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We provide a profile of forest-related conflict in
Indonesia 1997 to June 2003, based on a survey of
national and provincial newspaper articles and six
case studies in Sumatera, Kalimantan and Java. The
report shows that conflict increased most rapidly in
2000 during the transition to decentralization, and
has generally stayed at higher levels than during the
New Order period. Reports of conflicts were highest
in East Kalimantan, followed by Sumatera and
Central Java. The causes of conflict were primarily
differences in perceptions about boundaries, rights
to use of forest, compensation payments and
distribution of benefits from forests. Although media
reports focus on the escalation of conflict after the
reform period, the case studies demonstrated complex
histories of latent conflict and conflict resolution
through compensation payments that proved
unsuccessful in reducing long-run conflict. The study
recommends that (i) conflict management be
considered an element of forest management, (ii)
forest conflicts should be monitored to learn more
about their incidence, causes and ways of managing
them and (iii) alternative methods for managing
conflict should be explored.

Kami menggambarkan profil konflik kehutanan di
Indonesia mulai tahun 1997 sampai dengan Juni 2003
berdasarkan artikel-artikel koran nasional dan
provinsi serta enam studi lapangan di Sumatera,
Kalimantan dan Jawa. Penelitian ini menunjukkan
bahwa konflik meningkat paling tajam pada tahun
2000 selama masa transisi ke masa desentralisasi dan
pada umumnya tetap berada pada posisi lebih tinggi
dibandingkan frekuensi konflik selama masa Orde
Baru. Konflik-konflik ini dilaporkan paling banyak
terjadi di Kalimantan Timur, kemudian diikuti oleh
Sumatera dan Jawa Tengah. Penyebab utama konflik
adalah adanya perbedaan sudut pandang mengenai
tata batas, hak pemanfaatan hutan, pembayaran
kompensasi dan distribusi manfaat dari hutan.
Walaupun laporan media lebih terfokus pada eskalasi
konflik setelah masa reformasi, studi lapangan
menunjukkan sejarah konflik yang kompleks, dari
yang bersifat laten dan penyelesaian konflik melalui
pembayaran kompensasi yang tidak memuaskan dan
terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan konflik
dalam jangka panjang. Penelitian ini
merekomendasikan agar (i) pengelolaan konflik
dipertimbangkan sebagai elemen dalam pengelolaan
hutan, (ii) pemantauan konflik kehutanan terus
dilakukan agar kejadian, penyebab dan cara untuk
mengelolanya dapat dipelajari lebih jauh, dan (iii)
pilihan-pilihan metode untuk pengelolaan konflik
harus digali.

Abstrak



1.1. Latar Belakang

Di belahan manapun di dunia, hutan telah menjadi
arena pertentangan antara berbagai pihak yang
berkepentingan dengan sumber daya hutan. Sering
kepentingan satu pihak berbenturan dengan
kepentingan pihak lainnya (Wondolleck, 1998;
Daniels dan Walker, 2001; Buckles, 1999;
Wollenberg,dkk. 2001). Dalam banyak kasus,
pertentangan kepentingan antara perusahaan Hak
Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri
(HTI) dan pertambangan, misalnya, sering
menyebabkan masyarakat lokal terlantar, tersisih dan
aksesnya terhadap hutan menjadi terbatas yang
akhirnya berujung pada pertikaian (Wenban-Smith,
2001). Tidak jarang pula benturan kepentingan antara
perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain
menimbulkan persengketaan, yang kadang-kadang
sampai berlarut-larut dan tidak terselesaikan dalam
jangka waktu yang lama. Antara masyarakat atau
kelompok masyarakat juga terjadi benturan-benturan
kepentingan karena masalah batas desa atau wilayah
adat yang tidak jelas atau karena perebutan sumber
daya tertentu (Anau, dkk., 2002).

Berbeda dengan sektor lain, konflik di sektor
kehutanan melibatkan berbagai pihak, mulai dari
skala lokal sampai skala nasional, dan bahkan
internasional. Selain itu, perbedaan status antara
pihak yang “kuat” dan yang “lemah” sangat menonjol.
Pihak yang lebih kuat biasanya akan dengan mudah
mempertahankan posisinya karena mereka
mempunyai kekuatan untuk melawan pihak yang
lemah. Mereka mempunyai informasi yang lebih
banyak dan kemampuan finansial yang lebih besar
dibandingkan dengan pihak yang lemah. Perbedaan
kekuatan antara kedua pihak ini menyebabkan
rumitnya penyelesaian konflik di sektor kehutanan.
Keunikan lainnya adalah konflik di sektor kehutanan
sering tidak diketahui umum atau tidak muncul ke
permukaan (laten) dan sangat sulit untuk diselesaikan
karena terjadi di tempat yang terpencil. Di masa
lalu, konflik semacam ini sering diselesaikan dengan
tekanan dari pihak-pihak yang lebih kuat terhadap
pihak yang lemah.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan berlakunya
desentralisasi, konflik yang sebelumnya laten mulai
bermunculan ke permukaan dan juga memunculkan
berbagai konflik baru. Hal ini terutama disebabkan
“eforia reformasi” yang membuka kesempatan untuk
menyalurkan kehendak dan aspirasi masyarakat yang
selama ini sengaja atau tidak, ditutupi oleh rezim Orde
Baru. Eforia ini juga mendorong pihak yang lemah
dan selalu dipinggirkan di masa lalu, untuk berani
menuntut hak-hak mereka yang selama ini diserobot
dan dilecehkan oleh pihak yang lebih kuat.

Meningkatnya konflik di sektor kehutanan juga
disebabkan oleh krisis ekonomi sejak awal pertengahan
tahun 1997 dan memuncak di awal tahun 1998.
Keterpurukan ekonomi menyebabkan masyarakat
semakin terdorong untuk melakukan penjarahan dan
atau perambahan hutan yang dianggap sebagai cara
termudah untuk mendapatkan uang. Tidaklah
mengherankan kalau akhir-akhir ini kita sering melihat
dan mendengar dari media massa berbagai kasus
kekerasan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pada tahun 2002, Forest Watch Indonesia (FWI)
menerbitkan laporan “Potret Keadaan Hutan
Indonesia” yang banyak mendapatkan perhatian dari
berbagai kalangan (FWI dan GFW, 2001).
Sebagaimana dipaparkan dalam laporan tersebut,
konflik pengelolaan sumber daya hutan telah
berlangsung lama, sejalan dengan kebijakan HPH
pada tahun 1970-an. Sejak itu, berbagai konflik antara
perusahaan HPH dan masyarakat sering bermunculan.
Penyebabnya antara lain karena masyarakat lokal
merasakan ketidakadilan yang terkait dengan sistem
pengelolaan hutan skala besar yang menyebabkan
akses masyarakat terhadap sumber daya hutan
menjadi terbatas. Konflik semacam ini tidak hanya
terjadi di areal HPH, tetapi juga sering ditemukan
di kawasan HTI, perkebunan dan kawasan lindung
seperti taman nasional.

Dari beberapa kasus seperti yang digambarkan diatas,
konflik kehutanan jelas merupakan suatu masalah dan

1Pendahuluan
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perlu segera ditangani. Di masa lalu, konflik sering
dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan
secara terbuka dan karena itu cenderung dilupakan
(Suporahardjo, 2000). Hal ini mungkin karena latar
belakang budaya kita yang cenderung mengedepankan
hubungan harmonis dan kecenderungan untuk
menghindari konflik. Barangkali inilah yang menjadi
sebab mengapa pada masa Orde Baru belum banyak
informasi yang dapat diperoleh mengenai konflik
kehutanan.

Seiring dengan perubahan jaman, pengelolaan konflik
kehutanan perlu dijadikan wacana pembelajaran bagi
semua pihak. Sudah saatnya pihak pemerintah
memperhatikan pengelolaan konflik sebagai salah satu
persyaratan dalam pengelolaan hutan. Hanya dengan
keterbukaan seperti inilah penyelesaian konflik dapat
diupayakan dengan mengembangkan aspek positif
dari konflik, dan dalam waktu bersamaan mencoba
untuk mengurangi dampak negatifnya.

1.2. Perumusan Masalah

FWI dan GFW (2001) telah memetakan sebaran
konflik kehutanan di Indonesia berdasarkan hasil
survei terbatas tentang konflik sumber daya hutan1 .
Beberapa penyebab umum konflik di sektor
kehutanan berdasarkan laporan tersebut antara lain
adalah: kegiatan HPH, aktivitas penebangan liar
(illegal logging), penetapan kawasan lindung dan
penetapan kawasan taman nasional, pembangunan
HTI dan perkebunan kelapa sawit. Konflik ini terjadi
karena perbedaan pandangan mengenai hak atas
lahan, pelanggaran perjanjian oleh pihak-pihak yang
terkait, maupun ketidakjelasan batas kawasan.

