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Sekapur Sirih

Tahun Baru  Spirit Baru
 
Selamat tahun baru!

Layaknya sebuah tradisi, banyak orang atau komunitas menjadikan tahun baru sebagai 
momentum lembaran baru. Jejak tapak tahun lalu direnungi untuk mendapatkan pencerahan dan 
spirit baru. 

Kita tidak boleh karam dalam buaian gelombang ketidakpastian.   Masa lalu adalah pelajaran dan 
pijakan untuk mengukir prestasi masa depan.  Begitulah refleksi para pengawal kelompok kerja 
multipihak penanganan masalah tenurial kawasan hutan, Working Group on Forest Land Tenure 
yang sering disingkat WG-Tenure atau WGT saja. Mari bersama ayunkan langkah dengan  
semangat baru! 

Lalu terbitlah Warta Tenure. Media informasi yang digagas untuk berbagi pengalaman   dan 
pengetahuan tentang forest land tenure. Media ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi dalam 
menumbuhkan semangat dan komitmen baru untuk  membangun pemahaman dan tindakan 
bersama-sama. Mari kita bentangkan proses belajar, bersama mencari solusi masalah tenurial 
kawasan hutan.

Dinamika WGT sengaja dipilih menjadi menu pembuka.  Kami mengajak pembaca untuk 
mengenal WGT lebih dekat. Menu kedua adalah kajian dan opini, untuk kali ini mengangkat 
bahasan terminologi tenure dan  opini singkat berbagai pihak terhadap topik forest land tenure.  
Istilah asing ini cukup membuat pusing banyak pihak. Terlebih jika dilekatkan dengan fakta di 
lapangan.  Topik opini ini dipilih untuk mengantarkan proses pembelajaran yang lebih fokus 
sesuai mandat WGT.
 
Kami juga menyajikan info perkembangan kebijakan dan seputar kasus-kasus tenure di lapangan, 
aksi pembelajaran  mencari solusi, dan agenda yang digagas atau yang melibatkan WGT.  Sebagai 
menu penutup disuguhkan profil yang diharapkan bisa menyemangati dan meneguhkan 
komitmen belajar bersama.
  
Banjir bandang dan tanah longsor yang terus melanda negeri ini sepertinya semakin menegaskan, 
bahwa kita harus bersikap dan bertindak lebih bijak terhadap alam.  Saling tuding dan saling 
menyalahkan tidak akan mengurangi derita rakyat jelata yang menjadi korban.  Membangun 
inisiatif belajar bersama  mungkin akan membuka peluang untuk menemukan solusi konstruktif.

Tentu kami tidak bisa menjamin kepuasan dalam sajian menu awal ini.  Kami mengharapkan 
feedback dari pembaca untuk perbaikan menu pada edisi berikutnya.  Oleh karena itu terbitan edisi 
perdana ini disuguhkan sebagai edisi khusus!

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami persembahkan kepada semua 
pihak yang berkontribusi dan mendukung terbitnya Warta Tenure. 

Salam hangat dan jabat erat...

Redaksi..

3



Working Group on Forest Land Tenure     www.wg-tenure.org  -  Warta Tenure  Nomor 1 - Januari 2006

Dinamika WG Tenure

IMAN SANTOSO MUAYAT A.M. MARTUA SIRAIT SUWITO EMILA LIA AMALIA ANIS ROHMANI

Mungkin masih ada yang belum mengetahui keberadaan WG-Tenure 

dan belum mengikuti perkembangannya. Untuk itulah kami sajikan 

rubrik ini agar dinamika WG-Tenure tidak asing lagi bagi kalangan 

yang lebih  luas.

  

Working Group Tenure (WG-Tenure) adalah kelompok 

kerja multipihak yang menangani masalah penguasaan 

tanah (land tenure) di dalam kawasan hutan. Kelompok 

kerja ini terbentuk atas inisiatif Pemerintah dan berbagai 

kalangan yang memiliki perhatian terhadap permasalahan 

konflik tenurial sebagai respon positif dalam upaya 

mencari solusi atau pemecahannya.

  

Latar belakang

Realitas konflik pertanahan di kawasan hutan telah 

mencapai titik kritis dan berdampak terhadap kerusakan 

hutan, lingkungan, kemiskinan, pemiskinan dan ketidak 

pastian dalam pengelolaan sumberdaya hutan.  Merespon 

kondisi tersebut Pemerintah Indonesia telah berkomitment 

kepada CGI (Consultative Group for Indonesia) - Komitmen 

nomor 11, tanggal 1 Februari 2000, untuk menyelesaikan 

masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, salah 

satunya melalui pembentukan WG-Tenure. 

Pada saat yang hampir bersamaan TAP MPR no IX tahun 

2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam dilahirkan dan memandatkan kepada DPR dan 

Pemerintah, antara lain;  mengkaji dan merevisi kebijakan 

yang terkait dengan SDA, menyelesaikan konflik serta 

menata kembali sitem penguasaan, pemilikan penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agraria (tanah dan sumber 

daya alam lainnya), guna tercapainya kepastian dan 

perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi 

seluruh rakyat Indonesia.

 

Bermula dari diskusi-diskusi kelompok kecil dan 

lokakarya persiapan pada pertengahan tahun 2000, 

kemudian Departemen Kehutanan bersama para mitranya 

(DFID, NRMP, FF, ICRAF, serta Lembaga non Pemerintah 

lain) mempersiapkan pembentukan Working Group ini.  

Lokakarya pembentukan Working Group Tenure 

diselenggarakan pada bulan November  2001 dan pada saat 

itu diresmikan sebagai kelompok kerja multipihak 

penanganan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan.  

Keanggotaan

Kelompok Kerja ini bersifat independen, keanggotaannya 

terdiri dari lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau orga-

nisasi non pemerintah, BUMN dan swasta, masyarakat 

adat dan kelompok masyarakat lainnya. Pada saat ini 

anggota Working Group Tenure diwakili oleh 34 lembaga 

(Daftar anggota pada halaman 27). Setiap angggota diper-

lengkapi surat tugas dari masing-masing instansi/lemba-

ganya. Departemen Kehutanan bertindak sebagai pendu-

kung dan memberikan fasilitas sekretariat.  WG-Tenure 

juga telah dilengkapi dengan Dewan Pengurus yang 

ditunjuk mewakili para pihak dari berbagai latar belakang. 

Bagan kepengurusan WG Tenure dan hubungannya dengan 

Working Group yang lain

Program kerja:

Lokakarya pembentukan pada 27-28 November 2001 di 

Bogor, memberikan mandat kepada WG-Tenure sebagai 

berikut:

£ Inventarisasi konflik pertanahan di kawasan hutan 

secara bersama

£ Identifikasi pola konflik pertanahan di kawasan hutan

£ Identifikasi pola-pola penyelesaian konflik pertanahan 

di kawasan hutan

£ Merekomendasikan pola, methodology, dan intrumen 

penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan 

£ Membagi proses belajar ini kepada para pihak.

Mengenal WG-Tenure lebih dekat

Bidang Responsi
Emila Widawati

DEPHUT, BPN, 
DEPDAGRI

Dewan Pengurus WG-Tenure
Koord: Ir. Iman Santoso, MSc.
Wkl: Ir. Muayat Ali Muhshi

Sekrt: Ir. MartuaT. Sirait, Msc.

Koordinator Eksekutif
Ir. Suwito

Bid. Adm. & Keuangan
Lia Amalia

Working Goup 
Sejenis

Bidang Database
Anis Rohmani
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Sub - WG Bidang Data Base

£ Kompilasi data Base Konflik dari berbagai pihak

Sub - WG Bidang Responsi

£ Audiensi & konsultasi dengan Departemen & Institusi 

terkait (Dephut, Depdagri, BPN)

£ Mendiskusikan pola-pola konflik pertanahan di kawas-

an hutan & pengalaman negara lain menghadapinya.

£ Mengelola diskusi kelompok mengenai berbagai 

masalah pertanahan di kawasan hutan.

Sekretariat

£ Mengelola informasi dan proses belajar.

£ Mengelola administrasi dan perangkat kerja.

Sumberdaya

Kegiatan WG Tenure dapat berjalan atas dukungan 

ruangan sekretariat dari Dephut, dana dan tenaga relawan 

(baik anggota maupun non anggota), serta kerjasama 

dengan lembaga-lembaga mitra.

 

Apa yang sudah dilakukan?

Working Group Tenure telah mulai mendiskusikan pola-

pola konflik pertanahan di kawasan hutan melalui 

roundtable discussion. Roundtable discussion pertama 

diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2003 untuk 

membahas kasus-kasus tenurial bersama kelompok 

lembaga pemerintahan.  Roundtable discussion kedua 

diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2005 untuk 

membahas kasus-kasus tenurial bersama kelompok dunia 

usaha kehutanan.  Roundtable discussion ketiga untuk 

membahas kasus-kasus tenurial bersama kelompok 

masyarakat sipil masih dalam tahap persiapan.

WG-Tenure juga terlibat aktif dan mendukung berbagai 

diskusi masalah aktual di lapangan, seperti kasus-kasus 

tenurial di Lampung, kabupaten Wonosobo dan kawasan 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak.   

Beberapa kegiatan lain yang sudah mulai dilakukan 

diantaranya adalah mengelola informasi dan proses belajar 

melalui penerbitan publikasi dan penggunaan teknologi 

informasi; mendiskusikan hasil-hasil penelitian; kompilasi 

database kasus tenurial;  menggalang sumberdaya dan 

pendanaan kegiatan kepada anggota dan mitra, serta 

mengangkat Badan Pelaksana/Eksekutif untuk 

meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan tugas-

tugas harian.  

    

Apa yang akan dilakukan berikutnya?

Sejak bulan Desember 2005 WG Tenure telah merekrut 

Asisten Eksekutif yang bekerja full time meliputi Asisten 

Bidang Responsi, Bidang Database dan Bidang 

Administrasi Keuangan.  Beberapa agenda kegiatan 

prioritas diantara-nya sebagai berikut;

(1) Menyediakan publikasi dan media untuk pertukaran 

informasi dan proses belajar bersama.

(2)  Mengelola pertemuan diskusi pengembangan wacana 

dan kasus tenurial

(3) Memfasilitasi kegiatan pembelajaran multipihak dan 

kajian kasus untuk pengembangan mekanisme 

penyelesaian konflik tenurial

(4) Mendukung pengakuan dan pemberdayaan 

masyarakat hukum adat di kawasan hutan

(5) Kompilasi database kasus tenurial dari berbagai 

lembaga

(6) Monitoring kasus-kasus tenurial dan perkembangan 

kebijakan. ***

Informasi selengkapnya dapat diakses dalam www.wg-tenure.org 

Martua Sirait dalam Roundtable discussion 
WGT-APHI
Jakarta, Februari 2005

Muayat Ali Muhshi dalam Roundtable 
discussion I bersama Unsur Pemerintahan
Bogor, Oktober 2003

Iman Santoso dalam Roundtable 
discussion WGT-APHI
Jakarta, Februari 2005
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Memahami terminologi “Tenure”

Diadaptasi oleh Emila dan Suwito dari berbagai sumber 

Penggunaan istilah “tenure” sering mencuat tatkala terjadi 

konflik yang berkepanjangan antara berbagai pihak yang 

saling mempertahankan hak penguasaan terhadap lahan 

atau sumber daya alam. Saling klaim atas hak mewarnai 

tuntutan yang sering diikuti dengan aksi-aksi perlawanan. 

Hingga saat ini semangat masyarakat adat dan 

pendukungnya untuk mengembalikan hak-hak ulayat, 

termasuk tuntutan pengembalian hak hutan adat tak 

pernah kunjung reda. Semua itu bermuara pada masalah 

land tenure yang sering menjadi “grey area”.  

Menurut  Bruce (1998) dalam Review of tenure terminology, 

istilah “tenure” berasal dari jaman feodal Inggris. Setelah 

menduduki Inggris tahun 1066, bangsa Normandia 

menghapuskan hak-hak masyarakat atas tanahnya, dan 

mengganti hak tersebut hanya sebagai pemberian grant 

(bantuan) dari pemerintahan baru.

