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Proses multipihak mungkin menjadi salah satu istilah yang paling sering terdengar di dunia 
kehutanan dalam dekade terakhir. Banyak yang melihat bahwa proses multipihak dapat menjadi 
jalan bagi pembuatan keputusan yang bottom-up, dan mendorong terciptanya keadilan bagi 
kelompok yang selama ini terpinggirkan. Banyak pula yang berpendapat bahwa proses multipihak 
mendorong terjadinya pembelajaran sosial antar para-pihak. Lantas, apakah proses-proses 
kehutanan multipihak yang bergulir di Indonesia telah mencapai tujuan-tujuan tersebut? Apa 
yang telah berubah? Apa saja keberhasilan dan tantangannya?

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh para fasilitator/peneliti dari beberapa LSM 
di Indonesia, serta staf pemerintah. Bertajuk Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan, 
buku ini menceritakan pengalaman para penulis beserta lembaganya dan pelajaran-pelajaran 
yang bisa dipetik ketika mendorong proses multipihak kehutanan pada kurun waktu 2000-2005.
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KATA PENGANTAR

Buku ini benar-benar ingin memperlihatkan adanya keragaman dan perbedaan. 
Keragaman terbaca dari kata “multipihak”. Mulai judul “KEHUTANAN 
MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan”. Disusun oleh banyak pihak 
penyusun. Diedit oleh tujuh “pihak” editor.  Dan yang terakhir diterbitkan oleh 
gabungan berbagai pihak atau multipihak penerbit. “Pihak” menjadi kata yang 
mewarnai buku ini. Kelihatannya baik penulis, editor dan penerbit menginginkan 
penonjolan “kebersamaan”. Dan dari perbedaan para-pihak itu ternyata berhasil 
tersintesiskan oleh sebuah buku yang menarik ini.

Kata multipihak di kalangan kehutanan menjadi populer dalam tiga tahun 
terakhir ini. Selain memang dipopulerkan di lingkungan kehutanan oleh Tim 
Kecil Redesain Program MFP – gabungan dari Dephut dan DFID Jakarta – di awal 
tahun 2004, juga kelihatannya sudah diterima banyak pihak. Dalam beberapa 
percakapan dan perjumpaan dalam seminar atau lokakarya kehutanan sering para 
birokrat, peneliti sampai ke orang LSM, dengan penuh percaya diri menyampaikan 
gagasan atau pendiriannya menggunakan kata multipihak. Kalau boleh saya 
katakan sekarang “eranya multipihak”. Bentuk kata lain dari demokrasi yang 
mengandung makna perbedaan, perlunya komunikasi dan makna kesetaraan. 
Meskipun ada yang mengisyaratkan, “hati-hati” memaknai demokrasi pada 
kondisi masyarakatnya yang termasuk miskin.
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Saya sangat menghargai upaya para penulis. Buku ini sebagai bentuk 
“pendokumentasian” berlangsungnya suatu proses perubahan dalam “kawasan” 
kehutanan melalui model dialog berbagai pihak. Kasus yang diangkat sangat 
menarik karena selain diangkat dari level “grass root” di berbagai wilayah 
khususnya dari Sumatera dan Nusa Tenggara, juga “berhasil” menggambarkan 
posisi seperti “client and patron” antara masyarakat lokal dengan pemerintah 
menjadi lebih menarik untuk dibaca. Cerita-cerita singkat diselingi oleh 
gambar-gambar yang variatif kelihatannya akan membawa pembaca untuk terus 
membacanya sampai selesai. 

Terus terang saja ada yang menggelitik di dalam benak saya, “Apakah semua 
urusan kehutanan di Indonesia sekarang ini harus diselesaikan dengan format 
multipihak?”. Tentunya tidak, ini tergantung dari situasi dan kondisi dimana 
“urusan kehutanan” itu terjadi. Terkadang ada yang berkomentar “terlalu 
multipihak” makanya urusan jadi lama dan terkadang tidak efisien. Pertanyaan 
lainnya, mana yang lebih baik, apakah “resep” multipihak atau lawan dari 
multipihak: monopihak? Jadi aneh kedengarannya. Tapi itulah konsekuensi 
penerjemahan multistakeholder menjadi multipihak. Jawabannya silakan saya 
serahkan ke pembaca sendiri.

Terakhir saya berpendapat, buku ini layak dibaca baik oleh praktisi kehutanan, 
akademisi, LSM maupun oleh kalangan mahasiswa yang sedang atau tertarik 
dengan sosial-budaya kehutanan. Sekian dan terima kasih.

Bogor, 13 Oktober 2006

Dr. Adjat Sudradjat 
Senior Forester
    



Akronim/singkatan Keterangan
ACM Adaptive Collaborative Management
AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APHI Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
AS Amerika Serikat
Bapedalda Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BIPHUT Badan Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
BPD Badan Perwakilan Desa
BPN Badan Pertanahan Nasional
CIFOR Center for International Forestry Research
CPO Crude Palm Oil
DAS Daerah Aliran Sungai
DFID Department for International Development
Dishut Dinas Kehutanan
Dishutbun Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EIA Environmental Investigation Agency 
ELSHAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
FGD Focus Group Discussion

DAFTAR SINGKATAN



xvKEHUTANAN MULTIPIHAKLangkah Menuju Perubahan

Forapsi Forum Rakyat Pejuang Demokrasi
FPHAM Forum Peduli Hak Asasi Manusia
FSSM Forum Solidaritas Swadaya Masyarakat
FWI Forest Watch Indonesia
GPS Global Positioning System
HKM Hutan Kemasyarakatan
HMN Hak Menguasai Negara
HPH Hak Pengusahaan Hutan
ICDP Integrated Conservation Development Project
ICRAF World Agroforestry Centre
Inpres Instruksi Presiden
JAGAT Jaringan Gerakan Masyarakat Adat
Juklak-juknis Petunjuk pelaksanaan – petunjuk teknis
Kasubdin RHL Ketua Sub Dinas Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kasubdin RLPH Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan
Kesbanglinmas Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
KIPPK Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan
KK Kepala keluarga
KKD Kesepakatan Konservasi Desa
KKI-WARSI Komunitas Konservasi Indonesia – Warung Informasi Konservasi
Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KONTRAS Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
Korem Komando Resort Militer
KSDA Konservasi Sumberdaya Alam
KKN Korupsi Kolusi Nepotisme
KTI Kawasan Timur Indonesia
KTT Konferensi Tingkat Tinggi
LAKMAS Lembaga Advokasi Kekerasan Masyarakat
LAP Lembaga Advokasi dan Penelitian
LePMIL Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman
LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKBH Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
LOH Lembaga Olah Hidup
LP2LSEM Lembaga Penelitian Pengembangan Lingkungan Sosial 

Ekonomi Masyarakat
LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan 

Sosial
LPAP Laboratorium Pengembangan Administrasi Pembangunan
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
LU Lahan Usaha
MFP Multistakeholder Forestry Programme
Mubesrata Musyawarah Besar Rakyat Lembata



KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahanxvi

NGO Non-Governmental Organization 
NTB Nusa Tenggara Barat
NTT Nusa Tenggara Timur
Ornop Organisasi Non-Pemerintah
P3AE-UI Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi Ekologi 

Universitas Indonesia
PAD Pendapatan Asli Daerah
PAH Penampung Air Hujan
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI Peace Brigade International
Pemda Pemerintah Daerah
Perda Peraturan Daerah
Perdes Peraturan Desa
PHK Pemutusan Hubungan Kerja
PKI Partai Komunis Indonesia
Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP Peraturan Pemerintah
PPL Petugas Penyuluh Lapangan
PRA Participatory Rural Appraisal
PSDHBM Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat
PSHK-ODA Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah
PT Perseroan Terbatas
RKI Rimba Karya Indah (PT)
RRA Rapid Rural Appraisal
SANKALAM Yayasan Kasih Alam
SK Surat Keputusan
STKIP Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
TNI Tentara Nasional Indonesia
TNI-AD Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat
TNI-AU Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara
TNKS Taman Nasional Kerinci Seblat
UCAN Union of Catholic Asian News
USAID United States Agency for International Development
UU Undang-Undang
UUPA Undang-Undang Pokok Agraria
WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WSSD World Summit on Sustainable Development
Yaspensel Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Larantuka
YBS Yayasan Bina Sejahtera
YPPS Yayasan Pengkajian Pengembangan Sosial
YS3L Yayasan Solidaritas Sedon Senaren Lenowata



PemBuka

MEMFASILITASI SEBUAH PERUBAHAN 

ELIZABETH LINDA YULIANI dan DJUHENDI TADJUDIN



KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan2

Perubahan. Adalah impian rakyat Indonesia yang kehidupannya amat bergantung 
pada hutan. Jumlah rakyat Indonesia yang tinggal di kawasan hutan mencapai 
48,8 juta orang, dan 10,2 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan.1 Ketika 
hutan habis dibabat, rakyat bukan sekedar tidak berdaya. Mereka juga tiba-tiba 
langsung diberi atribut perambah hutan atau perusak lingkungan. Rakyat dinilai 
sebagai pengganggu, mirip dengan hama dalam sistem budidaya pertanian.

Keberadaan mereka di sana, jauh sebelum negara Indonesia itu ada, rupanya 
dianggap tidak penting. Padahal rakyat tidak kebetulan ada di dalam hutan. 
Mereka sudah di sana dalam waktu yang lama. Interaksinya dengan hutan telah 
membentuk identitas, budaya, kebiasaan, dan tata nilai yang dipegang teguh dan 
dihormati masyarakatnya dalam kurun waktu yang amat panjang.2

Rakyat tinggal di dalam hutan, juga karena ‘pernah’ diijinkan oleh negara. Adalah 
Haji Konbar, yang merintis membuka lahan di kawasan Sumberjaya, Lampung, 
dibantu suku Semendau dan Ogan. Tujuannya untuk memberi dukungan logistik 
bagi perjuangan kemerdekaan. Tahun 1950, kawasan itu telah menjadi kampung 
yang dipimpin oleh seorang kepala kampung, Abu Bakar Shidiq yang juga 
menantu Haji Konbar. Tahun 1969 diakui sebagai desa definitif melalui Surat 
Keputusan Gubernur dengan nama Desa Dwikora. Namun kemudian statusnya 
diambangkan, seiring dengan digalakkannya program penataan hutan lindung.3 
Pada 1994, perumahan di Desa Dwikora dibongkar paksa, karena desa tersebut 
dinyatakan berlokasi di dalam areal hutan lindung.

