembangan tanaman yang menghasilkan
minyak atsiri seperti nilam dan serai.
Ada beberapa rencana pengembangan. Salah satunya adalah wisata
yang digagas oleh para pemangku kewenangan di wilayah Kabupaten
Gunungkidul seiring maraknya kegiatan bersepeda. Diperlukan koordinasi
intensif dengan para pihak terkait untuk menindaklanjutinya guna
menghindari potensi konflik dalam pelaksanaannya. Konflik yang mungkin
timbul dapat disebabkan perbedaan kepentingan antara individu atau
kelompok yang memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang
kebudayaan yang berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini
dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
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D. Bagaimana Cara Menyelesaikan Konflik?
Konflik timbul ketika terjadi pertentangan antara dua individu atau
lebih. Manusia diciptakan dengan perbedan-perbedaan, baik pikiran
maupun perilaku sehingga individu cenderung mengambil tindakan
tertentu dan menolak tindakan lainnya, dan inilah yang terkadang
menimbulkan konflik. Thomas dan Killman sebagai pencetus teori “fivehandling to conflict” mendefinisikan konflik sebagai proses yang dimulai
ketika seseorang merasakan frustrasi atau lemah serta muncul beberapa
kekhawatiran (Lidyasari, 2010).
Thomas-Kilmann membuat model manajeman konflik kolaboratif
untuk menilai tingkah laku seseorang dalam situasi konflik di mana
seorang individu dalam menghadapi suatu konflik digambarkan memiliki
dua dimensi dasar yaitu asertif dan kooperatif (Thomas & Kilmann,
2008). Lidyasari (2010) menyimpulkan bahwa keterampilan asertif yang
digagas Thomas-Kilmann adalah bentuk tingkah laku meliputi kemampuan
mendengarkan dengan baik, menunjukkan sikap paham, mengatakan apa
yang dipikirkan dan yang dirasakan, mengatakan secara spesifik apa yang
dibutuhkan anggota (teman), dan mempertimbangkan konsekuensi dari
kesepakatan bersama.

Sumber: Thomas, et al. (2020)

Gambar 29 Model dua dimensi perilaku manajemen konflik Thomas Killman
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Keterampilan kooperatif adalah kemampuan bekerja sama dengan
sesama anggota kelompok di mana individu aktif mendengarkan, mampu
berkomunikasi responsif, dapat membedakan antara posisi dan kebutuhan,
mengenali dan mengetahui kebutuhan orang lain, memberi harapan,
saling mendukung, dan menerima pandangan orang lain (Lidyasari,
2010). Dimensi tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan
bagaimana memilih lima strategi solusi yang diusulkan oleh Thomas dan
Kilmann yaitu menghindari (avoiding), kompetisi (competing), akomodasi
(accomodating), kolaborasi (collaborating), dan kompromi (compromising).
Strategi penghindaran (avoiding) adalah ketika para pihak yang
terlibat konflik saling menghindari satu sama lain, mengabaikan atau
menarik diri dari konflik (Thomas & Kilmann, 2008). Metode ini dipilih jika
potensi konfrontasi diperkirakan lebih besar daripada apabila melakukan
tindakan penyelesaian masalah atau resolusi. Strategi avoiding mudah
dilakukan namun karena pembiaran dan tidak ada komunikasi antara para
pihak terkait maka konflik tidak akan terselesaikan. Pelaksanaan strategi
ini tidak kooperatif dan tidak asertif.
Strategi persaingan/kompetisi (competing) dilakukan oleh para
pihak dimana salah satu pihak ingin memenangkan suatu konflik dengan
mengalahkan pihak lain (Thomas et al., 2020). Tindakan ini termasuk
tindakan asertif namun tidak kooperatif. Salah satu yang bertikai tidak
mendapatkan informasi gambaran umum secara utuh sehingga tidak
ada ruang untuk memberikan masukan, saran, dan pendapat. Strategi
ini kurang baik diterapkan dalam memecahkan permasalahan kelompok
karena pihak yang merasa tidak didengarkan pendapatnya dapat memicu
konflik yang lebih parah.
Strategi akomodasi (accommodating) merupakan tindakan kooperatif
namun kurang asertif di mana salah satu pihak menuntut pihak lain untuk
memenuhi permintaannya (Thomas et al., 2020). Hal ini dilakukan untuk
menjaga kerharmonisan hubungan antara para pihak dan menghindari
gangguan. Seperti halnya strategi avoiding, hasil dari strategi akomodasi
bisa jadi tidak menyelesaikan isu. Ketimpangan terjadi di mana salah satu
pihak akan lebih dominan dan mengontrol hampir semua komunikasi.
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Strategi collaborating dijelaskan sebagai metode yang digunakan apa
bila para pihak adalah orang-orang yang asertif dan kooperatif, di mana
antar-grup dapat belajar satu sama lain dan setiap orang dapat memberi
kan kontribusi sehingga memungkinkan penyelesaian masalah secara
bersama-sama didukung oleh semua pihak yang terlibat (Thomas et al.,
2020). Kolaborasi merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi
konflik di mana setiap pihak dapat diraih dan dilibatkan secara langsung.
Strategi

compromising,

yaitu

di

mana

para

pihak

setengah

asertif dan setengah kooperatif berkompromi. Setiap orang saling
mengorbankan kemauan masing-masing dan tidak mendapatkan semua
yang diinginkannya (Thomas et al., 2020). Para pihak saling berbagi dan
menerima perbedaan sehingga timbul keadilan, meskipun tidak ada pihak
yang bisa dipuaskan dengan hasil kompromi tersebut.
Dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam pengelolaan dan
pemanfaatan KHDTK Playen, selama ini telah diterapkan strategistrategi seperti yang digagas oleh Thomas dan Killman, kecuali strategi
competing.

1.

Solusi Konflik Kesetaraan Gender
BBPPBPTH telah melaksanakan implementasi kegiatan responsif

gender pada tahun 2015. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk
sosialisasi

pengelolaan

KHDTK

Gunungkidul

dengan

melibatkan

perempuan dalam pengelolaan KHDTK. Strategi yang dipilih untuk
mengatasi ketimpangan kesetaraan gender di KHDTK Playen adalah
resolusi kolaboratif asertif dan kooperatif. Upaya yang dilakukan untuk
mendukung partisipasi wanita dalam pengelolaan KHDTK dilakukan
dengan beberapa cara, meliputi:
a.

Melakukan kegiatan sosialisasi dengan mengundang para wanita
dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, akses, dan
keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengelolaan KHDTK serta
meningkatkan distribusi manfaat KHDTK kepada kaum perempuan.

b.

Mengundang kaum wanita dalam acara sosialisasi LHDTK dan
diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
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Pembentukan kelompok diskusi perempuan untuk menggali informasi
dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan KHDTK. Porsi
partisipasi peran perempuan ditingkatkan dalam perencanaan dan
pengawasan.

d.

Mendorong peran serta perempuan dalam kegiatan pemeliharaan
KHDTK dengan memberikan kesempatan perekrutan tenaga wanita
dan menjadi ketua KTH, kemudian menjalin kerja sama tumpang sari
dengan mereka.
Direncanakan jumlah pesanggem di KHDTK Playen petak 93

sebanyak 160 orang dengan komposisi pria sebanyak 122 orang dan
wanita sebanyak 28 orang. Mereka tergabung dalam 17 KTH di mana 10
KTH diketuai oleh pria dan 7 KTH dipimpin oleh wanita. Meskipun belum
optimal, hal ini menunjukkan bahwa telah diberikan porsi peran wanita
dalam pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK Playen.

2.

Solusi Konflik dengan Masyarakat Sekitar Hutan
Strategi yang digunakan untuk mendorong masyarakat agar mau

berpartisipasi dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian hutan adalah
strategi akomodatif. Pesanggem difasilitasi peralatan bercocok tanam,
seperti cangkul, sabit, dan lain-lain. Strategi ini kooperatif, namun kurang
asertif di mana pesanggem meminta BBPPBPTH untuk memenuhi
permintaannya; strategi ini dilakukan hanya untuk menjaga kerharmonisan
hubungan antara para pihak dan menghindari gangguan.
Untuk konflik penggunaan lahan dengan pesanggem diterapkan
strategi kolaboratif yang asertif dan kooperatif dengan mendorong peran
serta semua pihak untuk berkontribusi dan berkomunikasi dengan baik
dalam melakukan kegiatan bersama-sama. Langkah-langkah yang diambil
untuk memberikan solusi, antara lain:
a.

Rutin melakukan sosialisasi pengelolaan KHDTK kepada masyarakat
sekitar hutan, terutama dalam pemeliharaan lahan penelitian.

b.

Setiap ada pembaruan roadmap penelitian agar menginformasikan
kepada pesanggem tentang adanya kegiatan penelitian di lahanlahan tertentu dan membuat peta penggunaan lahan sebagai bahan
acuan dalam penggunaan lahan di kawasan KHDTK Playen.
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Penggunaan lahan KHDTK Playen sudah maksimal untuk kegiatan
penelitian sehingga diperlukan solusi untuk kegiatan lainnya. Tegakan
yang bukan dari kegiatan penelitian seperti terubusan jati dapat
ditebang sebagai upaya menyediakan lahan baru bagi kegiatan
penelitian dan kegiatan lainnya.

d.

Lahan marjinal yang tidak terpakai untuk kegiatan penelitian seperti
di bagian pembatas dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas
yang bernilai ekonomis tinggi dengan memberikan akses kepada
pesanggem untuk berperan-serta.

e.

Membuat

perjanjian

kerja

sama

tumpang

sari

dengan

para

pesanggem dan melakukan sosialisasi.
f.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik oleh
petugas di lapangan maupun oleh tim penyelesaian konflik.
Untuk mengatasi konflik pada pengembangan industri skala kecil

kayu putih tahun 2013, digunakan strategi penghindaran (avoiding) yang
tidak asertif dan tidak kooperatif. Para pihak yang terlibat konflik saling
menghindari, mengabaikan atau menarik diri dari konflik. Para pihak
terkait tidak berkomunikasi aktif untuk menyelesaikan permasalahan dan
tidak ada tindakan resolusi konflik lebih lanjut sehingga konflik belum
terselesaikan dengan baik.
Belajar dari kesalahan strategi pengelolaan konflik sebelumnya, solusi
konflik yang dapat diimplementasikan untuk hilirisasi pengembangan kayu
putih adalah kolaboratif asertif dan kooperatif. Upaya yang dilakukan untuk
mengantisipasi dan mengatasi konflik pemanfaatan hasil litbang kayu
putih, antara lain:
a.

Menyusun rencana pengembangan kelembagaan dalam mengelola
KHDTK Playen yang dititik-beratkan pada kegiatan membangun ko
munikasi, kerja sama, dan kemitraan dengan para pihak yang terlibat.

b.

Kegiatan pemanfaatan dilakukan melalui manajemen kolaborasi
dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung antarmasingmasing pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku.

c.

Membuat perjanjian kerja sama atau dokumen legal tertulis yang
menyatakan secara jelas peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban
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para pihak secara proporsional dan mengatur kesepakatan dalam
pemanfaatan kegiatan penyulingan kayu putih di KHDTK Playen.
d.

Melakukan komunikasi intensif, saling menghormati, dan berkoor
dinasi secara sinergis antara para pihak yang terlibat.

e.

Membangun kelembagaan atau legalisasi lembaga BIOTIFORMart
sebagai pengelola komersialisasi hasil litbang dengan bekerja sama
dengan KPRI Wana Mandiri.

f.

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal BBPPBPTH antara
manajemen, peneliti, dan petugas lapangan untuk mencapai tujuan.

g.

Menyusun sistem pengelolaan dan pemanfaatan kayu putih, mulai
dari pemeliharaan, pemanenan, penyulingan hingga pemasaran untuk
memenuhi keinginan semua pihak.
Upaya mengatasi konflik pemanfaatan hasil litbang, khususnya kayu

putih di KHDTK Playen masih terus dilakukan, terutama membangun
sistem yang tepat. Strategi yang digunakan adalah kolaboratif-asertifkooperatif yang memungkinkan semua pihak aktif berkomunikasi dan
bersepakat menyelesaiakan masalah untuk keuntungan bersama.
Konflik terkait keamanan, yaitu kebakaran lahan dan pencurian di
KHDTK Playen yang melibatkan masyarakat sekitar hutan relatif kecil dan
bukan merupakan potensi masalah yang pelik. Kebakaran hutan yang
sering terjadi pada musim kemarau bersumber dari ketidaksengajaan
penduduk setempat dan tidak dimaksudkan untuk perusakan lahan.
Masyarakat sekitar hutan, baik pesanggem maupun yang tinggal di
dekat KHDTK Playen bahkan berpartisipasi dalam upaya pemadaman
kebakaran. Hal tersebut dapat terlaksana karena pesanggem memiliki
kepentingan untuk menyelamatkan tanaman palawija mereka di selasela tanaman penelitian dan budidaya lebah madu. Dengan peralatan
sederhana, penduduk membantu memadamkan api agar tidak merembet
ke perkampungan tempat mereka tinggal.
Strategi untuk mengatasi konflik kebakaran hutan adalah kolaborasiasertif-kooperatif. Masyarakat harus dilibatkan secara penuh dan ditindak
tegas bila lalai. Hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:
a.

Meningkatkan kinerja petugas lapangan dengan cara memahami
tugas pokok dan fungsinya agar pengelolaan KHDTK lebih optimal,
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terutama dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan maupun
pencurian.
b.

Sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kawasan
kepada masyarakat dan pengguna, terutama dalam hal mengatasi
bencana kebakaran maupun pencurian.

c.

Menyediakan

peralatan

pemadaman

api

sederhana

(manual)

sehingga pemadaman dapat dilakukan secara manual jika terjadi
kebakaran.
d.

Sosialisasi dengan pendekatan personal agar masyarakat sekitar
turut berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan.

e.

Menyediakan lahan khusus yang dapat diakses oleh pesanggem
mereka agar dapat turut-serta menjaga lahan yang dikelola dari
kebakaran hutan.

f.

Koordinasi dengan instansi terkait, seperti KPH Yogyakarta, Dinas
Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Polres Gunungkidul, pemda
dan masyarakat Desa Banyusoco dalam hal pengamanan kawasan
dan penanganan kebakaran hutan.

g.

Konsultasi ke BPKH Wilayah XI di Yogyakarta dalam rangka peme
liharan batas agar para pihak bersama-sama menjaga wilayah dari
kebakaran hutan.

h.

Membangun jaringan jalan, jaringan listrik, dan ketersediaan air di
KHDTK Playen untuk kemudahan mengatasi kebakaran dan keadaan
darurat lainnya.
Di KHDTK Playen hanya ada satu orang petugas lapangan sehingga

pengamanan tidak akan optimal tanpa partisipasi masyarakat sekitar
hutan. Strategi yang diterapkan untuk mengatasi pencurian adalah
kolaboratif-asertif-kooperatif dengan melibatkan masyarakat. Upaya yang
dilakukan meliputi:
a.

Membuat strategi pengamanan dengan cara informal melalui forumforum pengelolaan KHDTK yang melibatkan masyarakat sekitar
KHDTK.

b.

Melakukan patroli rutin di dalam dan di luar kawasan untuk penga
manan dari pencurian, penerobosan liar motor trail, dan perusakan
pohon.
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Melakukan kordinasi dengan KPH Yogyakarta dan Dinas Kehutanan
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan keamanan dari
pencurian kayu dan penebangan pohon.

d.

Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
Banyusoco untuk keamanan dari pencurian kayu, penebangan pohon,
dan kebakaran hutan.

e.

Melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar hutan dan
mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar KHDTK Playen, men
jalin kerja sama dengan masyarakat, dan meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap fungsi kawasan dan pengelolaannya.

f.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk ke
sejahteraannya dan produktivitas lahan.

g.

Memberikan

akses

kepada

pesanggem

untuk

memanfaatkan

lahan marjinal yang tidak dimanfaatkan untuk penelitian seperti di
bagian pembatas. Lahan tersebut dapat ditanami komoditas yang
memiliki nilai ekonomis tinggi, misalnya pengembangan tanaman
penghasil minyak atsiri. Hal ini dapat menambah sumber pendapatan
pesanggem dan masyarakat sekitar hutan sehingga akan menekan
pencurian untuk alasan ekonomi maupun mencegah kebakaran.
Untuk kasus pencurian kategori pelanggaran berat, strategi yang
diterapkan adalah compromising. Para pihak setengah asertif dan
setengah kooperatif melakukan kompromi untuk diberlakukannya tindakan
tegas. Upaya yang dilakukan meliputi:
a.

Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka diperlu
kan upaya hukum dengan melibatkan Polres Gunungkidul.

b.

Membuat kesepakatan damai dengan para pihak yang terlibat.
Perjanjian perdamaian ditandatangani bersama, disaksikan oleh pihak
berwenang (kepolisian, RPH, dan/atau Pemda).

E. Penutup
Selain untuk kepentingan riset yang menghasilkan produk unggul
dan iptek, pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK Playen sangat potensial
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang
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menggantungkan hidupnya pada hutan. KHDTK Playen juga berperan
sebagai penyedia pangan maupun menyerap tenaga kerja masyarakat
sekitar hutan.
Dalam pengelolaan dan pemanfaatan, terjadi konflik antara para
pihak di mana mereka saling berseberangan, berbeda pendapat, dan
berbeda kepentingan. Konflik di KHDTK Playen sebagai akibat dari
perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan
kepentingan antara individu atau kelompok, dan perubahan-perubahan
nilai dalam masyarakat. Penanganan konflik yang telah dan sedang
dilakukan di KHDTK Playen menggunakan strategi Thomas-Killman,
yaitu penghindaran (avoiding), akomodasi (accomodating), kolaborasi
(collaborating), dan kompromi (compromising). Strategi yang paling
banyak

diterapkan

adalah

strategi

kolaborasi,

meliputi

tindakan

pendekatan kultural dan sosial, yaitu penyuluhan, anjangsana, dan
sosialisasi. Tindakan pencegahan dilakukan dengan mengajak anggota
atau kelompok masyarakat sekitar KHDTK Playen untuk berpartisipasi
aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KHDTK seperti penelitian
dan pengembangan, pembentukan forum-forum petani, dan mendorong
pemanfaatan hutan secara lestari untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat di sekitar KHDTK.
Komunikasi adalah kata kunci untuk mengatasi semua konflik yang
terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK Playen. Partisipasi
masyarakat akan memberikan multimanfaat, baik ke masyarakat maupun
KHDTK. Koordinasi intensif dengan para pihak pemangku kewenangan
atau Pemerintah Daerah setempat perlu dilakukan dan bila perlu melalui
kerja sama pengelolaan dengan pihak lain (Pemda, kelompok usaha, dan
lain-lain).
Saran dan rekomendasi penyelesaian konflik pengelolaan dan pe
manfaatan KHDTK Playen adalah:
1.

Areal KHDTK Playen sudah penuh untuk kegiatan penelitian. Untuk
mendapatkan lahan baru yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
penelitian atau lainnya, penebangan tanaman non-penelitian seperti
terubusan jati dapat dipertimbangkan.
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Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
dengan memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk
memanfaatkan KHDTK sesuai peraturan dan persyaratan yang
disepakati.

3.

Membuat jejaring kerja untuk menjalin kerja sama atau kemitraan
dengan para pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, industri
pariwisata, dan akademisi/lembaga penelitian dalam rangka penge
lolaan dan pemanfaatan KHDTK Playen.

4.

Memperjelas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK
Playen.

5.

Monitoring dan evaluasi secara rutin, baik oleh petugas di lapangan
maupun oleh tim monev untuk identifikasi masalah yang dapat
memicu konflik sehingga cepat diatasi.

6.

Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan
dan pemanfaatan KHDTK Playen.
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B A B X IV
MENGELOLA KONFLIK KHDTK
TUMBANG NUSA

Marinus Kristiadi Harun, Dana Apriyanto, & Purwanto Budi Santosa

A. Selayang Pandang KHDTK Tumbang Nusa
Keberadaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
memegang peranan penting dan strategis sebagai wahana dihasilkannya
berbagai teknologi, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan
hutan. Salah satu areal hutan yang ditetapkan menjadi KHDTK adalah
KHDTK Tumbang Nusa (KHDTK TN) di Desa Tumbang Nusa dan Desa
Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah. KHDTK ini mempunyai ciri khas, yakni
berlokasi di ekosistem hutan rawa gambut. KHDTK TN merupakan satusatunya hutan penelitian rawa gambut di Kalimantan di antara 34 KHDTK
yang dimiliki Badan Litbang dan Inovasi (BLI). KHDTK yang dikelola
Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru ini
diharapkan dapat menjadi model pengelolaan hutan rawa gambut lestari
berbasis kemitraan.
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Areal KHDTK TN ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 76/Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005 dengan
luas 5.000 ha dan terletak pada kawasan hutan produksi tetap. Secara
geografis terletak pada 02018’37”-02022’34” LS dan 114002’48”-114006’48”
BT dan berada di pinggir jalan trans Kalimantan yang menghubungkan
Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada
saat ini status kawasan masih berupa penunjukan dengan tata batas
sementara. Areal KHDTK berada di tipologi ekosistem hutan rawa gambut
dalam, yaitu hutan rawa gambut terdegradasi dengan kedalaman gambut
≥3 m, jenis tanah ordo histosol dengan pH tanah 3,5, ketinggian tempat
antara 0-5 mdpl, dan kelerengan antara 0-18%. Sebelum ditunjuk menjadi
KHDTK, areal tersebut merupakan bagian dari kawasan HPH PT Arjuna
Wiwaha berdasarkan SK. 08/Kpts/Um/6/1978 tanggal 4 Januari 1978
seluas 92.000 ha, dan izinnya telah berakhir pada 4 Januari 1998.
Tipe tutupan vegetasi KHDTK TN dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu:
1.

Hutan sekunder (logged over area/LOA) terdapat pada bagian
belakang lokasi perkantoran (arah barat daya) dengan luas areal
sekitar 50% dari total areal. Vegetasi pada hutan sekunder terdapat
permudaan alam, mulai dari tingkat semai hingga tingkat pohon
dengan jenis, antara lain: meranti bunga (Shorea teysmanniana),
ramin (Gonystylus bancanus), merapat (Combretocarpus rotundatus),
nyatoh (Palaquium cochleari), meranti batu (Shorea parvifolia),
terentang (Campnosperma auriculata), malam-malam (Diospyros
malam), bintangur (Calophyllum kunstleri), keruing (Dipterocarpus
caudiferus), mandarah (Horsfieldia sp.), gerunggang (Crotoxylum
arborescens), medang telur (Stemonurus scorpiodes), dan jelutung
rawa (Dyera pollyphylla).

2.

Belukar yang didominasi oleh jenis merapat, gerunggang, dan jenis
komersial serta jenis non komersial lainnya dengan luas areal sekitar
30% dari luas total.

3.

Areal terbuka dengan vegetasi pakis dan kelakai (Stenochlaena
palustris) dengan luas areal sekitar 20% dari luas areal. Sejak
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terbakar tahun 2015 yang mencapai 60% dari luas areal, komposisi
tutupan lahan sudah berubah.
Kegiatan litbang hutan rawa gambut (HRG) yang telah dilakukan di
KHDTK TN sampai dengan tahun 2020, di antaranya: pembibitan dan
penanaman jenis rawa gambut, berbagai perlakuan silvikultur, agroforestry
lahan

gambut,

aplikasi

mikroba

tanah,

pengendalian

kebakaran,

pemeliharaan permudaan alam, pengamatan fenologi tegakan benih
teridentifikasi, pembangunan demontrasi plot (demplot), gene pool ramin,
kebun pangkas ramin, pengamatan karbon, rehabilitasi dan revegetasi
pasca-terbakar, pengamatan avifauna, dan macrofauna. Areal yang sudah
digunakan untuk kegiatan penelitian sampai sebelum tahun 2015 seluas
95,19 ha atau sekitar 1,9% dari total area. Setelah terbakar tahun 2015,
kegiatan rehabilitasi areal bekas terbakar maupun kegiatan penelitian
sampai tahun 2020 mencapai 1.300 ha atau 26% dari total area.
Pengelolaan KHDTK TN belum optimal sehingga perannya dalam
mendukung kegiatan litbang masih terbatas. Ketidakoptimalan disebabkan
oleh permasalahan berikut:
1.

Belum mantapnya organisasi pengelola.

2.

Sarana prasarana yang belum memadai.

3.

Penataan pemanfaatan hutan yang belum terencana dengan baik.

4.

Belum lengkapnya informasi kondisi fisik dan biologis hutan
penelitian.

5.

Rendahnya anggaran pengelolaan dan pemeliharaan.

6.

Tingginya gangguan (termasuk di dalamnya kebakaran dan peram
bahan lahan oleh masyarakat).
Ketidakoptimalan pengelolaan KHDTK TN juga tercermin melalui hasil

penilaian berdasarkan kriteria dan indikator (K&I) pengelolaan KHDTK
lingkup Badan Litbang Kehutanan, sesuai Keputusan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Nomor SK. 49/VIII-SET/2010.
Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh total nilai sebesar 47,85,
yang menggambarkan bahwa pengelolaan KHDTK TN termasuk kategori
Kurang.
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B. Konsep Pengelolaan Konflik KHDTK TN
Maraknya sengketa pertanahan juga dipicu oleh realitas meningkatnya
kebutuhan tanah oleh rakyat dan pihak-pihak lain. Masalah tenurial (klaim
atas hak) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik
pengelolaan hutan di Indonesia. Hutan menjadi sumber konflik karena
banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, di antara
sebagian konflik dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan
lahan/tenurial (Ambarwati, Sasongko, & Therik, 2018). Konflik tenurial
dapat muncul ke permukaan berupa ketidakpastian status hak masyarakat
di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Sebagian
besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum
berhasil diselesaikan dengan baik. Konflik sosial juga masih terjadi pada
sektor kehutanan di mana pada tahun 2001 paling tidak terdapat 69 kasus
sengketa kehutanan di antaranya terkait tenurial yang terjadi di 10 provinsi
di Indonesia (Ilham, Purnomo, & Nugroho, 2016). Pendalaman terhadap
berbagai permasalahan tenurial dan inisiatif penyelesaian konflik sangat
diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas
konflik yang terjadi. Permasalahan konflik lahan juga terjadi di KHDTK TN.
Menurut Minnery (1980), manajemen konflik merupakan proses yang
rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen
konflik secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai men
capai model yang representatif dan ideal. Tahapan manajemen konflik
yang merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola
konflik sebagai berikut:
1.

Pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang
keras.

2.

Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan
melalui persetujuan damai.

3.

Pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari
kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihakpihak yang terlibat.

4.

Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha
membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara
kelompok-kelompok yang bermusuhan.

PHUXSDNDQ VDWX NHVDWXDQ \DQJ KDUXV GLODNXNDQ GDODP PHQJHOROD NRQIOLN
VHEDJDLEHULNXW
 3HQFHJDKDQ NRQIOLN EHUWXMXDQ XQWXN PHQFHJDK WLPEXOQ\D NRQIOLN \DQJ
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 3HQ\HOHVDLDQ NRQIOLN EHUWXMXDQ XQWXN PHQJDNKLUL SHULODNX NHNHUDVDQ
PHODOXLSHUVHWXMXDQGDPDL
 3HQJHORODDQ NRQIOLN EHUWXMXDQ XQWXN PHPEDWDVL GDQ PHQJKLQGDUL
5. Transformasi
konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan
NHNHUDVDQGHQJDQPHQGRURQJSHUXEDKDQSHULODNXSRVLWLIEDJLSLKDNSLKDN
\DQJWHUOLEDW
politik yang
lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari
 5HVROXVL NRQIOLN PHQDQJDQL VHEDEVHEDE NRQIOLN GDQ EHUXVDKD
PHPEDQJXQKXEXQJDQEDUXGDQ\DQJELVDWDKDQODPDGLDQWDUDNHORPSRN
peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.
NHORPSRN\DQJEHUPXVXKDQ
 7UDQVIRUPDVL NRQIOLN PHQJDWDVL VXPEHUVXPEHU NRQIOLN VRVLDO GDQ SROLWLN
Rencana\DQJOHELKOXDVGDQEHUXVDKDPHQJXEDKNHNXDWDQQHJDWLIGDULSHSHUDQJDQ
pengelolaan konflik KHDTK TN disusun terkait dengan
PHQMDGLNHNXDWDQVRVLDOGDQSROLWLN\DQJSRVLWLI
resolusi konflik.
Kelogisannya dalam mencapai indikator perubahan

dianalisis menggunakan
teknik PQR, yakni memperbaiki P (transformasi)
5HQFDQDSHQJHORODDQNRQIOLN.+'7.71GLVXVXQWHUNDLWGHQJDQUHVROXVL
NRQIOLN .HORJLVDQQ\D GDODP PHQFDSDL LQGLNDWRU SHUXEDKDQ GLDQDOLVLV
melalui Q (aktivitas)
agar345
tercipta
R (tujuan3 sistem).
PHQJJXQDNDQ WHNQLN
\DNQL PHPSHUEDLNL
WUDQVIRUPDVL Secara
 PHODOXL 4 sederhana
DNWLYLWDV
DJDUWHUFLSWD5
WXMXDQVLVWHP
6HFDUDVHGHUKDQDVHSHUWL*DPEDU
seperti Gambar 30.



,QSXW
2XWSXW

VDDWLQL
KDUDSDQ

0DVD

GHSDQ


7UDQVIRUPDVL
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Gambar 30 Ilustrasi sederhana



*DPEDU,OXVWUDVLVHGHUKDQDDQDOLVLV345

analisis PQR.

Pengelolaan konflik KHDTK TN terdiri atas tiga konsep, antara lain

sebagai berikut:


3HQJHORODDQ NRQIOLN .+'7. 71 WHUGLUL DWDV WLJD NRQVHS DQWDUD ODLQ
VHEDJDLEHULNXW
1. Konsep
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK TN

 .RQVHS3HPEHUGD\DDQ0DV\DUDNDW6HNLWDU.+'7.71
Konsep ini
mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni

.RQVHS LQL PHQFHUPLQNDQ SDUDGLJPD EDUX SHPEDQJXQDQ \DNQL \DQJ
yang bersifat
“people-centered, participatory, empowering, and sustain
EHUVLIDW ³people-centered, participatory, empowering, and sustainable´

able” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1997). Definisi tersebut
menggambarkan tiga tujuan utama dalam pemberdayaanϮϬϱmasyarakat


yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku
masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat
tidak dijadikan objek pembangunan tetapi merupakan subjek dari upaya
pembangunan. Berdasarkan konsep demikian maka pemberdayaan
masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat,
1999):
a.

Upaya harus terarah untuk mengatasi masalahnya dan sesuai
kebutuhannya.

b.

Program harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan
oleh masyarakat yang menjadi sasaran agar sesuai dengan kehendak
dan mengenali kemampuan serta kebutuhan masyarakat.
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Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri,
masyarakat

sulit

dapat

memecahkan

masalah-masalah

yang

dihadapi.

2.

Penegakan Hukum (Law Inforcement)
Penegakan hukum secara luas meliputi kegiatan preventif, mencakup

negosiasi, supervisi, penerangan dan nasehat; dan represif, mulai
dari kegiatan penyelidikan, penyidikan sampai penerapan sanksi, baik
administratif maupun pidana. Lemah-kuatnya penegakan hukum oleh
aparat akan menentukan persepsi masyarakat tentang ada-tidaknya
hukum. Bila penegakan hukum lemah, masyarakat akan beranggapan
bahwa hukum di lingkungannya tidak ada atau seolah berada dalam
hutan rimba yang tanpa aturan. Penegakan hukum sangat diperlukan
dalam pengelolaan KHDTK TN. Penegakan hukum merupakan alternatif
kebijakan prioritas kedua, yaitu jaminan dan kepastian hukum yang
digunakan untuk mencapai sasaran pengelolaan KHDTK TN yang adil dan
manusiawi.

3.

Konsep Kelembagaan (Institusi)
Kelembagaan memberi tekanan pada lima hal (Syahyuti, 2003), yaitu:

a.

Berkenaan dengan aspek sosial.

b.

Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku
individu dalam sistem sosial.

c.

Berkaitan dengan perilaku, seperangkat tata kelakuan atau cara
bertindak yang mantap dan sudah berjalan lama dalam kehidupan
masyarakat.

d.

Ditekankan pada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi
dalam kehidupan masyarakat.

e.

Pelaksanaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara baku untuk
memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu.
Dalam rangka pengelolaan konflik lahan di KHDTK TN diperlukan

kebijakan pengembangan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat
secara terpadu, yang mengaitkan seluruh komponen dan mekanisme
pelaksanaan operasional kehutanan dan harus didukung oleh kebijakan
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lintas sektoral dan keterpaduan antara BP2LHK Banjarbaru, Dinas
Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau, dan instansi lain yang terkait dengan
kehutanan.
Kompleksitas permasalahan penanganan konflik lahan di KHDTK
TN memerlukan langkah-langkah yang manusiawi, terpadu, dan adil.
Pada dasarnya terdapat tiga prinsip kerja sama dalam pengembangan
kelembagaan kehutanan berbasis kolaborasi manajemen, yakni:
a.

Sinergi dan kemitraan, yaitu para pihak berbagi peran dan fungsi di
dalam pengelolaan KHDTK TN.

b.

Partisipatif, yaitu melalui pelibatan seluruh pelaku di bidang tersebut
yang merupakan pengembangan dari tiga unsur utama pelaku, yaitu
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

c.

Bersifat holistik (multisektoral dan multidimensional), yaitu didukung
oleh struktur organisasi, administrasi, dan mekanisme kerja lembaga
yang terkait dengan pengelolaan KHDTK TN.

C. Kinerja Pengelolaan Konflik KHDTK TN
Berdasarkan uraian teoretis di atas maka disusun konsep penge
lolaan konflik lahan di KHDTK TN seperti disajikan pada Gambar 31.
Berdasarkan analisis PQR (Gambar 30) dan kondisi saat ini/input (Tabel
31) maka terdapat tiga subsistem yang menjadi fokus, yakni: subsistem
hukum dan aturan, subsistem pengelolaan lahan, dan subsistem kemitraan
(pengelolaan kolaboratif) KHDTK TN.

1.

Subsistem Hukum dan Aturan
Subsistem ini bertujuan untuk mencapai kualitas kenyamanan

pengelola KHDTK TN dalam melakukan kegiatan pengelolaan KHDTK TN.
Kegiatan ini akan menghasilkan peta tata guna lahan aktual yang sesuai
dengan kondisi tutupan lahan. Jumlah warga desa yang terlibat pada
kegiatan kolaboratif dan luas areal lahan yang diusahakan dapat diketahui
secara pasti. Peta tata guna lahan faktual selanjutnya dijadikan dasar
penyusunan proses perijinan status “hak kemitraan pengelolaan lahan”
sehingga tercapai kejelasan status pengelolaan lahan.
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Subsistem Pengelolaan Lahan
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Gambar 31 Bagan konsep pengelolaan
konflik lahan KHDTK TN
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Subsistem Kemitraan (Pengelolaan Kolaboratif)
Pengelolaan kolaboratif di KHDTK TN dilakukan dengan menciptakan

saling percaya antar-pihak pengelola dan para pihak (trust building). Trust
buliding yang sudah tumbuh perlu terus dipupuk dengan membangun
kelembagaan yang menjembatani komunikasi kedua belah pihak (dalam
hal ini Forum Mitra Gambut Lestari/FMGL). Ini diperlukan sebagai wadah
untuk membicarakan segala tuntutan dan mengevaluasi capaian serta
sebagai

representatif/perwakilan

dalam

forum

negosiasi.

Kegiatan

penelitian dan non penelitian yang dilakukan di KHDTK TN juga dirancang

untuk mendukung
resolusi konflik lahan. Keterkaitan antara faktor-faktor

tersebut seperti tersaji
pada Gambar 32.
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Gambar 32 Model konseptual sistem pengelolaan blok agroforestry di KHDTK TN
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Resosudarmo et al. (2019) melaporkan bahwa mengalokasikan
perhutanan sosial (PS) perlu dilakukan dengan bijak karena dapat
menimbulkan beberapa masalah, hal ini terkait adanya persyaratan
ketat untuk pengelolaan lahan gambut. Alokasi tersebut menimbulkan
pertanyaan apakah masyarakat dengan izin PS mampu mengelola izin
mereka untuk menghasilkan pendapatan, seperti dalam kasus izin PS
di hutan lindung. Jenis kegiatan ekonomi yang diperbolehkan di lahan
gambut terbatas, demikian pula sumber dana untuk perlindungan dan
kapasitas pemerintah dalam memantau kepatuhan terhadap peraturan.
Pada KHDTK TN, analisis PQR dirumuskan sebagai berikut:
kolaboratif manajemen terkait dengan eks lahan yang tumpang-tindih
dengan areal CIMTROP UPR, menyusun rencana pengelolaan kebakaran
hutan dan lahan berbasis partisipasi masyarakat (CBFiM), melakukan
resolusi konflik lahan dengan masyarakat berbasis kemitraan (P) dengan
cara membuat kesepakatan dan kelembagaan Forum Mitra Gambut
Lestari (FMGL) di KHDTK TN. Hal ini berfungsi untuk menjembatani
komunikasi antara pengelola KHDTK TN dengan para pihak lainnya (Q)
agar tercapai ketenangan dan kenyamanan dalam pengelolaan KHDTK
TN menuju terwujudnya hutan lestari, masyarakat sejahtera (R).
Tabel 31 Aspek yang Diinginkan untuk Berubah guna Mencapai Situasi Masa Depan KHDTK
Tumbang Nusa yang Diidamkan Para Pihak
Transformasi
(Sistem yang Harus
Berubah)
Penyeleisaian eks tumpang-tindih Kolaboratif manajemen
dengan areal CIMTROP UPR
Petani sekitar KHDTK TN kurang
Pola usahatani
modal dan pengetahuan dalam
berusaha tani yang produktif
Input
(Saat Ini)

Output
(Harapan)

Eks areal CIMTROP dapat
dikelola melalui kemitraan
Petani sekitar KHDTK TN
menjadi petani produktif
dan kesejahteraannya
meningkat
Gangguan terhadap kawasan dan Hubungan pengelola
Kemitraan yang sejajar
tanaman penelitian masih terjadi KHDTK TN dengan warga & saling menguntungkan
desa sekitar
(kolaboratif manajemen)
Kebakaran yang terjadi saat
Rencana pengelolaan
Kawasan KHDTK TN yang
kemarau panjang
kebakaan hutan dan lahan aman dari kebakaran
yang mantap
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Langkah-langkah yang ditempuh pengelola untuk menyelesaikan
permasalahan dan mencapai harapan pengelolaan KHDTK TN sebagai
berikut:

1.

Tumpang-tindih dengan Areal CIMTROP
Tumpang-tindih dengan areal pengelolaan CIMPTROP diketahui

ketika dilakukan penatabatasan sesuai SK KHDTK TN tahun 2005. Pada
tahun 2015-2016 areal tersebut dikelola CIMPTROP untuk kegiatan
penelitian. Melalui upaya komunikasi dan pendekatan kepada CIMPTROP
maka pada tahun 2017 areal tersebut sudah diserahkan ke pengelolaan
KHDTK TN. Permasalahan yang timbul adalah terjadi keterlanjuran di
mana areal eks-CIMPTROP tersebut telah ditanami sawit, sengon, dibuka
oleh masyarakat, dan dibuat kanal. Upaya yang ditempuh pengelola adalah
mengubah penguasaan lahan oleh masyarakat menjadi pengelolaan
tanaman areal eks CIMPTROP dengan perjanjian. Harapannya adalah
petani sekitar KHDTK TN menjadi petani produktif. Untuk upaya ini, perlu
dilakukan kolaborasi dan fasilitasi oleh Balai PSKL sehingga terbentuk
pola kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan.

2.

Petani Sekitar KHDTK TN Kurang Modal dan Pengetahuan
dalam Berusahatani Produktif
Sebagaimana umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan,

masyarakat di sekitar KHDTK terdiri dari petani dengan pengetahuan
bertani produktif yang sangat terbatas. Mereka berusaha mempeluas
wilayah pertaniannya, termasuk ke dalam wilayah KHDTK dalam rangka
meningkatkan pendapatan. Pengelola KHDTK TN sangat menyadari
kondisi tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah:
a.

Bantuan dalam skema riset di lahan masyarakat (revitalisasi pen
dapatan masyarakat), antara lain bantuan ternak kambing, kolam
ikan, dan pembuatan tanaman pola agroforestry.

b.

Pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber
daya gambut (pengolahan purun menjadi sedotan, pengolahan gulma,
tumbuhan bawah menjadi pakan ternak). B2PLHK Banjarbaru dan
UPT lain di BLI telah mengajak mitra, baik lembaga pemerintah lain,
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proyek kerja sama internasional dan NGO seperti ACIAR, AFoCO,
BRG, ICRAF, dan Kemitraan untuk memberikan dukungan dan
membantu penyelenggaraan pelatihan.
Dengan kegiatan tersebut diharapkan terjadi transformasi dari
masyarakat petani yang ekstraktif menjadi intensif dan produktif.

3.

Gangguan terhadap Kawasan dan Tanaman Penelitian
Keberadaan KHDTK TN yang berdekatan dengan pemukiman

masyarakat dan tempat aktivitas masyarakat akan menimbulkan interaksi,
baik positif maupun negatif antara keduanya. Interaksi negatif disebabkan
berbagai hal seperti kekurangpahaman fungsi KHDTK dan kepentingan
lain yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya. Ganggguan yang terjadi
antara lain adalah penebangan tegakan pohon, pengambilan kayu secara
ilegal, pembuatan kanal, dan perambahan lahan/klaim lahan. Pengelola
KHDTK TN telah melakukan berbagai upaya, antara lain:
a.

Sosialisasi aturan, fungsi, dan keberadaan KHDTK.

b.

Patroli kawasan bersama dengan Gakkum dan aparat polisi.

c.

Menyusun protokol yang mengatur prosedur dan standar penanganan
konflik kawasan.

d.

Menyusun model Penyelesaian Konflik Alternatif (PKA) yang dapat
diaplikasikan di KHDTK TN.

e.

Pemetaaan sosial akses masyarakat sekitar KHDTK TN terhadap
hutan dan lahan gambut.

f.

Membangun model pengelolaan tabat berbasis komunitas di lahan
gambut.

g.

Membangun model kemitraan dengan Kelompok Tani Desa Tanjung
Taruna dan Desa Tumbang Nusa.

h.

Membangun

model-model

pengembangan

mata

pencaharian

(livelihood). Salah satu potensi yang dapat dikembangkan sebagai
mata pencaharian adalah pemanfaatan tumbuhan bawah/gulma pada
lahan gambut, seperti sasendok atau uyah-uyahan (Plantago mayor),
delingu (Dianella ensifolia sp.), pakis (Asplenum nidus), asem-aseman
(Baccaurea bracteata), gajihan, geronggang (Cratoxylon glaucum),
kelakai (Stenochlaena palustris), lombok-lombokan (Clerodindrum),
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dan karamunting (Malastoma candidum). Gulma lahan gambut
berpotensi sebagai pakan ternak dengan kadar mineral dapat
memenuhi kebutuhan ternak. Daun kelakai dan gulma lahan gambut
dapat diolah menjadi pelet (pelleting) sebagai pakan ternak untuk
meningkatkan konsumsi dan efisiensi pakan, meningkatkan kadar
energi metabolis pakan, membunuh bakteri patogen, menurunkan
jumlah pakan yang tercecer, dan memperpanjang lama penyimpanan.
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komoditas lokal perlu
dikembangkan. Salah satu yang dilakukan adalah mengolah batang purun
dan perupuk menjadi sedotan ramah lingkungan, seperti disajikan pada

Gambar 34. Upaya tersebut dilakukan untuk menumbuh-kembangkan
kesadaran dan pelestarian KHDTK dan lingkungan bersama masyarakat.

71 EHUXSD\D XQWXN PHPEDQJXQ KXEXQJDQ \DQJ VHMDMDU GDQ VDOLQJ
PHQJXQWXQJNDQGHQJDQPDV\DUDNDW
dan saling menguntungkan dengan masyarakat.
























6XPEHUIRWR0DULQXV.+
Sumber: foto Marinus KH

Pengelola KHDTK TN berupaya untuk membangun hubungan yang sejajar

*DPEDU3DNLV NDODNDL GDQEHEHUDSDMHQLVJXOPDGLODKDQJDPEXW DWDV \DQJ

Gambar 33 Pakis
(kalakai) dan beberapa jenis gulma di lahan gambut (atas) yang
berpotensi
EHUSRWHQVLXQWXNGLRODKPHQMDGLSHOHWSDNDQWHUQDNGDQHQHUJL
EDZDK

untuk diolah menjadi pelet pakan ternak dan energi (bawah)
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*DPEDU3DNLV NDODNDL GDQEHEHUDSDMHQLVJXOPDGLODKDQJDPEXW DWDV \DQJ
EHUSRWHQVLXQWXNGLRODKPHQMDGLSHOHWSDNDQWHUQDNGDQHQHUJL EDZDK 




















Ϯϭϰ

Gambar 34 Sedotan ramah lingkungan produksi warga Desa Tumbang Nusa


4.

Kebakaran yang Terjadi Saat Kemarau Panjang
KHDTK TN terletak di lahan rawa gambut terdegradasi akibat PLG 1

juta ha yang membangun kanal-kanal yang menyebabkan pengeringan
kawasan tersebut. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya aktivitas
masyarakat yang menggunakan api, baik untuk membuka lahan, berburu,
dan memancing. Saat kemarau panjang, kondisi tersebut menyebabkan
areal KHDTK TN sangat rawan kebakaran. Kemarau panjang tahun
2015 menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali sehingga banyak
plot penelitian yang terbakar. Kebakaran ini menyebabkan kerugian yang
besar bagi kegiatan litbang.
Dengan

adanya

kerawanan

kebakaran

maka

banyak

upaya

yang telah ditempuh, baik yang bersifat penyadaran masyarakat akan
kebakaran hutan maupun kegiatan teknis pencegahan kebakaran. Upaya
tersebut antara lain:
a.

Peningkatan sarana dan sarana pencegahan dan pengendalian
kebakaran berupa sumur bor dan peralatan pemadaman kebakaran.

b.

Pembentukan masyarakat peduli api.

c.

Pembuatan kanal blocking untuk pembasahan kembali /rewetting.

d.

Patroli intern dan patroli dengan dukungan Manggala Agni.

e.

Membuat akses jalan untuk patroli dan pengendalian kebakaran.
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Menyusun prosedur baku atau standard operating procedure (SOP) pen
cegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di KHDTK TN.

g.

Menyusun peta areal kerja dan areal yang akan dilindungi yang
menjelaskan tentang luas dan cakupan areal kerja, tipe-tipe
penggunaan lahan pada areal kerja, dan prioritas areal yang
dilindungi apabila terjadi kebakaran.

h.

Menyusun peta tipe dan muatan bahan bakar yang menjelaskan
tipe dan jenis bahan bakar seperti tegakan hutan alam maupun
tanaman, belukar, semak atau rumput serta muatan (isi/volume)
untuk memprediksi tingkat bahaya kebakaran dan intensitas api
serta kecepatan penjalaran api. Selain itu, peta ini digunakan untuk
menentukan personil serta peralatan pemadaman.

i.

Menyusun rencana pencegahan dengan cara sosialisasi kepada
masyarakat sekitar KHDTK TN tentang perundangan yang berlaku,
kampanye pencegahan, pemasangan papan peringatan, penyuluhan,
dan penerangan.

j.

Melakukan kegiatan mereduksi bahan bakar.
Penegakan hukum dalam pengelolaan konflik dan gangguan

keamanan memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum
seperti Ditjen Gakkum, Polsek, Kejaksaan/Pengadilan Negeri. Kegiatan
pengawasan dan pencegahan dilaksanakan melalui tindakan represif
seperti patroli rutin, operasi gabungan, operasi fungsional dan tindakan
preventif melalui penyuluhan.

