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Sekapur Sirih

Hak dan Akses Masyarakat 

di Kawasan Hutan

Berbagai analisis menyatakan bahwa parahnya kerusakan hutan di Indonesia terjadi akibat dari sistem 

pemerintahan yang terpusat (sentralisasi) yang dipraktekkan sejak masa orde baru, praktek-praktek 

kebijakan otonomi daerah yang kebablasan, dan sebagian menyebutkan akibat dari eforia reformasi 

yang mendorong rakyat kebanyakan ”merebut kembali” hak-haknya dengan cara menduduki dan 

membabat hutan tanpa peduli dengan peraturan perundangan. Apakah kita akan terus centang 

perentang dalam silang sengketa dan saling menabur prasangka di arena perdebatan yang tak berujung 

pangkal? Bagaimana cara memperbaiki kondisi pengelolaan hutan Indonesia yang carut marut ini?

Sebagian kelompok rimbawan telah melakukan refleksi panjang dan memetik hikmah pelajaran penting, bahwa 

apa yang sebenarnya diperlukan dalam pembangunan kehutanan saat ini adalah merealisasikan ide-ide 

pembaruan kebijakan maupun ide-ide langkah di lapangan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat 

operasional. Pendekar manajemen (Renald Kasali, 2005) mengingatkan bahwa tidak akan pernah ada langkah 

operasional yang baru dan dapat memecahkan masalah, apabila tidak ada pengetahuan baru dan inovasi 

pemikiran. Untuk menghasilkan perubahan diperlukan kemampuan untuk ”melihat”, seeing is believing. Bahkan 

perubahan  dan pembaruan kebijakan maupun langkah operasional di lapangan menuntut tiga hal sekaligus: 

melihat, bergerak dan menyelesaikan sampai tuntas. Oleh karena itu diperlukan terbangunnya suatu kondisi 

dimana para pihak membuka diri dan bekerjasama dengan kelompok lain, agar dapat mengubah kebijakan dan 

mampu menggeser keseimbangan kekuasaan sebagai penyebab masalah (Hariadi Kartodihardjo dkk, Refleksi 

Kerangka Pikir Rimbawan  Menguak Masalah Institusi dan Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Himpunan 

Alumni Fakultas Kehutanan IPB, 2006).

Warta Tenure edisi ke 4 kali ini mengajak khalayak untuk kembali melakukan refleksi bersama, membaca dan 

memahami berbagai inisiatif yang telah dibangun mulai dari tingkat masyarakat akar rumput di lapangan, 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi.  Bahkan juga termasuk ”membedah” inisatif baru yang 

telah digulirkan Pemerintah Pusat dalam mengawali tahun baru 2007 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

nomor 6 Tahun 2007 (PP 6/2007). PP tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 

Pemanfaatan Hutan ini membuka peluang baru bagi akses dan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan. 

Misalnya dengan adanya skema pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa, kemitraan dan hutan 

kemsyarakatan (HKM). Bahkan juga kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dianggap sebagai skema baru 

yang cukup lama ditunggu-tunggu untuk menguatkan hak dan akses masyarakat di dalam kawasan hutan. 

Akankah semua ini bisa mengantarkan kita untuk ”melihat”, ”bergerak” dan ”menyelesaikan secara tuntas” 

kepastian penguasaan serta akses masyarakat atas kawasan hutan negara dalam usaha mewujudkan pengelolaan 

hutan Indonesia yang lebih adil dan lestari?

Selamat membaca dan refleksi!

Redaksi...
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Mengawal Komitmen Pembelajaran
Kasus-kasus Konflik Tenurial di Kawasan Hutan

Oleh: Suwito dan Emila

Perkembangan yang patut mendapatkan apresiasi atas menurunkan ketegangan “tensi” hubungan antara para 

kasus-kasus konflik tenurial di kawasan hutan pada saat pihak dalam mengahadapi kasus konflik tenurial ini. WG 

ini adalah tumbuhnya kesadaran baru dari para pihak, Tenure diharapkan bisa berperan aktif untuk lebih 

bahwa kasus-kasus konflik tenurial di kawasan hutan mendorong terwujudnya relasi yang harmonis antara 

tidak bisa diabaikan begitu saja dan bahkan telah mulai berbagai pihak, “living in harmony and respect each other” 

tumbuh subur komitmen baru untuk memperkuat proses dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia. Telah 

pembelajaran bersama guna menemukan solusi yang menjadi kesadaran bersama, bahwa  konflik dalam 

terbaik.  Peran WG Tenure dalam memfasilitasi proses praktek pengelolaan hutan muncul akibat adanya 

pembelajaran penanganan kasus konflik tenurial di keragaman keinginan, tujuan dan kepentingan berbagai 

kawasan hutan sudah mulai berkembang menjadi harapan pihak, baik masyarakat lokal, nasional maupun global 

baru bagi para pihak, baik masyarakat akar rumput dan terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan.   Kedua, WG 

para pihak di tingkat lapangan, maupun para pihak yang Tenure diharapkan bisa menyediakan informasi dan 

bergelut dengan proses pembuatan kebijakan di level pengetahuan untuk memperkuat proses pembelajaran 

nasional.  penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan hutan.  

Beragamnya persepsi dan interpretasi terhadap istilah 

Harapan baru dari para pihak terhadap peran WG Tenure “tenure” selama ini lebih sering menimbulkan “gap” atau 

tersebut sering terlontar pada setiap kehadiran WG Tenure  perbedaan yang tajam antara para pihak, sehingga 

di tengah-tengah mereka, baik pada pertemuan- masing-masing enggan untuk membangun dialog atau 

pertemuan formal maupun perbincangan informal.  Apa komunikasi.  WG Tenure diharapkan bisa berperan aktif 

harapan baru itu? dalam memecahkan kebekuan dialog atau kesenjangan 

komunikasi antara para pihak tersebut.  Melalui 

Pertama, banyak para pihak berharap kepada WG Tenure penyedian informasi dan pengetahuan tentang konflik 

untuk melanjutkan peran aktifnya sebagai “jembatan” tenurial ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan 

komunikasi para pihak di berbagai level,  terutama untuk proses pembelajaran bersama, sehingga para pihak 

m e m i l i k i   p e r s e p s i  d a n  

pemahaman baru yang lebih 

konstruktif .

Dukungan dana dari ILC

Untuk memperkuat pelaksanaan 

k e g i a t a n n y a ,  W G - T e n u r e  

mendapatkan dukungan dana dari 

International Land Coalition (ILC).  

ILC merupakan aliansi global dari 

berbagai unsur (multipihak) yang 

focus pada peningkatan jaminan 

kepastian akses masyarakat 

terhadap sumberdaya alam, 

k h u s u s n y a  t a n a h ,  s e r t a  

m e n g u p a y a k a n  p a r t i s i p a s i  

masyarakat dalam pengambilan 

keputusan di tingkat lokal, 

n a s i o n a l ,  r e g i o n a l ,  d a n  

internasional.

Anis/WG Tenure
Internal meeting Dewan Pengurus dan Eksekutif  di Sekretariat WG Tenure.
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Tiga kegiatan penting didanai oleh ILC.  Pertemuan tentunya sangat diperlukan untuk mempertahankan dan 

masyarakat sipil untuk membahas masalah-masalah meningkatkan kuantitas dan kualitas Warta Tenure.

tenurial di kawasan hutan adalah salah satu program yang 

Hutan Adat dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Program disusun oleh WG-Tenure.  Pertemuan ini dirancang 

baru yang didukung MFP-Transisisebagai bagian dari kegiatan sebelumnya, yaitu roundtable 

discussion yang telah diadakan sebanyak dua kali dengan 
Keeping the CBFM Momentum; Facilitating the National konstituen dari unsur pemerintah dan kemudian dari 
CBFM Policy Process, itulah program yang digarap WG-unsur dunia usaha kehutanan.  Pertemuan dengan 
Tenure bersama FKKM dan WG-Pemberdayaan yang masing-masing stakeholder diharapkan mendapatkan 
didukung pendanaannya oleh MFP-transisi.  WG-Tenure gambaran tentang perspektif dari masing-masing pihak 
mendapatkan mandat untuk mengawal proses atas masalah tenurial yang selama ini terjadi. Lebih jauh 
perkembangan kebijakan HTR dan RPP Hutan Adat diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran 
(khususnya menyiapkan naskah akademisnya).  bersama untuk mencari solusi terbaik dan dapat diterima 
Penyiapan naskah akademis RPP Hutan Adat ini oleh seluruh pihak.
merupakan usulan peserta forum diskusi reguler yang 

diadakan WG-Tenure tentang pembahasan RPP Hutan WG-Tenure merancang untuk menerbitkan buku yang 
adat pada tanggal 22 November 2006. mengupas tentang konflik tenurial yang terjadi di 

beberapa lokasi.  Proses yang dibangun untuk 
Focus Group Discussion (FGD) dan kunjungan lapangan penyelesaian konflik menjadi fokus penulisan.  Buku ini 
adalah kegiatan yang dirancang untuk menjaring ide-ide akan hadir sebagai kristalisasi proses pembelajaran pada 
dan masukan dari seluruh pihak, baik dari unsur tingkat real di lapangan.  Beberapa kasus akan diangkat 
pemerintah, pemerintah daerah, NGO, Universitas, dengan mempertimbangkan keragaman tipe konflik, tipe 
masyarakat, dan dari kalangan swasta terkait substansi hutan, tingkat dan model proses penyelesaian, serta 
dan pelaksanaan kebijakan yang akan diambil. sebaran wilayah. 

Kegiatan FGD dan kunjungan lapangan dibarengi dengan Kegiatan lain yang didukung oleh ILC adalah publikasi 
pertemuan-pertemuan untuk penyusunan draft peraturan Warta Tenure.  Penerbitan Warta Tenure yang selama ini 
(legal drafting).  Untuk kegiatan ini tentunya WG-Tenure mendapatkan sambutan yang cukup baik dari seluruh 
akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten di pihak, mendorong WG-Tenure untuk menjaga kontinuitas 
bidangnya (pakar hukum kehutanan).***penerbitannya.  Dukungan dan partisipasi para pihak 

Dr. Budi Riyanto, SH (Biro Hukum dan Organisasi Dephut) belajar 

bersama masyarakat adat di desa Bentek (Kab. Lombok Barat, NTB) 

dalam rangka menjaring masukan untuk penyusunan RPP Hutan Adat.

Wito/WG Tenure
Ir. Sri Endang Sukarsih, MP (Dishut Prop Sulsel/paling kanan) 
bermitra dengan WG-Tenure, AMAN SS, Jurnal Celebes dan HUMA 
belajar bersama masyarakat adat Sando Batu di desa Leppangeng, kab 
Sidrap, Sulawesi Selatan.

dok. WG Tenure
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DEBAT KEBIJAKAN DAN KAPASITAS 

PELAKSANAAN PP NO. 6/2007
Tinjauan Proses Pembentukan dan Masalah Pelaksanaannya

Dr. Hariadi Kartodihardjo

Kebijakan adalah solusi atas masalah. Kebijakan seringkali tidak tidak jadi terlaksana. Pengamat dan penggiat kehutanan 
efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. pada umumnya memanfatkan kesempatan perubahan PP 
Kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan No. 34/2002 sebagai wahana mengurai akar masalah 
mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru. kehutanan selama ini, antara lain lemahnya pengelolaan 
Masalah sebenarnya tidak terkait dengan obyek (hutan), hutan, rendahnya akses masyarakat terhadap hutan 
melainkan terkait dengan subyek (pelaku). Masalah, oleh karena negara, tingginya biaya transaksi, rendahnya kepastian 
itu, terletak pada pelaku-pelaku yang dalam kesehariannya usaha, sambil memantau kemungkinan lebih terbukanya 
mengambil keputusan sebagai dasar bertindak. Masalah hutan bagi perluasan pertambangan melalui perubahan 
diturunkan dari kerangka pikir dan diikat oleh ketidak- PP tersebut. Disinilah subyektivitas dalam merumuskan 
kemampuan. Masalah adalah subyektif  (Dunn, 2000). masalah tampil ke permukaan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 tentang Tata Hutan Melalui proses panjang, pertarungan wacana dan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta argumen tidak terelakkan, baik di dalam ruang diskusi 
Pemanfaatan Hutan sebagai pengganti PP No. 34/2002 formal maupun di arena lain yang memungkinkan. 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana, Perdebatan secara substansial terhadap revisi PP No. 
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan  Kawasan Hutan, 34/2002 cukup banyak. Dua diantaranya, pertama, antara 
hendak menjawab masalah apa, apa yang diperdebatkan? interpretasi substansi hukum Undang-undang No 
Mengapa dengan Undang-Undangan (UU) Kehutanan 41/1999 tentang Kehutanan yang telah direvisi dengan 
yang sama dapat lahir PP dengan lingkup sama isi UU No 19/2004 dan telah dijabarkan lingkupnya dalam 
berbeda? Adakah syarat-syarat agar PP baru tersebut PP No. 34/2002, dengan interpretasi ulang untuk 
dapat menjadi kebijakan yang efektif? kebutuhan arah revisi PP No. 34/2002 tersebut. Kedua, 

perbedaan kedalaman pengetahuan lapangan terhadap 
Naskah ini adalah sebuah tinjauan proses pembentukan pelaksanaan pengelolaan hutan oleh pihak-pihak yang 
dan masalah pelaksanaan PP 6/2007 yang ditujukan untuk melakukan pembahasan, yang menjadi penyebab 
mengurai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut perbedaan argumentasi.
dan tidak dimaksudkan mengurai isi PP baru tersebut. 