Beberapa sumber menjelaskan bahwa kata tenure berasal 

dari kata dalam bahasa Latin “tenere” yang mencakup arti: 

memelihara, memegang, memiliki. land tenure berarti 

sesuatu yang dipegang dalam hal ini termasuk hak dan 

kewajiban dari pemangku lahan (“holding or possessing” = 

pemangkuan atau penguasaan). Land tenure adalah istilah 

legal untuk hak pemangkuan lahan, dan bukan hanya 

sekedar fakta pemangkuan lahan.  Seseorang mungkin 

memangku lahan, tetapi ia tidak selalu mempunyai hak 

menguasai. 

Sistem “land tenure” adalah keseluruhan sistem dari 

pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, 

maupun oleh sistem lokal. --Sebuah sistem 'land tenure” 

sulit dimengerti kecuali dikaitkan dengan sistem ekonomi, 

politik dan sosial yang mempengaruhinya. [Bruce, 1998]

Pengertian tentang land and resource tenure yang umum 

dipahami oleh para pemerhati masalah-masalah sosial 

mengacu pada relasi sosial yang ditentukan dalam setiap 

sistem penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan tanah dan 

sumber alam lainnya, baik yang diakui maupun yang tidak 

diakui oleh hukum Negara yang berlaku.  Relasi sosial ini 

bisa terbentuk diantara individu dalam satu kelompok 

masyarakat, antara kelompok masyarakat satu dengan 

kelompok masyarakat lainnya, termasuk pula antara 

rakyat dan pemerintah dalam suatu negara.  Dalam 

memahami relasi sosial ini maka terkandung pula di 

dalamnya berbagai perpektif seperti relasi gender, kelas 

(baik dari perspektif sosial maupun ekonomi), hubungan 

antar etnik, budaya dan kelompok umur. [International 

Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia, 2004]

 

Tenure system is a bundle of rights 

Untuk memudahkan pengamatan dan analisis, seringkali 

masalah tenurial sistem ini dilihat sebagai sekumpulan 

atau serangkaian hak-hak (tenure system is a bundle of rights) 

yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban 

(obligation). Hal ini didasarkan pada kenyataan lapangan 

seringkali ditemukan, bahwa hak-hak atas tanah dan 

sumber-sumber alam ini bersifat multidimensi dan 

berlapis-lapis. Tidak jarang terjadi, orang atau kelompok 

orang yang berbeda-beda mempunyai hak pada sebidang 

tanah atau sesuatu sumber alam yang sama. 

Misalnya pada sebagian dari sistem “kepemilikan” tanah 

adat, meskipun dikenal hak individu untuk “memiliki” 

sebidang tanah, namun individu tersebut tidak 

mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut ke 

orang lain secara bebas tanpa ikut campurnya keluarga 

dan/atau komunitas dimana tanah itu berada. Pohon-

pohon tertentu yang berumur panjang misalnya, punya 

aturan sistem kepemilikan dan pemanfaatan tertentu yang 

kadang-kadang tidak terkait dengan kepemilikan tanah 

dimana pohon itu terdapat. Sistem ini bisa berbeda untuk 

jenis tumbuhan lain yang tumbuh semusim, misalnya.

Ini adalah salah satu contoh sederhana dimana hak untuk 

menguasai, memanfaatkan, mengelola, mengalihkan 

kepemilikan tidak selalu berada pada orang yang sama. 

Dengan demikian pengertian “bundle of rights”  dalam 

resource tenure sistem, memunculkan serangkaian hak 

tertentu dan pembatasan-pembatasan tertentu atas hak-

seringkali masalah 

tenurial sistem ini 

dilihat sebagai 

sekumpulan atau 

serangkaian hak-hak 

(tenure system is a 

bundle of rights) yang 

mana di dalamnya 

juga terkandung 

makna kewajiban 

(obligation).

“
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hak tersebut. Berdasarkan sudut pandang ini, pada setiap 

tenure sistem masing-masing hak termaksud setidaknya 

mengandung tiga komponen hak, yakni:

i) Subyek hak, yang berarti pemangku hak atau pada 

siapa hak tertentu dilekatkan.  Subyek hak bervariasi 

bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu 

komunitas, kelembagaan sosial ekonomi, bahkan 

lembaga politik setingkat Negara.

ii) Obyek hak, yang berupa persil tanah, barang-barang 

atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, 

barang-barang tambang atau mineral yang berada di 

dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan 

barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu 

kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau 

wilayah udara tertentu.  Obyek hak termaksud harus 

bisa dibedakan dengan alat tertentu, dengan obyek 

lainnya. Untuk obyek hak berupa suatu persil tanah 

atau kawasan perairan, batas-batasnya dapat diberi 

suatu symbol.  Obyek hak bisa bersifat total bisa juga 

parsial.  Misalnya, seseorang yang mempunyai hak 

atas pohon sagu tertentu, tidak dengan sendirinya 

mempunyai hak atas tanah dimana pohon sagu itu 

berdiri.

iii) Jenis haknya, setiap hak selalu dapat dijelaskan 

batasan dari hak tersebut, yang membedakannya 

dengan hak lainnya.  Dalam hal ini jenis-jenis hak 

merentang dari hak milik, hak sewa, hingga hak pakai, 

dan lain sebagainya, tergantung bagaimana 

masyarakat yang bersangkutan menentukannya.  

Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan 

kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain 

(mulai dari individu lain hingga Negara) dan 

keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu.

Dalam mengamati masalah land and resource tenure, penting 

pula memperhatikan aspek de jure dan de facto. Istilah de jure 

digunakan untuk menunjukkan kepemilikan formal yang 

berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah 

oleh Negara atau pemerintah yang berkuasa saat itu. 

Penguasaan kawasan hutan di Indonesia oleh Negara 

adalah contoh dari kepemilikan de jure ini.  Sementara itu 

istilah de facto mengacu pada cara-cara kepemilikan, 

penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, 

digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh masyarakat 

setempat.

Terkait dengan sistem tenure, ada juga penggunaan istilah 

land ownership yang diartikan sebagai kepemilikan 

terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau 

kepentingan atas lahan. Kepemilikan lahan atau 

hak/kepentingan atas lahan dapat diatur dalam 

bermacam-macam sistem tenurial, yang secara luas terbagi 

menjadi dua kelompok.  Kelompok pertama adalah 

tenurial yang diakui dan diatur dalam hukum-hukum 

Negara, sementara kelompok kedua adalah sistem tenurial 

yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait 

dengan praktek-praktek tradisional (tenurial secara adat). 

[Cromwell 2002]

Keamanan Tenure/Tenure Security

Lebih jauh mengenai 'land tenure” hal yang harus dicermati 

adalah sekuritas/jaminan keamanan tenure (tenure 

security). Bruce (1998) menjelaskan, dari satu sisi 

pemangkuan dinyatakan aman apabila pemerintah atau 

orang lain tidak dapat mencampuri pemangku lahan 

dalam hal penguasaan dan pemanfaatan. Sebagai contoh, 

meskipun waktu sewa lahan sangat singkat, misal 1 bulan, 

namun apabila dalam jangka waktu tersebut penyewa 

merasa yakin dapat mempertahankan lahan sewanya, 

maka pemangkuan ini berarti aman. Hal ini berimplikasi 

pada keyakinan dalam sistem legal dan akan 

menghilangkan kekhawatiran akan kehilangan hak.

Sementara itu ahli ekonomi memandang ada faktor kedua 

yang mempengaruhi keamanan pemangkuan selain yang 

telah disebutkan di atas, yaitu jangka waktu yang panjang. 

Satu bulan waktu pemangkuan (seperti contoh di atas) 

secara ekonomis tidak aman karena terlalu singkat. 

Istilah de jure 

digunakan untuk 

menunjukkan 

kepemilikan formal 

yang berdasarkan 

hukum ....., sementara 

itu istilah de facto 

mengacu pada cara-

cara kepemilikan, 

penguasaan, atau 

pemanfaatan yang 

dipercayai, digunakan, 

dikenal dan 

diberlakukan oleh 

masyarakat setempat

“

”
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Di satu sisi sistem yang 

diatur oleh hukum 

Negara masih sangat 

lemah dalam 

operasionalnya. 

Sementara sistem yang 

diatur secara tradisional 

tidak terdokumentasi dan 

seringkali kurang 

mendapat dukungan 

secara hukum, sehingga 

keamanan sebagai 

pemegang hak kurang 

memadai.
 [Cromwell, 2002]

“

”
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Ini berkaitan dengan insentif dari penanaman modal. 

Sebagai ilustrasi, orang yang menyewa lahan selama satu 

tahun tidak akan menanam pohon karena mereka tidak 

punya harapan untuk dapat memanfaatkan kayunya 

dalam jangka waktu tersebut.  Dari aspek ekonomi, 

keamanan pemangkuan terkait dengan jangka waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan modal.  Apabila jangka 

waktu pemangkuan terlalu pendek atau tidak ada 

kepastian penanaman modal, maka bisa dikatakan bahwa 

pemangku kehilangan sekuritas/jaminan keamanan atas 

hak pemangkuannya.

pihak yang memanfaatkan hutan akan mendapatkan 

insentif yang relatif kecil, bahkan dapat kehilangan status 

legalnya dalam berinvestasi, mengelola dan melindungi 

sumberdaya hutan. [Forest Trends]

Salah satu faktor penting sebagai kekuatan persuasif dari 

“tragedy of the common” (yang ditulis Garet Hardin, 1968) 

adalah adanya keyakinan bahwa kepemilikan lahan priba-

di (private land ownership) akan meningkatkan insentif indi-

vidu untuk mengelola sumberdaya alam secara lestari. 

Faktor ketiga yang dapat ditambahkan 

d a l a m  m e m a h a m i  k e a m a n a n  

pemangkuan adalah persyaratan dari 

hak-hak penuh atas lahan. Sebagai 

gambaran dicontohkan meskipun 

k e a m a n a n  p e m a n g k u a n  l a h a n  

berlangsung selamanya bahkan dapat 

diwariskan, namun dalam hal ini 

belum (semua) terpenuhi hak-haknya 

atas tanah tersebut karena misalnya 

mereka tidak dapat menjual dan 

membeli tanah secara bebas. Dalam hal 

ini, istilah pemangkuan (cenderung 

berarti) kepemilikan individu.

Forest Trends menerangkan, faktor 

kunci dari jaminan keamanan tenure 

adalah pengakuan secara legal dan 

dukungan terhadap hak-hak milik 

(property rights), adanya sistem 

a r b i t r a s e  p e n g a d i l a n  s e c a r a  

i n d e p e n d e n ,  m e k a - n i s m e  d a n  

organisasi pengatur kebijakan yang 

efektif, dan konstituen politik yang 

mendukung. Derajat kepentingan dari 

masing-masing elemen ini bersifat 

relatif dan berbeda pada masing-

masing tempat, tetapi sangat 

diperlukan untuk memastikan jaminan keamanan 

selamanya.Berbicara masalah keamanan/ sekuritas, di 

banyak negara berkembang dua kelompok sistem tenurial 

(yang diatur oleh hukum Negara dan yang diatur secara 

tradisional), dalam kenyataannya kedua-duanya kurang 

aman. Di satu sisi sistem yang diatur oleh hukum Negara 

masih sangat lemah dalam operasionalnya. Sementara 

sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi 

dan sering-kali kurang mendapat dukungan secara 

hukum, sehingga keamanan sebagai pemegang hak 

kurang memadai. [Cromwell, 2002]

Mengapa jaminan keamanan tenure (tenure security) itu 

penting? Tanpa jaminan keamanan akan hak-haknya, para 

Pendapat  ini menegaskan, 

(hanya) masyarakat yang me-

miliki jaminan keamanan tenure 

atas lahan yang dipang-kunya 

a k a n  t e r m o t i v a s i  u n t u k  

berinvestasi jangka panjang dan 

bertanggungjawab atas kepastian 

kelangsungan produksi. [Vivian, 

1991]

Merujuk pada paradigma atas hak 

kepemilikan dalam kehidupan 

pertanian, kehilangan jaminan 

keamanan penguasaan lahan 

(tenure security) menyebabkan 

petani tidak yakin bahwa mereka 

dapat mengambil manfaat dari 

lahan dan modal mereka sendiri.  

Pada kondisi yang seperti ini 

petani lebih mengutamakan untuk 

keperluan konsumsi saat ini 

daripada investasi jangka panjang, 

s e r t a  m e m a k s i m a l k a n  

pemanfaatan lahan dan sumber-

s u m b e r  k a y u  d a r i p a d a  

menerapkan strategi produksi 

yang lestari. [Wood & Walker]

Istilah common property

Sebagai tambahan bahan dalam pemahaman “tenure”,  

istilah yang  sering muncul  adalah “common property”.  