Anau dkk.(2002) menggambarkan konflik yang
terjadi di antara desa-desa di kawasan hutan di hulu
Sungai Malinau, Kalimantan Timur, karena
perbedaan penafsiran atas batas desa2 . Selanjutnya
Suporahardjo dan Wodicka (2003) melaporkan
konflik yang terjadi di dalam pengelolaan kawasan
“repong damar” di Krui Lampung. Laporan
Suprohardjo dan Wodicka tersebut mengungkapkan

bahwa penyebab konflik antara masyarakat dengan
proyek pengembangan kelapa sawit adalah karena
adanya tumpang tindih lahan. Di samping itu, konflik
juga terjadi antara masyarakat dengan Departemen
Kehutanan, dalam hal batas wilayah hutan produksi
terbatas yang juga mencakup kebun damar
masyarakat. Konflik juga bisa dipicu karena persoalan
kompensasi (ganti rugi) yang tidak layak diterima
masyarakat karena beroperasinya perusahaan-
perusahaan seperti HPH dan pertambangan yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan mereka (Rhee,
2000; Yasmi 2002, 2003).

Faktor lainnya yang sering memicu konflik berkaitan
dengan akses, hak dan tata guna lahan terutama yang
berhubungan dengan kawasan konservasi seperti
taman nasional. Studi yang dilakukan Moeliono dan
Fisher (2003), misalnya, melaporkan bahwa konflik
di kawasan konservasi di daerah Riung, Nusa
Tenggara Timur disebabkan karena penetapan
kawasan tersebut sebagai kawasan lindung, sehingga
membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya
hutan dan laut. Pemerintah Daerah di sana
menerapkan berbagai cara untuk membatasi
masyarakat masuk ke dalam kawasan lindung dengan
menggunakan bantuan polisi dan militer.

Lebih jauh konflik kehutanan telah membawa
malapetaka bagi pihak yang terlibat atau pihak lain
yang tidak terlibat langsung. Individu-individu
tertentu mendapat ancaman dan sumber daya alam
menjadi rusak (Yasmi, 2003). Lebih menyedihkan
lagi, konflik juga bisa menelan korban fisik bahkan
kematian3 . Pengelolaan konflik bertujuan untuk
mengantisipasi konflik dan menghindari atau
menguranginya serta meningkatkan keterbukaan
dalam menyikapi perbedaan penilaian.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sumber dan akibat berbagai konflik
tersebut CIFOR dan FWI bekerja sama untuk
melakukan penelitian tentang konflik di sektor
kehutanan di Indonesia. Penelitian ini tidak terbatas

1 Lihat peta No. 13 dalam laporan FWI dan GFW.
2 Penelitian yang dilakukan oleh Anua dkk. meliputi 27 desa di sepanjang Sungai Malinau yang terletak di dalam kawasan

wanariset CIFOR, Bulungan Research Forest (BRF). Karena batas desa tidak begitu penting di masa lalu dan dengan meningkatnya
persaingan akses terhadap sumber daya hutan dewasa ini, maka konflik batas desa belakangan hari semakin mencuat.

3 Wenban-Smith (2001) mengupas berbagai macam konflik di seputar kehutanan dan berbagai konsekuensinya.
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pada identifikasi konflik yang pernah terjadi saja,
akan tetapi lebih jauh untuk melihat faktor-faktor
penyebabnya, pihak yang terlibat, sejarahnya, proses
penyelesaian dan hasilnya di berbagai arena konflik
kehutanan. Secara khusus, penelitian ini mempunyai
dua tujuan utama, yaitu:
1. Menyajikan profil konflik kehutanan, khususnya

yang terjadi di areal HPH, HTI, dan kawasan
lindung untuk melihat sebarannya secara geografis
(per provinsi).

2. Membandingkan konflik yang terjadi sebelum
dan sesudah masa Reformasi dan mencoba untuk
menarik beberapa pelajaran dari kejadian
tersebut.

1.4. Batasan konsep

Seperti yang telah disampaikan pada bagian pertama,
konflik bisa melibatkan perusahaan dan masyarakat,
antara anggota - masyarakat, antara perusahaan satu
dengan perusahaan yang lain dan juga antara
masyarakat dengan pemerintah. Dalam penelitian
ini, konflik-konflik yang terjadi di areal HPH, HTI
dan kawasan konservasi merupakan tiga contoh
tempat terjadinya konflik, dengan isu dan pemainnya
yang beragam. Di ketiga kawasan tersebut ditelusuri
dan dianalisis konflik apa saja yang terjadi, siapa
yang terlibat, kapan terjadinya, apa faktor
penyebabnya, bagaimana tingkat eskalasi dan
penyelesaian yang pernah diupayakan.

Beberapa konsep yang dipakai sebagai acuan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1. Konflik
Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang.
Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada
tingkat kekerasan dan perang. Walker dan Daniels
mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik
yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata
merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan
secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut
(Walker dan Daniels, 1997).

Dalam penelitian ini konflik didefinisikan sebagai
suatu “perwujudan perbedaan cara pandang” antara
berbagai pihak terhadap obyek yang sama. Sorotan
dan titik berat dalam penelitian ini adalah konflik-
konflik kehutanan yang telah muncul ke arena publik,
seperti aksi demonstrasi, gugatan, dan berbagai protes

kepada pemerintah. Dengan demikian , wujud konflik
yang berupa wacana argumentasi dan perbedaan
pendapat, tidak dikategorikan sebagai suatu konflik.

Sebagai contoh, peristiwa konflik yang sama bisa
berupa perselisihan antara masyarakat A dengan HPH
A di mana terjadi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan
baik oleh pihak HPH A terhadap masyarakat A,
maupun sebaliknya. Namun apabila kemudian
peristiwa ini memicu konflik antara HPH A dengan
masyarakat B, maka hal ini dianggap sebagai peristiwa
konflik yang berbeda. Peristiwa konflik tersebut
dihitung sebagai dua peristiwa konflik (konflik antara
HPH A dengan masyarakat A dan konflik antara HPH
A dengan masyarakat B).

1.4.2. Frekuensi konflik
Menghitung frekuensi konflik sangat dilematis karena
ada kemungkinan konflik dengan isu yang sama
muncul ke permukaan beberapa kali dan dimuat oleh
beberapa media massa yang berbeda. Oleh karena
itu peristiwa konflik yang dilaporkan oleh dua atau
lebih media massa di tempat dan waktu yang relatif
bersamaan dihitung sebagai satu peristiwa konflik.
Hal ini dilakukan untuk menghindari penghitungan
ganda dari satu peristiwa konflik yang sama. Namun
untuk konflik yang sama, tetapi terjadi dalam waktu
yang berbeda (misalnya tahun 1998 dan terjadi
kembali tahun 1999), maka konflik tersebut dihitung
dua kali peristiwa konflik.

1.4.3. Penyebab konflik
Penyebab konflik dalam penelitian ini dibagi menjadi
lima kategori berdasarkan berita yang dilaporkan di
media massa dan informasi di lapangan. Penentuan
kategori didasarkan pada perbedaan jenis kegiatan
yang memicu terjadinya konflik, yang diamati dari
artikel koran, yaitu sebagai berikut:
• Perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan

lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena
adanya perbedaan penafsiran mengenai
kewenangan dalam pengelolaannya;

• Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara
ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan
di lokasi yang bukan miliknya, sehingga
menimbulkan konflik dengan pihak lain yang
merasa dirugikan;

• Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai
batas-batas pengelolaan/ kepemilikan lahan antara
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
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• Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi
yang menyebabkan terjadinya degradasi manfaat
suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan di
suatu daerah;

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

1.4.4 Persepsi Pihak-pihak yang Terlibat
Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang mempunyai
kepentingan dan/atau terkait dengan konflik baik secara
langsung ataupun tidak langsung. Pihak yang terlibat
langsung adalah mereka yang bersengketa karena
masalah tata batas, akses dan sebagainya. Sedangkan
pihak yang tidak terlibat langsung misalnya LSM yang
mempunyai kepedulian terhadap konflik, atau
organisasi lain seperti Dinas Kehutanan, perguruan
tinggi, maupun lembaga penelitian.

Pihak-pihak ini teridentifikasi dari informasi yang kami
kumpulkan dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam
upaya penyelesaian konflik. Dalam penelitian ini,
terutama untuk studi kasus, persepsi para pihak yang
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu
konflik tertentu dicoba untuk digali dan dianalisis.