PERDEBATAN ISI PP

Perubahan PP No. 34/2002 di atas digiring untuk 

mewujudkan tujuan meningkatkan investasi (pro 

investment) dan menanggulangi kemiskinan (pro poor). 

Pada awalnya, tidak dimaksud mengganti PP, melainkan 

hanya melakukan addendum melalui perubahan 

beberapa pasal. Dengan anggapan bahwa dua tujuan di 

atas dapat disederhanakan dan diselesaikan melalui 

upaya mempercepat hutan tanaman. Oleh karenanya, 

pada awalnya, diharapkan dalam waktu 3-4 bulan 

addendum PP No. 34/2002 dapat diselesaikan.

Penyederhanaan masalah peningkatan investasi dan 

menanggulangi kemiskinan melalui addendum PP di atas 

Pengamat dan penggiat 
kehutanan pada umumnya 
memanfatkan kesempatan 
perubahan PP No. 34/2002 
sebagai wahana mengurai 
akar masalah kehutanan 

selama ini, antara lain 
lemahnya pengelolaan hutan, 
rendahnya akses masyarakat 

terhadap hutan negara, 
tingginya biaya transaksi, 

rendahnya kepastian usaha ...,

,
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Untuk yang pertama, pandangan lama terhadap dan ijin, sebaliknya tidak memperkuat aspek kepastian 

interpretasi UU Kehutanan sebagaimana sudah tertuang kawasan dan pengelolaan hutan. Namun di tengah-tengah 

dalam PP No. 34/2002. Pandangan ini semula secara proses ini kembali pada makna kata dalam UU Kehutanan, 

kokoh mempertahankan lingkup PP No. 34/2002, yangmana tidak ada mandat untuk membentuk PP 

yangmana pengelolaan hutan sebagai ”rumah” mengenai Pengelolaan Hutan. 

pelaksanaan tata hutan, penyusunan rencana, 

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tidak dapat Dari perdebatan di atas dapat ditunjukkan bahwa adanya 

dinyatakan dalam pasal secara eksplisit. Pandangan ini ide revisi PP 34/2002 di awalnya belum dilandasi oleh 

pula yang telah mengkonstruksikan pelaksanaan pengetahuan yang cukup, apa sebenarnya masalah yang 

perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan hendak dipecahkan oleh PP baru yang akan dilahirkan 

dan konservasi menjadi PP-PP tersendiri. Sebagaimana dan apa masalah-masalah kehutanan ke depan yang perlu 

telah lahir PP No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan diantisipasi dan dipecahkan oleh PP baru tersebut. 

dan PP No 45/2004 tentang Perlindungan Hutan. Masalah lainnya adalah sempitnya inovasi pengaturan 

Sedangkan PP mengenai rehabilitasi hutan, terbentur oleh yang sebenarnya dapat dilakukan, akibat keterbatasan 

pelaksanaan reklamasi yang tidak disepakati oleh menginterpretasikan pasal-pasal dalam UU Kehutanan 

Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, sehingga yang menjadi rujukan utama.

tidak terbit hingga saat ini. 

PP NO. 34/2002 DAN PP NO. 6/2007 DALAM SATU 

Dari perdebatan mengenai substansi tersebut, ada indikasi PAYUNG

kuat bahwa pandangan tersebut lahir akibat pengaruh 

”Demokrasi mahal harganya”, demikian kalimat yang struktur organisasi tingkat Eselon I di Departemen 

sering terdengar. Meskipun sebenarnya tergantung Kehutanan, yang memang memisahkan unsur-unsur 

manfaat apa yang diperoleh. Perdebatan dalam pengelolaan hutan. Hal lain akibat berpegang pada ”kata” 

pembuatan PP di atas jelas memerlukan waktu dan yang secara eksplisit tertulis dalam UU Kehutanan dan 

sumberdaya lebih, namun manfaat secara sosial terbukti bukan ”makna pasal-pasal” yang tersusun dari kata-kata 

menutupinya. Setidaknya apabila dibandingkan dengan dalam UU tersebut.

reaksi beberapa pihak ketika PP No. 34/2002 lahir, 

termasuk judicial review yang dilayangkan ke Mahkamah Pandangan lainnya lebih melihat kebutuhan untuk 

Agung.melakukan interpretasi ulang isi UU Kehutanan, terutama 

untuk memastikan adanya ”rumah” yang bernama 

Pelajaran lain yang sungguh sangat penting bukan hanya pengelolaan hutan. Pandangan ini pernah mengajukan 

manfaat sosial, melainkan adanya inovasi atas interpretasi judul baru, bukan lagi PP mengenai tata hutan, 

suatu UU. Mengapa UU Kehutanan yang sama dapat perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan 

melahirkan PP No. 34/2002 dan dapat pula melahirkan PP hutan, melainkan PP mengenai Pengelolaan Hutan. 

No. 6/2007?Dengan alasan, pengelolaan hutan rumah bagi kegiatan 

tata hutan, perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan 

Kenyataan tersebut dapat diambil pelajaran setidaknya kawasan hutan. Secara substansial, sebenarnya 

terhadap dua hal. Pertama, bahwa pasal-pasal dalam UU pandangan ini di dukung oleh banyak kalangan. Seluruh 

apabila diangkat menjadi pengertian-pengertian dalam pihak pada dasarnya faham bahwa pembangunan 

implementasinya, hanyalah berupa koridor yang memiliki kehutanan selama ini lebih berorientasi pada pemanfaatan 

ruang. Pembuat kebijakan masih mendapat keleluasan 

untuk berinovasi di dalam koridor tersebut. Inovasi hanya 

dapat dilakukan apabila terdapat informasi, pengetahuan, 

maupun kreativitas berdasarkan analogi-analogi dan 

pengalaman-pengalaman di lapangan. Dalam hal ini 

keragaman pendapat sangat diperlukan, perdebatan yang 

konstruktif, argumen yang valid, menjadi dasar-dasar 

pembaharuan kebijakan. Oleh karena itu, keterbukaan 

pembuatan kebijakan bukanlah trend dan tuntutan pihak 

lain, melainkan dibutuhkan demi terwujudnya inovasi 

kebijakan itu sendiri.

7

... keterbukaan pembuatan 
kebijakan bukanlah trend 
dan tuntutan pihak lain, 

melainkan dibutuhkan demi 
terwujudnya inovasi 
kebijakan itu sendiri.,

,
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Kedua, diyakini bahwa PP No. 6/2007 meskipun telah Kedua, program pembangunan kehutanan belum disertai 

melalui perdebatan panjang, belum memenuhi seluruh strategi dan pengorganisasian dalam implementasinya. 

harapan tujuan awalnya, misalnya upaya untuk Setiap unit kerja di Departemen Kehutanan melaksanakan 

menurunkan biaya transaksi dan kepastian usaha. Upaya kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya masing-

ini masih mendapat hambatan antara lain akibat masing, sedangkan diketahui bahwa pelaksana-

peraturan-perundangan lain yang mengatur kewenangan anpembangunan kehutanan di lapangan memerlukan 

pusat dan daerah, serta lemahnya kelembagaan koherensi implementasi setiap kegiatan dari berbagai unit 

kepemerintahan kehutanan (forestry governance) secara kerja di Departemen Kehutanan.  

keseluruhan. Meskipun begitu, dengan menggunakan 

pelajaran sebelumnya, PP No. 6/2007 dan peraturan-

perundangan lainnya apabila diangkat menjadi 

pengertian-pengertian dalam implementasinya, juga 

berupa koridor. Oleh karena itu, penjabaran PP No. 

6/2007 juga memerlukan inovasi, sehingga 

keterbukaan dalam pembuatan kebijakan turunannya 

juga menjadi keniscayaan. Pembentukan berbagai 

Kelompok Kerja (working group/WG) dapat 

bermanfaat untuk tujuan ini.

INOVASI DAN PENGORGANISASIAN 

PROGRAM

Untuk menjadikan PP No. 6/2007 sebagai kebijakan 

yang efektif, perlu ditunjang oleh program yang 

sesuai. Departemen Kehutanan telah mencanangkan 
118 fokus program pembangunan kehutanan . Dari 

hasil analisis terhadap program-program tersebut 

dapat ditunjukkan masih terdapat persoalan.

Pertama, secara keseluruhan orientasi program tertuju 

pada pengembangan pembangunan kehutanan dan 

kurang terfokus pada penyediaan prasyarat dan 

infrastrukturnya. Program yang berkaitan dengan 

penyelesaian prasyarat pengelolaan hutan seperti 

pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan 

pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan 

serta pengembangan informasi sumberdaya hutan 

perlu sumberdaya lebih karena menjadi prasyarat bagi 

program lainnya. Sementara itu 15 program lainnya 

berciri sebagai program pengembangan (Gambar 1).

Kelemahan tersebut tidak akan terjadi seandainya 

persoalan pengelolaan hutan di lapangan tidak lagi 

m e m e r l u k a n  p r a s y a r a t  p e n g u k u h a n  d a n  

pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan, 

meskipun program pengembangan informasi 

senantiasa diperlukan sebagai dasar pengambilan 

keputusan.

Gambar 1. Pemetaan Fokus Program Pembangunan Kehutanan

Gambar 2. Pemetaan Program, Strategi dan Peran Kelompok Kerja
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Ketiga, masih diperlukan sinkronisasi antara berbagai konflik hak atas sumberdaya hutan perlu perhatian 

usulan kebijakan yang telah dihasilkan oleh beberapa WG dalam pengembangan manajemen dan teknologi. 

dengan fokus program yang telah dicanangkan Meskipun program pengamanan kawasan hutan (1) 

Departemen Kehutanan. Hal demikian ini diperlukan agar masih diperlukan, upaya pengembangan sistem 

usulan-usulan dari WG dapat menjadi pertimbangan dan silvikultur, jenis unggul maupun mekanisme 

sejauh mungkin dapat menjadi agenda Departemen pemanfaatan jasa lingkungan dapat dikembangkan di 

Kehutanan. Bentuk sinkronisasi tersebut dapat dipetakan kawasan ini.  Dalam kaitan ini peran WG 

pada Gambar 2. Apabila fokus program pembangunan Restrukturisasi Industri sangat diperlukan;

kehutanan oleh Departemen Kehutanan digunakan 

sebagai acuan, maka strategi implementasi program Terhadap seluruh pelaksanaan strategi implementasi 

tersebut perlu ditetapkan sebagai pengikat antar fokus program di atas, diperlukan program penyediaan 

program, sebagai berikut: informasi (17), penelitian dan pengembangan (19), 

1. Strategi pengembangan kelembagaan. Bentuk-bentuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan (20), serta 

perijinan pemanfaatan kayu berupa pengelolaan peningkatan kapasitas lembaga kehutanan daerah (21) 

kawasan tidak dibebani hak (4), rehabilitasi hutan dan sebagai program baru. Dalam jangka pendek, program 

lahan (11), hutan kemasyarakatan (13), hutan tanaman penyediaan informasi, pendidikan, pelatihan dan 

rakyat (14b), maupun pemanfaatan hasil hutan non penyuluhan perlu difokuskan untuk mendukung upaya 

kayu (15), dalam pelaksanaannya memerlukan strategi peningkatan kapasitas lembaga kehutanan daerah, 

pengembangan kelembagaan. Kepastian hak yangmana saat ini program peningkatan kapasitas 

diperlukan melalui pengukuhan kawasan hutan (16) lembaga kehutanan daerah tersebut justru belum ada yang 

maupun pembangunan wilayah pengelolaan hutan menanganinya. ***

(18). Dalam kaitan ini peran WG Tenurial dan WG 

Pemberdayaan Masyarakat sangat diperlukan;

2. Strategi Ekonomi dan Transaksi. Berbagai bentuk 

kebijakan ekonomi dan transaksi antar pihak DR. HARIADI KARTODIHARDJO

diperlukan sebagai strategi pelaksanaan program- Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Program 

program peredaran hasil hutan (2), restrukturisasi Pascasarjana IPB dan UI, Anggota WG Tenure dan Ketua 

industri (3), pengendalian kebakaran hutan (7), Presidium Dewan Kehutanan Nasional.

p e l e s t a r i a n  k e a n e k a r a g a m a n - h a y a t i  ( 9 ) ,  

pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam (10), 

pengelolaan DAS (12), dan pengembangan hutan _______________

rakyat (14). Dalam kaitan ini peran WG Restrukturisasi 
1)

Industri dan WG Pemberdayaan Masyarakat sangat 

diperlukan;

3. Strategi Penyelesaian Konflik. Terhadap pelaksanaan 

perijinan hasil hutan kayu dari hutan alam (5) dan 

tanaman (6) serta pengelolaan kawasan konservasi (8) 

yang masih banyak mengalami konflik hak atas 

sumberdaya hutan perlu perhatian khusus dalam 

upaya untuk penyelesaian konflik. Kepastian hak 

diperlukan melalui pengukuhan kawasan hutan (16) 

maupun pembangunan wilayah pengelolaan hutan 

(18), serta pengamanan kawasan hutan (1). Dalam hal 

ini peran WG Tenurial dan WG Pemberdayaan 

Masyarakat sangat diperlukan;

4. Strategi Pengembangan Manajemen dan Teknologi. 

Terhadap pelaksanaan perijinan hasil hutan kayu dari 

hutan alam (5) dan tanaman (6) serta pengelolaan 

kawasan konservasi (8) yang relatif terbebas dari 

Foot-note

Delapan belas program pembangunan kehutanan yaitu: 
1. Pengamanan Kawasan Hutan 
2. Penertiban Peredaran Hasil Hutan
3. Restruk-turisasi Industri Primer Kehutanan
4. Pengelolaan Kawasan yang tidak Dibebani Hak
5. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman
6. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam
7. Pengendalian Kebakaran
8. Pengelolaan Kawasan Konservasi
9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan tata niaga satwa 

langka  (TSL)
10. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
12. Opti-malisasi Pengelolaan DAS
13. Pengembangan hutan kemasyarakatan
14. Pengembangan Hutan Rakyat
15. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
16. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
17. Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan
18. Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan
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Opini

Apa kata mereka tentang  
“Hak dan Akses Masyarakat dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan Sumberdaya Hutan”

Semangat pembaruan agraria telah digulirkan oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan 

Presiden SBY melalui Program Pembaruan Agraria Nasioanl (PPAN). Seiring dengan kebijakan tersebut, Departemen 

Kehutanan secara spesifik telah membuka peluang akses masyarakat untuk  mengelola kawasan hutan melalui Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR) di luar Jawa dan kerjasama pengelolaan untuk di Jawa. 