Istilah “common” berarti sebuah area dimana seluruh 

pemangku lahan dalam suatu wilayah mempunyai hak 

untuk melakukan aktivitas seperti mengambil rumput dan 

mengumpulkan kayu. Menurut sejarah, ini bukan sebuah 

bentuk kepemilikan namun sebuah pola jaminan 

penggunaan secara sah dimana seluruh anggota secara 

bebas boleh menggunakan tanah secara simultan. [Bruce, 

1998]

Pada tahun 1968, Garret Hardin memperkenalkan konsep 

tentang “sebuah tragedy yang terjadi terhadap common”.  
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Dia berpendapat bahwa common dalam pengertian seperti 

di atas, tidak terelakkan akan dimanfaatkan melebihi 

kapasitas dan akan terdegradasi.  Kerusakan sumber-daya 

alam ini tidak dapat dihindari karena masing-masing 

pengguna akan memanfaatkan semaksimal mungkin 

sumberdaya yang ada.  Sebagai respon dari  pendapat 

tersebut beberapa ahli ekonomi sumberdaya alam dan 

yang lainnya berpendapat  bahwa pada  “common” area 

bukan berarti pemanfaatan tidak diatur.  Pemanfaatan 

dibatasi pada “common” area, karena hanya masyarakat 

anggota yang mempunyai hak untuk memanfaatkan area 

tersebut.  Beberapa area “common” memiliki aturan dalam 

pembatasan penggunaan (seperti pembatasan musim 

untuk pengambilan rumput,  pembatasan tipe pakan 

ternak yang dapat diambil, dan lain-lain). 

Ada perbedaan baru yang dibangun dari istilah di atas 

yaitu “open access” atau akses terbuka dimana tidak ada 

pembatasan penggunaan dan pemanfaatan dari “common 

resources”.  Istilah yang kedua adalah “common property” 

yang diartikan sebagai suatu situasi dimana terdapat 

kontrol terhadap penggunaan dan pemanfaatan 

sumberdaya. “Common Property” bukan suatu istilah resmi 

dan tidak cukup jelas pengertiannya.
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Sebuah kampung di dalam Kawasan Taman Nasional 
Batang Gadis, Sumatera Utara
Foto: Dok. Suwito & Sujatnika

Kosa kata lain terkait istilah Tenure  [Bruce, 1998]

« Akses (access): Fasilitas untuk memanfaatkan lahan 

atau sumberdaya lain

« Struktur  agraria (Agrarian structure):  Pola distribusi 

lahan

« Perubahan agraria (Agrarian reform): upaya untuk 

merubah struktur agraria yang meliputi antara lain 

land reform, land tenure reform, dan perubahan lain 

yang mendukung.

« Tenure reform  diterjemahkan sebagai perubahan 

pemangkuan secara legal yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun masyarakat lokal.   Tenure reform 

berbeda dengan land reform. Land reform mencakup 

pendistribusian ulang pemangkuan lahan dan akan 

merubah sistem agraria, sementara tenure reform  tidak 

merubah pemangku lahan namun hanya merubah 
 hak-haknya.

« Common: lahan atau sumberdaya alam lain yang 

digunakan secara terus menerus oleh anggota 

masyarakat.

« Common property: sebuah “common” dimana hanya 

masyarakat anggota yang dapat memanfaatkannya 

dan terdapat pengawasan penggunaan

« Common property institution:  sebuah organisasi 

yang mengelola “common property”, atau hak 

pengelolaan “common property” itu sendiri

« Land tenure: hak-hak atas tanah

« Private property: aset yang dimiliki oleh swasta/non 

pemerintah (pribadi maupun kelompok)

« Public property: asset yang dikuasai oleh pemerintah
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Apa kata mereka tentang  “forest land tenure”
WG-Tenure memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk mengemukakan opininya secara independen, opini  

individu dan bukan atas nama institusi. Opini bisa berupa persepsi atau pemahaman terhadap topik yang disuguhkan, 

analisis singkat, usulan aksi penyelesaian masalah atau juga bisa berupa untaian kalimat pesan bermakna. Mari kita simak 

pendapat mereka!  

Myrna A. Safitri, Peneliti Independent (Kandidat Ph.D Leiden University, 
Netherland)

Bahwa kepastian tenurial terkait  erat dengan pelestarian hutan dan penyelesaian konflik 

adalah tesis yang sangat populer dalam diskursus akademik, pembangunan dan gerakan 

sosial. Kepastian tenurial atau tenure security adalah kunci untuk mendorong masyarakat 

melestarikan hutan sekaligus menciptakan keadilan dalam pengelolaan hutan.  Oleh karena 

itu membedah berbagai macam persoalan terkait dengan pengakuan/ pemberian hak 

tenurial untuk masyarakat pada kawasan hutan tentu sangat penting. Tetapi, pada situasi 

sekarang ini, saya berpandangan bahwa hal itu perlu ditingkatkan lebih jauh dengan juga 

mendiskusikan apa yang sebenarnya yang kita inginkan untuk menciptakan kepastian 

tenurial itu. Tentu saja, untuk hal ini jawabannya tidaklah dengan menyatakan, secara 

sederhana, “Kembalikan atau berikanlah hak-hak tenurial kepada masyarakat.” Tetapi yang kita  

butuhkan sekarang adalah pemikiran yang konkrit, utuh dan mendalam tentang apa bentuk 

hak tenurial itu? elemen-elemen dasar apa yang perlu tersedia untuk menyatakan bahwa hak 

tenurial itu bersifat 'pasti'? apa yang kita maknai dengan kata “kepastian”? terakhir, 

mampukah kerangka hukum kehutanan dan pertanahan yang ada menyediakannya?

Iman Santoso, Sekretaris Badan Planologi Kehutanan (Dephut)

Masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan hutan saat ini sebagian besar diakibatkan 

oleh penguasaan negara atas sumberdaya hutan yang tidak/belum dipersepsi secara 

benar oleh seluruh pihak. Kini saatnya Pemerintah maupun pihak-pihak lain yang concern 

akan sumberdaya hutan Indonesia memahami dan mengkaji kembali masalah-masalah 

tenurial kawasan hutan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan adil atas konflik-konflik 

pemanfaatan lahan dan hasil hutan yang selama ini terjadi. Working Group on Forest Land 

Tenure diharapkan dapat membantu memfasilitasi proses belajar bersama dalam 

memahami masalah-masalah tersebut dan mencari solusi terbaik. 
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Irwan Nirwana, Deputi Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Saat ini konflik di kehutanan cukup komplek,artinya banyak pihak yang terlibat dan 

terkait. Konflik bisa terjadi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah (sebagai 

pengelola kawasan hutan dan hutan), antara pihak masyarakat dengan pihak pengusaha, 

serta pihak pemerintah dengan pihak pengusaha. Secara umum, konflik ini 

menggambarkan semerawutnya penataan agraria di negara kita. Secara khusus konflik 

menggambarkan konsepsi dan pengelolaan kehutanan yang tidak baik. Artinya dalam 

pengelolaan hutan ada ketidakseimbangan keuntungan atau manfaat dari setiap pihak 

yang terlibat dan terkait. Dalam tataran praktis di lapangan, dapat dilihat dari pertempuran 

konsepsi dan praktek pengelolaan didasarkan kepentingan “ekonomi-politik” yang 

dominan. Dari sini kita dapat melihat bahwa siapa yang kuat “modal dan kuasa” dialah 

yang mendominasi dan menang. Dan saya pikir keberadan WG Tenurial sudah 

memposisikan diri untuk berkumpulnya para pihak (terutama yang bersengketa) dan 

dapat mencari solusi yang adil, tidak hanya di forum tapi di lapangan kerja. Karena saya 

berpandangan sangat tidak mungkin DEPHUT sendirian dapat menyelesaikan masalah 

dengan adil, karena DEPHUT sendiri bagian dari yang bermasalah.

Salah satu penyebab konflik di wilayah kehutanan, yang mendapat perhatian sangat 

minim adalah masalah TATA BATAS antara kawasan hutan dan non hutan. Sebenarnya 

sudah ada inisiatif dari teman-teman mengenai tata batas. Yang lebih penting adalah 

bagaimana hasil inisiatif dan temuan di lapangan menjadi pengetahuan publik, inilah yang 

belum dilakukan. Persoalannya tidak hanya selesai pada tuntasnya pemetaan tata batas 

hutan, tapi pada penentuan tata batas yang baik sebagaimana dalam peraturan yang mana 

melibatkan berbagai pihak (bukan sepihak). Persoalan lain adalah dalam penentuan dan 

penetapan tatabatas sering terjadi tumpang tindih klaim.  Kita perlu melakukan kajian 

yang cukup mendalam mengenai tatabatas wilayah hutan dan non hutan ini. Selanjutnya 

hasilnya dikampanyekan dengan baik sehingga mengenai TATABATAS menjadi 

pengetahuan publik luas, tidak hanya pengetahuan para pemegang kekuasaan, karena hal 

ini kecenderungannya terjadi penyelewengan.
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Dr. Hariadi Kartodihardjo, Fakultas Kehutanan IPB

Apabila forest land tenure diletakkan sebagai masalah ekonomi politik, maka pasokan 

(supply) untuk menyelesaikannya dapat tidak terkait dengan besarnya permintaan 

(demand). Dinamika politik yang cenderung berjangka pendek tidak mempunyai logika 

yang konsisten untuk menganggap forest land tenure (bahkan hanya) sebagai masalah, 

meskipun menentukan perkembangan ekonomi dan keadilan dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan. Tetapi dalam logika politik sesaat, dapat bekerja dengan arah yang 

sebaliknya. Maka langkah taktis sama pentingnya dengan landasan filosofis dan ideologis 

bagi pegiat forest land tenure. 
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Ir. Nana Suparna, Ketua II Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Persoalan yang berkaitan dengan Forest Land Tenure, tampak semakin marak 

bermunculan bahkan sudah banyak berkembang menjadi konflik yang sulit 

dikendalikan. Pihak pemerintah yang semestinya paling berwenang dalam hal 

pengaturan pemafaatan lahannya juga tampak kewalahan dan boleh dibilang belum 

menemukan solusi konkrit yang aplikatif dan bisa disetujui dan ditaati oleh semua pihak 

terkait.  Padahal dari aspek legal formal, dukungan dari lembaga dan instansi 

pemerintah terkait juga telah dilakukan (TAP MPR No. IX/2001; UU no. 41/1999; 

Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999) namun realitasnya di lapangan belum bisa 

diterapkan secara efektif. Kasus-kasus tenurial akan potensial selalu bermunculan 

selama tidak ada titik temu atau jalan tengah antara pihak-pihak yang terkait. Saling 

tuding antar pihak (masyarakat, pengusaha, dan pemerintah) yang dianggap sebagai 

pemicu munculnya permasalahan selama ini, juga sama-sama  merasa mempunyai 

pembenaran logis masing-masing.  Janganlah perbedaan persepsi tentang hak-hak atas 

tanah menjadi penghambat terselenggaranya pengelolaan lahan dan hutan secara 

ekonomi dan berkelanjutan,  tetapi mari kita bekerja bersama mengelola dan 

memanfaatkan lahan dan hutan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan 

akses masing-masing pihak untuk kepentingan bersama, sehingga masing-masing 

pihak menerima manfaat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Christine Wulandari  Pro Poor Agreement (PPA) National Coordinator, 
Yayasan WWF Indonesia

Tenurial atas tanah dan sumberdaya alam bagi masyarakat di dalam kawasan konservasi 

hendaknya diberikan perhatian khusus dalam kemungkinan adanya “hukum peralihan 

tentang masyarakat hutan adat” antara hukum yang sekarang ada menuju hukum yang 

lebih mempertimbangkan kondisi de facto di lapangan. Secara de facto, hampir semua 

kawasan konservasi di Indonesia banyak terdapat pemukiman, lahan garapan, serta sarana 

dan prasarana. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat adat tersebut merusak hutan 

dan akan terus demikian apabila pemerintah atau lembaga yang berwenang dapat segera 

mempunyai program dalam pemenuhan kebutuhan penghidupan mereka (sandang, 

pangan, papan, kesehatan dan pendidikan). 