1.4.5. Penyelesaian konflik
Penyelesaian konflik merupakan suatu upaya atau
inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari
jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Inisiatif ini
bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik
atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik.
Bentuk upaya yang ditempuh bisa bermacam-macam,
mulai dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat
pengadilan dengan menempuh jalur hukum (Fisher,
dkk., 2001). Proses negosiasi secara spontan antara
dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap
sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan
mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi,
karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk
bernegosiasi. Namun proses spontan kadang tidak
berhasil dan penyelesaian konflik harus difasilitasi
oleh pihak ketiga. Tidak jarang pula proses
penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum
sebagai alternatif terakhir apabila semua cara lain

sudah buntu. Namun demikian, di Indonesia jalur
hukum belum sepenuhnya dapat dipercayai oleh
semua pihak yang terlibat, sehingga cara penyelesaian
konflik seperti ini jarang digunakan.

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi
perkembangan pesat berupa inisiatif yang mendorong
penyelesaian konflik diluar jalur hukum, yang dikenal
sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). Konflik-
konflik di sektor kehutanan juga telah banyak yang
diupayakan dengan skema ADR ini (Suporahardjo,
2002; Buckles, 1999). Dalam penelitian ini,
khususnya untuk studi kasus, semua inisiatif dalam
upaya penyelesaian konflik dianalisis. Namun
berdasarkan hasil observasi, upaya penyelesaian ini
jarang sekali diungkap secara rinci di dalam artikel
koran. Oleh sebab itu, informasi semacam ini lebih
banyak diperoleh melalui studi kasus (lihat laporan
studi kasus di Bab III).

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tingkat yang berbeda.
Pertama, di level nasional untuk melihat profil konflik
yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia mulai dari
Sumatera sampai ke Papua. Kedua, dilakukan di
tingkat provinsi untuk membandingkan antara
konflik yang terjadi di daerah dengan konflik
kehutanan skala nasional. Kalimantan Timur dipilih
sebagai lokasi penelitian untuk tingkat provinsi
karena kegiatan kehutanan di sini dianggap cukup
dominan, dan akses terhadap informasi lebih mudah.

Sumber informasi untuk kedua tingkat studi ini
diambil dari media massa. Untuk tingkat nasional,
enam media massa4 dipilih untuk mengobservasi
artikel koran yang memuat konflik kehutanan. Periode
penerbitan yang diobservasi adalah dari bulan Januari
1997 sampai dengan bulan Juni 2003. Hal yang sama
dilakukan terhadap media massa lokal5 untuk
mengetahui konflik kehutanan yang terjadi di tingkat
provinsi.

Di samping itu, untuk melakukan verifikasi dan
memperkaya data sekunder dari media massa, telah
dilakukan studi kasus di enam lokasi yang berbeda.
Data dan informasi dari studi lapangan merupakan

4 Kompas, Tempo, Business Indonesia, Media Indonesia, Antara, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
5 Kaltim Post.
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data empiris yang dikumpulkan selama kunjungan
ke lokasi kejadian konflik.

1.5.1. Unit Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua unit penelitian.
Pertama adalah “peristiwa konflik”, yaitu kejadian
suatu konflik yang telah muncul ke permukaan, dan
dimuat dalam artikel koran. Sebagaimana diketahui
konflik di sektor kehutanan bervariasi mulai dari
konflik dengan intensitas yang rendah, seperti keluhan-
keluhan, sampai kepada konflik dengan tekanan yang
tinggi seperti aksi-aksi destruktif. Unit kedua adalah
studi kasus di lapangan, yaitu perusahaan-perusahaan
yang bergerak dibidang kehutanan, yaitu HPH dan
HTI, serta unit pengelolaan kawasan lindung (seperti
taman nasional).

1.5.2. Data dari Media Massa
Media massa merupakan salah satu dari dua sumber
data utama dalam penelitian ini. Media massa dipilih
sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan
mudah dan cepat; bahkan beberapa di antaranya bisa
diakses melalui internet. Selain itu, banyak kliping
yang telah dibuat oleh berbagai lembaga penelitian
seperti CIFOR, GTZ-Kaltim, dan NRM-Kaltim yang
bisa dimanfaatkan. Keuntungan lainnya adalah bahwa
informasi yang didapatkan dari media massa dapat
dengan mudah diarsip.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa media
massa tidak bebas dari bias (value free) dan memiliki
pertimbangan tersendiri dalam memunculkan berita.
Pada masa Orde Baru media massa tidak dapat
dengan mudah memuat berita-berita sensitif. Media
massa dikekang dan dijadikan alat untuk
mempertahankan kekuasaan pada waktu itu. Di masa
Reformasi terjadi perubahan yang menggembirakan.

Walaupun demikian, disadari bahwa media massa
hanya melaporkan sebagian saja dari informasi
lengkap di lapangan, dan media massa mana pun
tidak terlepas dari kepentingan golongan tertentu.

Penelusuran informasi dari media massa dilakukan
melalui majalah dan surat kabar yang terbit antara
bulan Januari 1997 sampai dengan Juni 2003, dengan
urutan pembagian waktu sebagaimana terlihat dalam
Gambar 16 .

Periode 1997 – 1998 dianggap sebagai periode ketika
kekuasaan Orde Baru masih ada tetapi sudah mulai
menunjukkan tanda-tanda melemah. Periode ini
dianggap penting karena terjadi berbagai perubahan
kebijakan politik. Dalam periode yang sama, krisis
ekonomi yang parah mulai melanda Indonesia dan
memuncak pada periode ini, sehingga diasumsikan
berdampak penting bagi sektor kehutanan.

Periode 1999, dianggap sebagai masa Transisi dari
pemerintahan Orde Baru ke masa Desentralisasi,
dan sektor kehutanan diasumsikan mengalami
transisi pula. Walaupun pada tahun 1999 telah
dikeluarkan Undang-undang No. 22 dan No. 25 yang
mengatur tentang otonomi daerah, pelaksanaannya
baru mulai berdampak pada tahun 2000, dan baru
efektif pada awal tahun 2001.

Periode 2000 – 2003 merupakan periode
Desentralisasi di mana pengurusan sumber daya hutan
semakin banyak diberikan kepada pemerintah
daerah. Pembagian waktu ini dipilih untuk
membandingkan perubahan konflik kehutanan yang
terjadi pada masa Orde Baru dan masa
Desentralisasi.

6 Perlu disampaikan disini bahwa pembagian waktu analisis seperti yang diuraikan di atas semata-mata untuk mengaitkannya
dengan perubahan politik yang terjadi.

Gambar 1. Pengelompokan waktu penelitian
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1.5.3. Data dari Studi Kasus
Untuk studi kasus, dipilih kasus-kasus konflik
kehutanan yang terjadi di perusahaan-perusahaan
HPH, HTI atau kawasan lindung. Kasus-kasus ini
dipilih sebagai unit penelitian untuk memberikan
gambaran profil keanekaragaman konflik di berbagai
aktivitas kehutanan secara lebih mendalam (termasuk
sejarah konflik).

Studi kasus dilakukan dari bulan Mei sampai dengan
Agustus 2003. Pengumpulan data untuk satu lokasi
studi kasus dilakukan selama sepuluh hari. Data dan
informasi lapangan dikumpulkan dengan
menggunakan metode wawancara semi terstruktur
(semi-structured interview) yang dilakukan terhadap
tujuh sampai dengan 21 orang responden kunci (lihat
Lampiran 3 untuk pedoman wawancara dan
Lampiran 4 untuk daftar responden kunci).
Keuntungan menggunakan metode ini adalah
kebebasan untuk mengembangkan diskusi sesuai
dengan kondisi yang ada untuk menggali informasi
secara lebih mendalam. Informasi yang dikumpulkan
termasuk sejarah konflik, pihak-pihak yang terlibat,
eskalasi konflik dan langkah penyelesaian yang pernah
ditempuh serta hasilnya.

Sejauh mungkin, wawancara dengan responden kunci
dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan sehingga informasi yang didapatkan
diharapkan akan lebih seimbang. Pihak-pihak yang
dilibatkan meliputi, antara lain, wakil perusahaan
HPH atau HTI, masyarakat setempat, Pemerintah
Daerah, pengelola taman nasional, LSM dan
perguruan tinggi. Namun tidak semua responden
kunci bersedia untuk diwawancarai. Hasil wawancara
dicatat untuk selanjutnya dianalisis.