Peraturan Pemeritah (PP) No. 6 Tahun 2007 yang merupakan hasil revisi PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan juga telah memberikan ruang yang 

cukup luas untuk akses masyarakat, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan (HKM), HTR dan kemitraan.  Demikian juga 

dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 56 tahun 2006 tentang zonasi  Taman Nasional yang memberikan 

peluang cukup besar bagi akses masyarakat dan penyelesaian konflik tenurial khususnya di kawasan konservasi. 

Kami memberikan ruang kepada para pihak untuk berbagi opini terkait dengan perkembangan perubahan kebijakan 

pemerintah tersebut dikaitkan dengan praktek-praktek dan realitas sosial dalam pengelolaan hutan.  Opini ini merupakan 

pendapat yang dikemukakan secara independen, individu, dan bukan atas nama institusi.  Opini dapat berupa persepsi 

atau pemahaman terhadap topik yang disuguhkan, analisa singkat, usulan aksi penyelesaian masalah, atau dapat juga 

berupa untaian kalimat bermakna.  Mari kita simak opini mereka!!

Dr. Ir. Transtoto Handadhari, Msc.

Direktur Utama Perum Perhutani

Masalah land tenure di Indonesia merupakan masalah yang rumit dan penuh dengan nuansa kompleksitas 

perilaku sosial yang terkadang sulit dikendalikan, apalagi menginjak masa-masa reformasi dan 

demokratisasi saat ini.  Masing-masing daerah memiliki karakter sosial yang berbeda dan rata-rata memiliki 

kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan pribadi dan bersifat penguasaan. Bahkan hampir 

mengabaikan aspek memanfaatkan apalagi membudidayakan lahan.  Akibatnya di daerah yang memiliki 

lahan luas dan sangat terbuka pun masalah lahan ini hampir selalu menjadi fokus konflik sosial yang hanya menyisakan 

lahan kosong yang “bertuan”.  Secara umum masyarakat sekitarnya juga tidak sejahtera.

Masalah land tenure agar disikapi dan ditangani dengan sangat berhati-hati dan arif, dengan mengedepankan pendekatan 

budaya, pendidikan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat, serta memperhatikan kepentingan umum/nasional.  

Pemerintah diharapkan memiliki garis kebijakan yang jelas dan  berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta mengacu 

pada arah pembangunan negara yang ditaati semua pihak dalam penyelesaian masalah-masalah land tenure ini. 

Akses masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu diberikan seluas-luasnya dalam setiap aspek yang memungkinkan sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat.  Namun masalah legal dan kontrak dalam hal kewenangan, hak, 

dan tanggung jawab maupun tenggang waktu harus jelas dan tidak memberikan peluang terjadinya permasalahan lahan di 

kemudian hari.*



11

Kajian dan Opini

Working Group on Forest Land Tenure     www.wg-tenure.org  -  Warta Tenure  Nomor 4 - Februari 2007

Dr. Ir. Amran Achmad, MSc. 

Kepala Laboratorium Konservasi Biologi dan Dendrologi, Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

Kebijakan pemerintah mengeluarkan Permenhut yang berkaitan dengan hak dan akses masyarakat dalam 

pengelolaan sumberdaya hutan seperti PP No. 6 tahun 2007, masih lebih banyak memberi harapan bagi 

masyarakat yang punya kemampuan modal untuk ditanamkan pada bidang pengusahaan hutan, 

dibandingkan dengan masyarakat yang membutuhkan sumberdaya hutan untuk kebutuhan sehari-hari 

dan perlengkapan rumah tangga. Yang menggembirakan dalam PP No.6 adalah terbukanya hak dan akses masyarakat 

dalam memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayudari hasil rehabilitasi hutan. Selain itu, ketetapan jumlah maksimum 
3pemungutan hasil hutan kayu sebesar 20 m  per keluarga untuk bahan bangunan dan tidak boleh diperdagangkan, adalah 

merupakan suatu kepastian hukum yang sudah lama mereka nantikan. 

Namun demikian, peluang PP No. 6 hampir tidak mungkin bagi masyarakat miskin yang tertuduh sebagai ”perambah” 

hutan sebagai konsekwensi dari penerapan PP tentang TGHK, dimana areal hutan yang selama ini mereka kelola secara  

turun temurun  ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Bagi masyarakat miskin yang meduduki hutan negara,  satu-

satunya akses guna mendapatkan hak dalam pengelolaan hutan adalah melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKM), 

dimana masyarakat dapat tetap mengerjakan areal yang selama ini mereka kelola melalui peningkatan manajemen yang 

lebih konservatif sesuai dengan fungsi hutan dimana mereka melakukan perambahan. Sayangnya SK No. 31 tahun 2001 

tentang penyelenggaraan HKM yang memberi hak kelola kepada masyarakat dalam kawasan hutan, mengharuskan 

masyarakat ”perambah” melintasi perjalanan yang berliku, mendaki dan terjal, sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai 

wilayah HKM yang syah. Dimulai dari proses identifikasi lokasi, pembuatan kelompok tani hutan, rencana pembentukan 

koperasi, rencana pengelolaan, serta berbagai rencana dan persyaratan lain yang rumit sehingga tidak bisa diterjemahkan 

oleh pelaksana di daerah, dan akhirnya ”harus menunggu juknis” yang tidak pernah muncul. Beberapa kelompok tani dan 

LSM di Sulawesi Selatan yang berinisiatif untuk mengajukan dokumen perizinan ke Menhut guna penetapan wilayah HKM, 

tidak pernah mendapat tanggapan apalagi SK persetujuan wilayah. Dephut seakan mengulur waktu, SK 31 memberi 

peluang yang berbelit, akses legal yang diharapkan masyarakat tak kunjung tiba, sementara kerusakan hutan berjalan terus.   

Ironisnya, Dephut melalui BRLKT kemudian membangun proyek HKM dengan dalih percontohan yang tidak harus 

mengikuti sepenuhnya ketentuan SK 31. Tidak diperlukan izin dari menteri, cukup mengajukan areal kegiatan. Kelompok 

tani hutan dibuat instant, bahkan mungkin anggotanya bukan masyarakat ”perambah” ditempat lokasi proyek  dibangun, 

tetapi diimport dari tempat lain untuk memenuhi target. Hasilnya adalah proyek HKM versi reboisasi. Selesai proyek, 

masyarakat  mendapatkan imbalan kegiatan, tetapi hak dan akses mereka terhadap sumberdaya hutan kembali tak 

menentu. Pohon mati tidak terurus, masyarakat kembali tertuding tidak memelihara, sementara BRLKT say good bye. Untuk 

itu, guna memberi peluang akan hak dan akses pengelolaan hutan yang lebih baik bagi masyarakat ”perambah” hutan 

negara, SK 31 perlu segera direvisi guna mengsinkronkan dan mengurai benang kusut  yang selama ini menjadi penyebab 

SK tersebut tidak bisa diaplikasikan di lapangan. 

Permenhut No. 56 tahun 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional, nampaknya memberi peluang yang lebih baik dan 

kemungkinan penerapannya jauh lebih mudah karena sudah ada zona pengelolaan yang disepakati oleh masyarakat, baik 

wilayahnya maupun regulasinya. Namun demikian, hal ini sangat tergantung dari rencana pengelolaan dan kemauan para 

pihak (terutama pengelola TN) untuk melaksanakan kegiatan pada bidang perlindungan ekosistem, pemanfaatan 

SDA/wisata dan pembinaan mesyarakat di zona penyangga, zona tradisional dan zona khusus (yang menyangkut 

kehidupan masyarakat) dilakukan secara berimbang. Semakin besar kegiatan pengelolaan pada zona yang berkaitan 

dengan pembinaan kehidupan masyarakat, akan lebih besar pula hak dan akses terhadap sumberdaya hutan yang mereka 

dapat nikmati. *
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Dr. San Afri Awang, MSc. 

Laboratorium Ekologi Sosial dan Politik SDH, Fakultas Kehutanan UGM

Mendiskusikan tentang tenure pastilah terkait dengan ragam masalah sumberdaya alam di dunia. Oleh  

karena itu bahasa yang paling pas untuk menjelaskan persoalan ini adalah “hybrid” dari semua 

sumberdaya alam yaitu “resource tenure problems”. Berkaitan dengan lahan kita sebut “Hybrid land tenure”, 

berkaitan dengan pohon-pohon disebut “hybrid tree tenure”, berkaitan dengan air disebut “hybrid water 

tenure”. Hybrid disini meminjam istilah post-strukturalis, yaitu sebagai produk baru dari relasi dan interaksi 

elemen-elemen sumberdaya yang diminati oleh masing-masing pemangku. Hybrid tenure ini sebagai produk baru dari 

kajian sosiologi politik dalam sebuah negara.

Carut marut dan konflik sumberdaya lahan hutan di Indonesia adalah ranah sosiologi politik negara yang menzalimi 

properti lahan yang seharusnya menjadi domain rakyat.  Ketika negara menyatakan bahwa semua sumberdaya alam 

dikuasai negara, maka rakyat pasti melakukan perlawanan untuk memperoleh hybrid tenure baru dalam kehidupan 

mereka… dan itu artinya “konflik” akan segera berlangsung dan berkepanjangan.  Semua kegiatan yang berlabel HKm, 

Hutan adat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, kemitraan PHBM di Jawa, Kemitraan pada Hutan Tanaman 

Industri MHBM, semuanya mencerminkan hybrid tenure yang sesungguhnya dapat dibaca sebagai langkah peredam 

konflik, dan dapat juga dibaca sebagai tindakan rejim politik kapitalis yang anti pada etnositas, karena memang ciri 

kapitalisme adalah “anti etnositas” tersebut. Tidak banyak orang mengerti teori-teori sosial yang dalam, tetapi mereka 

sudah berani bicara sosial, sehingga seringkali bicara sosial kemasyarakatan sektor sumberdaya alam, termasuk tenure 

bagai orang meraba-raba tanpa tau apa yang diraba, maksud hati ingin membela kepentingan masyarakat, tetapi justru 

diperalat oleh (negara) kapitalis yang anti etnik tersebut untuk lebih menyesengsarakan rakyat.*

Ir. Erna Rosdiana, MSi.

Kepala Seksi Formulasi Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan

Degradasi hutan di Indonesia terus meningkat, tercatat 59,7 ha kawasan hutan terdegradasi sampai tahun 

2002. Di sisi lain kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan masih jauh dibawah standar.  Tahun 

2004 tercatat 48,8 juta orang tinggal di sekitar hutan dan 10,2 juta orang diantaranya tergolong masyarakat 

miskin. Salah satu akar permasalahan terjadinya degradasi hutan, adalah kegagalan pengurusan, 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan di masa lalu.  Penerapan sistem konsesi besar-besaran dan 

pengabaian terhadap kepentingan masyarakat lokal menimbulkan konflik yang berkepanjangan.  

Untuk menyeimbangkan hal tersebut, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti Undang-

undang 5 tahun 1967 telah merevisi banyak hal untuk perbaikan di masa datang.  Hal menarik antara lain tercantum dalam 

penjelasan umum alinea 7 yang menyebutkan bahwa: ”Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak 

merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan.  Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada 

kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh 

potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat”.  

Bentuk-bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM) seperti Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, 

Hutan Rakyat sudah secara jelas diakui keberadaannya dalam undang-undang tersebut dan menjadi pilihan-pilihan 

masyarakat dalam mendapatkan akses untuk mengelola dan memanfaatkan  sumberdaya hutan. Pengakuan atas praktik 

CBFM ini tentu tidak menegasikan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh para pelaku lainnya seperti 

BUMN, BUMS.  Alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan yang lebih adil kepada semua lapisan rakyat dapat meningkatkan 

optimalisasi manfaat sumberdaya hutan dalam menunjang kehidupan rakyat secara lebih menyeluruh. 