Ada kalanya, rakyat yang terusik itu tidak sudi diam. Sesekali mereka melawan. 
Maka terjadilah konflik. Penyebabnya bisa karena adanya perbedaan persepsi, 
pengetahuan, tata nilai, kepentingan, atau akuan hak pemilikan.4

Lantas negara dituding sebagai ‘pemicu konflik’ sejati. Sebab pada negara 
melekat kekuasaan, yang sebenarnya bisa digunakan untuk meresolusi konflik 
secara elegan, tapi itu justru tidak dilakukannya. Lainnya menyebutkan, negara 
itu memiliki pandangan yang menyesatkan, misal: (i) menganggap hutan seolah 
tidak berpenghuni; (ii) melakukan tindakan sepihak atas nama ‘kepentingan 
umum’; (iii) menempatkan masyarakat yang tinggal di dalam hutan sebagai 
perambah; (iv) tidak menghargai kearifan lokal; dan (v) menyederhanakan 
persoalan dengan cara memberikan ‘solusi’ serba material atas kerugian yang 
diderita masyarakat.5 Pandangan menyesatkan itu secara tidak langsung telah 
menempatkan masyarakat dalam posisi diametral sebagai ‘lawan pemerintah’.
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Memang, tanpa bermaksud untuk mempertajam potensi konflik, tak mudah 
memahami logika negara. Bila melihat isi Pasal 33 UUD 45, maka negara atau 
siapa pun yang diberi wewenang untuk memanen sumberdaya hutan, layaknya 
mengalirkan manfaat hutan ‘sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’.6 
Karena itu, sulit dipahami ketika tujuan memakmurkan rakyat itu ditempuh 
dengan jalan menyingkirkan rakyat dari sumber penghidupannya.

Di tengah carut-marut pertikaian pengelolaan hutan, terjadi gerakan reformasi 
yang diikuti dengan lahirnya kebijakan-kebijakan baru termasuk desentralisasi. 
Peralihan kewenangan dan perubahan peta politik tanpa disertai mekanisme 
kontrol yang memadai, ternyata telah melahirkan praktek-praktek KKN baru 
di berbagai tingkatan pemerintahan dan bidang, termasuk hutan. Namun pada 
saat yang bersamaan, gerakan reformasi telah membuka peluang bagi pers dan 
masyarakat luas untuk lebih bebas menyuarakan pendapatnya.

Banyak pihak yang melihat keterbukaan ini sebagai kesempatan penting 
melakukan perubahan, termasuk di sektor kehutanan. Cara yang ditawarkan 
pun beragam. Salah satunya adalah kerjasama bilateral Indonesia dengan Inggris 
melalui Program Kehutanan Multipihak atau MFP. Program bilateral ini berupaya 
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mendorong perubahan antara lain melalui 
dialog-dialog multipihak, misalnya antara 
masyarakat dan pemerintah.7 Gagasan lainnya 
datang dari CIFOR, berupa pendekatan 
Adaptive Collaborative Management (ACM). 
Tujuannya meningkatkan kemampuan para-
pihak untuk beradaptasi dan berkolaborasi, 
melalui penelitian aksi partisipatif 
(Participatory Action Research atau PAR), 
pembelajaran sosial yang terus menerus, 
komunikasi, negosiasi dan manajemen 
konflik.8

Hasilnya ternyata sungguh mencengangkan.9 
Pertama, muncul pemahaman yang lebih 
baik tentang keberadaan para-pihak. 
Pengelolaan kawasan hutan Nipa-Nipa 
dan Nanga-Nanga di Sulawesi Tenggara, 
misalnya, telah menumbuhkan pemahaman 
mengenai keberadaan para-pihak beserta 
kepentingannya: (1) masyarakat di sekitar 

dan dalam kawasan hutan; (2) masyarakat nelayan; (3) pemerintah; (4) 
perusahaan swasta; dan (5) pengelola pelabuhan. Pada masa lalu, sangat mungkin 
orang bertanya: “Apa urusannya masyarakat nelayan dan pengelola pelabuhan 
dengan kawasan hutan?” Tapi sekarang, dengan mudah orang bisa memahami: 
hutan rusak akan mendorong erosi dan sedimentasi, yang pada gilirannya akan 
merusak ekosistem pantai dan menyebabkan pendangkalan pelabuhan. Jadi 
benar, nelayan dan pengelolaan pelabuhan itu ada urusan dengan hutan.

Kedua, tumbuh suatu nilai baru: tidak ada satu pihak pun dalam setiap 
pertikaian, yang bersikukuh untuk mempertahankan kepentingan dan posisinya 
secara a priori. Artinya, para-pihak selalu terbuka untuk berubah. Pemerintah 
yang lazimnya menempatkan diri sebagai ‘pemberi perintah’ dan ‘pembuat 
kebijakan’, tiba-tiba bersedia duduk bersama untuk mengakomodasi harapan 
pihak lain, terutama kelompok masyarakat yang selama ini ditempatkan sebagai 
‘penerima’ atau ‘pelaksana’ kebijakan apa pun. Laki-laki yang biasa mendominasi 
pengambilan keputusan di desa, tiba-tiba mesti menerima pendapat perempuan 
dan mengakui bahwa perempuan punya pengetahuan cukup luas. LSM yang 
tadinya menempatkan diri sebagai lembaga advokasi yang berpihak ke masyarakat 
dan melawan pemerintah, tiba-tiba mesti belajar berubah menjadi fasilitator yang 
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netral dan tidak berpihak, bahkan bekerjasama dengan pemerintah. Tatanan 
formal yang sering bersilang pendapat dengan sistem adat, ternyata bisa sejalan 
dan saling melengkapi.

Kini, bahkan seorang perempuan (yang dahulu terpinggirkan) bisa mengkritik 
pranata adat (yang dulu nyaris dianggap ‘sakral’). Tata nilai limbago, yang berarti 
menjunjung tinggi kekerabatan, ditafsirkan secara keliru. Sejumlah pelanggar 
aturan adat tidak ditindak secara patut, karena mereka kebetulan kerabat kepala 
adat. Maka seorang tokoh perempuan di desa itu protes: “Tokoh adat ambil kayu dari 
rimbo adat, dan dijual ke sawmill, tapi tidak diberikan sanksi.”10 “Kalau masyarakat 
tidak kritis terhadap pelanggaran itu, maka kearifan adat akan berhenti pada 
tataran petatah-petitih para orang tua,” katanya. Sikap kritis seperti itu nyaris 
mustahil terjadi pada masa lalu, apalagi dilakukan oleh seorang perempuan 
terhadap hal yang dianggap sakral.

Perubahan bisa bermula dari pihak manapun, atas inisiatif sendiri maupun 
didorong oleh pihak lain. Tetapi, pemicu perubahan bisa bersumber pada 
perubahan kelimpahan sumberdaya, motif individu, tata nilai, aturan main, 
struktur organisasi, maupun mekanisme kerja.
· Perubahan kelimpahan sumberdaya. Masyarakat Desa Baru Pelepat kehilangan 

sebagian besar sumberdaya kebun karet, karena digunakan untuk permukiman 
transmigrasi. Masyarakat kehilangan sebagian sumber pendapatannya. Karena 
itu, masyarakat mencari ‘penggantinya’ dengan cara menebang pohon kayu di 
hutan, yang selama ini tidak pernah mereka usik. 

· Perubahan motif individu. Masyarakat Desa Baru Pelepat membalak kayu 
semata-mata didorong motif ekonomi. Namun tatkala sumberdaya kayu dan 
mutu hutan merosot, masyarakat mulai terusik; lantas ingat kembali pada 
tata nilai lokalnya, seperti “kalau rapat boleh dijarangkan, kalau jarang harus 
ditanam”. Maksudnya, orang boleh menebang kayu jika potensinya masih 
bagus (rapat jaraknya) dan setelah menebang harus menanam sebagai ganti 
agar rapat kembali. Karena itu, tumbuh motif masyarakat untuk melestarikan 
hutan tersebut dan menjadikannya sebagai hutan adat. 

· Perubahan tata nilai. Perempuan di pedesaan, termasuk di Desa Baru Pelepat, 
lazimnya amat terpinggirkan. Mereka hanya dipandang sebagai pelaku 
kegiatan rumah tangga. Suaranya tidak pernah didengar dalam rapat-rapat 
desa. Aktivitas ACM mulai membangkitkan kepercayaan diri dan kemampuan 
perempuan. Pada saat yang sama menanamkan pengertian kepada laki-laki, 
bahwa perempuan punya ‘hak suara’ yang sama. Ketika perubahan tata nilai 
‘perempuan’ berubah; maka tumbuh kepercayaan warga terhadap perempuan. 
Mereka dipercaya untuk mengelola lubuk larangan. Ternyata perempuan bisa 
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mengelola lubuk itu secara lebih efektif dibanding dengan pola pengelolaan 
selama ini.11 

· Perubahan aturan main. Penetapan tata batas wilayah desa secara partisipatif, 
yang semula amat sentralistik, telah merubah sikap masyarakat. Penetapan 
batas wilayah desa seperti yang terjadi di Desa Baru Pelepat12 atau batas wilayah 
yang lebih luas seperti yang terjadi pada Suku Sembilan di Bengkulu,13 telah 
‘memaksa’ masyarakat untuk lebih menghargai masyarakat yang bermukim 
di sekitarnya. Pengetahuan masyarakat tentang tata batas adat tergali secara 
baik, dan ternyata dapat menurunkan potensi konflik dengan masyarakat di 
sekitarnya jika disertai teknik negosiasi dan kesadaran untuk saling menghargai 
keberadaan pihak lain. 

· Perubahan struktur organisasi. Praktek-praktek multipihak yang diperkenalkan 
di berbagai daerah seperti di Kendari oleh LePMIL, di Lembata oleh LAP 
Timoris, di Sumbawa oleh tim gabungan yang terdiri dari Pemda, ornop 
dan akademisi, dan di Flores Timur oleh YPPS, secara tidak langsung 
menggambarkan perubahan ‘struktur pemerintahan’ di daerah. Pemerintah 
daerah menempatkan ‘pihak nonpemerintah’ dalam forum multipihak, dan 
dengan demikian telah memberikan ‘hak suara’ kepada pihak-pihak lain yang 
sebelumnya terabaikan dalam proses pengambilan keputusan di daerah, misal 
ilmuwan dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat adat, dan aktivis LSM.