D. Rekomendasi Kebijakan
Pengelolaan KHDTK TN tidak lepas dari penanganan konflik yang
terjadi, terutama dengan masyarakat sekitar. Resolusi konflik perlu selalu
dilakukan agar fungsi KHDTK dapat dijalankan sebaik-baiknya. Salah
satu solusi penanganan konflik adalah adanya rencana pengelolaan yang
komprehensif yang menjadi pegangan sehingga terdapat kejelasan arah
pengelolaan KHDTK. Penanganan konflik KHDTK melalui strategi fasilitasi
reflektif mampu mengubah suasana konflik karena perbedaan perspektif
dan kepentingan menjadi media saling memahami untuk menghasilkan
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langkah penatakelolaan KHDTK. Meskipun potensi konflik di masa depan
tetap ada namun berpeluang untuk dikelola setelah terbukanya jalur
komunikasi antarpihak melalui pengelolaan bersama (Martin et al., 2008).
Konsep pengelolaan konflik yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu
pemberdayaan masyarakat sekitar, penegakan hukum, dan kelembagaan
akan menjadi pegangan bagi pengelola KHDTK dalam menemukan
resolusi konflik. Upaya-upaya resolusi konflik harus dievaluasi sehingga
dapat diketahui kefektifan dalam penyelesaian konflik.
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BAB XV
PENUTUP: SINTESIS KONFLIK
DI KHDTK DAN PERSPEKTIF
RESOLUSINYA

Subarudi, Sulistya Ekawati, & Bugi Kabul Sumirat

A. Pendahuluan
Buku Miniatur Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) hadir dalam konteks keprihatinan peneliti Badan Penelitian
Pengembangan dan Inovasi (BLI), Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) dalam menyikapi persoalan konflik pemanfaatan
sumber daya hutan. Buku ini merupakan kompilasi hasil-hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan di bawah koordinasi Rencana Penelitian
Pengembangan Intergatif (RPPI) 13 “Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan
Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik”. Penekanan wilayah
penelitian dan pengembangan difokuskan kepada areal KHDTK yang
berada di bawah kendali BLI.
KHDTK adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan pe
nelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan

264

|

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

religi dan budaya setempat sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 41
Tahun 1999 tanpa mengubah fungsi kawasan dimaksud. KHDTK tersebut
merupakan hutan penelitian yang berperan sebagai laboratorium lapangan
kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan. Berbagai kegiatan
penelitian, mulai dari uji coba provenan, konservasi jenis, sampai kegiatan
pencegahan kebakaran hutan.
Saat ini BLI memiliki 35 KHDTK yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Kehutanan. KHDTK tersebut tersebar di pulau Sumatra, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur, dengan luas total 37.569,05 ha, mencakup berbagai tipe hutan
dan kondisi sosial-budaya. Pengelolaan KHDTK dilakukan oleh unit kerja
BLI yang lokasinya berdekatan dengan lokasi KHDTK. Pengelola KHDTK
ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Kehutanan melalui Keputusan
Kepala Badan Litbang Kehutanan No. SK. 90/Kpts/VIII/2007 tanggal 25
Mei 2007.
Bila mendengar kata KHDTK maka akan terbayang bahwa kawasan
ini merupakan kawasan hutan dengan perlakuan khusus karena kekhu
susan dari tujuan ditetapkannya kawasan hutan tersebut. Apakah kawasan hutan tersebut menunjukkan kekhususan seperti peruntukannya?
Melihat hasil penelitian, kajian, dan pengamatan peneliti BLI seperti ter
maktub pada bab-bab sebelumnya, nampaknya masih diperlukan upaya
yang sangat keras dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Hal
ini disebabkan munculnya beberapa permasalahan, atau lebih tepat di
sebut dengan konlik (potensi konflik) di lokasi-lokasi KHDTK BLI tersebut.

B. Konflik di KHDTK
Sebelum bicara kasus-kasus konflik dan untuk menyamakan
persepsi, diperlukan pemahaman pengertian konflik. Sholihan (2007)
mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih
(individu atau kelompok) yang memiliki atau mereka menganggap
memiliki tujuan bertentangan. Konflik adalah sesuatu keniscayaan sejarah
sehingga dikatakan bahwa jangankan antara manusia, antara gigi dan
lidah saja, yang posisi dan fungsinya sudah sangat jelas, masih sering
dijumpai kasus lidah tergigit gigi.
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Di samping itu, untuk mempermudah dan membantu dalam analisa
konflik, teori-teori besar tentang penyebab konflik dapat dibedakan
berdasarkan metode dan tujuannya yang mencakup: 1) teori hubungan
komunitas (community relations theory), 2) teori negosiasi utama (principle
negosiation theory), 3) teori kebutuhan manusia (human need theory),
4) teori identitas (identity theory), 5) teori miskomunikasi antar-budaya
(intercultural miscommunication theory), dan 6) teori transformasi konflik
(conflict transformation theory) (Sholihan, 2007). Dari pencermatan
yang dilakukan, tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini masih banyak
menggunakan pendekatan teori transformasi konflik dibandingkan lima
teori lainnya.
Semua persoalan konflik berawal dari sistem pengelolaan KHDTK
yang bersifat parsial dan insidental sehingga tidak dikelola secara aktif,
intensif, utuh, dan menyeluruh. Selain sistem pengelolaan KHDTK,
persoalan lain berupa belum adanya tata batas di semua KHDTK.
Beberapa kawasan KHDTK masih dalam tahap penunjukan, sedikit sekali
KHDTK yang sudah dalam tahap penetapan.
Konflik pengelolaan KHDTK antara pengelola KHDTK dengan
masyarakat terjadi di hampir semua KHDTK-BLI: KHDTK Borissalo,
Sulawesi Selatan; KHDTK Labanan dan KHDTK Sebulu, Kalimantan
Timur; KHDTK Suban Jeriji, Sumatra Selatan; KHDTK Kuok, Riau;
KHDTK Carita, Banten; dan KHDTK Haurbentes, Jawa Barat. Persoalan
konflik dengan masyarakat ada yang berakhir dengan resolusi konflik
pengelolaan bersama atau kemitraan antara pengelola KHDTK dengan
masyarakat penggarap di dalam areal KHDTK. Ada juga konflik yang
berakhir di pengadilan dengan kekalahan pihak pengelola KHDTK karena
kurang kuatnya bukti-bukti dan kelemahan dalam mengajukan pembelaan
di ruang pengadilan. Sebagai contoh adalah kasus konflik pengelolaan
KHDTK Larung, Nusa Tenggara Barat dan KHDTK Kepau Jaya di Desa
Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Kasus konflik pengelola KHDTK dengan masyarakat terjadi di KHDTK
Kepau Jaya di mana sebagian besar areal KHDTK telah digarap dan
dijadikan areal perkebunan sawit oleh sebuah perusahaan perkebunan
kelapa sawit. Berdasarkan keputusan pengadilan pada tingkat pengadilan
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negeri, pihak BLI dikalahkan dan sekarang dalam status banding ke
tingkat pengadilan tinggi. Konflik antara pengelola KHDTK dengan
masyarakat terjadi juga di KHDTK Labanan sejak tahun 2005/2006 sejak
kawasan tersebut masih belum ditunjuk sebagai Hutan Penelitian Labanan
hingga menjadi KHDTK (Wiati & Indriyanti, 2015).
Konflik antara pengelola KHDTK dengan pengusaha terjadi juga di
KHDTK di Riau, di mana areal KHDTK telah ditanami kelapa sawit
seluas 10.000 ha dan sudah masuk ke ranah hukum. Konflik antara
pengelola KHDTK dengan perusahaan tambang juga terjadi di KHDTK
Labanan yang berakhir indah pada rencana kerja sama antara pengelola
KHDTK dengan perusahaan batubara. Statusnya kini sedang dimintakan
persetujuan kepada Menteri LHK dan Menteri LHK meminta BLI untuk
menjelaskan kronologis pengelolaan KHDTK Labanan. Hasil laporan Tim
Evaluasi KHDTK-BLI (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan KHDTK
Labanan masuk kategori menengah/cukup (skor 61-89) sehingga untuk
mendapatkan sertifikat pengelolaan KHDTK lestari diperlukan pembe
nahan dan peningkatan kinerja pada indikator-indikator dengan nilai <5.
Hasil laporan tersebut menujukkan bahwa di KHDTK Labanan seharusnya
tidak dilakukan kerja sama dengan perusahaan tambang tetapi lebih baik
dikelola untuk memperoleh sertifikat pengelolaan KHDTK lestari.
Eskalasi kasus konflik pengelola KHDTK dengan pemerintah daerah
kabupaten cenderung meningkat. Hal tersebut berawal dari keinginan
pemerintah kabupaten untuk mengelola taman hutan raya (tahura)
yang ada di wilayahnya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah. UU No. 23/2014 mengatur bahwa
kewenangan sektor kehutanan telah diambil alih atau dialihkan dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Pemerintah
kabupaten/kota hanya berwenang mengelola tahura yang belokasi di
wilayahnya, sedangkan pengelolaan tahura yang lokasinya bersifat lintas
kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ada keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk
mengambil alih pengelolaan KHDTK Aek Nauli seluas 400 ha untuk di
jadikan taman wisata alam (TWA) sebagaimana Surat Bupati Simalungun
No. 050/5556/24.4/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Gubernur Sumatra
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Utara perihal Usulan Pengelolaan KHDTK Aek Nauli. Latar belakang
munculnya surat tersebut adalah dalam kerangka pengembangan
kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba sehingga
dibutuhkan sinergitas pengembangan potensi wisata pendukung sekitar
Danau Toba untuk meningkatkan minat dan alternatif kunjungan wisatawan
dalam menikmati panorama alam Danau Toba dan juga peningkatan
perekonomian masyarakat Simalungun.
Analisis penulis terhadap surat Bupati Simalungun itu diawali oleh
keinginan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang melihat bahwa
pengelolaan KHDTK sudah settle melalui pembangunan Aek Nauli
Elephane Comp (ANEC) dan wisata ilmiah sehingga dengan mengelola
sekadarnya (baca: biaya yang sedikit) sudah dapat diperoleh pendapatan
asli daerah (PAD) yang signifikan dari kegiatan wisata di areal KHDTK
Aek Nauli. Persoalan muncul karena pengelola KHDTK Aek Nauli (Balai
Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli) tidak mendapatkan
tembusan surat Bupati Simalungun dimaksud. Bupati Simalungun bersurat
secara langsung ke Gubernur Sumatra Utara dengan tembusan kepada
Menteri LHK, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)
Sumatra Utara, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematang
Siantar, dan Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara. Pengelola KHDTK Aek
Nauli mengetahui ada surat permintaan saat dipanggil oleh Kepada Dinas
Kehutanan Sumatra Utara terkait rapat pembahasan pengambilalihan
KHDTK Aek Nauli oleh Bupati Simalungun untuk dijadikan kawasan TWA.
Dari tulisan-tulisan konflik KHDTK dapat disarikan penyebab konflik
KHDTK sebagai berikut:
1.

Status KHDK sebagian masih penunjukan, belum penetapan. Kondisi
ini memengaruhi kepastian hukum KHDTK tersebut.

2.

Tumpang-tindih pemanfaatan lahan untuk kegiatan HTI, perkebunan
kelapa sawit, aktivitas tambang, dan pemanfaatan lahan berupa
kebun dan ladang oleh masyarakat.

3.

Klaim bahwa lahan KHDTK merupakan bagian dari lahan hutan adat
(KHDTK Mengkendek dan KHDTK Kepau Jaya).

268

4.

|

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Masyarakat merasa tidak pernah mendapatkan informasi tentang
perubahan status KHDTK tersebut serta tidak memperoleh manfaat
dari perubahan status kawasan tersebut.

5.

Pembangunan wilayah meningkatkan tekanan terhadap KHDTK,
misalnya pembangunan bandara (KHDTK Mengkendek), perkem
bangan ibu kota Kabupaten Sumba Timur (KHDTK Hambala).

6.

Minimnya kegiatan di KHDTK yang mencakup penelitian, pengem
bangan dan pengelolaan rutin lainnya.
Pihak yang berkonflik di KHDTK sangat beragam, mulai dari pengelola

KHDTK (UPT BLI) dengan masyarakat, konflik masyarakat dengan
masyarakat, konflik antar-desa, konflik antar-pemegang izin, konflik
masyarakat dengan pemegang izin, konflik antar-pemda (Kabupaten
Pandeglang dan Provinsi Banten), dan konflik pengelola KHDTK dengan
tahura (KHDTK Carita).
Ada dua konflik di KHDTK, yaitu konflik penguasaan lahan dan
konflik pemanfaatan lahan. Kelompok pertama adalah kelompok yang
mengakui kawasan hutan sebagai lahan milik nenek moyangnya sehingga
disebut konflik penguasaan lahan. Konflik penguasaan lahan ditandai
dengan adanya lahan-lahan yang hanya sekadar dikaveling tanpa disertai
pengolahan secara intensif. Kelompok kedua adalah masyarakat tidak
mengklaim atas lahan yang mereka garap tetapi minta diberi hak untuk
mengelola lahan tersebut. Tipe ini disebut sebagai konflik pemanfaatan
lahan. Status lahan (hutan negara atau bukan) tidaklah begitu penting
selama mereka dapat menggarap lahan dan hasilnya dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Beberapa upaya penyelesaian telah dilakukan walaupun memakan
waktu yang lama dan tidak tuntas. Disebutkan bahwa konflik telah ada
sejak lama dan bersifat laten. Beberapa upaya penyelesaian telah
dilakukan, seperti dialog, peneguran, hingga penertiban yang melibatkan
aparat keamanan. Upaya penyelesaian kadang berhenti di tengah
jalan, tidak tuntas, tidak berkesinambungan, serta kurang didukung oleh
perencanaan yang matang. Beberapa KHDTK melakukan tindakan
penegakan hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi dengan
melakukan operasi gabungan Ditjen Gakkum KLHK. Operasi gabungan
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dengan membawa senjata api justru menyulut kemarahan rakyat karena
terkesan arogan.
Tabel 32 Faktor Penyebab, Aktor, dan Resolusi Konflik di KHDTK
No.
KHDTK
1. Hambala

2.

Faktor
- Perbedaan sistem
nilai/persepsi
- Sejarah
penguasaan lahan
Mengkendek - Perbedaan
kepentingan
- Sejarah
penguasaan
lahan oleh nenek
moyang

3.

Parung
Panjang

4.

Sebulu

- Sejarah
pengelolaan
lahan, dulu
penggarap lahan
Perhutani
- Perbedaaan
kepentingan
- Tumpang-tindih
pemanfaatan
lahan (HTI,
perkebunan
kelapa sawit,
tambang,
dan ladang
masyarakat)
- Kepastian hukum
dari KHDTK
Sebulu masih
pada tahap
penunjukan
- Kurang sosialisasi
saat pengukuran
kawasan oleh
BPKH

Aktor
Masyarakat, Pemda, LSM,
PLN, Polsek, Dinas Kelautan
dan Perikanan, BP2LHK
Kupang
Masyarakat, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
Tana Toraja (sekarang
Kesatuan Pengelolaan
Hutan/KPH Saddang I),
Balai Gakkum, Brimob,
Pemda, dan BP2LHK
Makasar
Masyarakat, BKPH Parung
Panjang (Perum Perhutani),
Dishut Bogor, Pemerintah
Desa, BP2TPTH

Resolusi Konflik
Pengembangan
ekowisata (rest
area)

PT Kintandin, PT Tanito
Harum, PT Kutai Timber
Indoensia, KPH Santan,
PT Sumbodo (3 bulan),
PT Pajar Bumi Sakti, PT
Kaltimex Jaya Group,
Sumitomo Forestry Co. Ltd,
The University of Tokyo
dan Tsukuba Research
Institute, PT Surya Hutani
Jaya, PT Malaysia Sawit
Khatulistiwa, BPKH Wilayah
IV Samarinda, KPH Santan,
Dishut Kaltim dan Kukar,
Dinas Pertambangan
Kaltim, Bapedalda Kukar,
dan masyarakat

Pendekatan
kelembagaan
(gakkum,
membangun
komunikasi dan
koordinasi dengan
pihak-pihak lain
/collaborative
management) dan
pemberdayaan
(pengembangan
kemitraan
kehutanan)

Awalnya
pendekatan
penegakan
hukum, kemudian
dilakukan mediasi
dalam wadah
kemitraan
kehutanan
KTH Guna Bakti
dan KTH Harapan
Sejahtera dalam
proses pengajuan
skema PS
(kemitraan)
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No.
KHDTK
5. Suban Jeriji

6.

HPP Barat
Muara Kaeli

7.