Walaupun belum sempurna seperti yang diharapkan, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 telah mengatur  peluang bagi 

masyarakat lokal untuk mendapat hak properti terhadap sumberdaya hutan.  Masyarakat lokal yang memiliki posisi lemah 

dalam persaingan usaha tentu harus mendapat perlindungan dari pemerintah.  Dukungan pemerintah melalui program 

pemberdayaan masyarakat harus diwujudkan secara nyata baik di tingkat lokal maupun nasional.  Pemberdayaan 
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Hery Santoso 

Java Learning Center/JAVLEC

Hak akses masyarakat terhadap sumber daya hutan:  Sebuah kritik kehutanan akademik.

Penyelenggaraan kehutanan yang kini berlangsung di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, 

ditopang oleh apa yang dinamakan sebagai kehutanan akademik (scientific forestry). Model kehutanan 

akademik yang lahir pada awal abad 18 di Eropa, memandang bahwa hutan adalah aset negara yang 

perlu dikelola secara lestari. Konsep kelestarian versi kehutanan akademik menekankan pada 

beberapa prinsip seperti pertanaman monokultur, sentralisasi pengelolaan, pengamanan polisional, dan berbasis negara.

Salah satu konsekuensi yang kemudian muncul dari penyelenggaraan kehutanan akademik adalah penisbian, jika bukan 

penutupan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pengelolaan hutan tradisional yang sebelumnya dipraktikkan 

oleh kalangan masyarakat desa hutan, yang salah satu prinsip utamanya adalah memposisikan sumber daya hutan sebagai 

basis material ekonomi lokal, dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif dan cenderung mengancam kelestarian. Kalau 

meminjam pendapat Hardin, salah satu alasan mengapa kemudian Negara perlu mengambil peran dalam pengelolaan 

hutan adalah karena masyarakat dipandang tidak memiliki sIstem pengaturan yang jelas.  Sumber daya hutan yang dikelola 

masyarakat, menurutnya, cenderung bersifat open access  sesuatu yang bisa mendatangkan bencana publik (the tragedy of the 

common).

Lahirnya kehutanan akademik, dan juga teori open access Hardin, menjadi semacam tonggak penting bagi lahirnya era baru 

penyelenggaraan kehutanan: pengelolaan hutan berbasis Negara. Kebijakan-kebijakan kehutanan yang kemudian 

mengikuti menjadi sarat dengan ancaman-ancaman hukum terhadap siapa saja yang tidak mengindahkan peraturan yang 

berlaku. Membuka ladang di hutan menjadi sesuatu yang dilarang. Demikian halnya dengan mengambil kayu dan hasil-

hasil hutan lainnya. 

Berangkat dari realitas semacam itu maka lahirnya etika sosial dalam pengelolaan hutan (dimulai pada dekade 70-an), yang 

salah satu isu utamanya adalah memperjuangkan hak akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, pada dasarnya 

merupakan kritik terhadap kehutanan akademik yang cenderung meminggirkan keberadaan masyarakat dalam 

pengelolaan hutan. Berdasarkan etika baru ini, hak akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dipandang sebagai 

keniscayaan. Masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan, berhak atas manfaat yang proporsional dari 

hutan-hutan yang ada di sekelilingnya. 

Sebagaimana kesaksian Jack Westoby, sejauh ini penyelenggaraan kehutanan yang didasarkan pada kehutanan akademik 

cenderung memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada kalangan pemilik modal (pengusaha). Masyarakat 

sebagai salah satu stakeholder penting justru termiskinkan, akibat dari semakin sempitnya (bahkan di beberapa tempat tidak 

lagi tersedia) wilayah jelajah ekonomi mereka.*

masyarakat diarahkan kepada upaya menstimulasi masyarakat agar lebih berdaya dan mandiri, bukan menciptakan 

ketergantungan.  Penerapan teori De Soto melalui pemberian legalitas terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat mengelola  

hutan yang sudah berlangsung lama dan terbukti tangguh secara ekonomi dan ekologi perlu dilakukan.  Artinya upaya 

pemberdayaan masyarakat tidaklah harus melalui pilot proyek lagi, karena hal itu sudah banyak dilakukan dan tentu sudah 

banyak memberikan pelajaran.  Yang harus dilakukan sekarang ke depan adalah sebuah proses menyeluruh dalam  

menguatkan kelembagaan masyarakat agar mendapat kepastian usaha jangka panjang.  Tidak selalu harus melalui hak 

milik, bisa hak kelola atau hak pemanfaatan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya.    

Untuk itu proses-proses kolaboratif perlu dikembangkan.  Komunikasi antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk membangun kesepahaman atas permasalahan yang dihadapi.  

Disamping itu peningkatan kapasitas profesionalisme rimbawan dalam menghadapi tantangan perubahan juga penting 

agar tangguh menghadapi derasnya arus kepentingan politik.   Keterlibatan stakeholders dalam pengambilan keputusan 

berkaitan dengan pengaturan pengelolaan hutan di Indonesia sudah saatnya dilakukan dengan menerapkan prinsip-

prinsip good governance. *
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Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Agenda baru untuk pengentasan kemiskinan?

Oleh: Emila dan Suwito

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi 
adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun yang proporsional antar pelaku ekonomi (pro-growth) 
oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan sebagaimana menjadi agenda revitalisasi Pertanian, 
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam Perikanan dan Kehutanan. Kebijakan HTR ini sekaligus 
rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP 6/2007 juga merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas 
bab 1 pasal 1:19) . Departemen Kehutanan 2004-2009 terutama Revitalisasi 

Sektor kehutanan dan Pemberdayaan Ekonomi 
Ketentuan umum di dalam PP 6/2007 di atas memberikan Masyarakat setempat, sehingga sektor kehutanan 
batasan yang tegas tentang HTR, sehingga khalayak bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi pada  
memahami perbedaan antara HTR dengan Hutan pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan 
Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Rakyat. HTR hanya hidup, mensejahterakan masyarakat dan memperluas 
akan dikembangkan pada areal kawasan hutan produksi lapangan kerja.
yang tidak dibebani hak.  HKM (dalam PP 6/2007) 

memungkinkan dikembangkan di hutan konservasi Sejalan dengan reforma agraria yang telah diwacanakan, 
(kecuali Cagar Alam dan zona inti Taman Nasional), Departemen  Kehutanan telah merespon dengan upaya 
kawasan hutan produksi, dan hutan lindung.  Sedangkan memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam 
Hutan Rakyat jelas-jelas dibangun di luar kawasan hutan pengelolaan sumberdaya hutan, rencana pembangunan 
negara atau berada pada hutan hak (hutan yang berada HTR juga telah dipayungi produk hukum. Peraturan 
pada tanah yang dibebani hak atas tanah). Pemerintah (PP) No. 6/2007 telah mengatur tentang HTR, 

khususnya pasal 40 dan 41.  Pada pasal ini diatur 
Workshop Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat telah mengenai penatapan areal untuk HTR, akses ke lembaga 
diadakan pada tanggal 21-22 Februari 2007.  Menteri keuangan, dan penetapan harga dasar kayu HTR untuk 
Kehutanan dalam sambutannya menegaskan, bahwa melindungi dan memberikan akses pasar kepada 
Hutan Tanaman Rakyat sangat penting untuk segera masyarakat.
diwujudkan sebagai kebijakan Pemerintah  untuk 

memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan 

dan akses pasar yang lebih luas  kepada masyarakat dalam 

pemanfaatan hutan produksi dalam kerangka 

mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan 

pengelolaan hutan lestari. Pemberian akses yang lebih luas 

ke hukum pada dasarnya memberikan legalitas 

masyarakat setempat dalam memperoleh izin  

pemanfaatan hutan produksi  terutama dalam 

pembangunan hutan tanaman mengingat begitu luasnya 

hutan-hutan produksi yang rusak akibat kekeliruan dalam 

pengusahaan atau pemanfaatannya, perambahan dan 

pencurian kayu, kebakaran dan dampak negatif euphoria 

otonomi daerah khususnya dalam kurun waktu periode 

1999-2004.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijakan Pembangunan 

Hutan Tanaman Rakyat ini terkait dengan kebijakan 

Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan (pro-poor), 

menciptakan lapangan kerja baru (pro-job) dan 

,

,

Kebijakan Pembangunan 
Hutan Tanaman Rakyat ini 
terkait dengan kebijakan 

Pemerintah untuk 
mengentaskan kemiskinan 

(pro-poor), menciptakan 
lapangan kerja baru (pro-

job) dan memperbaiki 
kualitas pertumbuhan 
melalui investasi yang 

proporsional antar pelaku 
ekonomi (pro-growth)
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Konsep pemberian akses yang lebih luas kepada 

masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman, disusun 

dari proses pembelajaran Departemen Kehutanan atas 

program maupun proyek Pemberdayaan Masyakat yang 

selama ini ada, misalnya  program Bina Desa, program 

kemitraan seperti Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM)/Mengelola Hutan Bersama 

Masyarakat (MHBM)/Hutan Rakyat Pola Kemitraan 

(HRPK) oleh HPH/IUPHHK-HA/HT, proyek-proyek 

kerjasama teknik luar negeri seperti Social Forestry 

Dephut -GTZ di  Sanggau  Kal imantan  Bara t ,  

Multistakeholders Forestry Programme Dephut-DFID 

dan beberapa proyek pemberdayaan masyarakat yang ada 

di Departemen Kehutanan.  Hasil pembelajaran tersebut 

memberikan kerangka filosofis atas pemberdayaan 

ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan 

melalui pemberian  akses yang lebih luas ke hukum 

(legalitas), ke lembaga keuangan dan ke pasar. Selain 

kerangka filosofisnya, diperoleh pula prinsip-prinsip 

pemberdayaan masyarakat (the principles) yaitu :

1.Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan 

dirinya berdasarkan kebutuhannya (people organized 

themselves based on their necessity) yang berarti 

pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan 

digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri 

karena kedua hal tersebut tidak akan membuat 

m a s y a r a k a t  m a n d i r i  d a n  h a n y a  m e m b u a t  

“kebergantungan” masyarakat.

2.Prinsip kedua adalah  kegiatan pemberdayaan 

masyarakat harus bersifat padat karya (labor-intensive) 

sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi 

pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab.

3.Prinsip ketiga adalah Pemerintah memberikan 

pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal 

sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di 

sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal 

ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global 

sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan 

premanisme pasar. 

Ketiga prinsip di atas dikonsepkan dan diimplemen-

tasikan dalam pembangunan HTR dimana masyarakat 

akan menjadi ”owner” IUPHHK-HT dan sebagai pelaku 

langsung.

Pola pengembangan HTR direncanakan mengikuti 3 pola, 

yaitu (1) Pola Mandiri, (2) Pola Kemitraan dengan HTI 

BUMN/S, dan (3) Pola Developer.  Pengertian dari 

masing-masing pola adalah sebagai berikut:

1.Pola Mandiri

Masyarakat Setempat membentuk kelompok,  

Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-

HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan 

masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab 

atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian 

k r e d i t ,  p a s a r ,  d a n  p e n d a m p i n g a n  d a r i  

pemerintah/Pemda.

2. Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S

Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan 

oleh Bupati ke Menhut.  Pemerintah menerbitkan SK 

IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra.  

Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, 

input/modal, pelatihan  dan pasar.

3. Pola Developer

BUMN/S sebagai developer membangun hutan 

tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh 

Pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang 

I U P H H K - H T R  y a n g  s e l a n j u t n y a  b i a y a  

pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman 

pemegang IUPHHK-HTR  dan dikembalikan secara 

bertahap sesuai akad kredit.

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dialokasikan 

sebesar 60% dari total alokasi pembangunan Hutan 

Tanaman yang direncanakan seluas 9 juta Ha pada lahan 

yang tidak dibebani hak, sehingga luas areal HTR yang 

direncanakan adalah 5,4 juta ha.

   

Tabel : Alokasi lahan untuk HTR untuk periode 2007  2010 

Sumber: Ditjen BPK, Dephut

Bersambung ke halaman 19
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PSDHL Kabupaten Wonosobo
“Konsensus” antara PSDHBM dengan PHBM?

Oleh: Suwito, Koordinator Eksekutif WG Tenure

Terbitnya Perda PSDHBM (Pengelolaan Sumberdaya masyarakat.  Efektifitas kebijakan itu diragukan untuk bisa 

Hutan Berbasis Masyarakat) di kabupaten Wonosobo pada dilaksanakan di lapangan. Perda PSDHBM tidak dapat 

tanggal 20 Oktober 2001 pernah mewarnai gegap gempita dijalankan karena belum adanya petunjuk teknis dan ijin 

jagad hutan Indonesia.  Peraturan Daerah ini bermaksud dari Pemerintah Pusat. PHBM juga tidak dapat dijalankan 

membuka peluang dan memfasilitasi akses masyarakat di secara efektif karena kurang dukungan dari sebagian besar 

dalam pengelolaan lahan hutan negara sebagai solusi atas masyarakat pendukung Perda PSDHBM dan Pemda. 

carut marutnya kondisi pengelolaan hutan di kabupaten 

Wonosobo. Banyak kalangan menilai Perda ini merupakan Kemudian terjadilah negosiasi-negosiasi yang melibatkan 

pelopor pembaruan kebijakan pengelolaan hutan dan berbagai pihak di kabupaten Wonosobo. Bahkan proses 

layak menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah lainnya. negosiasi sempat diusung ke Hotel Radison Yogyakarta 

Tak heran jika pada kemudian hari lahir Perda-Perda pada tanggal 22 Agustus 2002 dan menghasilkan beberapa 

serupa di berbagai kabupaten lain di belahan bumi kesepakatan, antara lain PSDHBM akan dilaksanakan di 30 

nusantara, sebut saja contohnya Perda Kabupaten desa dan PHBM akan dilaksanakan di desa-desa lainnya.  