Enam lokasi studi kasus yang dipilih untuk penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. HPH Kodeco, Kalimantan Selatan
2. HPH Keang Nam, Sumatera Utara

3. Perhutani Blora, Jawa Tengah
4. HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper, Riau
5. Kawasan Lindung Meratus, Kalimantan Selatan
6. Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur

Untuk melengkapi hasil wawancara, dilakukan studi
pustaka untuk setiap studi kasus. Pustaka didapatkan
dari buku-buku yang berhubungan dengan lokasi
studi, laporan-laporan yang dibuat oleh pemerintah
dan instansi terkait, laporan dari HPH atau HTI, serta
laporan dari LSM. Beberapa keputusan hukum seperti
Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, dan
keputusan-keputusan lainnya yang terkait juga
dikumpulkan dari berbagai instansi untuk melihat
aspek legal dari kasus yang sedang diteliti.

1.5.4. Lokakarya Multipihak
Hasil kegiatan yang telah dilakukan dituangkan dalam
draft laporan dan disajikan dalam sebuah lokakarya
untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Para
peserta lokakarya7  adalah mereka yang telah
berpengalaman dalam hal penelitian/kegiatan
penanganan konflik dari latar belakang yang berbeda-
beda, seperti universitas, APHI, lembaga penelitian
dan LSM. Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal
17 November 2003 di CIFOR, Bogor.

Agenda utama lokakarya8  adalah membahas draft
laporan agar menjadi laporan yang baik dan
diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan
terutama untuk pembangunan sektor kehutanan.
Selain itu, pendapat para peserta lokakarya juga
membahas berbagai rekomendasi untuk pengelolaan
konflik di Indonesia. Bagi para peserta, lokakarya
ini merupakan sarana untuk saling berinteraksi dan
membuka jaringan antara lembaga-lembaga yang
nantinya diharapkan bisa menjadi mediator dalam
penyelesaian konflik kehutanan. Lokakarya ini juga
bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi seluruh
peserta dalam menyelesaikan konflik-konflik
kehutanan yang dihadapinya (studi banding).

7 Daftar peserta acara Lokakarya Konflik Kehutanan di Indonesia, 17 November 2003 dapat dilihat pada Lampiran 5.
8 Agenda Lokakarya Konflik Kehutanan di Indonesia, 17 November 2003 dapat dilihat pada Lampiran 6.
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2.1. Potret Konflik Secara
Nasional (1997 – 2003)

Berdasarkan hasil observasi terhadap artikel media
massa nasional, 359 peristiwa konflik di sektor
kehutanan telah terjadi dari Januari 1997 sampai
dengan Juni 2003. Gambar 3 menampilkan frekuensi
konflik yang terjadi setiap tahunnya9 .

Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 konflik
di sektor kehutanan cenderung meningkat cukup
tajam. Jumlah konflik meningkat hampir empat kali
lipat pada tahun 1999 dibandingkan dengan tahun
1997. Pada tahun 2000 jumlah konflik melonjak
drastis sampai 153 kejadian. Angka ini mengalami
penurunan kembali pada tahun 2001 dan 2002.
Namun berdasarkan data sampai dengan bulan Juni
2003, jumlah konflik cenderung meningkat kembali.

Temuan lain yang juga tidak kalah menariknya adalah
bahwa dari 359 kasus konflik yang berhasil dicatat,
39% diantaranya terjadi di areal HTI, 34% di kawasan
konservasi (termasuk hutan lindung dan taman
nasional), dan 27% di areal HPH (lihat Gambar 4).

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa konflik
yang terjadi di areal HTI dan kawasan konservasi
mempunyai porsi yang signifikan, dibandingkan
dengan yang terjadi di areal HPH. Frekuensi konflik
tertinggi (hampir 40%) terjadi di areal HTI.

Diketahui pula bahwa frekuensi konflik meningkat
drastis pada awal pelaksanaan desentralisasi (tahun
2000). Di masa Orde Baru dan masa Transisi, konflik
di areal HTI lebih sering terjadi dibandingkan dengan
konflik di HPH dan kawasan konservasi. Sedangkan
di masa Desentralisasi, konflik di kawasan konservasi
dan areal HTI lebih banyak dibandingkan dengan
konflik di areal HPH.

Berdasarkan hasil analisis artikel di media massa,
sekurang-kurangnya terdapat lima penyebab utama
konflik yang terjadi di areal HPH, HTI dan kawasan
konservasi, yaitu perambahan hutan, pencurian kayu,
perusakan lingkungan, tata batas kawasan atau akses
dan alih fungsi kawasan10 , seperti yang ditampilkan
dalam Gambar 5. Faktor penyebab konflik yang
paling sering terjadi di berbagai kawasan (36%)
adalah ketidakjelasan tata batas hutan bagi masyarakat
di sekitarnya.

Sementara itu, faktor yang paling sering
menyebabkan terjadinya konflik di setiap kawasan
berbeda-beda. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam
Gambar 6.

Di areal HPH, konflik sering terjadi karena adanya
tumpang tindih areal HPH dengan lahan yang

Konflik Sektor Kehutanan
antara Tahun 1997 – 20032

Gambar 3. Frekuensi konflik periode 1997-2003

9 Perlu diingat bahwa untuk tahun 2003 hanya dicatat sampai dengan bulan Juni saja. Dengan demikian frekuensi tahun 2003
tidak mencerminkan frekuensi konflik keseluruhan tahun 2003.

1 0 Lihat 1.4.3. Penyebab konflik halaman 3.

14
29

52

153

45
31 35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Juni 2003
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dikelola oleh masyarakat, seperti ladang atau tanah
adat, karena ketidakjelasan tata batas. Pada dasarnya,
secara legal pemegang HPH mengklaim berhak atas
areal tersebut karena telah memperoleh izin konsesi
dari pemerintah, sementara masyarakat secara
tradisional telah lama mengolah lahan di areal
tersebut. Akibatnya, akses masyarakat terhadap
sumber daya hutan menjadi terbatas, seperti contoh
kasus yang ditunjukkan pada Kotak 1.

Lain halnya yang terjadi di areal HTI. Penyebab utama
konflik adalah tata batas kawasan dan pencurian kayu.
Perbedaan penafsiran tata batas antara areal HTI dan
lahan masyarakat merupakan penyebab yang sering
memicu konflik. Hal ini banyak terjadi baik di hutan
tanaman di Jawa (Perhutani) maupun di areal HTI di
luar Jawa. Kotak 2 memperlihatkan contoh kasus
karena tumpang tindih batas areal HTI dengan lahan
yang dikelola oleh masyarakat.

Di samping itu, maraknya pencurian kayu di areal
HTI yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum
yang melibatkan militer telah menimbulkan

HTI
39%

KK
34%

HPH
27%

Gambar 4. Persentase konflik di areal HPH,
HTI dan kawasan konservasi (KK) tahun
1997-2003

pertikaian-pertikaian antara anggota masyarakat dan
antara pengelola HTI dengan para pencuri kayu.
Perhutani merupakan perusahaan HTI di Jawa yang
akhir-akhir ini banyak sekali terlibat dalam konflik
dengan para pencuri kayu, seperti yang ditunjukkan
dalam Kotak 3.

Sementara itu, faktor utama penyebab konflik di
kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman
nasional adalah perambahan hutan dan pencurian
kayu. Hal ini terjadi karena penetapan suatu kawasan
konservasi biasanya dilakukan secara sepihak oleh
pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.
Akibatnya timbul berbagai kesalahpahaman dari
masyarakat dan pihak-pihak terkait itu. Dalam
beberapa kasus, penetapan hutan lindung atau taman
nasional sering memaksa masyarakat untuk pindah
ke tempat lain. Perambahan menjadi isu utama
karena masyarakat masih menganggap bahwa lahan
yang mereka buka untuk ladang adalah hak mereka
walaupun telah ditetapkan menjadi kawasan lindung.
Contoh kasus perambahan hutan lindung dapat
dilihat pada Kotak 4 dan kotak 5.

Gambar 5. Faktor penyebab konflik (1997-2003)

Tata batas/
pembatasan akses

36%

Alih fungsi
3% Perambahan hutan

26%

Pencurian kayu
23%

Kerusakan
lingkungan/hutan

12%

Gambar 6. Faktor penyebab konflik di areal HPH, HTI dan kawasan konservasi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

HPH HTI KK

Perambahan hutan
Kerusakan lingkungan
Alih fungsi

Pencurian kayu
Tata batas/pembatasan akses



10 Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 - 2003

Kotak 1. Pengusaha HPH di Papua Makin Terdesak

Nasib 21 perusahaan pemegang 53 Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Papua sangat memprihatinkan.
Mereka telah membayar ratusan miliar rupiah kepada pemerintah, tetapi kini dihadapkan pada sejumlah
tuntutan masyarakat mengenai hak ulayat. Dari 53 HPH, hanya 35 yang masih aktif, namun dalam waktu
dekat juga terancam mundur.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Papua, Bosco Fernandez di Jayapura, Sabtu (29/01)
mengatakan, APHI sangat menyesalkan tindakan pemerintah terhadap pemegang HPH yang dianggap
sebagai sapi perahan, sementara nasib pengusahanya tidak diperhatikan.