Haurbentes

Faktor
- Kekosongan
pengelola
kawasan
- Kurangnya
penegakan hukum
- Kegagalan
pembangunan
Pusat Perlebahan
Sumatra Selatan
yang terlanjur
membabat hutan
Tumpang-tindih
lahan

- Perbedaan
persepsi
- Konflik
kepentingan
- Peralihan
pengelola tidak
diikuti dengan
pelaksanaan
rencana
pengelolaan
KHDTK

Aktor
Masyarakat (lokal dan
pendatang), PT Musi
Hutan Persada (MHP), PT
Inhutani, pemerintah desa,
pemerintah kecamatan,
makelar, LSM

Resolusi Konflik
Pengelolaan
kolaboratif untuk
penyusunan
rencana
kemitraan
pengelolaan
KHDTK Suban
Jeriji

VICO, Gubernur Kaltim,
perusahaan sawit (PT Tri
Tunggal Sentra Buana,
PT Mitra Bangga Utama),
KPHP Delta Mahakam dan
Pusat Informasi Mangrove,
BBP2 LHK Dipterocarpacea,
masyarakat, Pertamina
Hulu Sanga-Sanga (PHSS),
Balai Wilayah Sungai
Kalimantan III, BKSDA,
BPKH Kaltim, BP2HP Kaltim,
Dinas Perikanan dan
Kelautan Kaltim dan Kukar,
Dishut Kaltim dan Kukar,
SKK Migas, Bapedalda
Kukar
Masyarakat, Perhutani,
Puslibang Hutan

Pendekatan
kelembagaan
(legalitas
kawasan,
collaborative
mangement,
penegakan
hukum), dan
pemberdayaan
(kemitraan
kehutanan)

- Memberikan
insentif untuk
keberhasilan
tumbuh
tanaman
- Pembagian
zonasi: zona
rehabilitasi dan
zona penyangga
untuk
mengakomodir
kepentingan
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No.

KHDTK

8.

Labanan

9.

Carita

Faktor

- Pergeseran lahan
(perambahan,
illegal logging)
karena dampak
kerusakan
perusahaan
tambang

Aktor
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Resolusi Konflik
lahan garapan
masyarakat
dengan pola
agroforestry;
zona arboretum
dan zona
hutan tanaman
disterilkan dari
masyarakat
Penegakan hukum
dan kemitraan
kehutanan

PT HSLL, PT Berau Coal, PT
Rimba Anugerah Kaltim,
Gakkum KLHK, BKSDA
Kaltim, Dishut Kabupaten
Berau, PT Inhutani I,
BPDAS–HL Mahakam
Berau, Pusat Perlindungan
Orangutan (Center for
Orangutan Protection/
COP), BKSDA Kaltim,
Polres Berau dan Dishut
Kabupaten Berau (KPHP
Berau Barat), Balai Gakkum
wilayah Kalimantan
- Minimnya lahan
Perum Perhutani, Pemda
Pembentukan
garapan
Pandeglang, Dishut Banten pokja
- Klaim/pengakuan (tahura), masyarakat
pengelesaian
sepihak terutama
konflik. Konflik
untuk wilayahdi antara para
wilayah objek
penggarap
wisata
diselesaikan
dengan mediasi
dari tokoh
masyarakat/
pamong desa
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C. Catatan Refleksi Langkah-langkah Cepat Penanganan
Konflik di KHDTK
Langkah-langkah penanganan konflik di KHDTK dilakukan dengan
mengadakan penelitian konflik di KHDTK. Beberapa peneliti menjadi
fasilitator bagi bertemunya pihak yang berkonflik. Perkembangan yang
terjadi menunjukkan bahwa dialog-dialog yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 2015-2019 belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini
terbukti dari masih kurangnya anggota masyarakat yang menandatangani
surat perjanjian kerja sama (SPK); hanya sekitar setengahnya yang
bertekad melanjutkan SPK, selebihnya tidak. Untuk menyelesaikan konflik
KHDTK sangat penting membangun komunikasi yang lebih efektif dengan
pemerintah daerah maupun pihak terkait, dilanjutkan dengan tata batas
ulang. Kegiatan pendampingan seharusnya dilakukan secara kontinu,
bukan hanya bila ada kegiatan penelitian.
Upaya lain yang dilakukan adalah membentuk kemitraan kehutanan
dengan kesepakatan yang dimuat dalam Naskah Kesepakatan Kerja
Sama (NKK). Kegiatan ini diharapkan dapat diterapkan di desa-desa
di sekitar KHDTK. Proses pembentukan kemitraan kehutanan pun
perlu diperhatikan. Saat pembuatan naskah kesepakatan, kedua belah
pihak perlu mengerti poin-poin kerja sama yang seyogianya dihasilkan
dari proses pengumpulan ide bersama. Skema kemitraan kehutanan
selanjutnya diwujudkan menjadi rencana aksi yang nyata disertai tata
waktu rinci. Kemitraan kehutanan tersebut bertujuan untuk:
1.

Mengoptimalkan fungsi KHDTK sebagai hutan penelitian dan pe
ngembangan kehutanan.

2.

Mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan areal
KHDTK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.

Mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan di KHDTK sehingga
fungsi utama hutan sebagai pengatur tata air dan tanah (fungsi hidroorologis) tetap terjaga.
Kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar didorong untuk

mengembangkan pola-pola agroforestri, penanaman tanaman MPTS,
dan pemanfaatan HHBK. Inovasi litbang terkait bibit unggul, model-model
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agroforestri dan HHBK (madu, sutera alam, gaharu) bisa diterapkan dalam
mendesain kemitraan dengan masyarakat. Hambatan pendanaan dan
keterbatasan sumber daya manusia diatasi dengan mengadakan patroli
bersama dengan instansi terkait (BKSDA dan KPH).
Langkah-langkah cepat penanganan konflik di KHDTK dapat dilaku
kan dengan melakukan metode respons cepat atas masalah yang muncul
(ResCepMasMul). Respons cepat ini merupakan upaya yang tepat dan
cocok untuk penyelesaian konflik pengelolaan KHDTK dalam semua kon
disi dan situasi di lapangan. Kasus-kasus konflik di KHDTK terjadi karena
respons yang lambat, terkesan pembiaran, dan menunggu suatu keajaib
an datang. Langkah-langkah ResCepMasMul tersebut sebagai berikut:

1.

Menjaga Komunikasi dengan Para Pihak
Beberapa kasus memperlihatkan bahwa pengelola perlu meningkat

kan kemampuan berkomunikasi, terkait permasalahan yang dihadapi.
Pengelola dituntut untuk mampu menyampaikan permasalahan dan
menyelesaikan konflik. Pengelola harus mampu menjaga komunikasi
antara pihak pengelola KHDTK dengan pihak pemerintah daerah dan
petani penggarap agar selalu berjalan dalam koridor yang telah disepakati.
Dalam era otonomi daerah seperti sekarang maka perlu dilakukan
sinkronisasi antara program KHDTK dengan program daerah.

2.

Membuat Perencanaan Kegiatan KHDTK yang Matang
Peraturan Menteri LHK No. P.15/MenLHK/Setjen/Kum.1/2018 tentang

KHDTK mengamanatkan bahwa pengelolaan KHDTK perlu didasarkan
kepada perencanaan yang matang dan rinci, terkait apa yang akan
dilakukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sangat
diperlukan untuk menjaga kesinambungan kegiatan di KHDTK sehingga
tidak ada lagi KHDTK yang tidak memiliki perencanaan.
Pengelola KHDTK harus memiliki rencana pengelolaan KHDTK
jangka panjang (RPKJP) sehingga gambaran kemajuan 5 tahunan sudah
dapat diprediksi. Dalam menyusun RPKJP diperlukan langkah-langkah
penting oleh pengelola KHDTK. Pertama, menginventarisasi semua areal
KHDTK dan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Kedua, membuat zonasi
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sesuai dengan kondisi dan situasi terkini areal tersebut, dikaitkan dengan
keperluan program penelitian dan pengembangan yang mendukungnya.
Ketiga, membuka akses kepada semua pihak yang akan melakukan
kegiatan penelitian, baik universitas/perguruan tinggi maupun lembaga
riset lainnya dengan membuat PKS. Hasil penelitian dalam bentuk laporan,
publikasi ilmiah, dan bentuk lainnya wajib diserahkan kepada pengelola
KHDTK. Keempat, pengelola KHDTK harus membuat database semua
kegiatan yang sudah dan akan dilakukan di KHDTK yang dikelola.

3.

Tidak Melakukan “Pembiaran”
Beberapa kasus yang terjadi seperti di KHDTK Mengkendek,

kasus akan berkembang dan tidak selesai bila pengelola KHDTK
abai atau melakukan pembiaran sehingga akan menjadi konflik yang
berkepanjangan. Hal ini dapat menimbulkan penyelesaian kasus yang
high costly karena memerlukan curahan waktu serta tenaga yang lebih
banyak. Kasus-kasus seperti ini dapat dijadikan acuan dan cermin bagi
pengelolaan KHDTK yang belum memiliki konflik yang ‘berarti’. Pengelola
KHDTK dapat merencanakan langkah-langkah antisipatif agar konflik yang
sama tidak terjadi di KHDTK-nya.

4.

Penatabatasan Ulang Seluruh KHDTK
Penatabatasan ulang sangat penting dilakukan (termasuk peningkatan

statusnya), terkait kewenangan yang dimiliki dalam mengelola KHDTKnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus BLI sebagai pengelola
KHDTK.

5.

Pendekatan Komunikasi dan Kemitraan
Pendekatan komunikasi dan kemitraan dapat dijadikan alternatif

prioritas penanganan konflik, sedangkan pendekatan penegakan hukum
merupakan opsi terakhir. Ketidakcermatan dalam menggunakan pende
katan hukum dapat menjadi bumerang bagi pihak KHDTK.
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Membangun Kantor
Pengelola KHDTK harus memiliki kantor di lapangan. Siapapun

yang akan masuk ke areal KHDTK harus meminta izin kepada pengelola
KHDTK. Keberadaan KPH dapat menjadi ilustrasi. Sebagai unit pelaksana
teknis Dinas Kehutanan Provinsi, KPH merupakan ujung tombak
pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kawasan hutan di provinsi dibagi habis
menjadi areal-areal KPH yang sudah ada pengelolanya.

7.

Bekerja Sama dengan Masyarakat Setempat
Pengelola KHDTK harus pro-aktif bekerja sama dengan masyarakat

setempat dalam melakukan patrol. Kerja sama yang intensif dengan desadesa terdekat perlu dilakukan terutama terkait dengan pola pemanfaatan
lahan. Jika berjalan lancar dan diterima sebagai bagian tanggung jawab
bersama, hal ini dapat meringankan beban kerja pengelola KHDTK.
Pendekatan dialog/mediasi di beberapa KHDTK telah merumuskan
kemitraan kehutanan sebagai bentuk resolusi konflik (Hakim et al., 2018;
Wiati & Indriyanti, 2015; Wakka & Bisjoe, 2018). Pengelola KHDTK juga
dapat melakukan kerja sama dalam pengamanan. Setiap kegiatan yang
mencurigakan atau illegal dapat dilaporkan langsung melalui WhatsApp
(WA) atau nomor telepon khusus yang bebas pulsa sehingga masyarakat
akan segera melaporkan bila terjadi hal-hal seperti itu. Dalam hal ini perlu
disusun kebijakan insentif dan disinsentif. Misalnya kepada desa-desa
sekitar KHDTK yang rawan pencurian kayu akan diberikan insentif bibit
tanaman buah-buahan unggul atau bentuk lainnya jika dalam periode 1
tahun desa tersebut mampu menghentikan kegiatan penebangan liar.

8.

Mandiri Kelola
Pengelola KHDTK seperti halnya pengelola KPH harus mulai berfikir

pengelolaan KHDTK mandiri yang mampu menghasilkan pendapatan dari
areal yang dikelolanya. Pengelola KHDTK dapat berperan sebagai unit
penampung atau pengumpul produk-produk pertanian yang dihasilkan dari
areal KHDTK dan mencarikan pembeli atau pasar. Pembagian persentase
untuk petani penghasil harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan
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dan disepakati bersama. Di sini senang di sana senang. Tidak ada pihak
yang merasa dirugikan.

9.

Pembentukan Struktur Organisasi Pengelola KHDTK
Sebelum menerima pendapatan dari berbagai kegiatan yang

dilaksanakan di areal KHDTK, pembentukan struktur organisasi pengelola
KHDTK menjadi suatu keniscayaan. Unit-unit struktur organisasi KHDTK
harus mencerminkan semua kegiatan yang ada serta mampu melakukan
operasionalisasi program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam
RPKJP.

10. Pengelolaan Keuangan
Sebelum pengelola KHDTK mulai memperoleh penerimaan uang
dalam bentuk cash, perlu disiapkan aturan main yang jelas berupa
pencatatan atau pembukuan keuangan yang dapat diaudit setiap saat,
baik BLI maupun Inspektorat Jenderal KLHK. Untuk itu, perlu revisi
Permen LHK No. P. 15 Tahun 2018 tentang KHDTK, terkait penetapan
jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih terbatas.
Hal ini sangat mendesak karena beberapa KHDTK tidak dapat melakukan
pemungutan karcis masuk areal wisata ilmiah di KHDTK, KHDTK Aek
Nauli merupakan salah satunya. Hal yang sama dialami oleh KHDTK
Gunung Walat yang tidak dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara
terintegrasi, khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan
(Nugraha, Ichwandi, & Kosmaryandi, 2017). Langkah revisi dapat dimulai
dengan pembahasan yang intensif dengan Puslitbang Sosial Ekonomi
Kebijakan dan Perubahan Iklim, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, dan
Bagian Hukum Direktorat Jenderal PKTL.

11. Pemungutan Retribusi
Dalam hal struktur organisasi KHDTK sudah sesuai dengan program
dan kegiatan yang ada di RPKJP dan revisi Permen LHK P.15/2018 sudah
dilaksanakan maka pemungutan retribusi atas setiap kegiatan di KHDTK
dapat dilakukan sesuai koridor hukum, tidak lagi main kuncing-kucingan
atau mencari-cari celah.

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

|

277

12. Ruang Pamer (Show Window)
Jika semua berjalan sebagaimana mestinya maka pengelolaan
KHDTK dapat dijadikan ruang pamer (show window) BLI untuk
menunjukkan hasil-hasil riset yang sudah mempunyai nilai ekonomi. Hal
tersebut menjadi bukti nyata kiprah BLI dalam pengelolaan hutan dan
pemberdayaan masyarakat, sekaligus membantu perkenomian daerah
dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tagline BLI “Leading
the way, setting the course, and guiding the move“ bukan slogan kosong
tanpa makna tetapi sudah direalisasikan di tingkat lapangan melalui
pengelolaan KHDTK yang profesional, independen, dan mandiri. Secara
empiris dapat dibuktikan oleh semua pihak dengan mengunjungi KHDTK.
BLI telah menentukan cara terbaik pengelolaan hutannya, efektif dan
efisien (leading the way); telah merumuskan dan menetapkan kebijakan
yang tepat dalam pengelolaan KHDTK (setting the cource), dan telah
memandu arah pergerakan menuju perubahan pengelolaan hutan yang
lebih baik dan multiguna (guiding the move).
Sepuluh langkah untuk mewujudkan ResCepMasMul diharapkan
dapat mengefektifkan peran BLI dalam pengelolaan hutan lestari. Buktibukti empiris dan signifikan dapat disaksikan oleh semua pemangku
kepentingan atas peran litbang sebagai “elit dan berkembang”, bukan
“sulit berkembang”. Pengelolaan KHDTK yang profesional dan mandiri
menjadi kunci pembuka kotak pandora di BLI dalam mewujudkan tagline
BLI “Leading the way, setting the course, and guiding the move“. “Bravo”
untuk para pengelola KHDTK yang sudah merintis dan menjadikan
KHDTK sebagai show window BLI dalam pengelolaan hutan lestari.
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LAMPIRAN

250

BP2LHK
Palembang

BP2TSTH

1.027 SK Menhut No. 74/ - Penyulaman tanaman gelam
Menhut-II/2005 tgl. - Penanaman tanaman kopi rawa
29-03-2005

SK Menhut No. 57/ - Pemeliharaan persemaian
Menhut-II/2004 tgl. - Pemeliharaan tanaman eks penelitian (tanaman campuran bambang lanang dan karet,
18-2-2004
sungkai, biofarmaka)
- Pemeliharaan tanaman arboretum
- Pemeliharaan kebun koleksi jenis unggulan Sumatra
- Pembibitan dan pemeliharaan tanaman jernang
- Pemeliharaan tanaman kayu bawang

BP2LHK Aek
Nauli

1.900 SK Menhut No. 39/ Tidak ada kegiatan penelitian
Menhut-II/2005 tgl.
7-2-2005

8,40

BP2LHK Aek
Nauli

Unit Kerja
Pengelola

SK Menhut No. 78/ Tidak ada kegiatan penelitian
Menhut-II/2004 tgl.
10-3-2004

Kegiatan Tahun 2016

BP2LHK Aek
Nauli

Dasar Hukum

130,10 SK Menhut No. 77/ Tidak ada kegiatan penelitian
Menhut-II/2004 tgl.
10-3-2004