Sumbawa nomor 25 Tahun 2002 tentang PSDHBM dan Kesepakatan itu lalu dibawa ke tingkat Menteri Kehutanan 

Perda kabupaten Lampung Barat nomor 18 Tahun 2004 yang pada saat itu dijabat oleh Dr. Nur Mahmudi Ismail.  

tentang Pengelolaan Sumber-daya Alam Lestari Berbasis Ada rencana penandatangan kesepakatan itu oleh Bupati 

Masyarakat (PSDALBM). Wonosobo bersama Dirut Perhutani yang akan disaksikan 

oleh Menteri Kehutanan di Wonosobo. 

Di sisi lain ada yang menilai bahwa Perda PSDHBM 

kabupaten Wonosobo ini berpotensi menimbulkan konflik Entah proses apa lagi yang terjadi, pada detik-detik akhir 

baru. Pasalnya Perum Perhutani yang merupakan BUMN rencana penandatangan kesepakatan yang akan 

dan memiliki wewenang untuk d i s a k s i k a n  o l e h  M e n t e r i  

mengelola hutan negara di pulau Kehutanan itu kemudian batal.  

J a w a  ( t e r k e c u a l i  k a w a s a n  Lalu ada informasi bahwa 

k o n s e r v a s i )  -  t e r m a s u k  d i  M e n t e r i  K e h u t a n a n  

kabupaten Wonosobo - telah mengirimkan surat kepada 

m e m i l i k i  k e b i j a k a n  d a l a m  Mendagri untuk pembatalan 

mengatur akses masyarakat di Perda PSDHBM kabupaten 

kawasan hutan produksi yang Wonosobo tersebut pada tanggal 

dikelolanya melalui Pengelolaan 11 September 2002 (Surat Menteri 

Sumberdaya Hutan Bersama K e h u t a n a n  N o m o r  

Masyarakat atau PHBM (SK Direksi 1665/Menhut-II/2002). Setelah 

P e r u m  P e r h u t a n i  n o m o r  melalui proses yang cukup 

136/KPTS/DIR/2001). PSDHBM panjang kemudian terbitlah 

ala Pemkab Wonosobo dan PHBM Keputusan Menteri Dalam 

versi Perhutani akan diimplementasikan pada areal Negeri nomor 9 Tahun 2005 pada tanggal 3 Maret 2005 

kawasan hutan negara yang sama. Pemerintah Propinsi yang isinya membatalkan Perda PSDHBM Kabupaten 

Jawa Tengah juga mengeluarkan kebijakan serupa dengan Wonosobo.  Menurut Keputusan Mendagri tersebut alasan 

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 24 Tahun pembatalan Perda PSDHBM kabupaten Wonosobo adalah 

2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan nomor 

Masyarakat di Jawa Tengah. 41/1999 Pasal 2  ayat (3) angka 4 huruf a dan Peraturan 

Pemerintah nomor 25 tahun 2000, karena yang berwenang 

Tak ayal lagi bahwa kebijakan-kebijakan pengelolaan menetapkan kawasan hutan negara termasuk hutan hak 

hutan yang sebenarnya “berporos” pada rakyat itu justru dan hutan adat berikut dengan perubahan status dan 

menimbulkan kebingungan pada sebagian besar fungsinya adalah Pemerintah.

,

,
PSDHL tidak bertentangan 

dengan ”roh” atau jiwa 
(prinsip-prinsip) PHBM yang 

telah menjadi Kebijakan 
Direksi Perum Perhutani, jadi 

tidak ada alasan untuk 
membatalkan PSDHL

Seputar Kasus Tenure
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Tetapi tidak berhenti di situ, PSDHBM masih Beberapa sumber menyebutkan bahwa konsep PSDHL 

mendapatkan dukungan yang cukup besar dari berbagai disusun bersama-sama antara Perhutani, masyarakat, 

pihak, terutama dari sebagian masyarakat di desa-desa Pemda dan DPRD.  Ada juga sumber yang menye-butkan 

sekitar hutan, LSM dan DPRD kabupaten Wonosobo.  bahwa PSDHL merupakan ”kompromi” politik antara 

Beberapa desa yang telah direncanakan sebagai pilot Perda PSDHBM dengan PHBM.  Benarkan demikian? Mari 

kegiatan tetap mempertahankan Perda PSDHBM.  Ada kita cermati azaz-azas yang menjadi dasar PSDHBM (Box 1) 

yang menilai pembatalan Perda tersebut mengesankan dan prinsip-prinsip yang sering disebut sebagai ‘roh’ 

pemerintah pusat masih setengah hati dalam memberikan PHBM (Box  2).

otonomi kepada daerah.  Bahkan ada yang menganggap 

pembatalan Perda itu telah memundurkan proses Dalam pasal 1 Keputusan Bersama disebutkan maksud 

reformasi di dunia kehutanan yang diharapkan akan PSDHL adalah dalam rangka pengelolaan sumberdaya 

mampu membawa perubahan yang mendasar pada sistem hutan yang dilakukan dengan melibatkan peran aktif 

kelola dan manajemen kawasan hutan. masyarakat sekitar hutan dan dinas serta pihak terkait 

(stakeholders) yang sinergis dengan pembangunan wilayah, 

Iklim politik dan pemerintahan di kabupaten Wonosobo- dengan tujuan sebagai upaya rehabilitasi dan konservasi 

pun mengalami perubahan. Suksesi kepemimpinan serta peningkatan mutu hutan, potensi masyarakat dengan 

melalui Pilkada telah mengantarkan H.  Kholik Arif yang berbagai aktifitas di desa sekitar hutan yang ada di wilayah 

sebelumnya menjabat wakil Bupati menjadi Bupati Kabupaten Wonosobo, sehingga dapat memberikan 

Wonosobo pada tahun 2005.  Pak Kholik Arif menawarkan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi yang optimal guna 

babak baru  untuk memperbaiki kondisi hutan di terwujudnya kelestarian hutan, peningkatan pertumbuhan 

kabupaten Wonosobo. Berbagai dialogpun kemudian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

digelar lagi oleh para pihak dan Perhutani.  

Ada beberapa kalangan yang meragukan kepastian hukum 

Puncak dari berbagai rangkaian dialog baru tersebut PSDHL yang terbangun dari proses kesepakatan atau 

adalah penandatangan Keputusan Bersama antara Kepala kompromi politik itu, dikhawatirkan nasibnya juga akan 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo rentan tak ubahnya seperti Perda PSDHBM yang 

tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari (PSDHL) dibatalkan Mendagri.  Bisa saja sewaktu-waktu Direksi 

di Kabupaten Wonosobo.  Penandatangan Keputusan Perum Perhutani membatalkan Keputusan Bersama itu 

Bersama Nomor 2871/044.3/Hukamas/I dan nomor secara sepihak, karena Unit I Perum Perhutani harus 

661/13/2006 itu dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2006.  tunduk kepada keputusan Direksi.  

Menanggapi pandangan tersebut, Ir. H. Dwi Witjahjono, 

MBA Kepala (Administratur) KPH Kedu Selatan Perum 

Perhutani yang biasa dipanggil pak Yoyok menyatakan, 

bahwa PSDHL tidak bertentangan dengan ”roh” atau jiwa 

(prinsip-prinsip) PHBM yang telah menjadi Kebijakan 

Direksi Perum Perhutani, jadi tidak ada alasan untuk 

membatalkan PSDHL.  

Tantangan berikutnya adalah prakteknya, bagaimana 

PSDHL akan segera bisa diimplementasikan di tingkat 

lapangan?  Seperti apa proses dan bentuknya? Inilah 

pekerjaan rumah (PR) bagi Forum Hutan Wonosobo 

(FHW) yang menjadi salah satu unsur kelembagaan 

multipihak PSDHL.  Keputusan Bersama memberikan 

peran kepada FHW untuk implementasi PSDHL dengan 

mengedepankan semangat berbagi peran, fungsi dan 

tanggung jawab Para Pihak. ***

 

Sumber: Sejarah Panjang Perjalanan Proses PSDH di Kab 

Wonosobo (Koling); website www.kphkeduselatan.com; dan 

wawancara dengan berbagai narasumber.

Box 1. Azas-azas PSDHBM

a. Kelestarian fungsi hutan
b. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
c. Pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis
d. Keadilan sosial 
e. Akuntabilitas publik
f. Kepastian hukum

(Perda Kab Wonosobo No.22/2001)

Box 2.  Prinsip-prinsip PHBM

a. Keadilan dan demokratis.
b. Keterbukaan dan kerjasama.
c. Pembelajaran bersama dan saling memahami.
d. Kejelasan hak dan kewajiban.
e. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
f. Kerjasama kelembagaan.
g. Perencanaan partisipatif.
h. Kesederhanaan sistem dan prosedur.
i. Perhutani sebagai fasilitator.
j. Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah.

(SK Direksi Perum Perhutani No. 136/KPTSDIR/2001)
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Seputar Kasus Tenure

Kasus Sengketa Tanah GG di Desa Kauman, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo

Membangunkan Macan Tidur?

Oleh : Suwito, Koordinator Eksekutif WG Tenure

Salah satu kasus sengketa tenurial di Kabupaten tanggal 10 Oktober 1923 yang disetujui tanggal 13 Februari 

Wonosobo yang direkomendasikan oleh perwakilan 1924).

anggota WG Tenure (Bapak C. Krustanto) untuk dikaji 

adalah kasus sengketa tanah GG (Government Ground?) di Sementara itu masyarakat, dalam suratnya yang 

desa Kauman Kecamatan Kaliwiro (Surat Kepala desa dikirimkan kepada Presiden RI, alas hak yang digunakan 

Kauman nomor 592/10/IV/2003 tanggal 3 Mei 2003 yang untuk mengajukan permohonan pengembalian hak warga 

ditujukan kepada Presiden RI lewat Bupati Wonosobo). atas tanah GG berupa peta yang dimiliki oleh desa 

Kauman dan peta perpajakan pada kantor perpajakan 

Perum Perhutani telah menguasai tanah GG tersebut Temanggung. Tanah GG tersebut pernah diurus oleh 

dengan alas hak berupa Suppletoir Proses verbal van masyarakat dusun kauman pada tahun 1952, tetapi gagal 

Grensregelling (Berita Acara Tata Batas Hutan). Bahwa dan berakibat fatal, bahkan 70 orang warga dusun 

pada tanggal 17 Agustus 1933 Comisi/Panitia Tata batas Kauman dipenjarakan selama 7 hari.  

telah membuat dan menandatangani Berita Acara Tata 

Batas, termasuk komplek Gunung Pogor yang berbatasan Menurut penuturan cerita para sesepuh warga desa 

dengan desa Kauman. Berita Acara tersebut disahkan Kauman tanah GG yang sekarang menjadi sengketa itu 

pada tanggal 15 Desember 1933.  Salah satu isi Berita Acara awalnya merupakan tanah ”pangonan” bersama (tanah 

yang berbahasa Belanda tersebut terjemahannya adalah bersama yang dimanfaatkan sebagai penggembalaan 

Berita Acara Tambahan atas peraturan batas wilayah ternak).  Warga Kauman menyerahkan tanah tersebut 

hutan Tegal  Goenoeng Djabaran yang harus kepada Pemerintah untuk dijadikan tanah GG agar tidak 

dipertahankan, terletak di desa-desa Kaliwiro, membayar pajak (karena pajak pada masa pemerintahan 

Kemiriombo, Kaoeman, Bendoengan dan Medono dari kolonial Belanda itu menurut masyarakat dirasakan 

kecamatan Ngadisono, Kabupaten Wonosobo, residensi sangat mahal). Di desa Kauman ada beberapa tanah GG, 

(bagian) Kedoe, propinsi Java-tengah (inilah perubahan seperti tanah GG tegal sewan di dusun Bawongso (sekitar 

pertama dari proses-verbal dari peraturan perhutanan, 30 ha), di dusun Bonegoro (sekitar 15 ha) dan tanah GG 

Tegalan yang terletak di dusun Kauman dan 

dusun Kedung Rejo (sekitar 27 ha).  Tanah-tanah 

GG di dusun Bonegoro dan dusun Bawongso saat 

ini telah dikembalikan kepada masyarakat 

(dikuasai masyarakat), hanya tanah GG Tegalan 

yang sampai saat ini dikuasai Perhutani. 

(Wawancara bersama sesepuh masyarakat desa 

Kauman: Bapak Suyitno/ketua RW, Bapak 

Nuryatman/Kepala dusun, Bapak Suparjo/ketua 

RT dan Bapak Turman Mustakim/tokoh 

masyarakat).