Diperlukan adanya “perubahan tindakan secara nyata dan segera”  berupa kebijakan yang 

terarah dan terstruktur oleh pemerintah atas pemasalahan tenurial tanah dan sumberdaya 

alam dalam hutan dan kawasan konservasi lainnya. Hal ini akan memberikan rasa “in 

secure” bagi masyarakat. Selain itu juga akan mempertinggi “sense of belonging” mereka 

sehingga lebih tenang dan sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan di lahan 

garapannya secara berkelanjutan.
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Pemantapan Kawasan Hutan
Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan

Diadaptasi oleh Suwito dan Emila dari www.dephut.go.id

Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar merupakan 
kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah 
Brasil dan Zaire. Dalam 20 tahun mendatang hutan dan 
kehutanan Indonesia akan menghadapi tantangan yang 
kian besar.  Pesatnya pertambahan penduduk,   
meningkatnya kebutuhan lahan dan komsumsi kayu, 
persaingan global industri kehutanan dan dinamika akses 
masyarakat terhadap sumber daya hutan merupakan 
tantangan yang harus dihadapi oleh sektor kehutanan pada 
masa mendatang. 

Dari sisi kependudukan, sensus BPS tahun 2003 
mengindikasikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 
220 juta orang. CIFOR (2004) dan BPS (2000) 
menggambarkan bahwa kurang lebih 48.8 juta orang 
diantaranya tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 
10.2 juta diantaranya tergolong dalam katagori miskin. 
Penduduk yang bermata pencaharian langsung dari hutan 
sekitar 6 juta orang dan sebanyak 3,4 juta orang diantaranya 
bekerja di sektor swasta kehutanan. Secara tradisi, pada 
umumnya masyarakat tersebut memiliki mata pencaharian 
dengan memanfaatkan produk-produk hutan, baik kayu 
maupun bukan kayu. 

Menteri Kehutanan melalui surat keputusan nomor 
456/Menhut-VII/2004 tanggal 29 Nopember 2004  
menetapkan lima program prioritas Departemen 
Kehutanan untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, 
meliputi; (1) Pemberantasan pencurian kayu di hutan 
negara, dan perdagangan kayu ilegal; (2) Revitalisasi sektor 
kehutanan, khususnya industri kehutanan; (3) Rehabilitasi 
dan konservasi sumber daya hutan; (4) Pemberdayaan 
ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dan di 
sekitar kawasan hutan; (5) Pemantapan kawasan hutan.

Badan Planologi Kehutanan  telah menindaklanjuti 
kebijakan pemantapan kawasan hutan itu dalam Rencana 
Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005 (SK Kepala 
Baplan No. 98/VII-SET/2004. Dalam Surat Keputusan 
tersebut dinyatakan bahwa Pemantapan kawasan hutan 
merupakan hal penting untuk mendukung pengelolaan 
hutan lestari. Oleh karena itu kemantapan kawasan hutan 
yang legitimate (diterima oleh berbagai pihak) perlu 
diwujudkan secara optimal dengan didukung oleh 
perencanaan makro yang diacu oleh semua pihak, 
pengembangan sistem informasi kehutanan melalui 
penyajian data dan informasi kehutanan yang berkualitas, 
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh dinyatakan dalam rencana kerja Baplan 
Departemen Kehutanan tahun 2005, visi Baplan adalah 

“Terwujudnya perencanaan makro kehutanan dan 
Kemantapan Kasawan Hutan untuk mendukung 
pengelolaan hutan lestari serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat”.  Dalam mengemban visi tersebut Baplan 
merencanakan beberapa kegiatan,  antara lain pengukuhan 
kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, dan 
perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 

Kebijakan pemantapan kawasan hutan ini tidak terlepas 
dengan masalah tenurial yang selama ini belum dapat 
diselesaikan dengan baik. Bentuk kegiatan-kegiatan yang 
telah direncanakan oleh Baplan Kehutanan tersebut 
diharapkan dapat mewujudkan suatu kawasan hutan yang 
mantap dan legitimate dengan batas yang jelas, sehingga 
masalah tenurial di kawasan hutan dapat ditangani.  
Berkurangnya konflik pertanahan yang terjadi di kawasan 
hutan berarti akan dapat mendukung fungsi hutan secara 
optimal baik secara ekonomis, sosial, dan ekologi.

Upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan 
tidak terlepas dari pengakuan pemerintah terhadap 
masyarakat dan hak adat.  UU 41/1999 tentang Kehutanan 
secara ringkas juga mengatur keberadaan masyarakat, hak 
adat atas hutan, dan peran masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan.  Secara jelas disebutkan dalam 
Bab IX pasal 67 tentang masyarakat adat, bahwa masyarakat 
hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada 
dan diakui keberadaannya berhak memungut hasil hutan 
untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengelola 
hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku asalkan tidak 
bertentangan dengan undang-undangSementara itu  
Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 
tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat 
masyarakat hukum adat, secara jelas mengatur pelaksanaan 
penguasaan tanah ulayat.  Dalam Permen ini juga 
ditentukan dan diatur tentang syarat-syarat dan ketentuan 
tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayat.  Menurut 
kedua peraturan ini penelitian dan pengukuhan serta 
hapusnya masyarakat hukum adat dilakukan oleh 
Peraturan Daerah (Perda).
Peraturan terkait dengan kebijakan Pemantapan Kawasan 
Hutan diantaranya:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-

II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan 
Kawasan Hutan.

3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-
II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan 
Status dan Fungsi Kawasan Hutan. SK ini telah 
mengalami perubahan melalui SK Menhut Nomor 
48/Kpts-II/2004  tentang Perubahan Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang 
Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan 
Fungsi Kawasan Hutan. ***
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Seputar Kasus Tenure

Sallombengang Seko:
“Untaian Pernik Manikam” di Tanah Seko
Kabupaten Luwu Utara  Sulawesi Selatan

Oleh Suwito

“Dibasahi Betue dialiri Uro

itulah tana Seko, kecil tapi indah 

dipagari Kambuno, Malimongan, Baba

Tanah itu kucinta selama hidup”

Begitulah bunyi penggalan senandung syair lagu yang 

sering dan “wajib”  didendangkan oleh komunitas 

masya-rakat adat di tanah Seko.  Sebuah lagu yang penuh 

makna dan menyiratkan keserasian hubungan antara 

manusia dengan alam.  Penggalan syair lagu tersebut 

menceritakan bahwa tanah Seko yang “kecil tapi indah” 

dialiri dua buah sungai, yaitu sungai Betue dan sungai 

Uro. Wilayah Seko dikelilingi oleh pegunungan, 

diantaranya tiga buah gunung, yaitu gunung Kambuno di 

sebelah Timur dan Selatan, gunung Malimongan di 

sebelah Barat dan gunung Kasinturu di sebelah Utara, dan 

gunung Baba berada dalamnya.

Konon menurut cerita lisan yang berkembang di 

masyarakat, sekitar 300 tahun yang lalu hiduplah seorang 

tokoh legendaris bernama Roka di wilayah katubaraan 

Ambalong. Ambalong merupakan salah satu dari 9 

wilayah adat yang ada di kecamatan Seko, kabupaten 

Luwu Utara, Sulawesi Selatan.  Sang tokoh legendaris 

tersebut pada masa hidupnya pernah memberikan 

nasehat spiritual kepada komunitasnya untuk melakukan 

sallombengang  agar bisa mendapatkan keselamatan dan 

kedamaian di tanah Seko.

S a l l o m b e n g a n g  a d a l a h  s e b u a h  r i t u a l  y a n g  

diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai simbul 

ikatan persatuan antar katubaraan masyarakat adat di 

Seko. Dalam acara Sallombengang biasanya dilakukan 

ritual syukuran, musyawarah, pentas seni budaya, dan 

lain-lain.  Istilah sallombengang sendiri sebenarnya 

merupakan sebutan untuk sebuah untaian tali yang berisi 

rajutan pernik mani-kam.  Beraneka ragam pernik 

manikam dalam rajutan tali tersebut melambangkan 

keanekaragaman etnis, status sosial dan ekonomi 

masyarakat Seko yang terdiri dari 9 wilayah adat.  Mereka 

merajutkan dirinya dalam sebuah untaian tali persatuan 

yang dinamai sallombengang.

Sekilas tentang masyarakat adat dan tanah Seko

Seko dalam bahasa sehari-hari setempat berarti kawan 

atau sahabat atau kerabat. Menurut salah satu versi cerita 

yang dituturkan oleh B. Usman, salah satu pemimpin adat 

Seko (Tubara Turong), konon asal muasal Seko berawal 

dari seseorang yang bernama Hulu Pala yang kawin 

dengan eorang wanita bernama Dewi Tamelai. Mereka 

memiliki empat anak, yaitu Ta Padang, Ta Balong, Ta 

Honeang dan Ta Yane.  Anak-anak mereka diharuskan 

menyebar ke berbagai tempat.  

Setelah beranak-pinak, tempat-tempat yang dihuni oleh 

anak-anak keturunan Hulu Pala dan Dewi Tamelai itu 

kemudian menjelma menjadi beberapa wilayah hunian 

(lipu), yaitu Padang,  Amballong, Pohoneang dan Hoyane.  

Pada jaman kolonial Belanda hunian-hunian (lipu-lipu) itu 

dileburkan menjadi sebuah wilayah distrik.  Maka ber-

kumpullah para pemuka lipu-lipu  itu untuk musyawarah 

memberikan nama distrik itu. Dan dalam musyawarah itu 

muncul kesadaran bersama bahwa diantara mereka adalah 

saling bersaudara, bersahabat dan bahkan berkerabat. 

Akhirnya mereka sepakat melebur diri dalam satu kesatuan 

persaudaran yang diberi nama Seko. Wilayah distrik itu 

akhirnya bernama Seko.

Tanah Seko secara geografis terbagi atas tiga daerah, yakni 

Seko Lemo, Seko Tengah dan Seko Padang. Sedangkan 

berdasarkan teritorial wilayah hukum adat Seko terdiri 

Kampung Parahaleang (wilayah adat hono', Kecamatan Seko
Kabupaten Luwu Utara
Foto: Mahir Takaka (AMAN Sulsel)
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atas 9 wilayah, yaitu (1) Singkalong; (2) Turong; (3) 

Lodang; (4) Hono'; (5) Ambalong; (6) Hoyane; (7)  

Pohoneang; (8) Kariango; (9) Beroppa'. Wiyayah adat 

Kariango dan Beroppa' berada di Seko Lemo. Wilayah 

adat Hono', Lodang, Turong dan Singkalong berada di 

Seko Padang. Sedangkan Ambalong, Pohoneang dan 

Hoyane berada di Seko Tengah.  

Berdasarkan sistem kepemimpinan adat, wilayah hukum 

masyarakat adat Seko terdiri atas 3 Tu Bara, 3 To bara, 2 To 

Makaka dan 1 To Key. Jadi sistem kepemimpinan 

masyarakat adat Seko tidak terpusat pada satu 

kepemimpinan yang melingkupi keseluruhan wilayah 

hukum adat.  Sistem kepemimpinan masyarakat adat 

berada pada masing-masing wilayah hukum adat itu. 

Namun sejak tahun 1999 melalui pendampingan Yayasan 

Bumi Sawerigading dan konsolidasi Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara (AMAN)  Sulawesi Selatan terbentuk 

sebuah organisasi baru yang bernama Dewan Pemangku 

Adat Sallombengang Seko (DPASS).  DPASS berada di 

luar struktur kelembagaan adat, namun keberadaannya 

cukup efektif dalam menguatkan kembali ikatan 

persatuan antar masyarakat di 9 wilayah adat itu. 

Hubungan harmoni antara masyarakat dengan alam di 

tanah Seko juga ditandai oleh adanya situs-situs budaya.  

Beragam wujud situs-situs itu melegenda dan dianggap 

sakral sesuai cerita asal usulnya dan memiliki makna bagi 

kehidupan masyarakat. Letak situs-situs budaya itupun 

tersebar pada hampir seluruh wilayah hukum adat di 

Seko.  Ada situs ber-bentuk batu kerbau atau batu 

berbentuk kerbau di Turong, situs Hatu silumbang 

berupa tiga manusia yang menjadi batu di Hoyane. Situs 

Hatu Isong berbentuk Lesung (tempat menumbuk padi) 

dan situs Hatu Laliang berbentuk tungku (tempat masak) 

di Hono'. Situs Hatu Kammutu dan Hatu Tede di wilayah 

adat Lodang. Dan masih banyak lagi bera-gam wujud 

situs yang tersebar di berbagai tempat lainnya.