Menurut Fernandez, setelah reformasi dan tuntutan kemerdekaan Papua digulirkan, masyarakat juga
menuntut hak ulayat. Pekan lalu masyarakat sekitar hutan di Jayapura menuntut PT. You Lim Sari Rp. 450
milyar sebagai ganti rugi hak ulayat.

Sumber: Kutipan Kompas, 1 Februari 2000.

Kotak 2. Warga Muara Enim Menuntut Tanahnya Dikembalikan

Sejumlah warga Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan,menuntut PT. Musi Hutan
Persada (MHP) mengembalikan tanah seluas 12.050 hektare yang pernah mereka kuasai.

Selain itu, mereka juga menuntut PT. MHP sebesar Rp. 2,5 miliar sebagai ganti rugi atas kebun karet,
karet campuran, dan tegalan atau ladang yang telah ditumbuhi tanaman tetapi dimusnahkan oleh pihak
MHP. Bahkan akibat dari penguasaan tanah tersebut, warga juga menuntut ganti rugi sebesar Rp. 25 juta
untuk setiap hektar dan Rp.301,25 juta sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan berusaha di atas
lahan tersebut.

Tuntutan yang dibacakan oleh seorang wakil warga Rambang Lubai, Junial Komar, merupakan perjuangan
panjang yang telah dilakukan selama sembilan tahun. Sejak tahun 1991, mereka telah melakukan 16 kali
demonstrasi. Bahkan katanya, demonstrasi yang pernah dilakukan warga Rambang Lubai ini adalah
demonstrasi yang terbesar di Sumatera Selatan. Demonstrasi yang belakangan ini, dilakukan di kantor
Gubernur Sumsel selama sembilan hari, terhitung sejak 16 Februari 2000 lalu dan di Dephutbun.

Sumber: Kutipan Kompas, 4 Maret 2000.

Kotak 3. Kalau Ada Order, Kami Siap Terobos...

Meski aparat keamanan sudah diterjunkan ke lapangan dan perintah tembak di tempat belum dicabut, aksi
penjarahan dan pencurian kayu hutan, khususnya kayu jati (Tectona grandis) di wilayah Perhutani Unit I
Jawa Tengah hingga kini masih berlangsung. Dari 20 kesatuan pemangkuan hutan (KPH) yang ada di Perhutani
Unit I Jateng, yang dikategorikan paling parah terkena jarah adalah KPH Pati, Mantingan, Kebonharjo,
Blora, Cepu, dan Rembang. Semua KPH itu sebagian besar berada di wilayah Karesidenan Pati yang
terdiri dari Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, ditambah sebagian kecil Kabupaten Bojonegoro
dan Ngawi (Jatim).

Dalam menjalankan aksinya, sebagian besar di antara mereka sudah dibekali peralatan mesin penebang,
truk pengangkut (termasuk truk jenis tronton), peralatan komunikasi termasuk telepon genggam dari oknum
yang terlibat dalam bisnis jual beli kayu jati. Di luar ”sektor” hutan jati yang dijarah, upah yang mereka terima
paling tinggi Rp 20.000 per hari. Itu pun harus bekerja keras sepanjang hari. Meski tindakan menjarah itu
disadari melanggar hukum, hal itu tetap mereka lakukan. ”Banyak teman yang terlibat, namun kami tetap
tenang-tenang saja,” tutur pemuda itu. Penampilan dan gaya kelompok pemuda seperti di Dukuhseti, juga
dapat dijumpai di kawasan hutan wilayah KPH Pati, Rembang, Mantingan, Cepu dan Blora.

Hutan produksi Perhutani Unit I Jateng, tercatat seluas 604.519,47 hektare, yang berupa kayu jati, pinus,
agatis, sonokeling, mahoni, mangrove, dan kayu putih. Khusus areal kayu jati mencapai luas 312.216,47
hektar, yang sebagian besar berada di wilayah Karesidenan Pati dan mutunya amat baik. Bahkan beberapa
ratus pohon di antaranya termasuk langka dan sekarang masih tumbuh dengan subur di hutan lindung KPH
Cepu maupun Randublatung.

Sumber: Kutipan Kompas, 12 Juni 2000.
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Berdasarkan frekuensi sebaran konflik secara
nasional, 30% dari kasus konflik yang dilaporkan
terjadi di Provinsi Kalimantan Timur (lihat Tabel 1).
Konflik juga sering terjadi di Jawa Tengah (kasus
hutan jati di Perhutani) dan Sumatera Utara (kasus
HPH).

Selanjutnya, Tabel 2 menggambarkan frekuensi
konflik yang terjadi di sepuluh areal HPH, HTI dan
kawasan konservasi yang sering dimuat dalam media
massa nasional.

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah adalah
perusahaan kehutanan yang paling sering dilaporkan

terlibat dalam konflik dengan masyarakat. Di
kawasan ini, konflik yang paling banyak terjadi
adalah pencurian kayu. Namun demikian, urutan
frekuensi yang menempatkan Perhutani Unit I sebagai
kawasan yang paling sering mengalami konflik masih
dipertanyakan. Ada banyak hal yang dapat
diperdebatkan dalam urutan peringkat frekuensi
konflik ini. Utamanya karena sumber data yang
diperoleh berasal dari media massa yang relatif lebih
mudah memperoleh akses karena Perum Perhutani
berada di Jawa. Terlepas dari hal ini, urutan peringkat
frekuensi konflik bermanfaat untuk memberikan
gambaran betapa pentingnya memperhatikan konflik
sektor kehutanan dengan lebih serius.

Kotak 4. Di Balik Lebatnya Hutan Bali

Menikmati perjalanan dari Gilimanuk menuju Denpasar, mata kita disuguhi rimbun dan lebatnya pepohonan
yang berada di sepanjang pinggiran jalan raya Gilimanuk itu. Namun, siapa mengira bahwa lebat dan
rimbunnya pepohonan itu adalah “tirai” yang menutupi sebagian lahan hutan yang mulai gundul.

Lapangnya lahan yang seharusnya menjadi kawasan hutan akan semakin jelas terlihat saat kita melewati
jalur Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dari Gilimanuk menuju Buleleng, melalui jalur Cekik-Seririt. Kondisi
serupa juga terlihat di tempat lain yang memiliki kawasan hutan, seperti Kabupaten Bangli, Kabupaten
Badung dan beberapa kabupaten lainnya.

Hal itu diakui Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi
Bali Nyoman Silanawa. Bahkan, diperkirakan sekitar 31.817, 75 hektare atau 25% dari luas keseluruhan
hutan daratan di Bali, telah mengalami konversi lahan.

Perubahan fungsi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perambahan kawasan hutan oleh
kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dekat hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk
pembangunan di luar sektor kehutanan dan penebangan liar.

Kunjungan kerja komisi B DPRD Bali pada awal April lalu, menemukan beberapa jenis gangguan terhadap
fungsi hutan lindung, terutama di Kabupaten Jembrana, antara lain pengolahan hutan lindung menjadi lahan
produksi dan pencurian kayu. Diperkirakan, dari sekitar 31.000 hektare luas hutan lindung di kabupaten
Jembrana, sekitar 3.100 hektare atau 10 persennya rusak akibat dirambah penduduk.

Menurut Kepala Dishut Kabupaten Jembrana, kerusakan hutan tersebut karena masyarakat di sekitar
hutan lindung mengolah lahan hutan dengan menanam tanaman produksi, antara lain kopi, cokelat dan
pisang, Namun, ia menolak pendapat bahwa hutan lindung di wilayahnya sudah berubah fungsi.

Sumber: Kutipan Kompas, Rabu, 29 Mei 2002.

Kotak 5. Klaim Tanah dan Kayu Hambat Pengamanan Hutan

Klaim atas tanah dan kayu sering menjadi penghambat upaya penanganan keamanan hutan di Lombok
Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya, terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap isi hutan yang
mengarah ke terjadinya degradasi hutan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Lombok Barat
Suhajatman Sutamin kepada pers di obyek wisata Suranadi, Lombok Barat, sekitar 13 km timur Mataram,
Sabtu (20/4). Dia ditanya soal pengamanan hutan, keberadaan perusahaan penggergajian kayu dan
pemilikan gergaji mesin (chain saw), termasuk usulan masyarakat mensertifikatkan tanah yang tercatat
sebagai areal hutan di Lombok Barat. Juga terdapat klaim atas kawasan hutan yang diusulkan menjadi
milik publik, seperti kuburan dan sarana ibadah. Padahal, lokasi fasilitas itu puluhan tahun lalu hingga
sekarang tercatat sebagai kawasan hutan, seperti di kawasan Hutan Lindung Sesaot (5.000 ha lebih). ”Ada
147 lokasi yang diusulkan sertifikatnya,” kata Suhajatman.