Perundingan yang melibatkan berbagai pihak 

untuk penyelesaian masalah tersebut telah 

dilakukan beberapa kali dan difasilitasi oleh 

DPRD (komisi B) kabupaten Wonosobo. Kegiatan 

peninjauan lapangan juga telah dilakukan dengan 

melibatkan DPRD, Dinas Perpajakan, Bappeda, 

Perum Perhutani dan masyarakat warga desa 

Kauman. 
Masyarakat sedang menunjukkan lokasi tanah GG yang disengketakan

Wito/WG Tenure
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Masyarakat mengakui tanah kehutanan (kawasan hutan) ini sebaiknya melanjutkan ke Pengadilan untuk 

di tanah GG Tegalan itu seluas 16 ha, yang dikelola oleh memperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan hukum 

Perhutani lebih dari 16 ha, sisanya dimohon untuk yang tetap, jadi tidak perlu membangunkan macan tidur. 

dikembalikan kepada Pemerintahan Desa.  Masyarakat 

tidak menuntut tanah GG itu menjadi tanah milik, tetapi Bagaimana pandangan Perum Perhutani terkini pada 

diberikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk kasus tanah GG ini? Ir. H. Dwi Witjahjono, MBA. Kepala 

kepentingan desa dan dikelola sebagai Hutan Desa.  (Administratur) KPH Kedu Selatan Perum Perhutani  

Alasan masyarakat adalah kondisi hutan di tanah GG yang menuturkan, bahwa semua masalah bisa diselesaikan asal 

dikelola Perhutani itu terbuka dan menjadi lahan kritis, dirembugkan secara bersama-sama dan tidak 

sewaktu-waktu bisa longsor menimbun pemukiman meninggalkan pihak yang memiliki wewenang. Jika 

warga.  Jika tanah itu dikelola menjadi hutan oleh masyarakat mengadakan rembug desa bisa mengundang 

Pemerintah Desa, maka masyarakat menjamin akan Perum Perhutani. Menarik juga untuk disimak pandangan 

berubah menjadi hijau royo-royo dan tidak berbahaya Perum Perhutani KPH Kedu Selatan dalam menyikapi 

seperti sekarang. Terbukanya lahan di tanah GG itu adalah kasus-kasus tenurial seperti tertuang dalam kutipan 

akibat dari penjarahan yang dilakukan oleh oknum website-nya di bawah ini.

”gareng” yang berasal dari luar desa Kauman. ”Gareng”  

merupakan sebutan untuk oknum yang ditakuti ”Masalah tenurial merupakan masalah klasik di 

masyarakat karena biasa melancarkan ancaman nyawa Perhutani. Sering masalah ini dianggap sebagai masalah 

jika dilawan.  Masyarakat tidak berani melawan oknum yang ringan, sehingga penyelesaiannya terkesan tidak 

gareng itu juga karena saat itu merasa tidak memiliki hak memiliki target kapan harus selesai. Sejalan dengan 

dan kewenangan.  dinamika masyarakat dan adanya kepentingan-

kepentingan dari dinas/instansi terkait, kawasan hutan 

Bagaimana kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) menjadi salah satu obyek yang dibutuhkan untuk 

menanggapi masalah ini terkait dengan Program memenuhi kebutuhan/kepentingannya. Perlu dipahami 

Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang digulirkan bersama bahwa luas kawasan hutan yang ditekankan 

oleh Kepala BPN Joyowinoto?  Menurut Kepala BPN mampu berfungsi secara ekologi, ekonomi dan sosial, 

Kabupaten Wonosobo, Drs. Hartanto (dalam wawancara jumlah minimal menurut Peraturan Pemerintah Republik 

langsung), bahwa tanah GG adalah tanah negara. Indonesia No. 44 tahun 2004 Tentang Perencanaan 

Menurutnya dalam UUPA tanah yang dikuasai negara Kehutananan adalah 30% dari total luas DAS. Penggunaan 

diatur untuk kepeningan negara dan bisa dimohon oleh kawasan hutan untuk kepentingan lainnya harus 

siapa saja. Tanah GG Kauman telah mengalami peralihan diselesaikan secara proporsional. Adanya bibrikan, 

dan dijadikan tanah kehutanan, jadi secara de jure pengakuan hak atas hutan bahkan tukar menukar harus 

masyarakat tidak punya bukti. Jadi BPN mengangap kasus d o m o n i t o r  d a n  t e r u s  m e n e r u s  d i u p a y a k a n  

tanah GG Kauman sudah selesai dan jika masyarakat penyelesainnya” (w ).  ***

masih merasa tidak dapat menerima penyelesaian kasus 

ww.kphkeduselatan.com

Sambungan dari halaman 15 Disadari bahwa untuk kegiatan yang besar ini tidak 

mungkin terwujud dengan mudah seperti membalikkan 
Untuk mensukseskan HTR, Menteri Kehutanan telapak tangan, namun sudah saatnya sekarang untuk 
menegaskan bahwa jajaran Departemen Kehutanan akan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan 
mempersiapkan HTR ini dengan baik dan betul-betul pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan HTR 
mengenai sasaran untuk mengangkat derajat masyarakat yang dianggap sebagai sistem inovasi untuk memperbaiki 
sekitar hutan dalam berpartisipasi membangun hutan dan hasil dan kinerja pemberdayaan masyarakat yang selama 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Di akhir ini dilakukan. ***
sambutan pembukaan Workshop “Pembangunan Hutan 

Tanaman Rakyat” Menteri Kehutanan meminta dukungan ___________
Lembaga/Instansi Pemerintah terkait, LSM lokal, nasional Disarikan dari Pidato Menteri Kehutanan pada Pembukaan 
dan internasional untuk bersama-sama mewujudkannya Workshop Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, 21-22 

dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi.  Februari 2007 dan Ditjend Bina Produksi Kehutanan.
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Rekonstruksi Sosial:
Pendekatan Efektif Pengelolaan TN Halimun-Salak

Bambang Supriyanto, Ph.D in Management of Land and Forestry - State University of Ghent
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak  

Suasana sore tanggal 27 Februari 2007 terasa sejuk bagi pria setengah Ketiga, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/2006 
baya ini, meski udara panas menyengat.  Perasaan batin tenteram ia tentang Zonasi Taman Nasional memungkinkan 
dapat setelah bergelut 3 bulan.  Walau belum teruji seratus persen, mengakomodir keterlanjuran kebijakan Pemerintah 
paling tidak ia menemukan alternative solusi pe-er lama di tengah pro 

akibat alih fungsi hutan produksi/lindung.  Pinjam pakai 
dan kontra kontroversi konflik tanah garapan eks Pengelolaan Hutan 

kawasan yang dulu diberikan pada waktu statusnya 
Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani yang sejak tahun 

masih hutan produksi/lindung perlu dilanjutkan, 2003 dialih-fungsikan menjadi Taman Nasional. “Ini menjadi dilema 
termasuk PHBM.besar karena intervensi positif manusia - tanah garapan di Taman 

Nasional belum dikenal di Indonesia,” ujar Bambang Supriyanto, 

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Perubahan Paradigma

Zona Khusus Masyarakat Pengalokasian regulated access dalam zona khusus 

masyarakat koridor di Taman Nasional bukan tanpa 

Penetapan “zona khusus masyarakat koridor” di TNGHS resiko.  Untuk meminimalkan dampak resiko, maka ada 

merupakan pilihan yang tepat.  Ada tiga pertimbangan, prinsip yang perlu diterapkan untuk memastikan akses ini 

kebijakan ini diambil, yaitu: dapat memberikan manfaat untuk konservasi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Proses ini harus 

Pertama, keberadaan tanah garapan telah ada sebelum menempatkan masyarakat sebagai fokus utama melalui 

menjadi kawasn TNGHS pada tahun 2003.  Adalah tidak pemberdayaan dan perlindungan kepada mereka.  

bijak jika regulator tidak menghargai akses masyarakat Mereka harus dibebaskan dari rasa takut terhadap apa 

yang diberikan pada waktu pengelolaan hutan produksi yang mereka inginkan.  Dalam membangun komunikasi 

oleh Perum Perhutani yang dikenal melalui PHBM.  ini pasti terjadi “gap” oleh karena itu apa-apa yang mereka 

Dengan agroforestry, tanaman pertanian ditanam di sela- inginkan perlu direspon secara fleksibel dengan berbagai 

sela tanaman pokok.  Masyarakat mengikat kontrak untuk pendekatan dan tetap berpedoman pada ketentuan yang 

periode tertentu dengan memanfaatkan lahan garapan berlaku.  Kunci utama keberhasilan kegiatan ini terletak 

dan menjaga tanaman pokok.  Walaupun system ini di pada kepemilikan dan keterpaduan.  Pengembangan 

lapangan tidak efektif 100%, karena kompetisi ruang kerjasama multi-pihak dengan proses yang transparan 

cahaya.  Tanaman pokok sering dikorbankan melalui dan bertanggung gugat menjadi kunci yang didasari 

penjarangan dan pemangkasan berat, sehingga tanaman kepada prinsip mutual trust, resources and benefits.

pokok tumbuh tinggi ramping.  

Tidak berlebihan dengan pendekatan seperti itu, koridor 

Kedua, fungsi koridor sangat penting bagi makhluk hidup Gunung Halimun-Salak ini direstorasi dan dimanfaatkan 

lain.  Berkurangnya Owa Jawa (Hylobates moloch) di masyarakat sesuai dengan keinginannya dalam payung 

koridor menjadi pertanda rusaknya koridor ini.  Dari luas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.  Hingga saat 

koridor 4.200 ha, 1/3-nya sudah menjadi semak belukar.  ini, naskah kerjasama sedang dikomunikasikan untuk 

Pohon-pohon besar sebagian telah menghilang.  Owa memastikan ruang ini dikelola dengan prinsip konservasi 

Jawa sangat bergantung pada pohon besar, karena fauna namun tetap memberi manfaat bagi masyarakat.

ini umbrella species, yang bergerak dan mencari pakan dari 

dahan satu ke dahan lainnya.  Belum lagi Macan Tutul Prinsip pertama, masyarakat memahami hasil interpretasi 

Jawa (Panthera pardus melas) yang menjadi identitas satwa citra IKONOS, dimana terdapat beberapa wilayah yang 

Jawa Barat (Keputusan Gubernur Nomor 27 tahun 2005) kini didominasi semak belukar yang perlu direhabilitasi.  

juga terancam terusir dari tempat ini.  Tak kalah Konektivitas 2 gunung kini terputus, sehingga perlu 

pentingnya adalah hulu sungai Cianten yang merupakan direstorasi.  Ke depan, zona ini didesign untuk 

anak hulu Cisadane juga ada di sini. perlindungan dan pengawetan flora dan fauna.
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Prinsip kedua, masyarakat memahami fungsi zona-zona ini LSM, dan kalangan usaha. Dan sebagai narasumber dalam 
sehingga menjadi kewajiban bersama untuk merestorasi penulisan ini melibatkan para pakar dari IPB, LIPI, dan 
dengan jenis-jenis lokal dan memastikan kawasan ini aman ICRAF.
dan terjaga.

Secara gamblang disebutkan bahwa tujuan pengelolaan 
Prinsip ketiga, masyarakat memahani tanah garapan eks taman nasional ini adalah untuk mengukuhkan TNGHS 
PHBM tetap diteruskan pemanfaatannya dengan sebagai pusat keanekaragaman hayati yang berfungsi 
mengadendum jenis tanaman pokoknya diganti dengan optimal sebagai system penyangga kehidupan dan 
species asli yang bermanfaat untuk masyarakat.  penopang system social-ekonomi-budaya pada tingkat 
Masyarakat perlu dipahamkan pentingnya menjaga komunitas dan wilayah secara lestari.  Dengan tercapainya 
tanaman asli tersebut, dan hak pemanfaatan hasil non kayu tujuan tersebut diharapkan pengelola TNGHS memiliki 
berupa getah dan air nira menjadi hak 100% masyarakat di kapasitas untuk mengelola seluruh permasalahan, serta 
masa yang akan datang.  Dengan skema ini, masyarakat masyarakat di dalam dan sekitar TNGHS hidup terjamin 
diharapkan terpicu untuk memelihara tanaman pokok. hak dan kewajibannya.  Selain itu ditujukan agar manfaat 

TNGHS dirasakan oleh para pihak.  
Dengan pendekatan strategis itu, tiga tujuan konservasi 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai Adapun visi pengelolaan TNGHS adalah terwujudnya 
sekaligus, yaitu: TNGHS sebagai taman nasional terbaik yang 
1. Peningkatan kapasitas penduduk lokal yang tinggal di dikonstruksikan secara social dan menjamin kelestarian 

sekitar kawasan untuk mengelola Taman Nasional dan fungsinya sebagai system penyangga kehidupan.  Untuk 
sekaligus menciptakan alternative pendapatan bagi mencapai visinya TNGHS menetapkan misinya dalam 
mereka. pengelolaan yaitu (1) memantapkan penataan hak-hak 

2. Perlindungan kawasan konservasi dan ekosistemnya masyarakat sebagai landasan pengelolaan tata tuang 
yang mempunyai kekayaan biodiversitas dilakukan kesepakatan, (2) memantapkan perlindungan dan 
melalui partisipasi multi-pihak. pengawetan ekosistem alam melalui implementasi adi-

praktis (best practices), dan (3) mengoptimalkan 
Restorasi kawasan Taman Nasional dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya TNGHS secara berkelanjutan 
sumberdaya masyarakat yang paham fungsi dan dan berkeadilan social.
k e m a n f a a t a n  y a n g  l e s t a r i  s e h i n g g a  t i n g k a t  

keberhasilannya  tinggi. Terwujudnya kemantapan kawasan TNGHS merupakan 

sasaran utama Rencana Pengelolaan TNGHS. Lima 
Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun masalah penting teridentifikasi terkait dengan sasaran ini, 
Salak yaitu kemantapan kawasan rendah, pengembangan 

kampung adat ke dalam kawasan TNGHS, rendahnya 
Tidak hanya fokus pada masalah kontroversi  konflik tanah ekonomi masyarakat sekitar TNGHS, tumpang tindih 
garapan eks Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat regulasi, serta meningkatnya jumlah penduduk dalam 
(PHBM) Perum Perhutani, keberadaan masyarakat di kawasan hutan.  Dari sasaran utama ini output yang akan 
dalam dan sekitar TN juga menjadi perhatian serius dicapai adalah terwujudnya tata ruang kawasan TNGHS 
TNGHS dalam menata dan mengelola Taman Nasional.  berdasarkan kesepakatan dan terwujudnya regulasi zona 
Masalah ini telah dituangkan dalam bentuk Rencana yang dapat diimplementasikan.  
Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Halimun  

Salak tahun 2007-2026.  