Pemekaran kabupaten Luwu

Mungkin tidak mudah orang luar menemukan letak 

wilayah masyarakat adat Seko. Hal ini terjadi karena 

memang tidak pernah ada penamaan wilayah Seko dalam 

peta dan administrasi pemerintahan pada masa orde 

baru.  Sampai tahun 1998 wilayah Seko merupakan 

bagian dari kecamatan Limbong kabupaten Luwu. 

Setelah memasuki era otonomi daerah, berdasarkan UU 

No 13/1999 terbentuklah kabupaten Luwu Utara yang 

merupakan pemekaran dari kabupaten Luwu dengan 

luas wilayah 7.542,58 Km2. Kemudian dalam administrasi 

Pemerintahan Kabupaten baru ini wilayah Seko secara 

resmi menjadi kecamatan Seko. Namun dari 9 wilayah 

adat itu dalam administrasi pemerintah kecamatan Seko 

terbagi ke dalam 12 desa. Berdasarkan data statistik Luwu 

Utara dalam angka tahun 2003 jumlah penduduk 

kecamatan Seko sekitar 12.000 jiwa.

 

Seputar Kasus Tenure

Seko

Warga Seko memanen madu di hutan.
Foto: Kisworo (KpSHK)

Lokasi wilayah adat Seko

15



Luas kawasan hutan di kabupaten Luwu Utara adalah 

5.445, 66 Km2 atau sekitar 72% dari luas wilayah 

kabupaten (7.542,58 Km2). Luasan kawasan hutan 

tersebut terdiri atas Hutan Lindung dengan luas 3.429, 74 

Km2, Hutan Produksi seluas 1.953, 42 Km2 dan Hutan 

Konservasi seluas 62, 50 Km2.

Permasalahan masyarakat adat Seko

Setelah lepas dari kolonial Belanda, permasalahan yang 

dihadapi masyarakat adat Seko semakin melemahnya 

lembaga adat dan hak-hak untuk pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Pada tahun 1950-an wilayah Seko juga tidak 

lepas dari imbas pergolakan DI/TII.  Kemudian pada era 

orde baru sebagaian besar hak-hak masyarakat dalam 

pengelolaan sumberdaya alam sebagian besar diambil 

alih oleh negara yang dikonsesikan sebagai HPH kepada 

PT Kendari Tunggal Timber (KTT) seluas 105.000 hektar 

dan HGU untuk PT Seko Fajar sekitar 25.000 hektar. 

Kemudian pada tahun 1997 hingga sekarang hadir lagi 

masalah baru dengan adanya kontrak karya 

pertambangan yang diberikan Pemerintah kepada PT. 

North Mining.

Pada tahun 1998 masyarakat melakukan perlawanan 

kepada PT KTT sebagai pemegang HPH.  Sejak saat itu 

hingga sekarang kegiatan HPH PT KTT praktis terhenti. 

Tapi  masyarakat masih belum tahu pasti apakah kegiatan 

HPH itu akan terus berhenti (dicabut izinnya) atau akan 

kembali beroperasi.

Seputar Kasus Tenure
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Pengakuan keberadaan masyarakat adat Seko

Undang-undang Kehutanan No.41/1999 pasal 4 ayat 3 

berbunyi: “ Penguasaan Hutan oleh Negara tetap 

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang 

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Perda 

kabupaten No.12/2004 melakukan pemberdayaan, 

pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga 

adat. Pada pasal 19 ayat 1 Perda tersebut terdapat klausul 

hubungan antara pemerintah dengan lembaga 

masyarakat adat sebagai berikut: “Hubungan Lembaga 

Adat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 

adalah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan 

pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat 

istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan 

lainnya.”  Khusus terhadap keberadaan wilayah 

masyarakat hukum adat Seko Pemerintah Kabupaten 

Luwu Utara telah menegaskan pengakuannya melalui SK 

Bupati No.300/2004.  

Apakah pengakuan itu sudah memberikan kontribusi 

terhadap kegiatan riil masyarakat dalam mengelola 

sumberdaya alamnya? Bagaimana status hukum 

pemegang konsesi HPH yang saat ini terhenti 

aktifitasnya? Tampaknya masih banyak “PR” yang harus 

segera dijawab oleh berbagai pihak yang memiliki 

kewenangan dalam pembangunan di wilayah masyarakat 

hukum adat Seko. ***

Narasumber: Mahir Takaka (Sekpel AMAN Sulsel), 

Amirudin (YLBHM cabang Palopo), Unsar (warga Seko, 

staf lapang Yayasan Bumi Sawerigading), makalah 

presentasi Bupati Luwu Utara (HM. Luthfi Mutty).  

Lumbung padi warga Seko   Foto: Mahir Takaka (AMAN Sulsel)
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Hasil Kunjungan di Distrik Genyem, Kabupaten Jayapura.

Hukum Adat Nambluong Lindungi Hutan
Reportase oleh  Iman Santoso, Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure

Koordinator Dewan Pengurus Working Group on Forest Land 

Tenure (WG-T) telah melakukan kunjungan lapangan pada 

awal bulan Desember 2005 dan diskusi dengan berbagai 

stakeholder mengenai kemungkinan pembentukan 

Kesatuan Pemangkuan/Pengelolaan Hutan (KPH) pada 

hamparan hutan yang berada di Kecamatan Genyem, 

Nimborang, Nimbokrang, Kabupaten Jayapura Provinsi 

Papua. Ide pembentukan KPH pada wilayah tersebut 

sangat menarik dari sisi penguasaan lahan hutan karena 

kawasan hutan seluas sekitar 54.000 ha tersebut, yang 

terdiri atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas 

(HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 

telah lama dikelola secara baik oleh masyarakat adat 

Nambluong.

Menurut Elly Waicang, Pelaksana Harian Dewan 

Persekutuan Masyarakat Adat Nambluong, sebanyak 2800 

KK yang tersebar pada 32 Kampung dalam beberapa 

Marga, sejak lama telah melakukan praktek pertanian, 

perkebunan, dan peternakan pada lahan di wilayah 

tersebut, dimana berdasarkan Peta RTRWP Papua 

termasuk dalam HPK. Sedangkan lahan yang dijaga 

sebagai hutan adalah HL dan HPT.  Dengan hukum adat 

dan norma (takey) yang masih berlaku (demotru lu) mereka 

bersepakat untuk tidak mengusik Hutan Lindung, 

meskipun satwa liar (babi) yang keluar dari kawasan hutan 

tersebut boleh diburu dan ditangkap. Para penguasa (iram) 

di wilayah tersebut mengenakan sanksi yang ketat 

terhadap warganya atas pelanggaran yang dilakukan bila 

mengusik Hutan Lindung.  Penerapan norma dan sanksi 

ini tampak cukup efektif untuk menjaga kondisi kawasan 

hutan tersebut, sehingga sampai saat ini berdasarkan 

observasi di lapangan  masih terlihat baik dan relatif utuh.

Sementara itu, eksistensi masyarakat adat beserta batas-

batas wilayahnya  telah diidentifikasi secara partisipatif 

melalui pemetaan yang dilakukan pada tahun 2002-2003, 

dan difasilitasi oleh Multi-stakeholder Forestry Program 

(MFP), Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Balai Peman-

tapan Kawasan Hutan (BPKH). Pemetaan dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan masyarkat adat 

Nambluong, masyarakat Kemtuk-Gresi, Demta, dan 

Urunumguay, yang merupakan tetangga masyarakat 

Nambluong. Dari kegiatan tersebut telah diperoleh 

kesepakatan batas antara lahan masyarakat Nambluong 

dengan masyarakat di sekitarnya.

“ Dengan hukum adat dan norma (takey) 
yang masih berlaku (demotru lu) mereka 

bersepakat untuk tidak mengusik 
Hutan Lindung, meskipun satwa liar (babi) 

yang keluar dari kawasan hutan tersebut 
boleh diburu dan ditangkap ” 

Diskusi antara Koordinator Dewan Pengurus WG-T 
dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala BPKH Papua 
sementara merekomendasikan agar wilayah seluas lebih 
kurang 54.000 ha tersebut ditetapkan dalam satu KPH, di 
mana masyarakat adat Nambluong diberi hak pengelolaan 
(tenure) dalam jangka panjang dengan tetap menggunakan 
norma adat yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan 
dengan koridor-koridor pengelolaan hutan lestari. Oleh 
karena itu, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah  
menghimbau Bupati Jayapura agar segera menetapkan 
keberadaan masyarakat adat Nambluong dan tanah 
ulayatnya sebagai implementasi dari Peraturan Menteri 
Agraria No. 55 tahun 1999.  Dengan penetapan itu, maka 
bila kawasan HL, HPT dan HPK yang selama ini telah 
dikelola oleh masayarakat Nambluong, kemudian 
ditetapkan menjadi KPH, maka masyarakat tersebut dapat 
diberikan hak pengelolaan.  ***

Elly Waicang, 
Pelaksana Harian Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Nambluong
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Nambluong (Genyem)
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Kisah “Perjalanan 1000 mil” di Hutan Lindung Bukit Rigis
Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat

Oleh Emila dan Suwito dengan kontribusi dari Fathullah (Watala), 
Gamal Pasya dan Nurka C. (ICRAF)

Cerita ini merupakan penggalan kisah yang dialami oleh 

masyarakat pekon (desa) Sukapura, sebuah desa yang 

terletak di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung 

Barat. Berkembangnya penduduk wilayah Sumber Jaya 

tidak bisa dilepaskan dari sejarah program BRN (Biro 

Rekonstruksi Nasional). Pemerintah melalui program BRN 

pada tahun 1951-1952 mentransmigrasikan sebanyak 250 

KK atau sekitar 680 jiwa dari daerah Jawa Barat (Kabupaten 

Tasikmalaya)  ke daerah ini.  

Presiden Sukarno meresmikan langsung wilayah Sumber 

Jaya pada tanggal 14 Nopember 1952. Presiden Sukarno 

juga membubuhkan tanda tangan pada sebuah prasasti 

peresmian desa yang masih dipelihara dengan baik oleh 

masyarakat hingga saat ini. Yang menarik dalam 

peresmian tersebut Presiden Sukarno juga sempat 

menorehkan sebuah pesan pada papan tulis yang berbunyi 

dibangun, bahkan lahan kawasan hutan seluas 50 ha telah 

dialih fungsikan menjadi areal perumahan karyawan 

PLTA Way Besay dengan mekanisme tukar guling. Sema-

ngat masyarakat pekon Sukapura untuk mendapatkan 

kejelasan status kawasan pemukimannya sangat tinggi. 

Berbagai upaya telah ditempuh, 

diantaranya masyarakat didampingi 

Watala (LSM lokal) melakukan 

Pemetaan partisipatif terhadap lokasi 

yang akan diminta untuk dikeluarkan 

dari kawasan hutan. Beberapa 

rangkaian dialog dengan Pemerintah 

Kabupaten Lampung Barat, instansi 

terkait di Propinsi Lampung, dan  

k o n s u l t a s i  d e n g a n  B a d a n  

P l a n o l o g i  D e p a r t e m e n  

Kehutanan juga telah dilakukan.

Sebagai respon positif dari 

Pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat, dibentuklah Tim Terpadu 

Pengkajian Permohonan Tanah 

di Hutan Lindung (Reg. 45B) 

sekitar pekon Sukapura (SK Bupati 

L a m p u n g  B a r a t ,  N o .  

B/37/KPTS/02/2001). Tim ini bertugas untuk mengkaji, 

menilai kelayakan, memetakan dan menindaklanjuti 

permohonan masyarakat pekon Sukapura dengan anggota 

Tim terdiri dari intansi terkait di Kabupaten dan Propinsi, 

masyarakat, Perguruan Tinggi dan NGO.

Sementara itu, menindaklanjuti hasil konsultasi dengan 

Badan Planologi Kehutanan, Kabupaten Lampung Barat 

sedang menyusun surat permohonan resmi kepada 

Menteri Kehutanan untuk pelepasan lahan dimaksud 

dengan melampirkan hasil kajian dari Tim Terpadu 

daerah. Sesuai dengan prosedur, berdasarkan hasil per-

mohonan tersebut akan diturunkan Tim Kajian Pusat yang 

melibatkan LIPI dan KLH untuk menilai kelayakannya. ***

Seputar Kasus Tenure

“Perjalanan seribu mil-pun harus dimulai 

dengan langkah yang pertama.” Rangkain 

peristiwa kunjungan Presiden Sukarno itu 

merupakan sejarah yang akan terus diingat 

oleh masyarakat pekon Sukapura. 