· Perubahan mekanisme kerja. Proses multipihak pada dasarnya menawarkan 
mekanisme kerja ’baru’ yang mengenalkan pemahaman tentang para-pihak 
dan mendorong para-pihak untuk lebih menghargai pihak-lain. Perbedaan, 
yang bisa muncul dari kepentingan yang berbeda, bisa menjadi alasan untuk 
negosiasi, dan bukan untuk berseteru – seperti yang lazim terjadi selama ini. 

Ringkas kata, pendekatan multipihak termasuk ACM, ditawarkan dengan 
maksud agar perubahan-perubahan itu menuju ke arah yang diharapkan, dengan 
cara yang dapat diterima oleh para-pihak. Para-pihak belajar memahami aspirasi 
sendiri maupun pihak lain. Kemudian menguji aspirasi itu dalam proses negosiasi 
yang saling-menghormati.

Proses itu bermuara pada ‘penemuan’ model pendayagunaan sumberdaya 
yang sangat spesifik-lokasi. Sebuah model yang mampu mengakomodasikan 
kepentingan ekonomi para-pihak, seraya tetap memelihara kelestariannya. Aliran 
manfaat sumberdaya pun terdistribusi secara lebih berkeadilan. Pihak-pihak, yang 
selama ini terpinggirkan – seperti kelompok termiskin dan perempuan, didorong 
agar dapat bersuara dan memperoleh akses sumberdaya secara patut. 
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Tulisan-tulisan dalam buku ini menggambarkan pengalaman ‘para pendamping’ 
dari berbagai lembaga di Indonesia yang melakukan pendekatan multipihak, 
khususnya dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam. Penulisannya lebih 
mirip sebuah rekaman proses yang bertutur tentang ‘bagaimana’ atau ‘yang mana’ 
ketimbang analisis yang menjawab ‘mengapa’. Namun demikian, tulisan itu 
tetap mampu menawarkan berbagai pembelajaran, meski kadang hanya secara 
tersirat.

Para penulis mencoba menuturkan proses menuju perubahan. Para-pihak bisa 
belajar dan menarik hikmah dari pengalaman, bersedia berubah, dan mampu 
beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi begitu cepat. Dan proses kolaborasi 
multipihak itu selayaknya tidak dipandang sebagai sebuah tujuan akhir, melainkan 
menjadi ‘jalan’ untuk saling belajar menuju perubahan. Saling memahami, bukan 
saling menghakimi. Menghargai perbedaan, bukan menuntut kesamaan. Maka 
para penulis itu telah membuat langkah awal: memfasilitasi sebuah perubahan. 
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Konflik antara masyarakat di sekitar kawasan hutan Nipa-Nipa1 dengan 
pemerintah, bermula pada 1974. Saat itu Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara 
melaksanakan kebijakan penghijauan hutan, antara lain di kawasan hutan 
tersebut. Penghijauan dimaksudkan untuk menghutankan kembali kawasan 
hutan yang relatif gundul. Namun pelaksanaannya dilakukan pemerintah tanpa 
mengindahkan keberatan masyarakat.

Lokasi permukiman dan lahan pertanian milik masyarakat dianggap oleh 
pemerintah sebagai bagian dari kawasan hutan. Akibatnya, permukiman dan 
lahan pertanian masyarakat tergusur. Sebagai contoh, ratusan keluarga di 
Desa Bengga E’la dan Desa Lahundape’ dipindahkan ke wilayah Sambuli dan 
Andounohu, Kecamatan Poasia. Masyarakat tidak memberikan perlawanan 
karena mereka takut ditangkap dengan tuduhan sebagai anggota Partai Komunis 
Indonesia (PKI).

Beberapa tahun pasca pemindahan paksa tersebut, konflik antara pemerintah 
dengan masyarakat meningkat. Masyarakat yang terusir dari tempat tinggalnya, 
secara diam-diam kembali mengolah lahannya yang sudah dihijaukan menjadi 
hutan oleh pemerintah. Alasan mereka kembali, sebagaimana pengakuannya, 
adalah: (1) hadirnya masyarakat baru yang membuka lahan pertanian di dalam 
kawasan hutan yang dulu pernah mereka tempati, (2) tak cocok dengan lokasi 
yang disiapkan oleh pemerintah, dan (3) keinginan yang kuat untuk kembali 
memiliki dan mengolah lahan-lahan miliknya. Rupanya, terdapat keterikatan 
emosional masyarakat terhadap tempat yang telah menjadi “rumah” mereka.2

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, dengan prakarsa 
masyarakat maupun pemerintah. Beberapa dialog yang diprakarsai pemerintah 
tak berbuah kesepakatan. Pemerintah ingin agar masyarakat meninggalkan 
lokasi kawasan hutan. Di sisi lain masyarakat merasa berhak untuk tinggal dan 
mengolah lahan tersebut.

Kondisi hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga semakin rusak, kawasan hutan 
berubah menjadi lahan pertanian. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah 
semakin berkepanjangan dan tak jelas arah penyelesaiannya. Karena itu, sejak 
akhir 2001, LePMIL3 melakukan fasilitasi agar para-pihak dapat mencari 
penyelesaian konflik. Tulisan ini akan menjelaskan proses penyelesaian konflik 
sumberdaya hutan antara masyarakat dan pemerintah yang melibatkan kerja 
sama multipihak4.



BAgIAN 1 - Agung Wiyono 11

gambar 1. Peta lokasi kawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga, Kendari, Sulawesi 
Tenggara.

AWAL PErJALANAN 

Awalnya LePMIL ragu saat memulai fasilitasi5 proses penyelesaian konflik yang 
melibatkan para-pihak, karena selama ini lebih banyak bekerja dengan komunitas 
masyarakat miskin di desa. Situasi ini coba diatasi dengan mengadakan diskusi 
untuk memikirkan cara dan proses fasilitasi. Setelah beberapa kali berdiskusi, 
disepakati sembilan langkah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan fasilitator dalam mengelola 

konflik.
2. Mencari calon mitra strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Mendalami akar permasalahan konflik dan hubungannya dengan kerusakan 

hutan.
4. Membangun pengertian bersama di antara para-pihak terhadap berbagai 

temuan, serta memetakan organisasi dan persepsi para-pihak.
5. Meningkatkan pengertian dan kapasitas masyarakat serta pemerintah 

daerah. 
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6. Membawa para-pihak untuk berdialog dan menciptakan kesepakatan.
7. Mendorong para-pihak untuk membuat rencana bersama sebagai tindak 

lanjut.
8. Memelihara proses multipihak dan memastikan agar rencana bersama 

dilaksanakan. 
9. Memastikan agar berbagai kesepakatan dapat dituangkan ke dalam kebijakan 

daerah (dalam bentuk surat keputusan kepala daerah maupun peraturan 
daerah).

MEMFASILITASI PArA-PIHAK

Sebagai langkah awal, LePMIL melakukan serangkaian diskusi dengan pemerintah 
dan masyarakat secara terpisah. Tujuannya untuk menjajaki kemungkinan 
membuka jalan baru bagi penyelesaian konflik serta menawarkan gagasan LePMIL 
dalam mencari penyelesaian konflik tersebut.

Tantangan segera muncul saat proses komunikasi dengan para pejabat di 
pemerintahan dilakukan. Pejabat daerah yang berwenang atas kawasan hutan 
Nanga-Nanga dan Nipa-Nipa kurang memberi tanggapan positif. Katanya saat 
itu:

“Begini, ya Mas. Saya tahu betul siapa saja yang merambah di atas gunung sana, 
jadi saya tidak yakin mereka akan dapat melakukan seperti yang Mas katakan tadi 
– mengelola kawasan dengan baik jika dilatih dan diberi pengertian. Dan saya pikir 
mereka harus dikeluarkan dari kawasan. Fungsi hidrologis kedua kawasan itu penting 
bagi Kota Kendari”.

Meski demikian, proses komunikasi gagasan berjalan terus. LePMIL memperluas 
diskusi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kehutanan Kabupaten 
Kendari (sekarang Kabupaten Konawe), Bappeda Kota Kendari, DPRD Kota 
Kendari, Bappeda Sulawesi Tenggara, dan Bapedalda Sulawesi Tenggara. Pejabat 
yang ditemui tak lagi sebatas pimpinan instansi, tetapi juga pejabat lain seperti 
Kepala Sub Dinas (pejabat eselon III), juga petugas penyuluh lapangan kehutanan 
dan polisi kehutanan.

Ternyata tanggapan mereka lebih positif. Menurut mereka, perlu dirintis lagi 
usaha menyelesaikan konflik dan menyelamatkan kedua kawasan hutan tersebut. 
Mereka memberi saran agar dilakukan penelitian atas konflik yang terjadi, 
karena kasusnya sudah terlalu lama tak ditangani. Rangkaian diskusi seperti itu 
dilakukan secara intensif di mana saja. 
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Diskusi juga dilakukan dengan masyarakat. Orang-orang yang punya pengaruh 
diajak diskusi untuk membicarakan konflik yang terjadi antara masyarakat 
dengan pemerintah. Tanggapan masyarakat cukup positif dan antusias dalam 
setiap diskusi. Masyarakat menginginkan ada arah baru dalam penyelesaian 
konflik dengan pemerintah, yaitu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. 

Selanjutnya, proses diskusi seperti itu terus dilakukan secara intensif. Tujuannya 
untuk menjaga hubungan baik, bertukar informasi dan membangun kepercayaan 
di antara para-pihak. Setiap informasi selalu disampaikan secara utuh kepada 
pihak lain, sehingga diharapkan seluruh pihak mempunyai informasi yang sama.

MENDALAMI KoNFLIK 

Pendalaman konflik selama ini dilakukan secara multipihak, baik kalangan 
masyarakat maupun pemerintah. Dilakukan pengkajian asal muasal konflik, 
kebijakan yang pernah ditempuh untuk menyelesaikannya, pengaruh konflik 
terhadap kerusakan kawasan hutan, sejarah kawasan hutan dan sejarah 
masyarakat. Untuk memilih wilayah fasilitasi, LePMIL melakukan pengkajian 
situasi wilayah dengan metode RRA (Rapid Rural Appraisal).
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Dari 20 lokasi yang dikaji, dipilih 16 lokasi untuk penelitian lebih lanjut. Pilihan 
lokasi didasarkan pada situasi konflik, kerusakan hutan dan dukungan masyarakat 
yang ada di masing-masing lokasi. Selanjutnya, dilakukan penelitian di 16 lokasi 
tersebut dengan menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal) 
untuk memetakan keadaan desa dan kehidupan masyarakatnya.