Sumber: Kompas, 22 April 2002
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Dari Tabel 2 juga dapat dipelajari bahwa konflik
kehutanan di areal HTI dan kawasan taman nasional
lebih banyak mendapat perhatian media massa
nasional kita. Dari sepuluh kawasan yang terbanyak
menjadi arena konflik, hanya satu HPH saja yang
termasuk ke dalamnya.

2.2. Potret konflik di Kalimantan
Timur (1997-2003)

Di Provinsi Kalimantan Timur tercatat 97 kasus
konflik yang dilaporkan oleh Kaltim Post selama
periode penelitian. Sebaran frekuensi konflik per
tahun di Kalimantan Timur dapat dilihat pada
Gambar 7.

Dari gambar tersebut terlihat kecenderungan

peningkatan frekuensi konflik dari tahun 1997
sampai dengan tahun 2000. Pada tahun 2001,
frekuensi konflik menurun sebesar 40%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun
demikian pada tahun 2002 meningkat lagi dan bahkan
lebih tinggi 20% dibandingkan dengan tahun 2000.
Selanjutnya, frekuensi konflik cenderung meningkat
kembali di tahun berikutnya11 .

Apabila dicermati dari beberapa uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa pola frekuensi konflik di
Kalimantan Timur hampir mirip dengan pola frekuensi
konflik nasional per periode analisis. Frekuensi konflik
mengalami peningkatan sangat nyata pada masa
Desentralisasi (tahun 2000-2003). Di masa itu,
konflik yang terjadi di areal HPH dan HTI paling
banyak dilaporkan di Kalimantan Timur. Sedangkan

Tabel 1. Frekuensi sebaran konflik berdasarkan provinsi (1997-2003)

Tabel 2. Sebaran konflik di HPH, HTI dan kawasan konservasi (1997-2003)

No. Nama HPH/HTI/ Jumlah Kategori
kawasan lindung frekuensi kawasan

1. Perum Perhutani Unit I 41 HTI
2. Perum Perhutani Unit III 20 HTI
3. PT Inti Indorayon Utama 15 HTI
4. PT Oceannias Timber Products 13 HPH
5. PT Surya Hutani Jaya 12 HTI
6. Perum Perhutani Unit II 12 HTI
7. Taman Nasional Kutai 9 Kawasan konservasi
8. Taman Nasional Kerinci Seblat 8 Kawasan konservasi
9. PT Tanjung Redep Hutani 7 HTI

10. Taman Nasional Gunung Leuser 7 Kawasan konservasi

1 1 Data yang dicatat untuk tahun 2003 hanya sampai dengan bulan Juni, jadi angka total peristiwa konflik untuk tahun 2003
belum lengkap.

No. Provinsi  Frekuensi Persentase

1. Kalimantan Timur 109 30
2. Jawa Tengah 47 13
3. Sumatera Utara 36 10
4. Jawa Barat 25 7
5. Riau 19 5
6. Jambi 16 4
7. Jawa Timur 14 4
8. Sumatera Selatan 12 3
9. Nangroe Aceh Darussalam 10 3

10. Kalimantan Tengah 10 3
11. Provinsi lainnya 61 17

Total 359 100
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pada masa Orde Baru dan masa Transisi, konflik di
areal HPH tidak sebanyak yang terjadi di areal HTI
dan kawasan konservasi. Proporsi konflik kehutanan
di Kalimantan Timur yang terjadi di areal HPH, HTI
dan kawasan konservasi dari tahun 1997 – 2003 dapat
dilihat pada Gambar 8.

Berbeda dengan kasus konflik di tingkat nasional,
di Kalimantan Timur frekuensi konflik di areal HTI
merupakan yang terendah dibandingkan dengan
HPH dan kawasan konservasi. Frekuensi konflik di
areal HTI hanya sekitar seperlimanya saja dari
keseluruhan konflik kehutanan yang terjadi di
Kalimantan Timur. Sementara itu, areal HPH dan
kawasan konservasi menjadi arena yang
mendominasi konflik kehutanan, dengan frekuensi
masing-masing lebih kurang 40%.

Dari sisi penyebab konflik, seperti halnya yang
terjadi di tingkat nasional, paling sedikit ada lima
faktor utama penyebab konflik kehutanan di

Kalimantan Timur, yaitu: tata batas, perambahan
hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan
(termasuk pencemaran)12 , dan alih fungsi atau
perubahan status kawasan.

Dari kelima faktor tersebut, lebih dari separuh jumlah
(68%) konflik yang sering terjadi di Kalimantan Timur
disebabkan karena masalah tata batas. Tumpang
tindih penggunaan lahan akibat ketidakjelasan tata
batas merupakan pemicu konflik sebagaimana yang
juga ditunjukkan di tingkat nasional. Masalah tata
batas juga telah menjadi penyebab konflik di setiap
kawasan, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 10.

Sementara itu, di kawasan konservasi perambahan
merupakan salah satu penyebab utama konflik, seperti
contoh kasus yang ditunjukkan pada Kotak 6.

Pencurian kayu tidak dilaporkan terjadi di areal HTI
di Kalimantan Timur, namun cukup bermasalah untuk
HPH dan kawasan konservasi. Sementara itu,

1 2 Lihat 1.4. Batasan konsep (1.4.3. Penyebab konflik) halaman 3.

Gambar 7. Frekuensi konflik sektor kehutanan di Kalimantan Timur (1997-2003)
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Gambar 8. Persentase konflik di areal HPH, HTI
dan kawasan konservasi (1997-2003) di
Kalimantan Timur

Gambar 9. Faktor penyebab konflik di
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perusakan lingkungan seperti pencemaran dan
kerusakan lahan pertanian masyarakat walaupun
porsinya kecil, merupakan salah satu penyebab
terjadinya konflik di areal HPH. Tidak ada artikel
yang memberitakan adanya perusakan lingkungan di
areal HTI dan kawasan konservasi yang kemudian
menjadi faktor penyebab konflik.

Tabel 3 mendeskripsikan sepuluh kawasan dengan
frekuensi konflik terbanyak yang terjadi di areal
HPH, HTI dan kawasan konservasi di Kalimantan
Timur. Sangat mengejutkan bahwa ternyata Taman
Nasional Kutai menempati urutan teratas. Selain itu,

konflik di kawasan HPH juga sangat dominan; dua
di antaranya terjadi di PT Inhutani I dan Intraca
Wood.

Taman Nasional Kutai merupakan kawasan yang
paling sering diberitakan terlibat konflik oleh koran
lokal. Kejadian konflik yang paling sering dilaporkan
dari lokasi ini adalah perambahan hutan yang
dilakukan oleh masyarakat. Penyebabnya antara lain
adalah pembatasan akses masyarakat dalam
pemanfaatan sumber daya hutan, sementara
masyarakat sendiri telah bertempat tinggal lama di
kawasan ini. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa

Gambar 10. Faktor penyebab konflik di HPH, HTI dan kawasan lindung di Kalimantan Timur
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Kotak 6. Perkembangan Konflik Lahan di wilayah Taman Nasional Kutai

Ratusan atau bahkan mungkin ribuan hektare hutan di sepanjang jalan Bontang-Sangatta ditebangi dan
dibakar oleh warga dari Sangatta Lama. Hal ini sebagai reaksi atas pernyataan dari Kantor Kecamatan
Sangatta bahwa area tersebut akan dikeluarkan dari wilayah pengelolaan Taman Nasional Kutai (TNK).
Kepala Balai TNK, Warsito, menyatakan bahwa perkembangan ini membahayakan negosiasi antara pihak
pengelola taman nasional dengan Pemerintah Daerah mengenai status dan batas-batas desa di dalam
wilayah TNK.

Sumber: Manuntung, 12 Oktober 1996

Proyek pemerintah 1996/1997 untuk pemindahan 1750 orang (350 KK) dari areal TNK ke Talisayan di
Kabupaten Berau terhenti pada 150 KK petani lokal yang tidak mau dipindahkan.