Menurut penuturan warga, sebelumnya 

daerah Sumber Jaya merupakan bagian dari 

wi layah adat  marga  Way Tenong.   

Pemukiman dan areal berkebun masyarakat 

ketika itu masih berada pada status tanah 

perladangan marga dan di luar kawasan 

hutan yang ditandai dengan batas BW.  

Pada tahun 1994 sesuai dengan kebijakan 

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), 

sebagian besar wilayah pekon Sukapura ( ± 

850 ha dari total luas desa 1.350 ha) masuk ke 

dalam wilayah Hutan Lindung (Register 

45B Bukit Rigis), termasuk areal perkebunan dan 

pemukiman penduduk. Hal ini kembali mencuatkan 

masalah kepastian hak penguasaan lahan (land tenure). 

Masyarakat pekon Sukapura merasa perlu untuk menda-

patkan kejelasan status pemukiman dan lahan mereka. 

Mengingat kenyataan sejarah dan fakta di lapangan, 

masyarakat menginginkan areal pemukiman mereka 

(seluas ± 87 ha) dikeluarkan dari kawasan hutan lindung.

Kini, di pekon Sukapura telah bermukim sekitar 679 KK 

atau sekitar 1629 jiwa. Demikian juga kondisi pekonnya 

telah banyak mengalami perubahan. Pemukiman, sarana 

dan prasarana umum (seperti Sekolah Dasar dan pasar) 

Sum r: Verbis . n y n l grivita 

be t B  da  G. Pas a, Jur a A

l 2  M ret 004
Vo 6 a  2

Perkampungan di pekon Sukapura yang berada di dalam 
Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis.

Foto: Dok . Watala
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Aksi Pembelajaran bersama Mencari solusi

Piagam Kolaborasi 
Tahura Wan Abdurrahman di Lampung

Oleh Suwito dengan kontribusi dari Gamal Pasya dan Nurka C. (ICRAF), Nani Sunarni dan Rama Z. (Watala).

Taman Hutan Raya Wan Abdurrachman (Tahura WAR)  

adalah Kawasan Konservasi (Pelestarian Alam) seluas ± 

22.244 hektar yang ditetapkan melalui SK Menteri 

Kehutanan No. 804/KPTS-II/1993 tanggal 10 Agustus 

1993. Sebelumnya kawasan itu merupakan Hutan 

Lindung Register 19 Gunung Betung, Gunung Pesawaran 

dan Gunung Ratai. Secara administratif  lokasi kawasan 

Tahura WAR berada di wilayah kabupaten Lampung 

Selatan dan kotamadya Bandar Lampung, Propinsi 

Lampung.

Peralihan fungsi kawasan hutan dari Kawasan Lindung 

menjadi Kawasan Konservasi tentu berimplikasi 

terhadap bentuk akses dan sistem pengelolaan dalam 

kawasan tersebut.  Berbeda dengan model pengelolaan 

dalam fungsi kawasan sebelumnya, bentuk akses 

masyarakat dalam fungsi kawasan Tahura ini semakin 

sempit. Definisi Tahura dapat dilihat dalam Peraturan 

Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam dan Pelestarian Alam.  Pada Bab I pasal 1 ayat 7 

dijelaskan: ”Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan 

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau 

satwayang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan 

jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 

pariwisata, dan rekreasi.” 

Bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat kota 

Bandar Lampung dan masyarakat di desa-desa 

sekitarnya, keberadaan Tahura WAR sungguh amat vital 

sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial dan 

ekologi.  Karakteristik bentang alam yang spesifik 

menjadikan kawasan tersebut sebagai penyedia berbagai 

jasa lingkungan untukWilayah sekitarnya. Karakteristik 

demografi di wilayah sekitarnya adalah penduduk urban 

yang interaksinya dengan kawasan itu tidak bisa 

terhindarkan. Setidaknya ada sekitar 420.000 jiwa yang 

tersebar di 36 desa dan sebagian besar dari mereka 

menggantungkan hidupnya pada ekosistem Tahura Wan 

Abdurahman.

Geliat pertumbuhan kota Bandar Lampung yang 

sekaligus merupakan ibu kota Propinsi juga berimplikasi 

terhadap berbagai kebutuhan sarana vital dan strategis, 

seperti PDAM, transportasi dan infrastruktur lainnya.  

Pemenuhan terhadap kebutuhan vital ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi pada 

perubahan bentuk penggunaan lahan di kawasan Tahura.

Tidaklah mengherankan jika berbagai persoalan dan 

konflik menyelimuti kawasan ini. Terjadinya fenomena 

tarik-menarik, pergesekan, tumpang tindih, bahkan 

saling tindas antar berbagai pemangku kepentingan tidak 

Proses Dialog dan Lokakarya Perencanaan Kolaborasi Pengelolaan TAHURA WAR
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Aksi Pembelajaran bersama Mencari solusi

terelakkan lagi. Degradasi, deforestasi, perambahan, 

pemukiman liar, oportunis, provokator, diktator, dan 

seabreg dalih kata lainnya terus bergulir bersautan dan 

menggema sepanjang waktu.  

Opini publik yang berkembang kemudian adalah siapa 

yang salah dan siapa yang benar! Saling tuduh antara 

masyarakat, LSM dan pemerintah.  Berbagai upaya yang 

ditempuh untuk meredakan ketegangan antar pihak yang 

berselisih itu tak kunjung berhasil. Bahkan lebih tragis lagi 

masing-masing pihak memperkeruh situasi itu dengan 

bergerilya ”kucing-kucingan” dalam mempertahankan 

kepentingannya. Sikap saling menghindar dan 

permusuhan  mendominasi dinamika sosial dan semakin 

memperburuk kondisi Tahura WAR.

Kondisi terakhir pada tahun 2005 menurut pemaparan 

beberapa pihak menunjukkan bahwa luasan degradasi 

Piagam Kolaborasi Taman Hutan Raya Wan Abdurahman
Sumber: Caretaker Dewan Kolaborasi Tahura WAR

Kawasan hutan Register 19 Gunung Betung itu telah men-

capai 60-70% (menurut LSM LK 21) atau sekitar 40% 

(menurut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).

Rangkaian Dialog Mencari Solusi

Akankah situasi buruk itu tak kunjung usai? Inilah 

pertanyaan mendasar yang menimbulkan keprihatinan 

beberapa lembaga yang memiliki kepedulian dan 

komitmen. Penyediaan sebuah prakondisi adalah 

kebutuhan mutlak bagi para pihak untuk mencoba duduk 

bersama saling mendengarkan. Meskipun pada awalnya 

gagasan itu seolah tampak ganjil dan muskil, sebagai 

upaya mengajak para pihak untuk kembali duduk 

bersama. Kesempatan dan ruang baru perlu dibangun 

bersama. Minimal masing-masing pihak bisa memulai 

dengan saling mengungkap fakta tanpa saling curiga dan 

mulai berunding dengan tanpa saling menuding.
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Maka disepakatilah berbagai rangkaian proses dialog 

yang diinisiasi bersama yang melibatkan berbagai 

komponen kunci, seperti Dinas Kehutanan Propinsi 

Lampung, ICRAF, Walhi Lampung, Watala,  Bappeda, 

Papesa/K2HL, Pemda Kabupaten Lampung Selatan, 

Pemkot Bandar Lampung, Forum Kelompok Petani 

HKM/non HKM, SHK dan lain-lain.  Peran lembaga 

donorpun tak bisa terelakkan, seperti peran MFP-DFID.  

Dialog dan Lokakarya diselenggarakan di Hotel 

Indrapuri, Bandar Lampung pada tanggal 21-22 

Desember 2005.  Ada tiga hal penting yang dihasilkan 

dalam dialog dan lokakarya tersebut, yaitu (1) terumus-

kannya berbagai Agenda kegiatan kolaboratif; (2) terben-

tuk kelembagaan pengelolaan bersama Dewan 

Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR (nama tentatif); (3) 

Piagam Kolaborasi sebagai spirit dan tekad bersama 

untuk menciptakan masa depan Tahura WAR yang lebih 

baik.  

Semoga rangkaian dialog bersama itu benar-benar akan 

terbukti efektif sebagai pintu gerbang aksi menemukan 

solusi. Kerja belum usai. Selamat berkolaborasi!  ***

Bagan tahapan proses dialog yang digagas sebagai kerangka 
pemecahan masalah.

Tahap 1:
Pemetaan Kembali 

Perbedaan Kepentingan 
dalam Pengelolaan 

Tahap 2: 
Membangun Gagasan 

Pemecahan Masalah dan 
Penyelesaian Sengketa

Tahap 3: 
Perencanaan Kolaboratif 

Pengelolaan Tahura

Tahap 4.
Pelaksanaan Pengelolaan 

Kolaboratif Kawasan Tahura 
Jangka Menengah (5 tahun)

Pengelolaan Kawasan 
Tahura WAR Yang 

Berkelanjutan
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Aksi Pembelajaran bersama Mencari solusi

Tabel pelaksanaan rangkaian proses dialog pemecahan masalah 
Tahura WAR

Tahapan 
Dialog Kegiatan Jadwal Lead Facilitator 

Dialog 
Pendahuluan 

Dialog Pemetaan Kembali 
Perbedaan Kepentingan dan 
Kesepahaman dalam 
Pengelolaan Tahura. 

26 Sep 2005 Dishut dan ICRAF 

Membangun Gagasan 
Pengembangan Bentuk2 
Akses Pengelolaan Kawasan 
Tahura WAR 

29 Sep 2005 Walhi, Dishut Propinsi, 
dan ICRAF 

Membangun Gagasan 
Penyelesaian Sengketa Lahan 
di Dalam Kawasan Tahura 
WAR 

21 Nov 2005 Papesa, Dishut 
Propinsi, dan ICRAF 

Membangun Gagasan 
Pengembangan Model 
Manajemen Kolaborasi 
Kawasan Tahura 

28 Nov 2005 Watala dan Dishut 
Propinsi. 

Dialog Antara 

Dialog Membangun Gagasan 
Pensinerjian Rencana Tata 
Ruang Tahura dan Wilayah 
Sekitarnya 

1 Des 2005 Bappeda/KKR_PSDAL, 
Dishut Propinsi, dan 
ICRAF 

Dialog 
Perencanaan 

Dialog Lokakarya Perencana-
an Kolaborasi Pengelolaan 
Kawasan Tahura WAR 

21-22 Des 
2005 

Bappeda/KKR_PSDAL, 
Dishut Propinsi, dan 
ICRAF, Watala, FF, 
K2HL/Papesa 

 

Foto-foto Dok. Masri/ICRAF
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Seri Diskusi

Roundtable Discussion 1:

Menguak kasus-kasus tenurial kawasan hutan bersama pemerintah

WG-Tenure telah mencoba membuka ruang dialog antara 

para pihak yang terkait dengan permasalahan tenurial.  

Inisiatif yang dikembangkan dalam bentuk roundtable 

discussion ini diharapkan dapat memfasilitasi kajian yang 

lebih mendalam terhadap kasus-kasus tenurial di kawasan 

hutan. Dalam roundtable discussion ini juga diharapkan 

dapat membuka wacana atas pilihan-pilihan penyelesaian 

yang mungkin dapat menjadi agenda tindak lanjut. 

Roundtable discussion pertama melibatkan peserta dari 

unsur lembaga pemerintahan dan telah dilaksanakan pada 

tanggal 7 Oktober 2003 di Gedung Badan Planologi 

Kehutanan, Bogor.  

Dua studi kasus dibahas dalam kegiatan ini yaitu (1) Kasus 

Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak 

(TNGHS) berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan 

RI Nomor 175 tahun 2003 dan implikasinya terhadap status 

lahan yang sejak lama dikelola oleh puluhan desa di 

sekitarnya, serta akses dan kepastian hak-hak masyarakat 

yang tersebar di Kabupaten Sukabumi dan Bogor (Propinsi 

Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak (Propinsi Banten); (2) 

Inisiatif ornop dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Barat dalam melakukan pemetaan kawasan 

hutan Register 45B secara partisipatif yang pada 

kenyataannya terdapat desa definitif dan kebun dalam 

kawasan hutan tersebut. 