Informasi ini, kemudian dibawa ke forum konsultasi multipihak. Konsultasi 
dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa, 
kecamatan dan lintas kawasan. Di setiap forum, seluruh permasalahan diuraikan, 
baik persoalan spesifik yang hanya terjadi di lokasi tertentu, maupun persoalan 
umum yang terjadi di beberapa atau hampir di semua lokasi. Konsultasi 
ini bertujuan agar para-pihak mengerti permasalahan dan kemudian dapat 
merumuskan pilihan penyelesaiannya.

Informasi yang berhasil dijaring melalui RRA dan PRA adalah sebagai berikut:
 
1. Faktor pemicu konflik

Faktor pertama adalah adanya pemindahan masyarakat secara paksa demi 
pelaksanaan penghijauan di kawasan hutan Nipa-Nipa pada 1974. Masyarakat 
di dalam kawasan hutan tersebut (Desa Bengga E’la dan Desa Lahundape’) 
dipindahkan ke daerah Sambuli yang merupakan kawasan pantai dan ke daerah 
Andounohu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari (di sekitar kawasan hutan 
Nanga-Nangaz6). Lokasi baru ini berjarak sekitar 5 km dari lokasi asal mereka. 
Kejadian tersebut tak hanya menimpa masyarakat di dua desa itu, tapi juga 
masyarakat desa lainnya di sekitar dan dalam kawasan hutan Nipa-Nipa.

Faktor kedua adalah penetapan areal kawasan hutan secara sepihak oleh 
pemerintah. Pada 1979-1980, beberapa tahun setelah pemindahan masyarakat, 
dilakukan penataan batas kawasan hutan oleh Balai Planologi Kehutanan 
Wilayah V Ujung Pandang. Lahan-lahan pertanian masyarakat, diakui oleh 
pemerintah sebagai kawasan hutan milik negara. Meski kemudian dilakukan 
dua kali rekonstruksi tata batas di tahun 1983-1985 dan 1997-1998 oleh Sub 
BIPHUT Kendari; namun hasilnya tetap sama, yaitu lahan pertanian masyarakat 
merupakan bagian dari kawasan hutan negara.

Faktor ketiga adalah kegiatan ‘bagi-bagi’ lahan di sekitar dan dalam kawasan hutan 
Nanga-Nanga oleh oknum aparat pemerintah sebagai imbalan bagi masyarakat 
yang memilih partai politik tertentu pada Pemilu 1999. Selain itu, sejak 1990-
an hingga 2003 masuk pendatang baru yang membuka lahan pertanian di dalam 
kawasan hutan, namun mereka diabaikan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja 
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memicu kecemburuan masyarakat yang pernah dipindahkan pada 1974 pada saat 
program penghijauan dilakukan.

2. Pemicu kerusakan hutan

Kondisi hutan di kawasan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga terus menurun. 
Masyarakat membuka kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan 
permukiman. Masyarakat umumnya menanam tanaman semusim (seperti jagung, 
kacang dan ubi) bahkan di lereng dengan tingkat kemiringan di atas 45%. PRA 
yang dilakukan pada 2002 menunjukkan, tak kurang dari 600 ha areal dalam 
kawasan hutan telah dibuka oleh masyarakat. Lebih dari 1.700 KK membuka 
lahan pertanian dan/atau bertempat tinggal di dalam kawasan hutan.

Kerusakan hutan tersebut telah meningkatkan erosi. Meski selama ini dipercaya 
(oleh sebagian besar para-pihak), bahwa sumber sedimen terbesar (yang 
menyebabkan pendangkalan teluk) berasal dari Sungai Wangu – sungai terbesar 
yang sebagian besar kawasan-tangkapannya di hutan di Kabupaten Konawe dan 
Konawe Selatan; namun kontribusi erosi dari sungai-sungai yang berhulu di 
kawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga tetap ada. Kasus banjir di Kampung 
Salo dan Benu-Benua, kemungkinan besar akibat dari gundulnya kawasan hutan 
tersebut.

3. Para-pihak 

Hasil identifikasi menunjukkan, sedikitnya ada lima pihak dalam kawasan hutan 
Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga. Mereka adalah (1) masyarakat di sekitar dan 
dalam kawasan hutan, (2) masyarakat nelayan, (3) pemerintah, (4) perusahaan 
swasta, dan (5) pengelola pelabuhan. Masyarakat di sekitar dan dalam kawasan 
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hutan memiliki kepentingan: lahan untuk bercocok tanam, permukiman dan 
ketersediaan air minum dari sumber air yang terdapat di dalam hutan.

Masyarakat nelayan berkepentingan agar laju pendangkalan teluk dan pantai 
dapat dikendalikan supaya tak berlanjut. Pendangkalan telah merusak ekosistem 
pantai dan teluk yang menjadi tempat menangkap ikan dan menyandarkan 
perahu. Sementara itu pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa 
areal kawasan hutan dapat berfungsi sebagaimana diatur dalam UU 41/99 dan 
PP 34/2002 serta memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari perusahaan 
swasta. Perusahaan berkepentingan pada tambang pasir dan batu yang ada di 
sekitar dan dalam kawasan hutan. Pihak otorita pelabuhan berkepentingan 
menjaga pelabuhan dari ancaman pendangkalan.

MENyIAPKAN PArA-PIHAK

Agar para-pihak siap berdialog, maka 
dilakukan penguatan kemampuan 
masyarakat dan pemerintah, yang 
mencakup kemampuan memahami 
persoalan serta mengkomunikasikan 
persoalan dan gagasan penyelesaiannya. 
Di pihak masyarakat, LePMIL 
memfasilitasi diskusi-diskusi kelompok, 
membagikan buletin dan brosur tentang 
kehutanan, memberi informasi mengenai 
peraturan perundangan, serta mengajak 
wakil masyarakat untuk mengikuti 
diskusi soal kehutanan baik di tingkat 
propinsi, regional dan nasional. Diskusi 
itu bertujuan untuk membangun kembali 
pengertian bersama dan menyepakati 
alternatif penyelesaian konflik yang akan 
dibawa dalam dialog resolusi konflik.

Untuk mendukung kegiatan ini, maka 
kelompok diskusi itu dikembangkan 
menjadi kelompok tani hutan. Ini 
dimaksudkan: (1) agar pengorganisasian 
petani tersebut berkembang menjadi 
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upaya penyadaran dan pengawasan bersama dalam memanfaatkan lahan di dalam 
kawasan hutan; dan (2) agar pemerintah melihat adanya usaha yang serius dari 
masyarakat untuk menata dan mengelola hutan secara lebih baik lagi.

Di pihak pemerintah, dikembangkan pula berbagai diskusi, baik di internal Dinas 
Kehutanan maupun antar dinas terkait. Pertemuan koordinasi antar Pemerintah 
Kota Kendari dengan Kabupaten Kendari (sekarang menjadi Kabupaten 
Konawe Selatan) dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara juga dilakukan. 
Tujuannya untuk membangun pengertian bersama di lingkup pemerintah daerah 
dan berharap pemerintah secara bersama dapat merumuskan solusi yang akan 
ditawarkan dalam dialog resolusi konflik.

MEMPErTEMUKAN PArA-PIHAK

Pada tahap ini diselenggarakan ”Dialog Resolusi Konflik”, yang dihadiri lebih dari 
30 orang wakil masyarakat dari 16 lokasi. Wakil masyarakat dipilih saat kegiatan 
diskusi konsultasi hasil PRA di masing-masing lokasi. Hadir pula beberapa 
pimpinan instansi pemerintahan terkait yaitu Dinas Kehutanan, Perkebunan, 
Pertanian dan Perikanan serta anggota DPRD Kota Kendari, unsur dari perguruan 
tinggi, dan organisasi nonpemerintah (ornop).
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Awal dialog berjalan tegang, kaku dan ingin saling menyalahkan. Namun setelah 
semua pihak diberi kesempatan bicara, suasana menjadi lebih cair meski sesekali 
masih ada pendapat yang bernada keras dan sengit. Setelah melalui dua hari 
dialog, akhirnya disepakati tujuh butir kesepakatan yang ditandatangani oleh 
Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Kepala Sub Dinas Kehutanan Kota 
Kendari, wakil masyarakat dan LePMIL sebagai fasilitator. Kesepakatan ini pula 
yang kemudian menjadi jembatan bagi proses dialog dan kegiatan selanjutnya. 
Tujuh butir kesepakatan adalah:
1. Kawasan hutan Nanga-Nanga dan Nipa-Nipa adalah kawasan strategis yang 

harus dijaga kelestariannya, keberadaannya harus dapat dinikmati anak-cucu, 
dan pemanfaatannya harus memenuhi prinsip kelestarian dan keberlanjutan; 

2. Untuk menangani konflik tata batas dan pengolahan masyarakat dalam 
kawasan, akan dibentuk Tim Terpadu dari unsur masyarakat, pemerintah 
daerah dan LePMIL; 

3. Tim Terpadu akan melakukan identifikasi, klarifikasi dan verifikasi terhadap 
patok-batas dan lahan yang disengketakan, dan ke depan harus ditentukan 
blok-blok pemanfaatannya; 

4. Dalam jangka pendek, hasil kerja Tim Terpadu akan digunakan untuk 
melakukan pembinaan bagi masyarakat (baik yang bermukim maupun bertani) 
dalam kawasan; 

5. Dalam jangka panjang Tim Terpadu harus menampung aspirasi masyarakat 
terhadap usulan evaluasi tata batas dan penetapan blok-blok kawasan 
yang kemudian akan diajukan pada pejabat berwenang untuk mendapat 
pengesahan; 

6. Dalam masa jeda tersebut masyarakat diharuskan menjaga wilayahnya dari usaha 
perusakan lingkungan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab; 

7. Dalam melaksanakan kerjanya, Tim Terpadu harus menerapkan prinsip 
partisipasi dan kesimpulan hasil kerjanya harus disepakati oleh pihak-pihak 
yang berkonflik.

MENJALANKAN KESEPAKATAN

LePMIL melakukan fasilitasi agar kesepakatan dan rencana tindak-lanjutnya 
dapat dilaksanakan oleh para-pihak. Fasilitasi di tingkat masyarakat, dilakukan 
dengan mendorong kelompok tani untuk menyusun aturan main kelompok, yang 
mengatur tentang pengambilan keputusan dan tata kelola lahan pertanian.  Selain 
itu, mendorong petani untuk mengubah cara bercocok tanam, mengembangkan 
tanaman tahunan dan memastikan adanya kontrol oleh anggota terhadap 
keamanan lokasi masing-masing.
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Fasilitasi di tingkat pemerintah, dilakukan dengan menjalankan diskusi berkala 
untuk memastikan hasil resolusi konflik (seperti pembentukan Tim Terpadu) 
dijalankan. Tim Terpadu terbentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara. Tim 
Terpadu dibagi dalam dua kelompok, yaitu: (1) kelompok kajian kelembagaan, 
dan (2) kelompok kajian lapangan dan pembinaan petani. Tim ini kemudian 
bekerja sesuai hasil kesepakatan dialog resolusi konflik.