RPTN disusun dengan menggunakan Logical Framework 

Approach (LFA), yaitu instrument analitis dalam menyusun 

rencana kerja yang berorientasi pada hasil/sasaran, 

kelompok target (target group) dan dilaksanakan secara 

partisipatif.  RPTN ini disusun oleh tim kecil yang 

merupakan representative dari berbagai kalangan yaitu 

Balai Taman Nasional Halimun Salak, BPKH XI, Pemda 

Kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi, GHNSP MP JICA, 

Penggunaan istilah RTRK 
diharapkan mampu 

menjembatani perbedaan 
nomenklatur dan 

pemahaman mengenai 
keruangan. ,

,
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Untuk mewujudkan tata ruang kawasan TNGHS kegiatan religi budaya masyarakat dapat dijadikan zona 

berdasarkan kesepakatan, digunakan pendekatan proses religi dan budaya.

zonasi yang partisipatif melalui penyusunan Rencana Tata 

Ruang Kesepakatan (RTRK).  Proses zonasi dimaksud 

adalah penetapan zona-zona di dalam kawasan TNGHS, 

yaitu zona inti dan zona rimba; zona rehabilitasi; zona  RTRK diharapkan mampu 

pemanfaatan; zona dengan fungsi utama ekonomi menumbuhkan rasa memiliki dari para pihak yang 

wilayah; serta zona untuk tujuan sosial budaya.  memiliki beragam nomenklatur keruangan, antara lain 

Penatapan zona inti didasarkan pada kajian terhadap nomenklatur zonasi untuk BTNGHS, leuweung titipan 

ekosistem dan habitat spesies penting, dan daerah-daerah untuk masyarakat adat kasepuhan serta nomenklatur tata 

yang secara sosial budaya memiliki nilai serta ruang para pihak lainnya  yaitu Pemda, perusahaan 

pengaruhnya terhadap pengelolaan ekosistem TNGHS swasta, BUMN, dan masyarakat lokal non-adat. 

secara keseluruhan. Penetapan zona inti meliputi 

perlindungan terhadap ekosistem hutan alam yang masih Penyusunan RTRK pada dasarnya merupakan proses 

tersisa.  Wilayah yang merupakan ekosistem penting serta perencanaan dan pembuatan kesepakatan tata ruang 

menjadi habitat spesies penting yang terdegradasi hutan secara partisipatif dengan melibatkan BTNGHS dan para 

hujan dataran rendah, areal yang rusak akibat PETI, pihak yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis 

koridor Gunung Halimun-Salak dan sebagainya akan mengenai Rencana Tata Ruang Kesepakatan Kawasan 

dijadikan sebagai zona rehabilitasi. Zona pemanfaatan TNGHS.  Karena RTRK tersebut merupakan produk 

berkaitan dengan areal yang akan dikembangkan untuk hukum yang lahir dari proses multipihak, maka RTRK 

memenuhi fungsi-fungsi pemanfaatan di dalam taman tersebut mempunyai akuntabilitas dan legitimasi yang 

nasional, antara lain untuk wisata alam, pembangunan kuat.  Dengan demikian diharapkan RTRK tersebut dapat 

saran prasarana pengunjung, dan lokasi penelitian diimplementasikan untuk menyelesaikan berbagai konflik 

intensif. Wilayah-wilayah yang telah ada sarana dan ruang di dalam kawasan TNGHS antara BTNGHS dan 

prasarana umum seperti jaringan listrik, jalan kabupaten para pihak, khususnya masalah ketidakjelasan tenurial 

dan propinsi yang melintas di TNGHS akan dimasukkan dan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam di 

dalam zona khusus.  Demikian juga dengan pemukiman kawasan TNGHS.   

dan garapan masyarakat yang telah ada sebelum 

penunjukan taman nasional bisa dimasukkan ke dalam Kemantapan kawasan TNGHS hanya akan dapat dicapai 

zona khusus.  Sementara itu areal yang penting bagi bila kepastian aspek legal mengenai kawasan dan 

pengakuan masyarakat atas keberadaan kawasan dapat 

diwujudkan.  

Penggunaan istilah RTRK diharapkan mampu 

menjembatani perbedaan nomenklatur dan pemahaman 

mengenai keruangan.

Tata sosial kawasan TNGHS menunjukkan 

bahwa pengakuan atas keberadaan kawasan hanya akan 

dapat dicapai bila pemantapan kawasan juga memastikan 

terwujudnya penataan ruang yang disepakati para pihak 

dan secara jelas mengatur tata hak melalui regulasi zona 

yang disepakati para pihak, serta secara konsisten ditegak-

kan oleh para pihak.  Dalam konteks ini pengelolaan 

TNGHS harus dikontruksikan secara sosial. ***

Tata sosial kawasan 
TNGHS menunjukkan 
bahwa pengakuan atas 

keberadaan kawasan hanya 
akan dapat dicapai bila 

pemantapan kawasan juga 
memastikan terwujudnya 

penataan ruang yang 
disepakati para pihak dan 
secara jelas mengatur tata 
hak melalui regulasi zona 

yang disepakati para pihak, 
serta secara konsisten 
ditegakkan oleh para 

pihak. ,

,
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Wito/WG Tenure
Sebagian Landscape Taman Nasional Gunung Halimun
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Diskusi Pembahasan RPP Hutan Adat
Bogor, 22 November 2006

Oleh: Emila dan Suwito

Sebagai salah satu aturan penjabaran dari UU No. 41/1999, masih dapat dihitung dengan jari.   Sebenarnya bukti fisik 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hutan adat telah di lapangan tentang keberadaan hutan adat, wilayah, dan 

mulai digodok sejak keluarnya undang-undang tersebut kemampuan masyarakat adat mengelola sumberdaya 

dan mengalami pasang surut dalam perjalanannya.  hutannya dapat dijadikan sebagai landasan bagi 

Bahkan sejak penghujung tahun 2003 nampak Pemerintah Daerah untuk memberikan pengakuan 

pembahasan RPP tersebut mulai mengalami stagnasi.  masyarakat adatnya.

Departemen Kehutanan nampaknya telah membuka Secara umum disampaikan bahwa PP Hutan adat 

kembali ruang diskusi/dialog membahas RPP Hutan Adat semestinya lebih banyak mengatur tentang pengelolaan 

dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 8 hutannya, sementara porsi tentang pengaturan 

September 2006 di Hotel Kaisar, Jakarta. Adanya pro- masyarakat adat sebaiknya hanya kecil saja.  Penetapan 

kontra pembahasan tentang RPP Hutan Adat diharapkan masyarakat menjadi domain pemerintah daerah, sehingga 

justru akan lebih memperkuat pemahaman para pihak sebaiknya diberikan keleluasaan untuk mengaturnya.  

terhadap keberadaan Masyarakat Adat, Wilayah Adat dan Beberapa masukan terhadap draft RPP yang dicatat adalah 

Hutan Adat.  Pada tanggal 22 November 2006, bertempat sebagai berikut:

di Ruang Rapat Badan Planologi Kehutanan, Bogor, WG-

Tenure mengadakan diskusi dengan narasumber Dr. Budi - Judul “RPP Pengelolaan Hutan Adat”

Riyanto, SH, Biro Hukum dan Organisasi Departemen - Terkait dengan definisi, perlu mengacu pendapat para 

Kehutanan.  Hadir dalam diskusi ini antara lain wakil dari ahli/pakar yang diakui tentang batasan/definisi 

Dephut (BPK, Bina Perhutanan Sosial, Biro Hukum dan masyarakat hukum adat (dengan menyebutkan 

Organisasi), IHSA, CIFOR, APHI, PT. Inhutani II, FKKM, sumbernya/footnote)

Latin, ACM Jambi, Pusat Studi Hukum Kebijakan Daerah, - Pemilihan kata atau kalimat yang digunakan sebaiknya 

JKPP, JICA, Tropenbos, ICRAF dan lain-lain. tidak multitafsir. 

  

Prasyarat untuk mendukung diberlakukannya PP hutan Forum diskusi ini juga mencermati draf RPP Hutan Adat  

adat justru menjadi fokus pembahasan, antara lain bahwa yang telah disusun dan memberikan masukan pasal demi 

perlu dilakukannya  kajian dan kompilasi dari hasil pasal.  Secara rinci masukan pasal demi pasal dapat dilihat 

penelitian-penelitian (yang telah ada) terhadap di .

keberadaan masyarakat adat, serta identifikasi 

masyarakat adat. Hal ini dianggap perlu untuk dilakukan 

dengan pertimbangan pengalaman di lapangan yang 

menunjukkan terjadinya saling klaim antar kelompok 

masyarakat terhadap suatu areal yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada masyarakat (sebagai contoh kasus di 

Sanggau ketika akan diberikan KDTI).  Hal semacam itu 

yang kelihatannya menyurutkan niat baik pemerintah 

memberikan hak kelola kepada masyarakat adat.

Perda tentang pengakuan masyarakat adat sebagai 

prasyarat diberikannya hutan adat juga muncul dalam 

diskusi ini.  Pada era desentralisasi nampaknya banyak 

tuntutan masyarakat adat agar pemerintah mengakui 

keberadaannya dan sekaligus menghormati serta 

melindungi hak-haknya atas sumber daya alam .    Namun 

pada kenyataanya Perda yang dikeluarkan sampai saat ini 

www.wg-tenure.org

Dr. Budi Riyanto sebagai narasumber pada diskusi pembahasan RPP 
Hutan Adat

Memy/WG Tenure
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Terkait dengan Perda Pengakuan Masyarakat Adat, pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat 

Menteri Kehutananan pernah menerbitkan Surat Edaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten, 

No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Tuntutan Kompensasi/ namun terbentur dengan Surat Edaran Menhut ini, 

Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat.  Dalam salah sehingga proses di lapangan berhenti karena 

satu klausul surat tersebut diatur mengenai Penetapan Pemerintah Kabupaten merasa tidak punya wewenang, 

Masyarakat hukum adat dilakukan oleh Peraturan Daerah sementara di sisi lain Pemerintah Provinsi merasa hal ini 

Propinsi.  Ternyata dalam perkembangannya Surat merupakan wewenang Kabupaten karena wilayah 

Edaran itu banyak menimbulkan kebingungan di adminstrasinya tidak lintas kabupaten.

lapangan. Maka peserta dalam forum diskusi tersebut juga - Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan No. 41/1999 beserta 

merekomendasikan kepada WG-Tenure untuk penjelasannya menyebutkan bahwa pengukuhan 

mengajukan revisi Surat Edaran tersebut kepada Menteri keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat 

Kehutanan. ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penggunaan 

istilah Peraturan Daerah untuk mengantisipasi dua 

Merespon rekomendasi tersebut, WG-Tenure akan kemungkinan yang akan terjadi, yakni bahwa 

menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan yang masyarakat hukum adat yang akan dikukuhkan berada 

mengusulkan revisi terhadap SE Menteri Kehutanan No. dan memiliki wilayah dalam satu kabupaten/kota atau 

S.75/Menhut-II/2004 dengan melampirkan argumentasi berada dan memiliki wilayah pada lintas kabupaten/ 

yang mendasari diusulkannya perubahan tersebut. kota. Dengan demikian istilah Peraturan Daerah pada 

Perubahan yang akan diusulkan secara khusus ada pada Pasal tersebut bisa berupa Peraturan Daerah Provinsi 

poin 2c dimana penetapan masyarakat hukum adat dapat atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 

dilakukan dengan Peraturan daerah Propinsi atau - Berdasarkan UU No. 32/2004 dan PP No. 25/2005, 

Kabupaten.   urusan yang tidak lintas kabupaten/kota, menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota. Sementara urusan yang 

Beberapa argumentasi yang melandasi usulan tersebut lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi.

adalah sebagai berikut: - Dari sisi efektivitas dan efisiensi, pengukuhan 

- Berdasarkan pengalaman pada sejumlah daerah, keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat 

terdapat masyarakat hukum adat yang wilayahnya yang berada dan memiliki wilayah dalam satu 

berada pada satu wilayah kabupaten.  Pada daerah- kabupaten/kota, lebih baik ditetapkan oleh peraturan 

daerah ini, pihak-pihak yang terlibat berkeinginan agar daerah Kabupaten/Kota.  ***

Suasana diskusi pembahasan RPP Hutan Adat di Ruang Rapat Badan Planologi Kehutanan, Jl. Juanda 100 Bogor

Memy, Anis/WG Tenure



Profil

Working Group on Forest Land Tenure     www.wg-tenure.org  -  Warta Tenure  Nomor 4 - Februari 2007 25

Tondo Ngata Toro
Laskar Penjaga Hutan Di Taman Nasional Lore Lindu

Oleh: Emila dan Suwito

Tondo Ngata Toro pada tahun 2006 yang lalu telah berhasil Desa (Ngata) Toro telah terbentuk selama berabad-abad 

memboyong penghargaan CBFM Award dari Departemen yang lampau dan telah mewujudkan sebuah komunitas 

Kehutanan RI.  CBFM Award merupakan ajang yang mapan sejak masa pra-kolonial.  Pada masa pra-

penghargaan kepada para pelaku dan pendukung praktek- kolonial, masyarakat Toro seperti masyarakat di desa-desa 

praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau sekitarnya merupakan sebuah “republik desa” dalam arti 

Community Based Forest Management.  Pemberian CBFM yang sebenarnya, yakni kesatuan sosial dan politik yang 

Award oleh Departemen Kehutanan RI ini sekaligus otonom. Desa ini berada di luar kontrol dan penguasaan dari 

merupakan bentuk pengakuan dan kepedulian pemerintah kerajaan-kerajaan yang ada saat itu.  Namun sejak 

dan berbagai pihak lainnya terhadap CBFM  yang telah penguasaan Belanda di daerah ini tahun 1905, model 

mampu menunjukkan kearifan terhadap lingkungan pemerintahan yang lebih hirarkis mulai diperkenalkan yang 

khususnya dalam pemeliharaan fungsi hutan. mengubah secara mendasar pola hubungan antar desa yang 

bersifat informal dengan hak otonomi penuh sebelumnya.  