Sumber: Manuntung, 4 Juli 1997

Wilayah TNK yang sudah dienclave untuk Desa Sangatta Selatan dan Teluk Pandan meningkat menjadi
24.000 hektare. Pada awalnya luas enclave ini hanya 15.000 hektare. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya
populasi dan kurangnya daya dukung lahan untuk menampung populasi ini. Tim enclave yang terdiri dari
instansi pemerintah terkait, perwakilan desa, LSM dan pihak ketiga ini memulai pembuatan enclave untuk
desa-desa tersebut pada bulan Maret 2000.

Sumber: Manuntung, 20 Juni 2001
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pendatang baru yang kemudian bermukim juga ikut
merambah hutan di sekitar kawasan ini.

2.3. Diskusi

2.3.1. Pola Sebaran Frekuensi Konflik
Frekuensi konflik kehutanan yang terjadi sejak tahun
1997 sampai dengan bulan Juni 2003 di tingkat
nasional dan provinsi (Kalimantan Timur) dapat
dicermati dari Gambar 11.

Terdapat perbedaan yang menonjol dari kedua pola
tersebut. Di tingkat nasional, konflik mencapai
puncaknya pada tahun 2000; sementara di provinsi
(Kalimantan Timur) konflik mengalami dua puncak
yaitu pada tahun 2000 dan 2002. Perlu diingat bahwa
pada tahun 2003, data yang tercatat hanya sampai
dengan bulan Juni 2003. Masih terdapat

kemungkinan bahwa konflik yang terjadi pada tahun
2003 lebih banyak daripada yang disajikan dalam
grafik di atas.

Khusus untuk konflik di tingkat nasional, timbul
pertanyaan mengapa pada tahun 2000 jumlah konflik
mengalami loncatan yang sangat tajam? Berdasarkan
informasi dari kumpulan artikel media massa, pada
tahun 2000 berbagai tuntutan ganti rugi bermunculan
dari masyarakat terhadap perusahaan HPH. Selain
itu, berdasarkan asumsi tahun 2000 merupakan
puncak masa Transisi dan munculnya “eforia
reformasi”, yang mendorong beberapa kelompok
masyarakat untuk mengambil kesempatan atas
ketidakjelasan peraturan dan kewenangan yang ada.

Seperti telah dijelaskan, paling sedikit ada lima
penyebab konflik di tingkat nasional (lihat Gambar`5).

Tabel 3.Sebaran konflik di HPH, HTI dan kawasan konservasi di
Kalimantan Timur (1997-2003)

Gambar 11. Pola frekuensi konflik per tahun
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Sumber: Database CIFOR-FWI

No. Nama HPH/HTI/ Frekuensi Kategori
kawasan lindung konflik kawasan

1. Taman Nasional Kutai 25 Kawasan konservasi
2. PT Inhutani I 9 HPH
3. Taman Hutan Rakyat Bukit

       Soeharto 5 Kawasan konservasi
4. Intracawood 4 HPH
5. PT Tunggal Yudi Hutani 3 HTI
6. PT ITCI Kartika Utama 3 HPH
7. PT Inhutani II 3 HPH
8. Cagar Alam Teluk Apar 3 Kawasan konservasi
9. Hutan Lindung Sungai Wain 3 Kawasan konservasi

10. PT Sumalindo 2 HPH
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Isu kompensasi sering muncul antara lain karena
masyarakat menuntut ganti rugi atau kompensasi atas
lahan pertanian, tanah adat, kerusakan lingkungan
(pencemaran), dan karena pembatasan akses
masyarakat oleh perusahaan HPH. Pada tahun 2000,
masyarakat mulai berani menuntut hak mereka
kepada perusahaan-perusahaan HPH dan HTI yang
sering berujung pada pertikaian. Apabila tuntutan
ganti rugi ini tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka
masyarakat akan memberikan perlawanan terhadap
pihak perusahaan. Dalam beberapa kasus,
masyarakat secara paksa menutup kegiatan
perusahaan dengan memblokir jalan atau jembatan.
Tidak jarang mereka menyurati Menteri Kehutanan
dan instansi terkait untuk menuntut pencabutan
HPH tersebut. Hal ini sangat mirip dengan apa yang
dilaporkan oleh Rhee (2000), Yasmi (2002; 2003),
Anau (2002) dalam studi mereka mengenai tuntutan
ganti rugi atau kompensasi yang semakin sering
bermunculan dari pihak masyarakat. Penelitian ini
juga memperkuat temuan mereka dan dapat
dikatakan bahwa isu ganti rugi dan kompensasi
sangat sering ditemukan dalam konflik kehutanan.

Tuntutan ganti rugi ini tidak bisa dilepaskan dari
faktor sejarah. Di masa lampau banyak perusahaan
HPH atau perusahaan kayu yang mengabaikan
kepentingan masyarakat (Wenban-Smith, 2001).
Perusahaan sering menggunakan tindak kekerasan
dalam menghadapi masyarakat lokal dan tidak jarang
pula dengan melibatkan kekuatan militer (Anau,
2001). Hal-hal seperti ini telah menimbulkan
kebencian masyarakat dan menumpuk selama
bertahun-tahun. Kebebasan yang tersedia dalam masa
reformasi memberi mereka kesempatan untuk
mengajukan tuntutan-tuntutan atas hak mereka yang
telah hilang selama bertahun-tahun.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa
konflik kehutanan di masa Desentralisasi cenderung
meningkat tajam? Ada beberapa faktor yang dapat
dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Salah satu
faktor utama adalah bahwa Desentralisasi telah
membuka peluang bagi banyak pihak untuk terlibat
dalam pengelolaan hutan. Kemudian, Pemerintah
Daerah yang kini menjadi salah satu pemangku
kepentingan (stakeholder) kunci dalam pengelolaan
hutan belum siap dan mampu untuk mengelola
hutannya dengan baik. Sementara itu, muncul
kesadaran dari stakeholder untuk mendapatkan hak-

hak mereka. Misalnya, masyarakat lokal yang selama
ini telah dikesampingkan oleh pemerintah tiba-tiba
sadar akan hak-haknya. Di masa Desentralisasi, LSM
juga semakin aktif memberdayakan masyarakat lokal
dan menuntut keadilan bagi mereka. Sudah tentu
perbedaan kepentingan dari berbagai pihak itu ikut
menjadi faktor yang memicu timbulnya konflik
kehutanan.

Pertanyaan lainnya adalah apakah mungkin
peningkatan frekuensi konflik secara drastis yang
terjadi pada tahun 2000 ini ada kaitannya dengan
perkembangan atau perubahan politik yang terjadi
pada masa itu? Jawabannya bisa “ya” tetapi juga bisa
“tidak”, bergantung dari sudut mana kita melihat
permasalahan ini. Dari perubahan politik yang
terjadi, tidak dapat disangkal bahwa sebelum tahun
1998 terdapat tekanan-tekanan terhadap media massa
nasional, sehingga isu-isu sensitif seperti konflik
semacam ini tidak dapat dilaporkan secara terbuka.
Pada saat itu, pemerintahan Soeharto secara
sistematis mengendalikan berita untuk kepentingan
kelompoknya. Karena perusahaan besar seperti HPH
dan HTI sebagian besar dimiliki oleh kroni-kroni
(baca: orang dekat) Soeharto, maka kemungkinan
berita-berita mengenai konflik kehutanan akan
disaring terlebih dahulu. Kemungkinan lain konflik
yang terjadi pada masa itu belum terlalu banyak yang
muncul ke permukaan karena masyarakat masih
takut. Selain itu, penanganan konflik lebih banyak
diselesaikan dengan menggunakan pendekatan
keamanan atau militer.

Reformasi yang bergulir sejak jatuhnya Soeharto pada
bulan Mei 1998 belum banyak mengubah wajah
media massa nasional. Pada masa pemerintahan
Habibie (1998-1999), masyarakat pers Indonesia juga
belum melaporkan berita-berita konflik kehutanan
secara bebas dan terbuka. Tekanan-tekanan dari pihak
pemerintah dan kekuatan militer masih dirasakan
dominan pada masa itu. Walaupun tahun 1999
terjadi loncatan frekuensi konflik sebanyak empat
kali lipat, jumlahnya masih jauh lebih rendah
dibandingkan dengan yang diberitakan pada tahun
berikutnya (tahun 2000). Ada kemungkinan juga
bahwa konflik laten yang selama ini terpendam belum
semuanya muncul ke permukaan. Barulah pada masa
pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001) pers
Indonesia mulai merasakan kebebasan untuk
memberitakan hal-hal yang dulu dianggap tabu.
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Kembali kepada pertanyaan awal mengapa lonjakan
konflik di tahun 2000 terjadi dengan sangat tajam?
Apakah mungkin ada hubungannya dengan
kebebasan pers yang selalu dikemukakan oleh
Abdurrahman Wahid, atau memang pada tahun 2000
konflik kehutanan merupakan berita sensasional
yang laku dijual? Asumsi yang pertama mungkin ada
benarnya, karena terbukti pada tahun tersebut
jumlah konflik yang dilaporkan sangat banyak.
Asumsi itu mungkin juga benar karena dengan
jatuhnya Abdurrahman Wahid, artikel media massa
tentang konflik juga mengalami penurunan secara
drastis. Pada tahun 2001 jumlah konflik yang tercatat
di media nasional hanya 45 kasus. Kemudian muncul
pertanyaan, apakah penurunan ini merupakan
sebuah kebetulan saja atau justru karena kebebasan
pers yang kembali mengalami tekanan di masa
pemerintahan Megawati? Suatu pertanyaan yang sulit
untuk dijawab!