Fasilitasi multipihak dilakukan dengan menggelar diskusi-diskusi yang membahas 
berbagai perkembangan di tingkat masyarakat dan hasil kegiatan Tim Terpadu 
di tingkat pemerintah. Kegiatan ini juga untuk mengajak para-pihak untuk 
memberikan sumbangan pikiran pada proses resolusi konflik ini.

Kini, perubahan mulai tampak. Masyarakat dulu bekerja sendiri-sendiri, 
kini mulai bekerjasama dalam pengamanan kawasan hutan dan penanaman. 
Melalui kelompok tani hutan, mereka sering menjalankan diskusi mingguan, 
mengembangkan pembibitan tanaman 
tahunan dan mulai membangun 
jaringan antar organisasi tani serta 
mendiskusikan pengaturan hak 
kelola yang akan ditawarkan kepada 
pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah mulai memberi 
dukungan berupa: memberi pelatihan 
pembibitan, melakukan patroli 
pengamanan bersama kelompok tani 
dan polisi kehutanan serta memberi 
bibit tanaman. Bahkan, untuk 
belajar pengelolaan hutan bersama 
masyarakat, pemerintah berinisiatif 
mengajak anggota DPRD, perguruan 
tinggi, masyarakat dan beberapa ornop 
untuk studi banding ke Lampung dan 
Wonosobo. Kini unsur pemerintah dan 
DPRD lebih antusias dalam mendorong 
penyelesaian konflik di Nipa-Nipa 
dan Nanga-Nanga, bahkan ada yang 
mau turun ke lapangan dan berdiskusi 
dengan masyarakat dari satu lokasi ke 
lokasi lainnya. Dan saat ini para-pihak 
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telah memiliki rencana bersama untuk melanjutkan proses penyelesaian masalah 
dan memperbaiki pengelolaan kawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga.

Tim Terpadu masih bekerja untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lahan 
masyarakat yang diakui oleh negara. Secara bersamaan, upaya memperkuat 
kapasitas para-pihak terus dilakukan melalui diskusi berkala. Berbagai kegiatan 
kelompok tani terus berjalan. Pada saat yang sama, dirumuskan model 
pendampingan masyarakat bersama PPL kehutanan, polisi kehutanan dan tim 
fasilitator lapangan. Dinas Kehutanan juga memilih kelompok tani sebagai mitra 
dalam program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk kawasan 
hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga serta Popalia.

MELEMBAgAKAN KESEPAKATAN

Pada awal 2004 dilakukan berbagai upaya melembagakan kesepakatan.  Pengaturan 
kawasan hutan dan hak kelola masyarakat dirumuskan untuk dituangkan dalam 
draft kebijakan daerah. Untuk menyusun draft kebijakan daerah ini dibentuk tim 
kerja sementara, yang bertugas menghimpun berbagai hasil diskusi kelompok 
tani, hasil diskusi di instansi pemerintah serta pengkajian landasan hukum untuk 
perancangan peraturan daerah.

Dinas Kehutanan dan Bapedalda Sulawesi Tenggara berinisiatif mendorong 
proses pelembagaan kesepakatan ini. Di akhir 2004, dihasilkan draft kelembagaan 
multipihak yang diharapkan akan dapat menjadi payung dari upaya pengelolaan 
kawasan hutan secara lebih partisipatif. Proses mematangkan konsep ini terus 
dilakukan melalui serangkaian diskusi publik.

MEMETIK PELAJArAN

Selama memfasilitasi proses resolusi konflik yang melibatkan para-pihak, LePMIL 
menemukan beragam masalah di kalangan masyarakat, pemerintah, dan tim 
fasilitator selaku pengawal proses. Misalnya meliputi perbedaan pemahaman 
tentang cara mengelola konflik serta peran pemerintah dan masyarakat 
dalam pengelolaan hutan. Selain itu, dijumpai pula masalah kemampuan 
mengkomunikasikan pemikiran, perbedaan kewenangan setiap instansi 
pemerintahan, kebiasaan pemerintah yang amat berorientasi “juklak-juknis”; 
minimnya inisiatif dan kurangnya koordinasi antar dinas pemerintah. Adanya 
keterikatan emosional masyarakat terhadap lingkungannya perlu dipahami dan 
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menjadi pertimbangan serius pemerintah 
dalam setiap rencana pembangunan dan 
perencanaan tata ruang (Mitchell, 1993).

Pergantian pimpinan di lingkup dinas 
pemerintahan yang terkait dengan pengelo-
laan sumberdaya hutan sering terjadi, hingga 
berimplikasi pada proses penyelesaian 
konflik yang tidak mulus. Pemerintah masih 
mencurigai ornop sebagai pihak yang sering 
memprovokasi masyarakat untuk melawan 
pemerintah. Kapasitas masyarakat untuk 
menyampaikan pendapatnya kepada pihak 
lain sangat lemah. Fasilitator masih kurang 
pengalaman dalam mengerjakan isu konflik. 
Berbagai permasalahan tersebut dijadikan 
LePMIL sebagai ajang pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas diri.

PENUTUP

Adalah tidak mudah untuk memulai dan mengelola proses resolusi konflik 
multipihak. Diperlukan persiapan, seperti menjajaki upaya promosi gagasan atau 
arah baru penyelesaian konflik, serta membangun kepercayaan antar pihak yang 
terlibat. Selain itu, diperlukan keuletan dan kesabaran menjalankan berbagai 
hasil kesepakatan; karena kesepakatan yang sudah ada kadang dibiarkan begitu 
saja.
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Sulawesi) atas berbagai kritik dan masukannya selama proses shared learning 
fasilitasi konflik berbasis multipihak di kawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-
Nanga. 

cATATAN AKHIr

1  Nipa-Nipa merupakan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dengan luas 7.877,5 ha. Meskipun 
wewenangnya berada di pemerintah provinsi, namun secara administratif berada di Kota Kendari 
dan Kabupaten Konawe. Letak yang seperti ini tak jarang menimbulkan “konflik” antarinstansi 
pemerintah tersebut. Sama seperti Nanga-Nanga, kawasan hutan ini merupakan daerah tangkapan/
resapan air bagi kota Kendari dan sekitarnya.

2 Mitchell, M.Y.; J.E. Force; M.S. Carroll; dan W.J. McLaughlin. 1993. Forest places of the heart: 
Incorporating special places into public management. Journal of Forestry, Vol. 91(4):32-37.

3  LePMIL (Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman), adalah sebuah organisasi 
nonpemerintah di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2001, LePMIL telah mencoba 
memfasilitasi proses-proses dalam rangka resolusi konflik dan pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat di kawasan Hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga.

4  Multipihak di sini diartikan sebagai orang atau organisasi yang memiliki kepentingan secara 
langsung, dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan politik atas sumberdaya hutan di Nipa-Nipa dan 
Nanga-Nanga.

5  Dalam manual “The Art of Building Facilitation Capacity” yang ditulis oleh Lidya Braakman dan Karen 
Edwards pada tahun 2002, salah satu arti fasilitasi adalah “to enable” or “to make easy”; to help 
people help themselves by simply  “being there”,  listening and responding to the people’s need; to 
support individual, groups, and organisation during participatory process. 

6  Nanga-Nanga merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dengan luas 8.701 ha. 
Sementara itu Nanga-Nanga Papalia adalah merupakan kawasan hutan lindung seluas 4.075 ha 
dan hutan produksi seluas 2.695 ha. Secara administratif kawasan ini berada di Kabupaten Konawe 
Selatan dan kota Kendari. Kawasan hutan ini merupakan daerah tangkapan/resapan air bagi kota 
Kendari dan sekitarnya.

Foto-foto
Agung Wiyono/dokumentasi LePMIL dan Christian Cossalter.
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Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor).  Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan.  
CIFOR, Bogor, Indonesia.
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Hampir seluruh kebun karet tua di Desa Baru Pelepat dijadikan lokasi 
permukiman transmigrasi,1 maka hampir 95% masyarakat Desa Baru Pelepat 
mulai menggantungkan sumber ekonomi mereka pada pengambilan kayu di 
kawasan hutan sekitar desa. Masyarakat seakan-akan “dininabobokan” karena 
pembalakan kayu lebih cepat menghasilkan uang bagi mereka. Namun, perlahan 
tapi pasti, kayu mulai habis. Kalau pun ada, terletak jauh di dalam hutan, sehingga 
biaya operasi dan angkutannya semakin tinggi. Di akhir 2003, pendapatan rata-
rata masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja kayu, paling tinggi Rp. 300.000 
per minggu, dengan waktu kerja tiga minggu per bulan.

Karena kayu sudah tak lagi memadai sebagai andalan perekonomian, masyarakat 
mulai mencari sumber pendapatan lain, termasuk kebun sawit. Baik pemerintah 
maupun masyarakat memandang sawit cukup menjanjikan sebagai sumber 
pendapatan alternatif, dan mulai menjajaki kemungkinan menerapkan usaha 
perkebunan kelapa sawit. Sebagian masyarakat kemudian mengembangkan 
sendiri kebun kelapa sawit dengan membibitkan dan menanamnya di ladang 
dan pekarangan mereka. Mereka juga berharap ada investor untuk membuka 
perkebunan kelapa sawit di wilayah desa ini.

Namun tidak semua masyarakat setuju dengan usaha pengembangan kebun kelapa 
sawit ini. Mereka khawatir pilihan ini akan merusak kelestarian sumberdaya 
hutan. Padahal sejak dulu masyarakat Desa Baru Pelepat sangat bergantung 
pada sumberdaya hutan, baik kayu maupun non-kayu, serta kebun karet sebagai 
penopang hidupnya. 

DESA BArU PELEPAT

Desa Baru Pelepat terletak di sebelah barat ibukota Propinsi Jambi, 64 km dari 
ibukota Kabupaten Bungo dan 26 km dari ibukota kecamatan. Desa ini memiliki 
penduduk sekitar 650 jiwa (230 KK).2 Kelompok etniknya sangat beragam, 
seiring dengan masuknya penduduk dari luar desa lewat program transmigrasi 
lokal pada 1998: Jawa, Minangkabau, Kerinci dan Melayu Jambi yang berasal 
dari keturunan Minangkabau.