Dalam system pemerintahan baru ini masyarakat Toro dan Tondo Ngata merupakan unsur dari lembaga adat 
desa-desa lainnya ditetapkan menjadi Kampung, sebagai masyarakat Toro (Toi Toro = Orang Toro).  Secara 

unit pemerintahan yang paling rendah administratif, masyarakat adat Toro 
dalam hirarki pemerintahan kolonial. bermukim di Ngata (desa) Toro 
Integrasi masyarakat Toro ke dalam Kecamatan Kulawi Kabupaten 
struktur politik nasional ini, baik Donggala Provinsi  Sulawesi  
semasa kolonial maupun jaman setelah Tengah.  Desa Toro berpenduduk 
k e m e r d e k a a n ,  t e l a h  m e m b u a t  sekitar 2. 376 jiwa (663 KK).  Letak 
masyarakat ini memperoleh pengaruh desa yang berada di sekitar 86 km 
perubahan yang lebih intens dan luas.  atau ± 3 jam perjalanan dari kota 
S e m e n j a k  i t u ,  m a s y a r a k a t  i n i  Palu (ibu kota propinsi) ini 
mengalami transformasi mendasar berbatasan langsung dengan Taman 
yang menjangkau segi-segi paling asasi Nasional Lore Lindu (TNLL).  
dalam proses-proses perumusan Wilayah pemukiman dan pertanian 
kembali identitas, konversi keagamaan, masyarakat Toro terletak di lembah 
penataan teritori dan pemerintahan, dan lereng yang dikelilingi oleh 
transformasi landskap, dan perubahan pegunungan.  Kondisi geografis ini 
sosial lain secara umum.membuat Toro nyaris merupakan 

kawasan enclave yang sekeliling 

areal pemukiman dan pertaniannya Dalam pandangan seorang tokoh 

b e r b a t a s a n  perempuan adat Ngata Toro, Ibu 

l a n g s u n g  Rukmini P. Toheke,  Ketua Organisasi 

d e n g a n  Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) 

kawasan TNLL. Wilayah adat dan Tina Ngata Lembaga Adat Ngata Toro,  Sebelum ada 

Ngata Toro yang telah disepakati negera, Ngata itu telah ada sebagaimana satuan pemukiman 

antara balai Taman Nasional Lore lainnya.  Sudah pula ada aturan-aturan lokal didalamnya. 

Lindu, Pemerintah Daerah dan Ngata Toro adalah segala-galanya tempat hidup masyarakat 

warga masyarakat Toro seluas Toro dan generasimendatang. Di Ngata Toro pula dapat 

22.950 ha dan 18.360 ha ditemui hubungan yang cukup baik antara Masyarakat dan 

diantaranya masuk dalam Lembaga Adatnya.  Selain itu, Masyarakat dan Lembaga Adat  

wilayah TNLL (Profil cukup dinamis dalam menyikapi perkembangan jaman.  

Peraih CBFM Award 

Dephut, 2006). Kearifan Lokal

Setelah mengalami degradasi tatanan adat sejak jaman 

penjajahan dan semakin memuncak pada jaman orde baru, 

Ibu Rukmini P. Toheke,  

Ketua Organisasi Perempuan 

Adat Ngata Toro (OPANT)
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Ngata Toro adalah segala-
galanya tempat hidup 
masyarakat Toro dan 

generasi mendatang. Di 
Ngata Toro pula dapat 

ditemui hubungan yang 
cukup baik antara 

Masyarakat dan Lembaga 
Adatnya. Selain itu, 

Masyarakat dan Lembaga 
Adat  cukup dinamis 

dalam menyikapi 
perkembangan jaman,

,
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upaya untuk mengembalikan kearifan lokal tatanan adat pun perempuan adalah 
dilakukan. Perubahan yang cukup signifikan terjadi sejak era tempat menyimpan 
reformasi.  Pembangunan kembali “lobo” (rumah nilai-nilai lokal. 
tradisional) secara simbolik pada tahun 1993 merupakan 

salah satu “momentum budaya” yang sepenuhnya Khususnya dalam 
merupakan prakarsa di tingkat lokal.  Meskipun m e n g a m a n k a n  
pembangunan ini mengalami perdebatan/kontroversi yang hutan, Tondo Ngata 
cukup panjang, namun akhirnya secara de facto diakui bertanggungjawab 
sebagai simbol identitas bagi masyarakat Toro, dan berbagai untuk melakukan 
kegiatan masyarakat pada masa-masa berikutnya sering penjagaan hutan agar 
dilakukan di bangunan ini.  Proses kontroversi yang terjadi t e r h i n d a r  d a r i  
setidaknya telah membentuk visi bersama masyarakat Toro kegiatan-kegiatan yang didorong atas keserakahan untuk 
dalam menanggapi perubahan sosial di sekelilingnya, dan menebang kayu, menjerat binatang, dan mengambil hasil 
dalam bernegosiasi dengan pihak luar. hutan lainnya termasuk hasil tambang.  Berdasarkan hasil 

pemetaan partisipatif, wilayah adat Toro yang telah 
Upaya mengembalikan kearifan lokal tatanan adat juga disepakati oleh masyarakat dan Balai Taman Nasional, serta 
dilakukan melalui proses memadukan kelembagaan adat Pemerintah daerah adalah seluas 22.950 ha, dimana 18.360 ha 
dengan kelembagaan formal (desa). Tata pemerintahan lokal di antaranya masuk dalam wilayah TNLL.  
yang berlaku saat ini terdiri dari, Lembaga 

M u s y a w a r a h ,  D e w a n  A d a t  d a n  Masyarakat Toro telah menandatangani 
Pemerintah Ngata (Desa).  Musyawarah kesepakatan dengan Kepala Balai TNLL 
a d a t  i d e n t i k  d e n g a n  B a d a n  (Ir. Banjar Yulianto Laban, MSc.) yang 
Permusyawarahan Desa yang terdiri dari dikenal dengan KKM (Kesepakatan 
Tokoh Masyarakat ,  Rohaniawan,  Konservasi Masyarakat).   Menurut Ibu 
P e r e m p u a n  A d a t ,  D e w a n  A d a t ,  Rukmini, KKM di Ngata Toro yang 
Pemer intahan  Ngata ,  dan  Dinas  dimulai tahun 1999 dirasakan telah 
Pemerintah terkait.  Sementara itu Dewan memberikan ruang yang cukup besar 
Adat adalah adalah lembaga yang pada nilai-nilai lokal, sekitar 80-90%. 
berfungsi menyelesaikan perkara-perkara Nilai-nilai lokal tidak diganggu secara 
baik perdata maupun pidana dan substansi, terkecuali hal-hal yang 
mengurus upacara adat.  Adapun bersifat teknis mendapat masukan dari 
Pemerintah Ngata adalah lembaga yang pihak TNLL. 
berfungsi menjalankan hasil musyawarah 

Ngata yang dipimpin oleh Ketua Ngata atau Kepala Desa.  Terkait dengan keberadaan Tondo Ngata, kesepakatan 

dengan TNLL telah memberikan kepastian hukum bahwa 
Kearifan lokal Masyarakat Toro juga tercermin dalam aturan Tondo Ngata dapat menjalankan tugasnya di wilayah adat 
adat yang mengatur penggunaan wilayah adatnya, yaitu yang masuk dalam kawasan TNLL, antara lain dengan 
Wana Ngkiki (zona perlindungan), Wana (hutan untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sumberdaya 
hidupan liar), Pangale (hutan sekunder di atas 25 tahun), Oma hutan yang berpegang pada aturan adat yang ternyata tidak 
(hutan zona pemanfaatan yang dapat dikonversi untuk lahan bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi, bahkan 
pertanian), serta Polidaa (persawahan dan budidaya lahan selaras.  Dalam kenyataannya kiprah Tondo Ngata dirasakan 
kering). sangat membantu tugas-tugas Balai TNLL. Tondo Ngata 

telah menjadi salah satu laskar penjaga dan pengamanan 
Tondo Ngata kawasan TNLL. ***

Tondo Ngata sudah ada sejak dahulu dan kemudian 

diperbaharui sejak tahun 2000.  Dahulu disebut  huro  atau 

perantara (kurir).  Kata Tondo, sendiri berarti penjaga.  Peran 

mereka diistilahkan mulai dari dalam rumah sampai dengan 

halaman. Tondo Ngata merupakan unsur dari lembaga adat 

masyarakat Toro yang mengemban tugas mengamankan dan 

menjaga ngata (desa) di wilayahnya, termasuk hutan. 

Keanggotaan Tondo Ngata ditentukan oleh musyawarah 

adat, dan sejak dahulu anggotanya berjenis kelamin laki-laki. 

Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, tondo ngata 

harus selalu berkoordinasi dengan kelompok perempuan 

atau Tina Ngata.  Karena sejak dahulu diyakini bahwa kaum 

_____________

Sumber Tulisan:

- [Dephut]. 2006.  Profil Peraih CBFM Award dan Proses 

Seleksi. Jakarta: Departemen Kehutanan RI; 

- Shohibuddin M. 2003. Artikulasi Kearifan Tradisional dalam 

Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagai Proses Reproduksi 

Budaya, Studi komunitas Toro di Pinggiran kawasan Taman 

Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. [Thesis]. Bogor: 

Program Pascasarjana-Institut Pertanian Bogor;

- Wawancara dengan Tokoh Perempuan Toro oleh Dahniar 

(Perkumpulan Bantaya - PALU); dan

- Wanwancara dengan Ir. Erna Rosdiana, Msi. (RLPS-

DEPHUT)

Anggota Tondo Ngata Toro, peraih CBFM Award

Erna Rosdiana/RLPS-DEPHUT

KKM di Ngata Toro 
yang dimulai tahun 
1999 dirasakan telah 
memberikan ruang 

yang cukup besar pada 
nilai-nilai lokal, sekitar 

80-90% ,
,
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Keprihatinan terhadap kasus-kasus konflik dalam pengelolaan hutan telah mendorong penulis untuk 

menyajikan  data-data kasus yang terjadi dalam industri kehutanan  dan mencoba menganalisanya 

dengan lugas.  Buku ini menampilkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai variable apa saja yang 

mempengaruhi konflik sosial kehutanan.  Penulis mencoba memberikan gambaran apa dan bagaimana 

konflik terjadi, dengan harapan mampu memberikan profil obyektif perihal konflik sosial kehutanan.

Buku ini diterbitkan oleh WG-Tenure dengan dukungan dari MFP-DFID dan Departemen Kehutanan.  

Ditulis oleh Lisman Sumardjani, salah satu anggota WG-Tenure dari Asosiasi Pengusaha Hutan 

Indonesia (APHI).  

 

Bagi yang berminat bisa menghubungi:

Lia Amalia & Emila

Telp/fax : 0251-381384

Email: ; ; wg_tenurial@cbn.net.id lia@wg-tenure.org memy@wg-tenure.org

KONFLIK SOSIAL KEHUTANAN:
Mencari pemahaman untuk penyelesaian terbaik

Penulis : Lisman Sumardjani

Tahun Terbit : 2007

Penerbit : WG Tenure (dengan dukungan Departemen Kehutanan dan  MFP-DFID)

Halaman : xvi+304

Ukuran : 20 cm x 25 cm



Working Group on Forest Land Tenure (WG Tenure) adalah Kelompok Kerja 
Multipihak untuk Penanganan Masalah Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan.  WG 
Tenure berdiri 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 secara adil dan lestari dan sekaligus menjabarkan komitmen pemerintah 
kepada CGI untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan 
(commitment 12, bidang kehutanan Februari 2001).

WG Tenure difasilitasi oleh Departemen Kehutanan dengan beranggotakan 
multipihak yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, 
Departemen Dalam Negeri, Anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Pemerintah 
Daerah, DPRD 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  16123
Telp/Fax: +62 (251) 381384
Email: wg_tenurial@cbn.net.id
Website: www.wg-tenure.org