Beberapa temuan permasalahan pada pendalaman dua 

kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidakjelasan tata batas wilayah kelola 

sebagai kawasan hutan Negara, padahal pengelola TN 

dan HL harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

hutan di dalamnya.

2. Di dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan 

(HL dan TN)  terdapat enclave  yang belum dipertegas 

statusnya dengan penataan batas.

3. Pada kenyataannya 2/3 kawasan hutan di Lampung 

sudah ditanami kopi, hal yang sama juga terjadi di 

wilayah halimun untuk pertanian dan pemukiman.  

Prosedur pemindahan penduduk pernah dilakukan di 

Lampung, namun masalah menjadi semakin rumit 

dengan datangnya penduduk lain mengisi wilayah yang 

dikosongkan.

4. Terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat 
dengan pengelola TN dan HL. Mereka masing-masing 
merasa berhak terhadap kawasan tersebut sehingga 
menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan 
ditengarai rentan dengan penyimpangan (bahkan 
penipuan).

5. Berbagai masalah sengketa mungkin sebagian dapat 

diselesaikan dengan kebijakan pengukuhan hutan yang 

ada dan pemberian hak kelola.

6. Selayaknya dapat dilakukan pemetaan partisipatif yang 

melibatkan masyarakat. Ada indikasi land use yang 

aktual dilakukan oleh masyarakat yang memungkinkan 

untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan 

dukungan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (Berita 

Acara Tata Batas/BATB).

7. Pada saat penataan batas sebaiknya sudah ada kaidah-

kaidah teknis dan hukum untuk menyelesaikan masalah 

ini. Prosedur  tata batas sesuai dengan SK Menhut 

32/2001.

8. Perlu menggali dokumen sejarah masyarakat, dokumen 

dinas kehutanan dan BPN.  Pemerintah juga harus dapat 

membuktikan klaimnya atas tanah Negara, termasuk 

kawasan hutan Negara (pembuktian terbalik)

9. Selain masalah di lapangan, ada penumpukan masalah 

yang terjadi di pusat untuk pengambilan keputusan 

mengenai pengecualian wilayah-wilayah tertentu dari 

kawasan hutan, serta ijin-ijin yang akan ditertibkan.  

Konflik kewenangan ini perlu diselesaikan dengan 

kebijakan yang memberikan kewenangan yang jelas 

kepada masing-masing pihak sesuai dengan 

kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Atas temuan-temuan tersebut, peserta diskusi menaruh 

harapan pada WG-tenure untuk melakukan tindak lanjut 

dari hasil pertemuan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat terbuka proses menuju pembagian 

peran yang jelas dan proses pengambilan keputusan 

yang melibatkan mutlipihak dan partisipatif atas hak 

pemilikan dan pengelolaan kawasan hutan.
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Seri Diskusi

Roundtable Discussion 2: 

Mencari Pemahaman Bersama Dunia Usaha Kehutanan dalam  Penyelesaian 
Konflik Tenurial

Diskusi serial roundtable discussion kedua digelar oleh WG-

Tenure bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan 

Indonesia (APHI).  Disebut dengan Roundtable Discussion 2 

bertajuk Perspektif Pengusaha Hutan dalam Menyikapi 

Kasus-Kasus Tenurial di Unit Pengusahaan Hutan 

Produksi, dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2005 di 

Ruang Rapat ISWA, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta.    

Roundtable discussion kali ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah dan menggali pengalaman 

pihak pengusaha hutan dalam menghadapi dan mengelola 

kasus-kasus tenurial di wilayah unit kerjanya.  Selain itu 

diskusi ini juga bertujuan untuk mendapatkan rumusan 

agenda tindak lanjut dan peran WG-Tenure dalam 

merumuskan opsi-opsi penanganan dan penyelesaian 

k o n f l i k  t e n u r i a l  y a n g  t e r j a d i  s e l a m a  i n i .

Proses presentasi dan diskusi dibagi menjadi tiga sesi.  Sesi 

pertama diisi dengan presentasi dari WG-Tenure (diwakili 

oleh Koordinator Pengurus, Iman Santoso) yang 

menyampaikan temuan masalah-masalah tenurial di 

kawasan hutan; pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Bina 

Produksi Kehutanan (BPK) yang menyampaikan konsep-

konsep tenurial yang terkait dengan pengelolaan hutan; 

dan APHI.  Pada sesi kedua dipresentasikan pengalaman 

dan pandangan HPH maupun HTI  dalam mengelola 

konflik yang terjadi.  Pengalaman ini disampaikan masing-

masing oleh PT. Finnantara Intiga, PT. Intraca Wood 

Manufacturing, PT. Alas Kusuma Group, dan PT. Korindo.  

Dilanjutkan dengan sesi ketiga sebagai ajang diskusi dan 

pembahasan hasil perumusan identifikasi masalah-

masalah yang ditemukan pada sesi pertama dan kedua, 

serta merumuskan usulan atau rekomendasi pendekatan 

tindak lanjut dari roundtable discussion ini.

Beberapa temuan masalah penting dari hasil roundtable 

discussion  ini di antaranya adalah:

a. Adanya kelemahan dan tumpang tindih dalam 

distribusi kewenangan, terjadi tarik-menarik 

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;

b. Konsep kawasan “clear and clean” sulit diterapkan dan 

masyarakat terancam kehilangan akses terhadap lahan 

hutan sebagai sumber kehidupannya sejak sebelum 

ditunjuk menjadi kawasan hutan, sehingga diperlukan 

kebijakan pemerintah yang mendorong pola 

pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan 

prosedur pengambilan keputusan persetujuan sesuai 

dengan kewenangan dari masing-masing pihak secara 

jelas (clear);

c. Tumpang tindih penguasaan lahan oleh pemerintah dan 

masyarakat adat  telah menimbulkan ketidakpastian 

usaha, sehingga harus dicari solusi untuk kepastian 

kawasan dan kepastian usaha;

d. Delineasi ulang kawasan diperlukan dengan 

memperhatikan pengakuan multipihak (legitimate)

e. Komunikasi antar institusi masih lemah, sehingga perlu 

dibangun dialog atau forum komunikasi antar para 

pihak.

Atas temuan-temuan masalah tersebut peserta diskusi 

merekomendasikan secara umum kepada WG-Tenure 

bersama-sama dengan Tim Kecil yang sudah dibentuk 

APHI agar melakukan pertemuan lanjutan untuk 

menentukan kegiatan pembelajaran bersama para pihak 

terkait secara konkrit di lapangan.  Pertemuan lanjutan 

diharapkan dapat menghasilkan penentuan lokasi uji coba 

kegiatan pembelajaran yang disepakati bersama. ***

Selengkapnya klik www.wg-tenure.org

2. WG-Tenure diharapkan dapat mengembangkan 

strategi dan rencana yang jelas agar ada hasil yang baik 

di lapangan, adil buat masyarakat dan adil buat hutan, 

serta ada dukungan dari pemerintah dan pihak lain 

yang terkait.

3. WG-Tenure diharapkan dapat berperan sebagai 

mediator dan fasilitator dalam rangka penyelesaian 

sengketa antara masyarakat dengan pihak yang 

berkepentingan terhadap hutan.

4. Dalam waktu dekat diharapkan ada batas kawasan 

hutan yang berhasil diukur dengan melibatkan instansi 

pemerintah dan masyarakat.

5. Perlu dibangun kesamaan persepsi dalam melihat dan 

menangani masalah perambahan di kawasan hutan.

6. Diharapkan bisa terpetakan kasus-kasus tenurial sesuai 

dengan klasifikasikan masalahnya (tipologi masalah), 

7. Diharapkan ada collaborative  action yang bisa dibangun 

oleh WG-Tenure.

Penyelenggaraan roundtable discussion ini merupakan 

kerjasama WGT, FKKM, Dephut, ICRAF, Kemala, Watala, 

NRM, Ford Foundation. ***

Selengkapnya klik www.wg-tenure.org
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Event

PELUNCURAN DAN BEDAH BUKU:

“Strengthening forest management in Indonesia through land tenure reform:  
Issues and framework for action”

Working Group Tenure bekerjasama dengan ICRAF 

telah menyelenggarakan acara peluncuran dan bedah 

buku yang berjudul “Strengthening forest management in 

Indonesia through land tenure reform: issues and framework 

for action.”  Acara ini dilaksanakan pada tanggal 19 

Desember 2005 di Ruang Sonokeling Gedung 

Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta.

Isu tenurial tampaknya selalu menjadi topik yang 

menarik untuk diperbincangkan.  Kehadiran buku ini 

cukup mendapat repon positif  dari berbagai pihak 

yang terbukti dengan cukup banyaknya peserta, 

sekitar 100 orang yang hadir dalam acara ini.  Mereka 

berasal dari berbagai stakeholder, seperti Lembaga 

Pemerintah (Dephut & Bappenas), Lembaga Penelitian 

(LIPI, CIFOR, ICRAF), Organisasi non pemerintah,  

Lembaga donor, swasta dan BUMN (APHI & anggota), 

individu dan media. 

Acara dimulai dengan sambutan pembukaan oleh 

Koordinator Eksekutif WG-Tenure (Suwito) dan 

dilanjutkan sambutan wakil dari ICRAF (Chip Fay).  

Departemen Kehutanan (c.q Badan Planologi 

Kehutanan) memberikan keynote speech yang 

disampaikan oleh Kepala Badan Litbang Kehutanan 

(Ir. Wahyudi Wardoyo).

Acara bedah buku dikemas dalam suasana hangat dan 

dipandu oleh Dr. Iwan Tjitradjaja (Pasca Sarjana UI) 

sebagai moderator.  Chip Fay dan Martua Sirait 

(Peneliti ICRAF) tampil mewakili penulis dan 

kontributor buku.  Panitia juga mengundang 3 orang 

narasumber (pembahas) yang sudah cukup dikenal 

dalam berbagai acara diskusi pembahasan yang terkait 

masalah tenurial. Mereka adalah Dr. Satyawan Sunito 

(Pusat Kajian Agraria/PKA-IPB), Dr. Christine 

Wulandari (Program Partnership WWF-Indonesia), 

dan Myrna A. Safitri, SH, MSi (Kandidat Ph.D. Leiden 

University, Netherland). ***  

Selengkapnya klik  www.wg-tenure.org
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Profil

Ir. Lisman Sumardjani, MBA              
“Blak-blakan” Bicara kondisi Kehutanan Indonesia

“Kita belum memiliki konsep manajemen yang jelas dalam 

pengelolaan hutan di Indonesia.” 

Inilah kalimat pertama yang meluncur dari penuturan 

Lisman Sumardjani, ketika diminta pendapatnya tentang 

situasi hutan Indonesia terkini. Ia berbicara “blak-blakan” 

(menyatakan secara terbuka tanpa ragu-ragu) saat 

“dibidik” oleh redaktur  Warta Tenure.

Lingkup pikir  sosok pria yang berkiprah di dunia usaha 

kehutanan ini tidak hanya berkutat pada urusan pohon, 

kayu, tebang dan uang. Hasil kontemplasinya adalah 

sebuah dokumentasi “dummy” buku berjudul “Konflik 

Sosial Kehutanan, Mencari Pemahaman Untuk 

Penyelesaian Terbaik.” Itulah sebabnya dewan redaksi 

Warta Tenure memilihnya sebagai tokoh profil dalam 

terbitan edisi khusus ini. 

Pak Lisman yang cukup dikenal di kalangan rimbawan, 

terlahir di Ciamis pada tahun 1957. Ia menamatkan 

pendidikan Sarjana Kehutanan di Jurusan Manajemen 

Hutan, Fakultas Kehutanan IPB  pada tahun 1980. Gelar 

Master of Bussines Administration (MBA) mulai 

disandangnya sejak tahun 1994,  setelah menekuni ilmu-

ilmu “Stratejik Manajemen” di Sekolah Tinggi Prasetya 

Mulya.

 

Karirnya diawali sebagai konsultan lingkungan yang 

b a n y a k  b e r u r u s a n  

d e n g a n  m a s a l a h  

komunikasi di dunia 

u s a h a  k e h u t a n a n .  

 Kemudian ter l ibat  

 dalam kegiatan di 

 tingkat global, seperti 

 persiapan kampanye 

penangkalan kayu tropis 

   Indonesia, serta berbagai 

kampanye lingkungan 

  d a n  k e h u t a n a n .  

L i s m a n  j u g a  

pernah bergabung 

dalam salah satu 

p e r u s a h a a n  

kehutanan (HPH). 