Pada 1980-2000, hampir 95% penduduknya hidup dari mengambil dan menjual 
kayu balok yang berasal dari hutan di sekitar desa. Selebihnya hidup dari menyadap 
getah karet, membuka ladang, menjadi buruh tani, pedagang dan pegawai negeri 
sipil.
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HUTAN BUNgo SAAT INI 

Kondisi sumberdaya hutan Kabupaten Bungo, berupa kayu dan non kayu, terus 
merosot.3 Hasil analisa citra satelit yang dilakukan oleh Tim Gabungan KKI-
WARSI, ACM Jambi dan ICRAF pada 2005 menunjukkan, pada 2002 luas 
tutupan hutan hanya sebesar 30,63% dari luas Kabupaten Bungo, sedangkan 
pada 1990 masih sebesar 42,78%.4

Penurunan luas tutupan hutan ini terutama disebabkan kegiatan pembalakan yang 
dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha kayu, yang juga melibatkan banyak 
pihak, baik dalam tata niaga maupun perijinannya. Kondisi ini diperparah oleh 
keluarnya ijin pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar yang tidak sesuai 
dengan perencanaan. Ijin ini digunakan sebagai kedok untuk mengeksploitasi 
kayu. Pengusaha telah memperoleh keuntungan dari kayu, meski perkebunan 
sawit tak jadi beroperasi.
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Pengawasan oleh pemerintah tidak berjalan baik, karena banyak pihak yang 
diuntungkan dari usaha kayu, mulai dari masyarakat di sekitar hutan, pengusaha, 
pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Keterlibatan semua pihak ini sudah 
seperti lingkaran setan yang sulit diatasi, sehingga sering membuat frustrasi pihak-
pihak yang berupaya melestarikan sumberdaya hutan yang tersisa.

DEMAM KELAPA SAWIT

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia marak sejak tahun 1980-an, setelah 
pemerintah berkeinginan menjadikan kelapa sawit sebagai primadona ekonomi 
dan berambisi mengalahkan Malaysia sebagai produsen minyak sawit (CPO) 
terbesar di dunia. Ambisi ini ditindaklanjuti dengan membuka peluang sebesar-
besarnya bagi investor yang ingin menanam investasi perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia. Di Propinsi Jambi, diwujudkan dengan keluarnya program 
pengembangan kebun kelapa sawit satu juta hektar yang dicanangkan oleh 
Gubernur dan Dinas Perkebunan Propinsi Jambi. Begitu juga ambisi Pemerintah 
Kabupaten Bungo yang ingin meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan 
asli daerah sejak 1990-an yang lalu.

Di wilayah Desa Baru Pelepat, isu perkebunan kelapa sawit baru masuk pada 
1998, saat program transmigrasi masuk ke wilayah ini dan menawarkan 
pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk Lahan Usaha II5 (lahan usaha 
tanaman perkebunan). Pada awalnya sebagian besar masyarakat lokal menolak 
tawaran tersebut dan cenderung mengembangkan tanaman karet dengan alasan 
sudah terbiasa dengan kebun karet. Tapi ada yang berminat, terutama masyarakat 
pendatang yang ikut dalam program transmigrasi.

Sebagian orang, dengan memanfaatkan sedikit modal serta bibit berkualitas 
rendah, mulai mencoba menanam kelapa sawit. Bagi mereka, yang penting 
tanaman kelapa sawit dapat hidup dengan baik, tanpa memikirkan kemungkinan 
produksi akan rendah. Untuk mengatasi kendala kekurangan modal, mereka 
meminjam secara berkelompok dari dana pembangunan desa.

AKAL-AKALAN PErUSAHAAN BESAr

Ada beberapa perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit 
dalam skala besar di wilayah Desa Baru Pelepat, tetapi baru pada tahap sosialisasi 
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kepada masyarakat dan survei lahan. 
PT. Aman Pratama misalnya, sudah 
memperoleh ijin membuka lahan 
perkebunan kelapa sawit di Desa Baru 
Pelepat dan sekitarnya pada 2001 seluas 
10.600 ha. Bahkan perusahaan ini telah 
melakukan Analisa Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL), yang disetujui 
oleh Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan Daerah (Bapedalda) 
Propinsi Jambi.

Setelah mengantongi ijin, perusahaan 
ini melakukan pembukaan lahan dengan 
menebang semua pohon yang ada. 
Tapi kelapa sawit tak pernah ditanam, 
dan perkebunan pun tak pernah ada. 
Alasannya, modal usaha tidak cukup. 
Padahal alasan sebenarnya, perusahaan 
ini sudah banyak memperoleh 
keuntungan dari pengambilan kayu 
di lahan yang mereka miliki, sehingga 
tidak perlu lagi mendirikan perkebunan 
kelapa sawit. 

Kemudian perusahaan ini masuk kembali ke Desa Baru Pelepat dan melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat bahwa mereka akan membuka perkebunan kelapa 
sawit di kebun rakyat dengan pola kemitraan. Luasnya 1.100 ha, yang meliputi 
wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel. Bentuk kerja 
sama yang ditawarkan berupa pembagian hasil bersih (setelah dipotong biaya 
produksi) dari setiap panen kelapa sawit dengan komposisi 20% untuk masyarakat 
dan 80% untuk perusahaan. Status lahan juga bukan hak milik perusahaan, 
tetapi berupa hak guna usaha selama 30 tahun, yang akan dikembalikan kepada 
pemiliknya. Kegiatan sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan survei lahan, yang 
dilakukan pihak perusahaan bersama anggota masyarakat, sambil memasang 
patok batas atas ijin pemerintah kabupaten.

Perusahaan melakukan berbagai cara untuk mendekati masyarakat. Pada 
19 Juni 2004, Camat Pelepat di masa itu,6 yang menyatakan posisinya hanya 
sebagai wakil dari Bupati Bungo, menyampaikan rencana pembukaan lahan 
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perkebunan kelapa sawit oleh suatu perusahaan. Nama perusahaan tidak 
disebutkan, namun dinyatakan bahwa perusahaan ini dapat dipercaya, karena 
sudah melakukan negosiasi sampai tingkat Bupati. Cakupan wilayah yang akan 
dijadikan perkebunan kelapa sawit meliputi kebun rakyat dan hutan di sekitar 
desa, termasuk Desa Baru Pelepat. Pembagian hasilnya juga sama dengan yang 
ditawarkan perusahaan sebelumnya, yaitu 20:80 dari hasil bersih,7 dengan status 
lahan hak guna usaha selama 30 tahun.

Bedanya, perusahaan ini juga akan membuka hutan desa yang belum dimiliki 
secara individu atau belum dibuka oleh masyarakat. Selanjutnya hasil dari 
perkebunan kelapa sawit di lahan hutan desa tersebut akan dibagi rata kepada 
seluruh kepala keluarga. Dalam pertemuan disampaikan juga pesan agar pihak 
lain yang menolak perkebunan kelapa sawit, tidak usah menghalangi rencana 
pengembangan perkebunan kelapa sawit, karena akan menghambat orang yang 
hendak mengubah nasibnya.

Pro DAN KoNTrA

Rencana masuknya perkebunan sawit ke desa saat itu menyebabkan masyarakat 
terbagi menjadi dua kelompok besar. Sebagian mendukung masuknya sawit, dan 
lainnya menolak. Pendukung kebun sawit pada umumnya adalah masyarakat 
pendatang yang sudah pernah menanam atau mengenal sawit, sehingga 
berkeyakinan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber pendapatan masa 
depan. Budidaya sawit dianggapnya lebih mudah dibanding dengan karet. Untuk 
panen kelapa sawit, misalnya, dilakukan satu kali dalam seminggu, sementara 
karet harus dilakukan setiap hari atau minimal dua hari sekali.

Meski lebih terbiasa dengan karet, sebagian masyarakat asli pun ikut tertarik, 
karena terdorong kebutuhan ekonomi dan tergiur informasi dari luar yang 
menyatakan bahwa kebun sawit di daerah lain cukup berhasil, tanpa membutuhkan 
waktu, modal dan tenaga kerja yang banyak. Sawit mulai berproduksi setelah 
berumur tiga tahun, pemeliharaannya tidak begitu rumit, dan masa panen hanya 
seminggu sekali. Mereka membandingkan dengan karet yang baru dapat disadap 
setelah berumur 8-10 tahun, membutuhkan perawatan yang rumit, serta masa 
panen yang lebih sering yaitu setiap 1-2 hari sekali sehingga dibutuhkan lebih 
banyak tenaga. 

Kelompok masyarakat yang menolak, merasa sudah terbiasa dengan usaha kebun 
karet. Mereka tak yakin perkebunan sawit akan berhasil, karena kendala modal, 
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pengetahuan dan pengalaman, transportasi 
ke tempat pengolahan, rendahnya harga 
buah sawit, serta meningkatnya harga karet. 
Mereka takut akan mengalami kerugian 
bilamana usahanya tidak berhasil.

Kekhawatiran lainnya adalah sifat kebun 
kelapa sawit yang monokultur dan tidak 
toleran terhadap pertumbuhan tanaman 
lain. Akibatnya kebun sawit tidak bisa 
dikombinasikan dengan tanaman lain, 
seperti tanaman palawija dan buah-
buahan. Padahal masyarakat mendapatkan 
kebutuhan utama sayuran dan buah-buahan 
dari kebunnya. Semua perbandingan 
ini membuat mereka memutuskan tetap 
bertahan untuk mengembangkan tanaman 
karet.

Rencana pengembangan perkebunan 
sawit di Desa Baru Pelepat ini juga telah 
menimbulkan kekhawatiran masyarakat 
akan terkikisnya kearifan lokal. Pembukaan 
lahan untuk perkebunan kelapa sawit secara 
besar-besaran dapat menyebabkan aturan-
aturan adat dan tradisi yang dipertahankan 
selama ini hilang.8 Beralihnya fungsi lahan 
menjadi perkebunan sawit berskala besar 
menyebabkan hilangnya lahan bagi kegiatan 
pertanian yang disebut “turun betaun”. Nilai 
“kompak, setumpak, serempak” (yang berarti 
pembukaan ladang dan kebun setahun sekali 
di satu lahan yang sama, dan dilaksanakan 
secara serempak oleh seluruh anggota 
masyarakat) akan hilang. Padahal, kegiatan 
ini merupakan ritual yang penting untuk 
menumbuhkan semangat kebersamaan dan 
kekompakan.
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MENgELoLA PErBEDAAN 

Berangkat dari beragamnya reaksi para-pihak 
terhadap rencana pengembangan perkebunan 
kelapa sawit di Desa Baru Pelepat, maka sangat 
diperlukan kesadaran semua pihak guna mencari 
jalan tengah pemecahan masalah. Paling tidak, 
akan diperoleh titik temu agar “masyarakat 
sejahtera dan sumberdaya alam lestari” dapat 
terwujud.