Luas
(Ha)

|

SUMATRA
1. Siali-Ali,
Kabupaten
Tapanuli Selatan,
Sumatra Utara
2. Aek Godang,
Kabupaten
Tapanuli Selatan,
Sumatra Utara
3. Aek Nauli,
Kabupaten
Simalungun,
Sumatra Utara
4. Kepau Jaya,
Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten
Kampar, Riau
5. Kemampo,
Kabupaten Musi
Banyuasin,
Sumatra Selatan

No. Nama dan Lokasi

Lampiran 1
Daftar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2016
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Luas
(Ha)

Dasar Hukum
-

Pemeliharaan tanaman bambang lanang
Pemeliharaan tanaman tembesu sebagai tegakan sumber benih
Pemeliharaan demplot pengembangan energi biomassa sebagai energi terbarukan
Pemeliharaan demplot areal sumber daya genetik jenis gaharu 5 ha
Pemeliharaan kebun benih semai jenis tembesu 5 ha
Pengembangan tanaman unggulan hasil pemuliaan di KHDTK (jenis kayu putih)
Pengembangan tanaman gaharu
Pemeliharaan demplot tanaman kayu putih seluas 5 ha
Penyulingan minyak kayu putih
Pemeliharaan demplot tanaman tembesu seluas 5 ha sebagai tegakan sumber benih
Pemeliharaan persemaian
Pemeliharaan persemaian
Pemeliharaan demplot tanaman kayu bawang seluas 10 ha
Kegiatan penelitian kemitraan pengelolaan KHDTK Suban Jeriji

Kegiatan Tahun 2016

761,98 SK Menhut No. 278/
7. Suban Jeriji,
Menhut-II/2004 tgl.
Kabupaten Muara
02-08-2004
Enim, Sumatra
Selatan
JAWA
3.000 SK Menhut No. 290/ - Pembuatan persemaian
8. Carita,
Kpts-II/2003 tgl. 26- - Pemakaian lahan untuk kegiatan penelitian
Kabupaten
8-2003
Pandeglang,
- Pemanfaatan sumber mata air Cikawung dan Cipunyu
Banten
105,5 SK Menhut No.
9. Haurbentes,
- Penyiangan jenis sengon, bambusa, dan binuang bini
SK.340/MenhutJasinga
- Pengamatan berbunga dan berbuah jenis tegakan Mecistopterix dan jenis Shorea
II/2010 tgl. 25-5Kabupaten Bogor,
- Pengamatan data pohon sebagi sumber benih
2010
Jawa Barat
- Pemeliharaan jenis paku anam (pemeliharaan, penyiangan)
- Pengukuran pohon mahoni
- Inventarisir tanaman obat dan sumber air
- Penanaman sengon dan bambu
- Inventarisasi fauna

3.724,8 SK Menhut No. 111/
6. Benakat,
Menhut-II/2004 tgl.
Kabupaten Muara
19-4-2004
Enim, Sumatra
Selatan

No. Nama dan Lokasi

P3H

P3H

BP2LHK
Palembang

BP2LHK
Palembang

Unit Kerja
Pengelola
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SK Menhut No. 339/ Menhut-II/2010 tgl.
25-5-2010
-

47,7

-

-

-

-

-

-

-

Dasar Hukum

Luas
(Ha)

Unit Kerja
Pengelola

Pemakaian lahan untuk kegiatan penelitian
Pemeliharaan tanaman baru jenis Shorea campuran, mahoni, dan Dryobalanop
Pemeliharaan persemaian jenis Dryobalanop
Pemeliharaan berupa pembabadan gulma tanaman di bawah naungan tegakan Shorea P3H
selanica, Melia excels Jack, Vatica teysmaniana, Sondoricum koetjapie, Lagerstroemia
calyculata, dan Alstonia congensis
Penelitian Cendawan Mikoriza arbuskala (CMA) tanaman pulai gading demplot tanaman
jabon, nyamplung
Penelitian demplot petak uji coba tanaman harendong pada tegakan Perygota alata
terbuka
Pengukuran dan pengamatan tegakan sumber benih
Pemeliharaan tanaman baru jenis Vatica teysmaniana
Pengamatan data pohon sebagai sumber benih jenis Acacia mangium Willd dan
Dipterocarpus indicus
Pendataan isi kayu dalam meter kubik
Data pengamatan berbunga dan berbuah jenis Acacia mangium Willd., Hymania
courbaril, Khya grandifoliala, Terminalia koerbancihii, Shorea salanica, Hopea
mangerawan
Inventarisasi jenis pohon Lagerstroemia calyculata, rembisi, Pinus merkusii, saga,
Calophyllum soulatri, Dipterocarpus retusa
Inventarisasi jenis Hopea mengarawan, Hermania courbaril I., dan Schicolobium
excelsum
Inventarisasi fauna
Inventarisasi pohon kayu dan diameter jenis Melia excelsa Jack dan Pinus merkusii Jungh
Inventarisasi tegakan jenis Pinus merkusii Jungh, Melia excelsa Jack, Terminalia
koerbanchii, dan Palaguium rostatum
Inventarisasi sumber mata air/sungai/selokan: pemanfaatannya untuk pengairan sawah
dan pengairan hutan lindung

Kegiatan Tahun 2016

|

10. Yanlapa,
Kabupaten Bogor,
Jawa Barat

No. Nama dan Lokasi
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Luas
(Ha)
45
Kegiatan Tahun 2016

SK Menhut No. 60/ - Uji provenan nyamplung
Menhut-II/2004 tgl. - Konservasi genetik kayu merah
1-3-2004
- Populasi pemuliaan untuk kayu energi jenis A. auriculiformis
- Populasi pemuliaan untuk kayu energi jenis kaliandra
- Uji keturunan F3 A. mangium
- Uji klon hibrid Acacia
- Tegakan benih nyamplung
SK Menhut No. 345/ - Pengukuran dan pembuatan PLDT tanaman kopi 1.000 batang
Menhut-II/2010 tgl. - Penanaman tanaman penyimpan air
10-5-2010

SK Menhut No. 305/ - Pemeliharaan tanaman baru jenis nyawai Ficus pagarita
Kpts-II/2003 tgl. 11- - Pembabadan gulma/rumput dan merapihkan plot toga, kubah kupu-kupu, dan taksus/
9-2003
agathis
- Pemeliharaan petak nyawai
- Pengamatan berbunga dan berbuah jenis Terminalia arjuna Warb dan Khaya
senegalensis A.Juss tahun tanam 1955, sedang musim buah tua tegakan jenis Hymeneae
courbaril L

Dasar Hukum

191
13. Gombong,
Kec. Sempor,
Kabupaten
Kebumen, Jawa
Tengah
912,55 SK Menhut No. 344/ Pengukuran PUP
14. Cemoro,
Menhut-II/2010 tgl.
Kecamatan
25-5-2010
Sambong,
Kabupaten Blora,
Jawa Tengah
399,05 SK Menhut No. 344/ Pengukuran PUP
15. Modang,
Menhut-II/2010 tgl.
Kabupaten Blora,
25-5-2010
Jawa Tengah

12. Wonogiri,
Desa Giriwono,
Kecamatan
Wonogiri,
Kabupaten
Wonogiri, Jawa
Tengah

11. Cikampek,
Kabupaten
Purwakarta, Jawa
Barat

No. Nama dan Lokasi

BP2TKPDAS

BP2TKPDAS

BP2TKPDAS

B2P2BPTH

Unit Kerja
Pengelola
P3H
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17. Watusipat,
Kecamatan
Playen,
Kabupaten
Gunungkidul, DIY
18. Kaliurang,
Kabupaten
Sleman, DIY
19. Padekanmalang,
Desa Paowan,
Kecamatan
Panarukan,
Kabupaten
Situbondo, Jawa
Timur
20. Sumberwringin,
Kabupaten
Bondowoso, Jawa
Timur
KALIMANTAN
21. Riam Kiwa,
Kabupaten
Banjar,
Kalimantan
Selatan

BP2LHK
Banjarbaru

1.450 SK Menhut No. 163/ - Pembangunan plot agroforestri berbasis karet
Menhut-II/2010 tgl. - Pembangunan plot pemanfaatan lahan bekas terbakar
31-3-2010

B2P2BPTH

B2P2BPTH

B2P2BPTH

B2P2BPTH

KBSUK jati
KBSUK F2 A. auriculiformis (IUFRO)
KBSUK F2 A. auriculiformis (ACIAR)
Plot konservasi genetik nyawai
Uji jarak tanam jati
Konservasi eksitu cendana

Unit Kerja
Pengelola
B2P2BPTH

23,60 SK Menhut No. 221/ KBSUK sengon
Menhut-II/2004 tgl.
22-6-2004

10

SK Menhut No. 455/ Menhut-II/2005 tgl.
9-12-2005
21,40 SK Menhut
No. 293/KptsII/2003 tgl. 26-82003

-

Kegiatan Tahun 2016
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10,40 SK Menhut No.
SK.346/MenhutII/2010 tgl. 25-52010

Luas
Dasar Hukum
(Ha)
102,50 SK Menhut No.
16. Gunungkidul
SK.346/MenhutBlok Playen,
II/2010 tgl. 25-5Kabupaten
2010
Gunungkidul, DIY

No. Nama dan Lokasi
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-

-

Pembangunan tanaman pasca-kebakaran
Pemeliharaan kebun buah dan areal camp
Pemeliharaan arboretum
Pemeliharaan demplot mahoni, meranti, dan puspa tahun 2014
Pemeliharaan tanaman jati, jabon merah, mersawa, dan pulai
Pemeliharaan plot gaharu super intensif
Pemeliharaan camping ground dan tanaman kelengkeng
Pendataan sebaran lebah kelulut
Penanaman secara partisipatif (“RePeat”)
Pembuatan peta vegetasi tutupan lahan, inventarisasi areal tidak terbakar
Pembuatan sumur bor untuk antisipasi kebakaran
Pendataan vegetasi pada areal hutan yang tidak terbakar

- Pembuatan petak-petak pengelolaan KHDTK Kintap
- Gambaran penutupan lahan dan potensi tegakan
- Pemeliharaan tanaman penelitian

5.000 SK Menhut No. 76/ Menhut-II/2005 tgl. 31-3-2005
-

Luas
Dasar Hukum
(Ha)
1.000 SK Menhut
No. 83/MenhutII/2004 tgl. 10-32004
180 SK Menhut No. 177/
Menhut-II/2005 tgl.
29-6-2005

BP2LHK
Banjarbaru

BP2LHK
Banjarbaru

Unit Kerja
Pengelola
BP2LHK
Banjarbaru

B2P2EHD
630,1 SK Menhut No. 98/ 25. Sangai,
Menhut-II/2005
Kabupaten Kota
tgl.15-4-2005
Waringin Timur,
Kalimantan
Tengah
3.504 SK Menhut No. 201/ - Penelitian pembangunan tegakan ulin secara eks-situ
26. Samboja,
BP2TKSDA
Menhut-II/2004 tgl. - Penelitian kajian etnobotani dan uji fitokimia jenis bahan baku obat yang belum dikenal
Kabupaten Kutai
10-6-2004
Kartanegara,
- Penelitian pembangunan model kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara partisipatif
Kalimantan Timur
- Penelitian suksesi hutan pasca-kebakaran di plot ulin
- Pemeliharaan rusa
- Persemaian
- Pemeliharaan tanaman penelitian
- Pemeliharaan tegakan benih di persemaian km 7

24. Tumbang Nusa,
Kalimantan
Tengah

22. Kintap,
Kabupaten Tanah
Laut, Kalimantan
Selatan
23. Rantau,
Kabupaten Tapin,
Kalimantan
Selatan

No. Nama dan Lokasi
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Luas
Dasar Hukum
(Ha)
2.960,6 SK Menhut No. 203/ Menhut-II/2004 tgl.
14-6-2004

Kegiatan Tahun 2016

27. Sebulu,
Kabupaten Kutai
Kartanegara,
Kalimantan Timur
7.959,1 SK Menhut No. 64/ 28. Labanan,
Menhut-II/2012 tgl.
Kabupaten Berau,
3-2-2012
Kalimantan Timur
SULAWESI
180 SK Menhut No. 367/ 29. Borisallo,
Menhut-II/2004 tgl.
Kabupaten Gowa,
5-10-2004
Sulawesi Selatan
100 SK Menhut No. 367/ Pembuatan/pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman bambu
30. Mengkendek,
Menhut-II/2004 tgl.
Kabupaten Tana
5-10-2004
Toraja, Sulawesi
Selatan
738 SK Menhut No. 367/ Pemeliharaan tanaman jabon merah
31. Malili,
Menhut-II/2004 tgl.
Kabupaten Luwu
5-10-2004
Timur, Sulawesi
Selatan
NUSA TENGGARA
157,7 SK Menhut No. 459/ - Telah dibangun persemaian semi permanen di dalam KHDTK seluas 20 m2
32. Nusa Penida,
Menhut-II/2005 tgl. - Telah dilakukan penanaman pengayaan sebanyak 300 tanaman cendana dan 300
Kabupaten
13-12-2005
Klungkung, Bali
tanaman nyamplung pada lahan demplot koleksi jenis seluas 2 ha
- Pemeliharaan rutin plot nyamplung dan kemiri sunan (hasil kegiatan penelitian)
- Pembibitan tanaman dan pembuatan persemaian tanaman kayu putih unggul
(Melaleuca leucadendron) yang merupakan benih unggul hasil pemuliaan asal
Yogyakarta

No. Nama dan Lokasi

BPTHHBK

BP2LHK
Makassar

BP2LHK
Makassar

BP2LHK
Makassar

|
B2P2EHD

Unit Kerja
Pengelola
B2P2EHD
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34. Hambala,
Kabupaten
Sumba Timur,
NTT

33. Rarung,
Kabupaten
Lombok Tengah,
NTB

No. Nama dan Lokasi

Sumber: BLI, 2016.