Kini ia dipercaya 

m e n a n g a n i  

kegiatan harian 

sebagai Deputy Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha 

Hutan Indonesia (APHI). Semangat filanthropik-nya telah 

mendorong untuk terlibat sebagai salah satu pendiri 

Yayasan Mangrove Indonesia.

Menurut Lisman, bisnis kehutanan Indonesia sempat 

menjadi penyelamat ekonomi Negara. Pengelolaan hutan 

yang dikonsesikan kepada BUMN dan swasta tidak bisa 

dipungkiri kontribusinya yang signifikan dalam 

penyediaan dana pembangunan Negara.  Namun karena 

konsep manajemen yang kurang jelas, maka kondisi hutan 

dan kehutanan menjadi bisa dibilang sangat kritis. Mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol semua tidak 

dilakukan dalam konsep yang benar. Hutannya gundul, 

masyarakatnya tetap miskin.Apa sebenarnya yang terjadi? 

Menyoroti hal itu, ia mengemukakan, manajemen kita 

tidak pernah punya pemikiran strategis dan visioner. 

Manajemen kehutanan ke depan tentu harus digabungkan 

dengan pemikiran-pemikiran taktis dan tidak hanya 

bersifat reaktif sebagaimana dipraktekkan selama ini. 

Dicontohkan dalam hal pengelolaan hutan pemerintah 

bertindak sebagai pembuat aturan, mengawasi pelaksana 

tetapi juga ikut mengatur dan menetapkan rencana kerja. 

Jadi bila dikatakan perusahaan kehutanan berprestasi 

jelek, apakah itu karena komponen manajemen 

perusahaannya atau karena perencanaan dan kontrol yang 

menjadi otoritas pemerintah? Mengapa kewajiban 

perusahaan melakukan reboisasi dikompensasikan dalam 

bentuk pungutan Dana Reboisasi? Yang terjadi uang 

DRnya habis - hutannya hilang dan pengusaha tidak bisa 

disalahkan karena sudah memenuhi kewajibannya.  Sistim 

silvikultur TPTI dinyatakan gagal atau tidak berhasil tetapi 

tidak pernah dievaluasi secara sungguh-sungguh faktor 

penyebabnya. Seringkali pemerintah mengganti 

aturan/kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Seakan-akan dengan mengganti aturan yang baru, maka 

aturan ini akan otomatis berjalan sendiri secara sempurna. 

“Dengan kontrol yang tetap lemah seperti sekarang, aturan 

sesempurna apapun akan berakhir menjadi aturan yang 

mandul dan impoten.” Tukas Lisman. 

Permasalahan sosial sepertinya menjadi fokus perhatian 

Lisman Sumardjani dalam praktek pengelolaan hutan di 

Indonesia. Menurutnya, bahkan dari sejak awal industri 

kehutanan didisain.  Ketika HPH direncanakan pada awal 

tahun 1970an, para pejabat kehutanan berasumsi, hutan di 

seluruh Indonesia ini bebas masalah. Sehingga saat konsesi 

pengusahaan hutan diberikan, pertimbangan keberadaan 
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Profil

masyarakat adat di dan di sekitar hutan tidak “sempat” 

terpikirkan. Baik dari sisi pengelolaan maupun pembagian 

manfaat.

Ditambahkan bahwa dalam Undang-undang No 5 Tahun 

1960 tentang Pokok-pokok Agraria, memang menyebutkan 

bahwa hak menguasai negara atas bumi, air dan ruang angkasa 

dan kekayaan adalah dalam hal hukum publik dan hal ini dapat 

dikuasakan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat adat. Tetapi dalam kenyataannya hak 

menguasai tersebut hanya diberikan kepada pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Maka lengkap sudah, 

masyarakat [adat] memang dilewatkan dalam pengelolaan 

hutan.

GDP (menurut World Bank, 2001), terlalu berharga untuk 

dibiarkan mati begitu saja akibat adanya konflik sosial.  

Maka  pemahaman a tas  se t iap  kondis i  yang  

mempengaruhinya menjadi sangat penting dan berarti. 

“Saya”, begitu kata Lisman, “begitu juga anda, mempunyai 

kepentingan yang sama, agar industri kehutanan ini tetap 

memberikan manfaatnya bagi seluruh bangsa, termasuk 

tentunya bagi masyarakat di dan sekitar hutan”.

Dan itu semua adalah akibat perencanaan pembangunan 

kehutanan kita yang dari sejak awal tahun 1970-an tidak 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta 

stakeholder lainnya.  Akibatnya kondisi sekarang terlanjur 

kacau balau dan semakin sulit untuk dilakukan 

pembenahan.  “Persis  sepert i  

tukang jahit baju yang diminta 

merombak baju yang sudah jadi 

k a r e n a  s u d a h  t e r l a n j u r  

k e s e m p i t a n . ”  U j a r  L i s m a n .

Hal -ha l  seper t i  in i lah  yang  

kemudian mendorongnya untuk 

m e n u l i s  s e b u a h  b u k u  y a n g  

b e r j u d u l  K o n f l i k  S o s i a l  

Kehutanan: Mencari Pemahaman 

untuk Penyelesaian Terbaik.   

B u k u  i n i  m e r u p a k a n  h a s i l  

penelitian perihal konflik sosial 

kehutanan yang terjadi antara 

masyarakat dengan perusahaan 

perkayuan. Meliputi pemahaman 

tentang konflik,  komunikasi,  

s e j a r a h  p e n g e l o l a a n  h u t a n  

Indonesia, hak [hukum] adat. 

Disini dijelaskan profil konflik 

kehutanan, penjelasan grafis latar 

belakang dan terjadinya konflik, 

p e r a n  L S M ,  t a r i k  m e n a r i k  

kewenangan pusat vs daerah, 

Pemerintah vs masyarakat adat, dan 

cara penyelesaian konflik. Jumlah halaman hampir  300.

“Konflik adalah sesuatu yang dinamik dan akan terus terjadi.  

Kita hidup bersama konflik, namun yang paling penting adalah 

pemahaman terhadap konflik tersebut sehingga kita dapat 

mengelolanya.” Tegasnya di akhir pembicaraan. ***

File elektronik buku dapat diakses di:

 http://www.aphi-net.com/konflik_lisman_v115/index.htm

Ketika HPH direncanakan 
pada awal tahun 1970an, 
para pejabat kehutanan 

berasumsi, hutan di seluruh 
Indonesia ini bebas masalah. 

Sehingga saat konsesi 
pengusahaan hutan diberikan, 

pertimbangan keberadaan 
masyarakat adat di dan di 

sekitar hutan tidak “sempat” 

terpikirkan. Baik dari sisi 

pengelolaan maupun 

pembagian manfaat.

“

”

Tak heran pada saat kemudian 

muncul konflik, para rimbawan tidak 

siap dan kebingungan melakukan 

antisipasinya.  Seluruh sikap yang 

diambil hanya tindakan reaktif 

sesaat, bukan tindakan strategis 

untuk menyelesaikan masalah secara 

tuntas.  Saat pergi ke hutan-pun, ilmu 

yang  d ibawa hanyalah  i lmu 

kehutanan saja, Ilmu Silvikultur saja. 

Pengetahuan sosial hanya dijadikan 

pelengkap. Pengantar Sosiologi 

Pedesaan hanya diajarkan sepintas 

selama satu semester saja. Pelajaran 

Politik Kehutanan, kalaupun ada 

h a n y a  m e r u p a k a n  p e l a j a r a n  

tambahan.  Bagaimana sikap dan 

karakter masyarakat yang ada di dan 

sekitar hutan, kita benar-benar buta.  

Tidak tahu sama sekali. Bila kita tidak 

tahu, Lantas bagaimana kita bisa 

berinteraksi dengan masyarakat  

secara baik? Yang terjadi adalah salah 

paham, ketidak-saling pengertian, 

saling curiga, dan saling tidak 

percaya. Maka terjadilah konflik sosial kehutanan yang 

berkepanjangan.  Industri kehutanan yang tadinya jadi 

lokomotif pembangunan kita berjalan tersendat-sendat, 

bahkan hampir mogok.

Industri kehutanan sebagai bagian dari resource based  

industry sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia 

dan tentunya industri senilai US 20 milyar setahun - 10% 
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Konsolidasi Keanggotaan WG-Tenure

Berdasarkan dokumentasi hasil Lokakarya pembentukan WG-Tenure pada tanggal 27-28 Nopember 
2001 dan komunikasi lanjutan pasca lokakarya, daftar anggota  Kelompok Kerja Penanganan Masalah 
Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:

Lokakarya Pembentukan Working Group juga menyepakati kepengurusan sebagai berikut;
1. Iman Santoso (Departemen Kehutanan) sebagai Koordinator 
2. Martua Sirait (ICRAF)  sebagai Sekretaris
3. Muayat Ali Muhshi sebagai Wakil Koordinator

Dalam waktu dekat ini akan dilakukan pertemuan anggota unhtuk membahas masalah keanggotaan 
(konsolidasi) dan hal-hal lain yang terkait dengan keberlanjutan Working Group on Forest Land Tenure 
(WGT). 

No Nama Lembaga 
1. Iman Santoso, Baplan, Departemen Kehutanan (Dephut) 

2 Harry Santoso Baplan, Dephut 

3 Widodo Ramono PHKA Dephut 

4 Siti Nurul Hamimah RLPS Dephut   

5 Bambang Eko Prayitno Biro Hukum Dephut 

6. Brotohadi  BPK Dephut 

7. Mirzal  Departemen Dalam Negeri 

8 Binsar Simbolon Badan PPertanahan Nasional (BPN) 

9 Y. Samekto Subdit Data & Info, PGT, BPN 

10. Arif Pasha Dit PPT, BPN 

11. Yan Sinyal Perwakilan wilayah Kalimantan Timur 

12. Ichwan Buyung M. Nuch  Perwakilan wilayah Lampung Barat 

13. Bestari Raden Masyarakat Adat 

14. H. Nazarius  Masyarakat Adat 

15.  Masyarakat Adat 

16. Sandra Moniaga HUMA 

17. Noer Fauzi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

18. Muayat Ali Muhshi LSM 

19. I Nyoman Nurdjaja  UNIBRAW 

20. Satyawan Sunito IPB 

21. Hariadi Kartodihardjo IPB 

22. Martua Sirait ICRAF 

23. Tumbu Saraswati DPR/MPR 

24. Hj. Komariah Kuncoro DPR/MPR 

25.  DPR/MPR 

26. C. Krustanto DPRD Kab Wonosobo, Jateng 

27. Agung Nugraha APHI 

28. Hadi Hariyanto PT. Inhutani II 

29. Zulfikar Adil PT. Inhutani I 

30.  Perhutani 

31. Ari Yasir Philipus Dishut kab. Kutai Barat  

32.  Dep. Kehakiman dan HAM 

33.  Serikat Petani 

34.  Serikat Petani 
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Working group on Forest Land Tenure (WG Tenure) adalah Kelompok Kerja 
Multipihak untuk Penanganan Masalah Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan.  WG 
Tenure berdir pada bulan November 2001 melalui seri lokakarya dengan melibatkan 
multipihak di Bogor.  WG Tenure lahir dari keprihatinan akan maraknya konflik 
pertanahan di wilayah yang disebut sebagai kawasan hutan dan sekaligus merespon 
lahirnya TAP MPR No. IX tahun 2001tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam yang memandatkan untuk segera menyelesaikan konflik 
pertanahan scara adil dan lestari dan sekaligus menjabarkan komitmen pemerintah 
kepada CGI untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan 
(commitment 12, budang kehutanan Februari 2001).

WG Tenure difasilitasi oleh Departemen Kehutanan dengan beranggotakan 
multipihak yang terdiri dari BPN, Dephut, Depdagri, Anggota DPR, Pemerintah 
daerah, DPR Kabupaten, Swasta bidang kehutanan, Organisasi Non Pemerintah, 
Perwakilan Masyarakat Adat, Serikat Tani, Perguruan Tinggi dan Lembaga 
Penelitian.  WG Tenure diharapkan dapat menjadi wadah belajar para pihak tentang 
permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan dan dapat secara aktif 
memberikan rekomnedasi kepada para pihak untuk penyelesaiannya.

Sekretariat:

Gedung Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan
Jl Ir. H. Juanda No. 100 Bogor  16122
Telp/Fax: +62 251 381384
Email: wg_tenurial@cbn.net.id
Website: www.wg-tenure.org
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