Melihat situasi ini, Tim ACM Jambi yang 
terdiri dari tiga lembaga yaitu Yayasan Gita 
Buana, PSHK-ODA dan CIFOR menempatkan 
diri sebagai fasilitator yang netral. Hal ini juga 
berkaitan dengan metode fasilitasi ACM, yang 
mendorong agar seluruh pihak mampu membuat 
keputusan sendiri. Di tengah pro-kontra 
masyarakat terhadap rencana pembangunan 
kebun kelapa sawit, Tim ACM berusaha 
memberikan informasi selengkap mungkin, 
yaitu berupa:
· Kelebihan dan kekurangan sawit dari pengalaman di berbagai tempat, 

dipresentasikan dalam pertemuan desa;
· Laporan studi banding masyarakat Kabupaten Malinau ke Kabupaten Pasir;9

· Diskusi terbuka dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan BPD);
· Tim ACM juga membantu mencari informasi ke Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bungo mengenai data dan laporan AMDAL PT. Aman Pratama 
yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Data dan laporan ini 
kemudian diserahkan ke masyarakat.

Seluruh informasi di atas menjadi bahan diskusi masyarakat dengan Pemerintah 
Desa. Hasilnya, masyarakat melalui Pemerintah Desa sepakat mengajukan 
beberapa syarat ke perusahaan, agar masyarakat tidak dirugikan. Persyaratan 
tersebut adalah: 
1. Pembagian keuntungan dari hasil bersih 30% untuk masyarakat dan 70% untuk 

perusahaan. Atau dari hasil kotor, yaitu hasil panen sebelum dikurangi biaya 
produksi, dengan perbandingan 20% untuk masyarakat dan 80% perusahaan, 
sehingga jumlah uang yang diterima masyarakat cukup besar.
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2. Lokasi kebun sawit tidak 
terletak di Hutan Adat10 tapi di 
seberangnya, agar kelestarian 
Hutan Adat dapat terjaga. 

3. Pembibitan untuk kebun sawit 
di Desa Baru Pelepat, Batu 
Kerbau, Sungai Beringin, Balai 
Jaya, dan Rantel diharapkan 
berlokasi di wilayah Baru 
Pelepat, dan mempekerjakan 
masyarakat Baru Pelepat.

Perusahaan hanya bersedia 
mempertimbangkan syarat 
pertama yaitu tentang pembagian 
keuntungan, namun tak bisa 
memenuhi dua syarat terakhir 
dengan alasan sudah ada rencana 
lain. Maka masyarakat pun 
sepakat menolak masuknya sawit. 
Penolakan ini juga disebabkan 
adanya informasi bahwa PT. 
Aman Pratama hanya bertindak 
sebagai perantara, yang akan 
menjual ijin usahanya kepada 
perusahaan lain.

Penolakan dilakukan secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala 
Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa. Surat ini ditujukan langsung ke PT. 
Aman Pratama, dengan tembusan kepada Bupati, Bappeda dan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi.

Sikap kritis masyarakat ternyata tak hanya ketika berhadapan dengan perusahaan, 
tapi juga terhadap pemerintah. Mereka meminta pemerintah lebih memihak 
kepada masyarakat dengan cara membela kepentingan masyarakat, bukan 
kepentingan perusahaan. Hal ini muncul karena masyarakat merasa pemerintah 
lebih berpihak ke perusahaan, misalnya dengan menyembunyikan identitas 
perusahaan.
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HIKMAH DAN TANTANgAN 

Dari pengalaman memfasilitasi masyarakat Desa Baru Pelepat menghadapi 
tawaran pembangunan kebun kelapa sawit, ada beberapa hal penting yang 
membantu mengatasi pro dan kontra, dan malah mendorong kekompakan 
masyarakat yaitu: 
· Masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan berimbang, termasuk 

kelebihan dan kekurangan perkebunan sawit, berdasarkan pengalaman nyata 
dari tempat lain.

· Informasi digunakan oleh masyarakat untuk bernegosiasi dengan perusahaan. 
· Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan 

semua anggota masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di antara 
mereka.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa informasi, komunikasi, negosiasi dan 
manajemen konflik adalah faktor-faktor penting untuk membangun kolaborasi.11 
Komunikasi dan penyampaian informasi secara terbuka di antara masyarakat juga 
mendorong terjadinya proses pembelajaran yang merupakan kunci bagi para-
pihak untuk dapat lincah menghadapi situasi yang kompleks.

Tantangan terbesarnya adalah adanya oknum, yang berpihak kepada perusahaan 
dengan mengatasnamakan pejabat tinggi, yang ‘bertugas’ membujuk masyarakat. 
Soal seperti itu di Baru Pelepat dapat teratasi dengan sikap kritis masyarakat, 
dan keberanian menyampaikan harapan agar pemerintah lebih berpihak kepada 
kepentingan masyarakat. Tantangan lainnya adalah membantu masyarakat 
mendapatkan dukungan agar sumber daya alam di Baru Pelepat dapat menjadi 
pendapatan andalan dan dikelola secara lestari.

PENUTUP

Pengembangan perkebunan sawit bukanlah solusi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan; karena 
masyarakat tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang menunjang 
usaha sawit. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga akan mengubah 
hubungan masyarakat dengan hutan di sekitarnya. Padahal masyarakat sedang 
berusaha ‘menghidupkan’ kembali kearifan lokal untuk menjaga hutan mereka.
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Desa Baru Pelepat terletak di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi 
Jambi. Ia relatif terisolasi karena jalan tidak beraspal dan sering terbenam lumpur 
di musim hujan. Desa itu terletak di pinggir Sungai Pelepat, sungai terbesar di 
kawasan itu, yang sebelum 1997 menjadi sarana transportasi utama, dan hingga 
kini menjadi sumber ikan bagi masyarakat.

Di desa ini, seperti di kebanyakan desa lainnya di Indonesia, perempuan jarang 
diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun rumah 
tangga. Rapat desa hanya dihadiri laki-laki, dan proses pengambilan keputusan di 
desa lebih banyak didominasi pendapat laki-laki. Perempuan hanya menjalankan 
pekerjaan yang dipandang sesuai kodratnya. Padahal ketika keputusan telah 
ditetapkan, perempuan harus ikut menanggung akibat keputusan tersebut.

Terabaikannya suara perempuan Baru Pelepat dapat dilihat dari kasus yang 
diuraikan oleh Silasmi1 ketika akan diadakan kegiatan turun betaun.2 “Kami 
menerima bahan-bahan makanan yang telah dibelikan laki-laki untuk turun 
betaun. Ternyata bahan-bahan itu kurang, sehingga kami (perempuan) menjadi 
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kalang-kabut untuk memenuhi kekurangan tersebut. Ini terjadi karena mereka 
(laki-laki) tidak mengikutsertakan kami (perempuan) dalam rapat.”

Budaya setempat juga cenderung menempatkan perempuan Baru Pelepat hanya 
dalam urusan rumah-tangga, misalkan memasak di dapur, mengurus anak, 
mencuci dan sebagainya. Ini pernah dikeluhkan oleh Ibu Zainab.3 Ia pernah 
mengikuti sebuah rapat di dusun. Ketika ia menyampaikan pendapatnya, seorang 
bapak langsung mengatakan: “Perempuan tidak tahu apa-apa. Ini bukan urusan 
perempuan. Urusan perempuan itu di dapur”. Contoh lainnya terjadi dalam suatu 
diskusi. Seorang bapak menyatakan bahwa suara perempuan dalam pengambilan 
keputusan cukup diwakilkan kepada suami mereka. Menurutnya, perempuan 
sukar untuk berbicara dan sering ribut sehingga konsentrasi rapat hilang. “Dan 
kami (laki-laki) hanya akan meminta pendapat perempuan, jika masalah itu 
benar-benar berhubungan dengan perempuan,” katanya.

Terabaikannya hak perempuan juga terlihat dari contoh yang terjadi pada 
kelompok perempuan yang sering dimintai pinjam uang oleh pihak laki-
laki. Setiap anggota dalam kelompok perempuan itu menyerahkan uang yang 
jumlahnya sama kepada bendahara dan menjelang puasa uang itu akan dibagikan 
kembali kepada anggotanya (bersifat tabungan). Namun kelompok perempuan 
ini tidak berdaya ketika ada laki-laki yang meminjam uang tersebut, dengan 
janji akan dikembalikan tetapi pada kenyataannya jarang dikembalikan. Ini 
sering menjadi masalah. Anggota yang lain menuduh bendahara kelompok 
menggelapkan uang tersebut. Sedangkan si bendahara sendiri sulit menolak 
bilamana laki-laki yang meminjam uang tersebut ada hubungan keluarga yang 
cukup dekat.
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Marginalisasi perempuan dan penempatan perempuan hanya dalam urusan 
domestik tidak hanya terjadi di Desa Baru Pelepat saja, namun juga secara umum 
di Jambi4 dan di masyarakat luas5. Dalam proses pembangunan, perempuan hanya 
cenderung sebagai obyek. Keputusan yang dibangun tanpa adanya keikutsertaan 
perempuan menyebabkan keputusan itu menjadi berat sebelah dan tidak 
memenuhi apa yang diinginkan mereka.

Tulisan ini membahas pengalaman perempuan Baru Pelepat, yang berusaha untuk 
dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan desa, khususnya 
dalam pengelolaan Lubuk Larangan.6 Proses ini merupakan bagian dari kegiatan 
pendampingan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Bersama dan Adaptif atau 
dikenal sebagai ACM (Adaptive and Collaborative Management).7

PErEMPUAN MULAI BErKIPrAH 

Pendampingan kelompok perempuan yang dilaksanakan di Desa Baru Pelepat 
bertujuan meningkatkan peran dan posisi mereka dalam pengambilan keputusan 
di tingkat desa, termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya alam seperti lubuk 
larangan. Kegiatan ini berlangsung sejak 2001.