Unit Kerja
Luas
Dasar Hukum
Kegiatan Tahun 2016
Pengelola
(Ha)
325,868 SK Menhut No.
- Peningkatan penguasaan teknologi budidaya dan pengolahan produk kehutanan melalui BP2THHBK
4762/Menlhk-PKTL/ pelatihan lanjutan teknologi budidaya dan pengolahan produk bambu tabah dan lebah
KUH/PLA-2/10/2016 madu trigona serta pengembangan kopi sambung di bawah tegakan
tgl. 4-10-2016
- Pembangunan demplot budidaya bambu tabah seluas 5 ha melalui kerangka
pemberdayaan masyarakat
- Pembangunan demplot budidaya lebah trigona melalui kerangka penelitian dan
pengembangan
- Pembangunan demplot kopi sambung di bawah tegakan rajumas (hingga akhir tahun
telah disambung sebanyak 4.000 stek kopi sambung)
- Telah dilakukan pengembangan penanaman bambu tabah di sepanjang sempadan
sungai pada areal seluas 5 ha (2.500 bibit)
BP2LHK
509,42 SK Menhut No. 136/ Pembuatan pembibitan casuarina, eucalyptus, kayu merah, injuwatu, soga, dan mahoni
sebanyak 3.000 bibit di persemaian
Kupang
Menhut-II/2004 tgl.
4-5-2004
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3. Aek Nauli

2. Aek Godang

Penunjukan BP2LHK
Aek Nauli

1.900,00 Penunjukan BP2LHK
Aek Nauli

8,40

Status

Ekosistem savana merupakan salah satu ekosistem yang unik dalam suatu
konsep bentang alam. Dinamika ekosistem savana sangat berbeda dengan
ekosistem hutan lainnya sehingga banyak tantangan di wilayah tersebut.
Pengenalan eksosistem savana sangat penting untuk meningkatkan
pengetahuan mengenai berbagai bentuk ekosistem yang ada di bumi
- Pengamatan burung Pengamatan burung dilakukan untuk mengetahui potensi keanekaragaman
dan jejak satwa
burung yang ada di KHDTK. Bagi para penggiat fotografi alam bebas, dapat
menjadi tantangan tersendiri untuk mengambil gambar berbagai jenis burung
yang ada di KHDTK
- Wisata patroli
Pengunjung akan diajak menikmati dan mengetahui tata cara patroli
keamanan
pengamanan kawasan hutan
- Camping ground
Camping ground berpotensi untuk menarik peminat wisata sekaligus menarik
berbagai kegiatan pendidikan seperti kepramukaan, pecinta alam, dan lain-lain
Terdapat lahan bekas kebakaran di wilayah KHDTK
Wisata pengenalan
ekosistem kawasan
hutan di Aek Godang
- Wisata pengenalan Terdapat ekosistem hutan alam, hutan tanaman Pinus merkusii, hutan
ekosistem KHDT Aek campuran P. merkusii dengan vegetasi alam. Terdapat pohon (40 suku dengan
87 jenis). Selain itu dapat dilakukan pengenalan pohon dataran tinggi dan
Nauli
hutan kota
- Wisata ilmiah
Sarana promosi sekaligus edukasi kepada masyarakat tentang proses produksi
budidaya tanaman madu, arang kompos, cuka kayu, pengelolaan kemenyan, kapur, tumbuhan
obat, pakan gajah, penyadapan getah tusan, pembuatan arang kompos, cuka
kayu, tumbuhan obat, serta pakan gajah

Justifikasi

|

1. Siali-ali

No. Nama KHDTK Luas (Ha)

Satker
Potensi Ekowisata
Pengelola
130,10 Penunjukan BP2LHK
- Wisata savana
Aek Nauli
melalui pengenalan
ekosistem

Lampiran 2
Potensi Edu-Tourism di Wilayah KHDTK Lingkup BLI
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5. Kemampo

4. Kepau Jaya

Status

Satker
Pengelola
Potensi Ekowisata

Justifikasi

- Wisata susur sungai Sungai yang melewati KHDTK dapat menjadi pendukung wisata sekaligus
hingga air terjun
untuk pengenalan ekosistem sempadan sungai hingga menuju air terjun
- Wisata patroli gajah Wisata patroli gajah lebih efektif sekaligus digunakan untuk kegiatan wisata
dengan paket-paket perjalanan yang disesuaikan dengan rute
- Camping ground dan Terdapat lokasi untuk camping ground yang dapat digunakan untuk kegiatan
jungle tracking
pramuka, pecinta alam. Kondisi topografi di Aek Nauli memungkinkan untuk
dibuat track wisata yang mencakup beberapa wilayah yang terdapat potensi
air terjun
- Wisata kesejarahan Terdapat peninggalan sejarah dari Jepang
- Pengamatan satwa Terdapat jenis satwa rusa, landak, trenggiling, kijang, babi, pelanduk, kancil,
musang, beruang madu, dan harimau Sumatra; 4 jenis primata (siamang,
monyet ekor panjang, beruk, dan simpai); 64 jenis burung seperti gagak hutan,
kucica kampung, cucak gunung, kapinis jarum; jenis burung yang dilindungi
dan sering ditemukan di sekitar KHDTK Aek Nauli di antaranya adalah elang
hitam dan rangkong
1.027,00 Penunjukan BP2TSTH - Wisata pembibitan Pernah dilakukan penelitian silvikultur tanaman gerunggang
Kuok
tanaman gerunggang
dan tanaman lokal
- Wisata pengamatan Satwa yang ada di Kepau Jaya seperti babi, monyet besar, dan berbagai jenis
satwa
burung
250,00 Penunjukan BP2LHK
- Camping ground
Lokasi strategis
Palembang - Pengamatan burung Terdapat satwa seperti babi hutan, beruang madu, kera ekor panjang, musang,
ayam hutan, biawak, ular, burung, trenggiling, landak
dan satwa liar
lainnya
- Wisata patroli hutan Pengamanan hutan menjadi salah satu potensi untuk dikembangkan menjadi
wisata yang menarik
- Pengenalan
Pengenalan vegetasi dominan di Kemampo yaitu tanaman puspa/seru
ekosistem hutan

No. Nama KHDTK Luas (Ha)
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47,70

51,10

9. Yanlapa

10. Cikampek

Penetapan P3H

Penetapan P3H

105,50 Penetapan P3H

8. Haurbentes

Pengembangan tanaman di bawah tegakan
Kontur kemiringan antara 15-20%, ketinggian ± 250 m dpl yang bergelombang
ringan
- Wisata pengamatan Kera ekor panjang (Macaca fascicularis), lutung (Presbytis sp.), bajing (Lariscus
satwa
sp.), babi hutan (Sus scrofa), burung cangkakak (Halcyna sp.), kucing hutan
(Felis bengalensis)
- Wisata pengamatan Ayam hutan (Gallus gallus bankiva), kera (Macaca fascicularis), biawak, ular
satwa, terutama bird sanca, ular tanah, burung tekukur, burung kutilang,
burung jalak, burung jagak kunting, burung cakakak, tupai, musang, dan jenis
watching
burung endemik pulau lain
- Wisata ekosistem
Terdapat pengembangan berbagai jenis pohon seperti jenis Dipterocarpaceae
hutan
(S. pinangga, S. selanica, S. stenoptera, S. palembanica, Khaya sp.), rasamala
(Altingia exelsa noronhae), puspa (Schima walichii), jamuju (Podocarpus sp.)

- Wisata hasil hutan
bukan kayu
- Wisata agroforestri
- Jungle tracking

Terdapat air terjun di wilayah KHDTK
Pengenalan salah satu teknologi budidaya pertanian dan kehutanan dalam
satu hamparan lahan
Terdapat jenis durian, damar, bambu

Telah dilakukan penelitian tentang tanaman berkhasiat obat
Dilakukan pengembangan penelitian tanaman gaharu

Mengenalkan pembenihan dan pembuatan bibit mahoni dan tembesu

Dilakukan pengembangan penelitian terkait tanaman kayu putih

Justifikasi

|

7. Carita

6. Benakat

Status

Satker
Potensi Ekowisata
Pengelola
3.724,80 Penetapan BP2LHK
- Wisata produksi
Palembang
minyak kayu putih
- Wisata pembenihan
tegakan mahoni dan
tembesu
- Wisata tanaman obat
- Wisata produksi
tanaman gaharu
3.000,00 Penunjukan P3H
- Wisata air terjun
- Wisata agroforestri

No. Nama KHDTK Luas (Ha)
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Satker
Potensi Ekowisata
Pengelola
Penetapan B2P2BPTH - Bird watching
Yogyakarta

15. Playen

14. Modang

13. Cemoro

191,00 Penetapan B2P2TPDAS - Camping ground
Solo
- Wisata susur sungai
- Wisata pengenalan
ekosistem
912,55 Penetapan B2P2TPDAS Wisata pengenalan
Solo
ekosistem hutan
dataran rendah
399,05 Penetepan B2P2TPDAS Wisata pengenalan
Solo
ekosistem hutan
dataran rendah
102,50 Penetapan B2P2BPTH - Wisata pengelolaan
Yogyakarta
produk penghasil
minyak kayu putih
- Wisata ilmiah

12. Gombong

Memiliki plot uji keturunan cendana serta konservasi genetik cendana dan
merbau
Pengenalan pengelolaan hutan berbasis masyarakat

Pengenalan produksi minyak kayu putih

Monsoon, klas perusahaan HP jati

Tipe hutan monsoon, klas perusahaan HP jati

Ekologi hutan perbukitan dengan vegetasi pinus, kopi, tanaman sahabat air

Lokasi strategis
Merupakan tempat pengembangan kebun benih hasil pemuliaan akasia dan
ekaliptus dan merupakan kawasan konservasi genetik jati dan Anthocephalus
cadamba
Alternatif berlibur untuk berkemah di Gombong dengan suasana sejuk

Kuntul kecil, elang-ular bido, ayam-hutan hijau, tekukur biasa, bubut alangalang, walet linchi, cekakak jawa, cekakak sungai, takur ungkut-ungkut,
layang-layang batu, sepah kecil, cipoh kacat, cucak kutilang, layang-layang api,
kapasan kemiri, kepodang kuduk-hitam, gagak hutan, remetuk laut, cinenen
jawa, kipasan belang, kekep babi, bentet kelabu, burung-madu sriganti, cabai
jawa, bondol jawa
Burung-madu sriganti, cabai jawa, bondol jawa

Justifikasi

|

- Wisata agroforestri

- Wisata penelitian
dan pengamatan
hepertofauna
- Camping ground
- Wisata pemuliaan
tanaman

93,34

Status

11. Wonogiri

No. Nama KHDTK Luas (Ha)
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10,40

10,00

21,54

23,60

16. Watusipat

17. Kaliurang

18. Padekan
Malang

19. Sumber
Wringin

No. Nama KHDTK Luas (Ha)

- Pengenalan
ekosistem dataran
tinggi
- Pengamatan satwa

Penunjukan B2P2BPTH - Camping ground
Yogyakarta - Wisata Pendidikan

- Wisata agroforestri
Penetapan B2P2BPTH - Camping ground
Yogyakarta - Wisata ilmiah
- Pengamatan satwa
- Wisata agroforestri

Lokasi strategis dengan suasana alam yang asri dan sejuk
Penelitian untuk pelajar dan mahasiswa, penangkaran lebah madu untuk
kegiatan pengembangan koleksi tanaman sebagai sumber plasma nutfah
Terdapat beberapa jenis tanaman langka dan tanaman yang berumur sangat
tua; terdapat 119 mata air yang tersebar di seluruh wilayah dan 3 sumber air
panas
Terdapat berbagai jenis satwa yang mendiami KHDTK seperti luwak, burung,
lebah, kupu-kupu, ular, kelelawar, dan ayam hutan

Lokasi strategis
Lokasi strategis dengan suasana sejuk
Wilayah utara dijumpai sungai bawah tanah yang muncul di beberapa goa
seperti di Kaliurang, Kecamatan Pakem; terdapat juga budidaya/penangkaran
lebah madu
Terdapat satwa seperti burung, ular, capung, musang, elang jawa, kera,
monyet; dapat dikembangkan pengamatan burung, penelitian herpetofauna
Pengenalan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
Lokasi strategis
Pengenalan produksi kayu jati
Terdapat satwa ayam hutan, burung, ular, capung, musang, trenggiling
Pengenalan pengelolaan hutan berbasis masyarakat

Pengenalan pengelolaan hutan berbasis masyarakat

Justifikasi

|

- Pengamatan satwa

Satker
Potensi Ekowisata
Pengelola
Penetapan B2P2BPTH - Wisata pengenalan
Yogyakarta
ekosistem hutan
dataran rendah
- Wisata ilmiah
- Pengamatan satwa
- Camping ground
Penunjukan B2P2BPTH - Camping ground
Yogyakarta - Wisata ilmiah

Status
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25. Samboja

24. Sangai

23. Tumbang
Nusa

22. Rantau

21. Kintap

20. Riam Kiwa

630,10 Penetapan B2PESEHD - Wisata pengenalan
Samarinda
ekosistem hutan
dataran rendah
- Pengamatan burung
- Pengamatan satwa
3.504,00 Penunjukan BP2KSDA - Wisata pengenalan
Samboja
ekosistem hutan
hujan tropis
- Wisata pengenalan
tanaman hutan
hujan yang dilindungi

1.000,00 Penunjukan BP2LHK
- Wisata pengenalan
Banjarbaru
eksosistem
- Wisata pengamatan
satwa
180,00 Penunjukan BP2LHK
- Wisata pengenalan
Banjarbaru
ekosistem hutan
- Wisata ilmiah
- Wisata pengenalan
5.000,00 Penunjukan BP2LHK
Banjarbaru
ekosistem hutan
rawa gambut
- Pengamatan satwa
orangutan
- Eduwisata pemuliaan
tanaman gambut

Status

Satker
Potensi Ekowisata
Pengelola
1.450,00 Penunjukan BP2LHK
Wisata pengenalan
Banjarbaru ekosistem

No. Nama KHDTK Luas (Ha)

|
Terdapat pohon ulin, bengkirai, gaharu yang merupakan pohon dilindungi dan
terdapat kebun benih

Terdapat potensi burung punai, beo
Kijang, rusa, musang, kucing hutan
Curah hujan tinggi, tegakan masih rapat, dan suhu udara 260-280C

Terdapat potensi jenis tanaman meranti, keruing, binuang laki yang
merupakan pohon langka

Terdapat program pengembangan untuk pemuliaan tanaman gambut
(paludikultur)

Terdapat potensi orangutan di wilayah Tumbang Nusa

Penelitian berkala tentang katak pohon
Ekosistem yang ada adalah ekosistem rawa gambut

Dapat dikembangkan untuk pengamatan jejak satwa seperti kijang, beruang;
pengamatan burung, khususnya enggang
Ekosistem lahan kering pegunungan

Merupakan dataran rendah, vegetasi asal alang-alang (Imperata cylindrica),
dan terdapat fauna di wilayah KHDTK seperti burung derkuku, beruang, dan
kera
Bekas tebangan hutan alam

Justifikasi
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27. Labanan

Satker
Pengelola
- Wisata pengamatan
satwa
- Wisata susur sungai
- Wisata air panas
- Wisata ilmiah

Potensi Ekowisata

- Camping ground
- Wisata susur sungai
- Wisata pengelolaan
lahan bekas tambang
galian C, agroforestri,
dan pemuliaan
tanaman

- Wisata pengamatan
satwa

7.959,10 Penetapan B2P2EHD - Wisata pengenalan
Samarinda
eksosistem hutan
tropika basah

- Wisata pengamatan
satwa

2.960,60 Penunjukan B2P2EHD - Wisata air terjun
Samarinda - Wisata ekosistem
hutan

Status

Terdapat Sungai Saka Kanan
Terdapat sumber air panas
Terdapat trek rehabilitasi Henry B., trek tanaman obat Tri Joko M., pendidikan
konservasi Wartono Kadri
Terdapat air terjun yang telah dikelola oleh Kelompok Tani Riam Mandiri
Pengenalan ekosistem hutan jenis meranti, resak, jelutung; hutan hujan tropis
basah dataran rendah dengan sebagian besar padang alang-alang dan semak
belukar
Potensi satwa rusa, trenggiling, pelanduk, babi hutan, buaya, monyet, landak,
kijang, rusa, kucing hutan, musang, ular, biawak, burung enggang, beo, punai,
pipit, gelatik
Miniatur hutan hujan tropis dataran rendah dengan keragaman biodiversitas
yang sangat tertinggi; terdapat bekas izin konsesi PT Inhutani I Unit Labanan
dan PT Hutan Sanggam Labanan Lestari; terdapat beberapa jenis pohon
Dipterocarpae seperti shorea, dipterocarpus, dan vatica
Data kompilasi hasil eksplorasi yang telah dilaksanakan di kawasan ini,
lebih dari 58 famili (150 genus) flora, 23 jenis mamalia, 89 jenis burung
(masih terdapat burung enggang, burung merak, burung kwau), 40 jenis
herpetefauna, berbagai jenis fungi serta ekosistem gua
Terdapat lokasi untuk melakukan kemah
Terdapat aliran anak sungai yaitu Sungai But, Sungai Tumbit, Sungai Bawan
Terdapat penelitian untuk rehabilitasi lahan bekas galian C, lahan agroforestri,
budidaya tanaman pertukangan, dan HHBK

Terdapat jenis burung mamalia, aves, reptil, serangga

Justifikasi

|

26. Sebulu

No. Nama KHDTK Luas (Ha)
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31. Rarung

30. Nusa Penida

29. Malili

28. Mengkendek

- Wisata pengamatan
satwa
- Wisata pengamatan
burung
- Wisata pengenalan
ekosistem
- Wisata ilmiah
157,70 Penetapan BP2THHBK - Wisata pendidikan
Mataram
ekosistem lahan
kering
- Wisata pengamatan
burung dan satwa
- Eduwisata riset
rehabilitasi lahan
kritis
325,87 Penetapan BP2THHBK - Wisata pendidikan
Mataram
ekosistem lahan
kering
- Wisata jasa
lingkungan
- Wisata HHBK

738,00 Penunjukan BP2LHK
Makasar

Status

Satker
Potensi Ekowisata
Pengelola
100,00 Penunjukan BP2LHK
- Wisata alam
Makasar
- Wisata ilmiah
- Camping ground

No. Nama KHDTK Luas (Ha)

Terdapat potensi air dan sungai yang mengalir di KHDT yaitu Sungai Sedau,
Sungai Eyat Mayung, Sungai Tereng
Potensi yang ada seperti lebah madu (Trigona clyperalis), penangkaran rusa,
jenis pranajiwa (Euchresta horsfieldii), dan bidara laut (S. trynosch lucida)
sebagai sumber obat

Terdapat demplot pemuliaan tanaman dengan jenis koleksi sebanyak 27 jenis,
perwakilan ekosistem, vegetasi alam dominan, vegetasi tanaman, dan fauna

Teknik manipulasi lingkungan dalam rehabilitasi lahan kritis dengan pola jenis
mimba

Terdapat berbagai jenis burung seperti famili Columbidae, Accipitridae,
Psittacidae
Terdapat tracking khusus dari wilayah berhutan menuju puncak bukit yang
dapat melihat pemandangan ke arah kota Malili
Adanya laboratorium pengembangbiakan tanaman dan penangkaran hewan
KHDTK terdapat di lahan kering, berkapur, dan kritis; ekosistem hutan
monsoon dan jenis tanaman lahan kering seperti belukar, cendana,
nyamplung, kemiri sunan
Kera abu ekor panjang dan jenis burung ekosistem kering

Terapat jenis kera hitam, tarsius

Terdapat potensi pemandangan (view) dari bukit-bukit yang terdapat di KHDTK
Terdapat potensi jenis bambu sebanyak 10 jenis
Lokasi strategis untuk kemah/camping

Justifikasi
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34. Suban Jeriji

Sumber: BLI, 2018.