Mengaitkan frekuensi konflik dengan kebebasan pers
dapat dikatakan terlalu menyederhanakan
permasalahan. Ungkapan ini mungkin benar. Namun
demikian, karena sumber utama data penelitian ini
adalah artikel media massa, maka hubungan
kebebasan pers dengan frekuensi konflik mungkin
juga ada kaitannya.

Apabila diperhatikan lebih jauh, ternyata ada
kemiripan antara pola frekuensi konflik tingkat
nasional dengan tingkat provinsi (Kalimantan Timur).
Yang paling jelas adalah kecenderungan peningkatan
frekuensi konflik di masa Desentralisasi. Hanya saja,
loncatan frekuensi konflik untuk tingkat nasional jauh
lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di
Kalimantan Timur. Hal ini sangat dipengaruhi oleh
sebaran konflik per tahun seperti yang telah
disinggung sebelumnya.

2.3.2. Faktor Penyebab Konflik
Sebab-sebab atau faktor dan latar belakang yang
memicu terjadinya konflik sangat penting untuk
dipahami guna menyiapkan langkah-langkah yang
bisa diambil untuk menyelesaikannya. Dari database
yang dikembangkan untuk tingkat provinsi, ada
empat penyebab utama terjadinya konflik, yaitu tata
batas/akses, perambahan hutan, pencurian kayu dan
perusakan lingkungan. Sedangkan untuk tingkat
nasional ada lima penyebab utama konflik. Empat
di antaranya sama dengan penyebab konflik di

tingkat provinsi (Kalimantan Timur); dan yang
kelima adalah masalah alih fungsi suatu kawasan
hutan.

Ketidakjelasan tata batas antara areal perusahaan
HPH dan HTI atau kawasan hutan lindung dengan
lahan masyarakat yang hidup di sekitar hutan perlu
mendapatkan perhatian serius, terutama dari pihak
pemerintah. Permasalahan tata batas dan akses
bukanlah hal yang baru di dunia kehutanan. Hal ini
telah banyak diungkapkan oleh para peneliti
terdahulu (lihat Anau, 2002; Orstom, 1999;
Moeliono dan Fisher, 2003; Suporahardjo dan
Wodicka, 2003).

Pertanyaan selanjutnya yang cukup relevan adalah
batas yang mana yang perlu dipatuhi? Apakah batas
yang ditetapkan oleh pihak pemerintah atau batas-
batas yang diakui oleh masyarakat lokal, yang sering
tumpang tindih dengan klaim pemerintah? Masalah
tata batas ini akan terus mengemuka apabila tidak
ada solusi yang tepat. Untuk mencapai kesepakatan
tentang tata batas memang tidak mudah, tetapi perlu
dipikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik
tata batas di kawasan kehutanan. Ketidakjelasan tata
batas tanah adat ini sering dimanfaatkan oleh
sebagian masyarakat untuk mengklaim lahan dengan
luas yang tidak masuk akal.

Implementasi desentralisasi ternyata telah ikut serta
menambah rumit permasalahan dan memicu konflik
baru, karena pengaruh pimpinan pemerintah daerah,
seperti Bupati, semakin kuat. Dalam banyak kasus,
Bupati sering membuat kebijakan-kebijakan yang
bertentangan dengan kebijakan yang telah dibuat
oleh Pemerintah Pusat, seperti pemberian izin-izin
pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu
(IPPH). Akibatnya areal perusahaan HPH atau HTI
yang sudah tumpang tindih dengan lahan milik
masyarakat atau tanah adat harus tumpang tindih
pula dengan areal IPPH.

Konflik lainnya berkaitan dengan masalah
perambahan dan pencurian kayu akibat cara pandang
yang berbeda mengenai tata batas kawasan. Pihak
pemerintah berpegang pada tata batas yang menurut
masyarakat lokal ditetapkan secara sepihak.
Sementara masyarakat lokal berpegang pada tata
batas mereka sendiri berdasarkan adat dan sejarah.
Akibatnya arti perambahan dan pencurian kayu
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ditafsirkan secara berlainan oleh kedua belah pihak.
Karena itulah masyarakat lokal tidak merasa
merambah taman nasional. Mereka juga tidak pernah
merasa mencuri kayu karena dari sudut pandang
mereka wilayah yang mereka buka atau kayu yang
mereka ambil berada di dalam wilayah adat atau
wilayah pengelolaannya. Perbedaan persepsi inilah
yang sering menimbulkan konflik.

Namun demikian, perlu diakui bahwa terdapat
oknum atau kelompok yang secara terorganisir
melakukan pencurian kayu secara besar-besaran di
hutan lindung dan taman nasional. Hal ini sudah
banyak diungkapkan dan bukan menjadi rahasia lagi.
Dalam beberapa kasus, pencurian ini dilindungi oleh
oknum militer atau bahkan oleh oknum pengelola
taman nasional sendiri. Pemberantasan pencurian
kayu memerlukan penegakan aturan hukum yang

menyeluruh, kemauan politis yang kuat, dan
tindakan yang tegas dari para pejabat pemerintah.

Sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh para
peneliti lain, tidak ada satu pun resep mujarab yang
bisa menyelesaikan semua konflik kehutanan. Salah
satu upaya yang bisa dilakukan adalah membuka
ruang-ruang dialog antara berbagai pihak yang
berkepentingan sehingga konflik bisa dijadikan
sebagai wacana pembelajaran bersama. Isu-isu
kepemilikan lahan sudah sepatutnya diangkat sebagai
pokok dialog, dan tidak perlu dihindari atau ditakuti.
Dalam hal ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah dituntut untuk dapat berperan sebagai
fasilitator dan membuka diri dalam menanggulangi
berbagai konflik. Upaya-upaya persuasif perlu terus-
menerus ditempuh dan kehadiran mediator mungkin
diperlukan, sesuai dengan tingkat konflik yang ada.

Kotak 7. Penjarah Taman Nasional Kutai Diancam Hukuman Denda 5 M; Keterlaluan, Mantan TNI Ikut
Menjarah TNK

Sangatta – Delapan tersangka, dua diantaranya sebagai penadah kayu curian di Taman Nasional Kutai
(TNK) bakal dijerat UU no. 41 tahun 1999 yang mengancam perusak hutan lindung itu dengan denda Rp. 5
miliar dan kurungan badan maksimal 10 tahun penjara.

Hal itu ditegaskan Kapolsektif Sangatta AKP Yustan SIK kepada Kaltim Pos. Menurut Yustan, operasi
bersama Polsektif Sangatta dengan Polsus BTNK ini merupakan upaya mengamankan TNK dari tangan-
tangan jahil yang mengobok-obok TNK. “Kami akan terus mangadakan operasi secara mendadak, dan
mereka yang tertangkap akan kita proses sampai tuntas tanpa ada ampunan,” tegas Yustan yang mengaku
jengkel dengan terus dijarahnya TNK itu.

Keenam tersangka dan dua penadah, yakni Suriansyah dan Ardiansyah, warga Gang Beringin, Teluk
Lingga, Sangatta Utara yang mengaku disuruh Cambang Habi diamankan bersama barang bukti berupa
sebuah chainsaw dan kayu bantalan yang belum berhasil diangkat dari TKP.

Tersangka lainnya, Ramang dan Oca, warga kilometer 5 Sangatta-Bontang yang mengaku disuruh
Lamanda, warga Masabang dengan barang bukti satu chainsaw. Dan yang lainnya adalah Ahmad Santoso
yang disebut-sebut sebagai mantan anggota TNI diduga sebagai penadah kayu haram tersebut. Dari
tangannya disita truk sewaan berikut 4 potong kayu bantalan.

Sumber: Kaltim Post, 3 Juli 2002
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