Adanya capaian penyelesaian konflik yang ada di wilayah KHDTK sehingga
pengelolaan berjalan secara bersama-sama
Hutan sekunder didominasi alang-alang, sungkai, dan puspa/seru; terdapat
satwa seperti babi hutan, musang, kera, ular, biawak, ayam hutan; terdapat
potensi kayu putih, gaharu, dan sumber benih lainnya

Terdapat potensi agroforestri di lahan KHDTK dengan kondisi tanah yang
kering

Ekosistem pembentuk di wilayah KHDTK yaitu ekosistem savana

Justifikasi

|

33. Borisallo

32. Hambala

Status

Satker
Potensi Ekowisata
Pengelola
509,42 Penunjukan BP2LHK
Wisata
pengenalan
Kupang
ekosistem savana
180,00 Penunjukan BP2LHK
- Wisata
Makassar
agrowanawisata
dengan sistem social
forestry
- Wisata pendidikan
resolusi konflik
761,98 Penunjukan BP2LHK
- Wisata pengenalan
Palembang
ekosistem
- Pengamatan satwa
- Pengenalan HHBK

No. Nama KHDTK Luas (Ha)
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4. Yan Lapa

3. Haurbentes

2. Riam Kiwa

1. Benakat

No. Nama KHDTK

SK. 340/
Menhut-II/2010,
tgl. 25-5-2010
SK. 339/
Menhut-II/2010,
tgl. 25-5-2010

SK.111/KptsII/1999, tgl.
22-9-1999
SK.163/MenhutII/2010, tgl.
31-3-2010

Nomor SK

Penetapan

Penetapan

105,50 P3H

47,70 P3H

Penetapan

1.450,00 BP2LHK
Banjarbaru

Status
Penetapan

Satker
Pengelola

3.728,80 BP2LHK
Palembang

Luas (ha)

Surat Keputusan (SK)

HP

HP

HP

KPH

Kemitraan

Kemitraan

KPH Bogor Barat
(Kabupaten Bogor,
Jawa Barat)
KPH Bogor Barat
(Kabupaten Bogor,
Jawa Barat)

KPHP Benakat Bukit
Cogong (Kabupaten
PALI, Sumatra Selatan)
KPH Kayu Tangi
- Rencana pendataan potensi masyarakat,
kelompok tani, dan areal untuk calon lokasi (Kabupaten Banjar,
kemitraan kehutanan di KHDTK Riam Kiwa Kalimantan Selatan)
- Koordinasi dan konsultasi ke BPSKL
Wilayah Kalimantan terkait model/pola PS
(kemitraan kehutanan) di KHDTK Riam Kiwa

Status
Program PS
Awal
HKm, HTR, HD, Kemitraan
Kawasan
HP
Kemitraan

Lampiran 3
Status Kawasan KHDTK dan Kecocokan Program Perhutanan Sosial Lingkup BLI 2018
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SK. 346/
Menhut-II/2010,
tgl. 25-5-2010
SK. 345/
Menhut-II/2010,
tgl. 25-5-2010

6. Watusipat

HPT

HPT

Penetapan

10,40 B2P2 BPTH
Yogyakarta
191,00 B2P2TPDAS Penetapan
Solo

HPT

Status
Awal
Kawasan

Penetapan

Status

102,50 B2P2BPTH
Yogyakarta

Luas (ha)

Satker
Pengelola

Kemitraan

Kemitraan:
1. Pola Kemitraan dengan masyarakat sekitar
sebagai petani penggarap/ pesanggem).
Berasal dari 4 desa: Desa Banyu Suco, Desa
Kepek I, Desa Sapto Sari, dan Desa Paliyan,
Kecamatan Playen, Gunungkidul
2. Telah dilakukan kesepakatan antara
pengelola KHDTK (BBPPBPTH) dengan
petani penggarap) dalam bentuk perjanjian
tumpang sari
3. Jangka waktu 2 tahun dan setiap 2 tahun
dilakukan pembinaan serta perpanjangan
perjanjian tumpang sari:
- Sampai tahun 2018 kelompok tani di
KHDTK Gunungkidul Blok Playen, DIY
sebanyak 15
- Jumlah keseluruhan anggota 256 petani
penggarap terdiri dari 196 laki-laki dan
60 perempuan
-

Program PS
HKm, HTR, HD, Kemitraan

KPHP Yogyakarta
(Kabupaten
Gunungkidul, DIY)
KPH Kedu Selatan
(Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah)

KPHP Yogyakarta
(Kabupaten
Gunungkidul, DIY)

KPH

|

7. Gombong

SK. 346/
Menhut-II/2010,
tgl. 25-5-2010

Nomor SK

Surat Keputusan (SK)

5. Gunungkidul/
Playen

No. Nama KHDTK
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SK. 459/
Menhut-II/2005,
tgl. 13-12-2005
SK. 4762/
MenLHK-PKTL/
KUH/ PLA2/10/2016 tgl
4-10-2016

12. Nusa Penida

13. Rarung

SK. 105/KptsII/1997, tgl.
18-2-1997

SK. 344/
Menhut-II/2010,
tgl. 25-5-2010
SK. 344/
Menhut-II/2010,
tgl. 25-5-2010
SK. 64/MenhutII/2012, tgl.
3-2-2012

Nomor SK

Penetapan

Penetapan

Penetapan

Penetapan

7.959,10 B2P2EHD
Samarida

630,10 B2P2EHD
Samarida

157,70 BP2THHBK
Mataram
325,868 BP2THHBK
Mataram

HL

HL

HPT

HP

HP

Status
Awal
Kawasan

399,05 B2P2TPDAS Penetapan
Solo

Status
HP

Satker
Pengelola

912,55 B2P2TPDAS Penetapan
Solo

Luas (ha)

Surat Keputusan (SK)

11. Sangai

10. Labanan

9. Modang

8. Cemoro

No. Nama KHDTK

Kemitraan

Kemitraan

-

Surat Perjanjian Kemitraan Kehutanan
antara Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan
Dipterokarpa dengan warga dusun Nyapa
Indah tanggal 20 September 2016: Program
kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan
(sistem agroforestry, 25 KK), 20 September
2016 sd 20 September 2021

Kemitraan

Kemitraan

Program PS
HKm, HTR, HD, Kemitraan

KPH Kalteng
(Kabupaten Kota
Waringin Timur,
Kalimantan Tengah)
KPHL Bali Timur
(Kabupaten Klungkung,
Bali)
KPHL Rinjani Barat
Pelangan Tastura
(Kabupaten Lombok
Tengah, NTB)

KPHP Berau Barat
(Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur)

KPH Cepu (Kabupaten
Blora, Jawa Tengah)

KPH Cepu (Kabupaten
Blora, Jawa Tengah)

KPH
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SK. 201/
Menhut-II/2004

SK. 203/
Menhut-II/2004

SK. 74/MenhutII/2005

16. Samboja

17. Sebulu

18. Kepau Jaya

1.027,00 BP2TSTH
Kuok

2.960,60 B2P2EHD
Samarida

3.504,00 BP2KSDA
Samboja

3.000,00 P3H

51,10 P3H

Luas (ha)

Satker
Pengelola
HP

Status
Awal
Kawasan
Kemitraan

Program PS
HKm, HTR, HD, Kemitraan

KPH Banten
(Kabupaten
Pandeglang, Banten)
KPHK Bukit Suharto
(Kabupaten Kutai
Kartanegara,
Kalimantan Timur)

KPH Purwakarta
(Kabupaten Karawang,
Jawa Barat)

KPH

Penunjukan HL/TWA - Kegiatan penelitian perhutanan sosial
tahun 2013, membangun plot kerja sama
program kemitraan dengan masyarakat
transmigran Desa Semoi Dua seluas 10 ha
di KHDTK Samboja
- Tahun 2015, kegiatan kemitraan dengan
warga masyarakat yang bermukim di RT XI
Kelurahan Sungai Merdeka (dalam kawasan
KHDTK Samboja) seluas 10 ha
Penunjukan
HP
KPHP Santan
(Kabupaten Kutai
Kartanegara,
Kalimantan Timur)
Penunjukan
HPT
- Pola kemitraan: telah melakukan
KPHP Kampar Kiri
(Kabupaten Kampar,
pertemuan awal untuk membentuk
kelompok tani desa Kepau Jaya, Kabupaten Riau)
Kampar, dengan jumlah anggota per
kelompok berkisar 15-25 orang
- Bentuk pelibatan/ pemberdayaan
masyarakat untuk tahap awal melalui
kegiatan budidaya lebah madu

Penunjukan HL/TWA Kemitraan

Penetapan

Status

|

15. Carita

SK. 4808/
MENLHKPKTL/KUH/
PLA.2/9/2017
SK. 290/KptsII/2003

Nomor SK

Surat Keputusan (SK)

14. Cikampek

No. Nama KHDTK
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SK. 57/MenhutII/2004

SK. 4807/
MENLHKPKTL/KUH/
PLA.2/9/2017

SK. 136/
Menhut-II/2004

SK. 83/MenhutII/2004

SK. 367/
Menhut-II/2004

20. Wonogiri

21. Hambala

22. Kintap

23. Malili

Nomor SK

737,70 BP2LHK
Makassar

1.000,00 BP2LHK
Banjarbaru

509,42 BP2LHK
Kupang

Penunjukan

Penunjukan

Penunjukan

Penetapan

93,34 B2P2 BPTH
Yogyakarta

Status
Penunjukan

Satker
Pengelola

250,00 BP2LHK
Palembang

Luas (ha)

Surat Keputusan (SK)

19. Kemampo

No. Nama KHDTK

HPT

HP

HPT

HPT

HP

Status
Awal
Kawasan
KPH

KPHL Banyuasin
(Kabupaten Banyuasin,
Sumatra Selatan)
Pola Kemitraan: akan dilakukan pertemuan
KPH Surakarta
dengan kelompok tani Desa Seneng dan Desa (Kabupaten Wonogiri,
Sendang Sari, Wonogiri, Jawa Tengah. Jumlah Jawa Tengah)
anggota:
- 18 orang (tumpang sari)
- 6 orang (petani lebah madu)
Diketuai oleh 1 orang (Ketua RW)
KPH Sumba Timur
Program kemitraan tahun 2013 dengan
petani setempat sebanyak 14 petani (12 ha), (Kabupaten Sumba
masing-masing seluas 0,75-1 ha dalam bentuk Timur, NTT)
pola tanam campuran dengan jenis tanaman
jagung, pisang, pepaya, labu, dan padi
tadah hujan; sebagian jenis pohon sebagai
pembatas kebun jenis mahoni dan kedondong
hutan
Koordinasi dan konsultasi ke BPSKL Wilayah KPH Tanah Laut
Kalimantan terkait model/pola PS (kemitraan (Kabupaten Tanah
Laut, Kalimantan
kehutanan) di KHDTK Kintap
Selatan)
Penerapan pola kemitraan kehutanan kepada KPHL Larona Malili
para petani penggarap
(Kabupaten Malili,
Sulawesi Selatan)

Kemitraan

Program PS
HKm, HTR, HD, Kemitraan
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Nomor SK

SK. 78/MenhutII/2004

SK. 39/MenhutII/2005

SK. 278/
Menhut-II/2004

SK. 455/
Menhut-II/2005

27. Aek Nauli

28. Suban Jeriji

29. Kaliurang

10,00 B2P2BPTH
Yogyakarta

761,98 BP2LHK
Palembang
Penunjukan

Penunjukan

1.900,00 BP2LHK Aek Penunjukan
Nauli

8,40 BP2LHK Aek Penunjukan
Nauli

HL

HP

HPT

HPT

-

Kemitraan

-

Kemitraan. Koordinasi dengan BPSKL Medan,
saat ini sedang persiapan awal sosialisasi,
pembentukan kelompok dan penyusunan
NKK
Kemitraan. Koordinasi dengan BPSKL Medan,
saat ini sedang persiapan awal sosialisasi,
pembentukan kelompok dan penyusunan
NKK

-

Program PS
HKm, HTR, HD, Kemitraan

KPHP WilayahVII
Gunung Tua
(Kabupaten Padang
Lawas, Sumatra Utara)
KPHP WilayahVII
Gunung Tua
(Kabupaten Tapanuli
Selatan, Sumatra
Utara)
KPHP ll Pematang
Siantar (Kabupaten
Simalungun, Sumatra
Utara)
KPHP Suban
(Kabupaten Muara
Enim, Sumatra Selatan)
KPHP Yogyakarta
(Kabupaten Sleman,
DIY)

KPH Bondowoso
(Kabupaten Situbondo,
Jawa Timur)

KPH

|

26. Aek Godang

HPT

130,10 BP2LHK Aek Penunjukan
Nauli

Status
Awal
Kawasan
HPT

Status
Penetapan

Satker
Pengelola

21,54 B2P2BPTH
Yogyakarta

Luas (ha)

Surat Keputusan (SK)

24. Padekan Malang SK. 4806/
MENLHKPKTL/KUH/
PLA.2/9/2017
25. Siali-ali
SK. 77/MenhutII/2004

No. Nama KHDTK
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Nomor SK

SK. 367/
Menhut-II/2004

34. Mengkedek

37.469,05

100,00 BP2LHK
Makassar

180,00 BP2LHK
Makassar
HPT

HP

HP

HP

HPT

Status
Awal
Kawasan

Penetapan: 16 KHDTK
Penunjukan: 18 KHDTK

Penunjukan

Penunjukan

Penunjukan

Penunjukan

Penunjukan

Status

Menggagas kembali bersama kelompok tani
hutan yang telah terbentuk dengan pola
kemitraan
Sementara berproses pola kemitraan
kehutanan bersama tim peneliti resolusi
konflik di KHDTK Mengkedek

Pola Kemitraan: sampai dengan tahun 2018
terdapat petani penggarap berjumlah 2
orang.
Rencana ke depan akan dilakukan sosialisasi
dan koordinasi dengan pemerintah desa
setempat dan
sekitarnya untuk tertarik menjadi pesanggem
Naskah Kesepakatan Kerja sama (NKK) tg. 142.2018 kemitraan dengan gapoktan Harapan
Sejahtera Desa Baramban, Kecamatan
Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
membangun tanaman sengon (Falcataria
mollucana) seluas 70 ha (sistem tumpang
sari, 35 KK)
Koordinasi dan konsultasi ke BPSKL Wilayah
Kalimantan terkait model/pola PS (kemitraan
kehutanan) di KHDTK Tumbang Nusa

Program PS
HKm, HTR, HD, Kemitraan

Sumber: BLI, 2018.

KPHP Kahayan Hilir
(Kabupaten Pulang
Pisau, Kalimantan
Tengah)
KPH Je’neberang I
(Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan)
KPH Saddang I
(Kabupaten Tana
Toraja, Sulawesi
Selatan)

KPH Hulu Sungai
(Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan)

KPH Bondowoso
(Kabupaten
Bondowoso, Jawa
Timur)

KPH

|

Jumlah luasan

SK. 367/
Menhut-II/2004

5.000,00 BP2LHK
Banjarbaru

32. Tumbang Nusa SK. 76/MenhutII/2005

33. Borisallo

180,00 BP2LHK
Banjarbaru

SK. 177/
Menhut-II/2005

31. Rantau

Satker
Pengelola

23,60 B2P2BPTH
Yogyakarta

Luas (ha)

Surat Keputusan (SK)

30. Sumberwringin SK. 221/
Menhut-II/2004

No. Nama KHDTK
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