Untuk tidak mengganggu jadwal kegiatan sehari-hari, kegiatan pendampingan 
dilaksanakan melalui kelompok yang sudah ada, yaitu Kelompok Yasinan.8 Fungsi 
kelompok ini berkembang menjadi ajang silaturahmi. Kelompok Yasinan dibentuk 
di tiap dusun dan menjadi wadah bagi perempuan untuk dapat membicarakan 
segala perkembangan di desa. Sistem keanggotaannya tetap dan mempunyai 
jadwal pertemuan setiap Jumat. Selain itu, dilakukan juga pendampingan 
informal dengan mendatangi anggota kelompok secara pribadi dan kadang ikut 
dalam kegiatan keseharian anggota.

Selain Kelompok Yasinan, ada kelompok perempuan lainnya seperti kelompok 
tani yang berkebun di hamparan yang sama, kelompok pendulang emas dan 
kelompok gotong-royong.9 Kelompok-kelompok ini agak sukar difasilitasi, karena 
dibentuk berdasarkan orientasi kerja sesaat dan tidak ada jadwal pertemuan yang 
tetap untuk membicarakan masalah perkembangan desa dan kegiatan mereka 
sendiri.

Dalam pendampingan kelompok perempuan, diperlukan proses untuk 
menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam diskusi. Namun ciri 
umum perempuan di Desa Baru Pelepat justru tidak percaya diri, akibat tatanan 
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sosial yang menempatkan mereka hanya dalam urusan rumah tangga. Mereka 
takut mengeluarkan pendapat diri dalam kegiatan resmi di desa, dan sulit atau 
malu mengeluarkan pendapat dalam rapat desa.

Untuk itu, perempuan dilatih bagaimana cara berdiskusi, memimpin diskusi, dan 
mengeluarkan pendapat di dalam kelompok; dan menekankan bahwa perbedaan 
pendapat adalah hal yang wajar dalam diskusi.

Perempuan dilatih mengikuti diskusi. Mereka juga didorong untuk memperbaiki 
dan membuat peraturan pengelolaan keuangan kelompok. Setiap penyetoran, 
penggunaan dan peminjaman uang kepada bendahara harus dicatat oleh sekretaris 
dengan jelas dalam buku keuangan. Uang tidak bisa dipinjamkan bila tidak ada 
jaminan.

Selain untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan, kegiatan 
pertemuan kelompok perempuan digunakan sebagai arena diskusi dan bertukar 
informasi, misalnya tentang proses pemilihan kepala desa, tugas dan fungsi Badan 
Perwakilan Desa (BPD), tugas dan fungsi pemerintah desa serta pengelolaan 
hutan adat. Hal ini penting karena informasi mengenai apa yang terjadi di desa 
dan luar desa jarang diterima secara utuh oleh perempuan.
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Agar bisa menjalankan hal-hal di atas, fasilitator perlu mendapatkan kepercayaan 
dari kelompok perempuan ini. Karena itu, fasilitator melibatkan diri dalam segala 
kegiatan mereka seperti ikut ke ladang dan kegiatan sosial.

Faktor yang dapat memotivasi berjalannya kegiatan pendampingan adalah 
adanya permasalahan dan jawaban bersama seperti lubuk larangan. Pentingnya 
pengelolaan lubuk larangan tumbuh karena kesadaran tentang semakin 
berkurangnya jumlah ikan, dan terbatasnya sumber pembiayaan bagi kegiatan 
kelompok perempuan.

MENgHIDUPKAN KEMBALI LUBUK LArANgAN

Lubuk larangan bukan hal yang baru bagi masyarakat di Desa Baru Pelepat, 
karena ini adalah salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya alam secara 
tradisional namun sempat terlupakan. Tradisi pembentukan lubuk larangan di 
Desa Baru Pelepat dimulai kembali dalam program ICDP (Integrated Conservation 
Development Project), 2001.
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Melalui musyawarah, masyarakat menentukan lokasi lubuk yang ikannya tidak 
boleh diambil selama jangka waktu tertentu. Batas antar lubuk ditandai dengan 
batas alam dan disepakati secara bersama. Selama ditutup, tidak seorang pun 
warga yang boleh mengambil ikan, baik dipancing maupun dijala. Pada saat 
ditutup, dibacakan Surat Yasin (dari Kitab Suci Al Qur’an) sebanyak 40 kali, 
yang dipercayai oleh masyarakat desa dapat melindungi lubuk, dan orang yang 
mengambil ikan di lubuk larangan tersebut akan celaka.

LUBUK LArANgAN DALAM gENggAMAN PErEMPUAN

Awalnya, peran perempuan hanya sebatas menentukan lokasi lubuk dan 
menutupnya, sedangkan pengambilan hasil dan penggunaan uang sepenuhnya 
ditentukan oleh laki-laki. Perempuan tidak diminta pendapatnya.

Sejak 2003 hingga kini, hak dan tanggung jawab pengelolaan lubuk larangan 
sepenuhnya ada di tangan kelompok perempuan. Kewenangan perempuan ini 
juga telah diakui oleh Pemerintah Desa.
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Pembentukan lubuk larangan ini dimusyawarahkan di dalam pertemuan 
kelompok perempuan. Hal yang dibicarakan adalah penentuan lokasi beserta 
batas-batasnya, waktu dimulainya penutupan lubuk, dan siapa yang bertugas 
mengawasinya. Untuk terjaganya kelestarian sumberdaya ikan, pengambilan 
ikan hanya boleh menggunakan pukat dengan ukuran tertentu, dan tidak boleh 
dengan tuba dan listrik. 

Bila ada pembeli dari luar desa yang ingin membeli ikan lubuk larangan, 
pemerintah desa menyarankan pembeli untuk langsung menemui kelompok 
perempuan. Keputusan dijual/tidaknya ikan dan kepada siapa, sepenuhnya ada 
di kelompok perempuan. Biasanya setengah hasil penangkapan ikan digunakan 
untuk kebutuhan masyarakat dusun, sedangkan sisanya dijual. Hasil penjualan 
menjadi sumber pemasukan bagi kas kelompok perempuan. Meski telah menjadi 
wewenang perempuan, tetap ada pembagian peran dan tanggung jawab, misalnya 
pengawasan (penjagaan) lubuk dan panen dilakukan bersama-sama oleh laki-
laki dan perempuan.

Kepercayaan diri dan keberanian perempuan pun tumbuh seiring perubahan yang 
terjadi. Mereka kini berani mengeluarkan pendapat, dan juga bernegosiasi dengan 
pihak lain misalnya saat tawar menawar penjualan ikan dan pembagian hasil 
lubuk. Perubahan tak hanya terjadi dalam pengelolaan lubuk. Dalam mengelola 
keuangan kelompok, kini perempuan menjadi lebih tegas menolak meminjamkan 
uang kelompok bila tidak memenuhi peraturan. Tak ada jaminan, maka tak ada 
pinjaman; walaupun yang hendak meminjam adalah tokoh desa. Seorang ibu 
mengatakan, selama ini ia merasa perempuan yang susah mendapatkan uang, 
namun yang lebih banyak menikmati adalah laki-laki.

TANTANgAN KE DEPAN

Walaupun sudah tampak ada perubahan peran perempuan Baru Pelepat dalam 
pengambilan keputusan tingkat desa, seperti pengelolaan lubuk larangan; namun 
sistem yang ada di masyarakat masih menghambat perempuan untuk bisa sejajar 
dengan kaum laki-laki. Dalam suatu pertemuan kelompok perempuan, mereka 
mengeluhkan tentang rapat atau musyawarah desa yang sering diadakan pada 
malam hari. Sedangkan jarak antar dusun cukup jauh, tidak ada transportasi, serta 
tidak ada penerangan karena belum ada listrik. Kondisi demikian menyulitkan 
perempuan untuk hadir dan berpartisipasi dalam rapat dan proses pengambilan 
keputusan.
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Satu hal lagi yang dikeluhkan perempuan adalah sedikitnya jumlah perempuan 
yang diundang dalam rapat. Dari 50 undangan, hanya enam atau delapan 
orang perempuan yang diundang. Bahkan terkadang hanya empat orang saja. 
Keterwakilan mereka dalam membuat keputusan sangat kecil, sehingga mereka 
sulit untuk ikut dalam mengambil keputusan.

PENUTUP

Mengubah suatu tatanan masyarakat, termasuk meningkatkan peran perempuan 
dalam pengambilan keputusan, membutuhkan waktu dan energi yang tak sedikit. 
Namun kerja keras kelompok perempuan dalam mengelola lubuk larangan telah 
diakui oleh pihak laki-laki, yang selama ini cenderung menganggap remeh 
peranan perempuan. Hikmahnya, laki-laki yang tadinya merasa memiliki 
wewenang tunggal karena perannya sebagai pencari nafkah tanpa mengingat 
peran perempuan di ladang, kini mengakui bahwa keterlibatan perempuan 
dalam mengelola lubuk larangan telah membantu peningkatan ekonomi rumah 
tangga.

Karakter perempuan dan adat-istiadat setempat sangat mempengaruhi proses 
pelibatan perempuan dalam kegiatan publik. Hal utama yang harus dirombak 
adalah sikap rasa rendah diri dan kurang percaya diri perempuan. Lamanya 
mereka terkungkung dalam pandangan stereotype yang menakdirkan perempuan 
hanya mempunyai peran di dapur, sumur dan kasur, membuat perempuan jadi 
gagap untuk ikut terlibat dalam urusan lain. Namun keterlibatan perempuan 
dalam mengelola lubuk larangan menjadi pembuktian bahwa peran perempuan 
tidaklah bisa diabaikan dalam kehidupan masyarakat desa.

TErIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ita, Rodiah, Silasmi, Zainab, Partinah, 
Koimah, Evi, Mirul dan seluruh masyarakat Desa Baru Pelepat yang karena 
keterbatasan tempat tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis juga mengucapkan 
terima kasih kepada MFP yang telah membantu pendanaan kegiatan pada 2003-
2006, serta kepada ADB yang membantu pendanaan studi-studi pendahuluan 
pada 1999-2002. 



KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan44

cATATAN AKHIr

1  Anggota masyarakat Desa Baru Pelepat.
2  Turun betaun adalah upacara adat untuk menentukan waktu tanam dan tempat penanaman; dan 

juga merupakan cara memperkenalkan hukum-hukum adat kepada generasi muda.
3  Anggota masyarakat Desa Baru Pelepat.
4  De Vries, D.W. dan Sutarti, N.  2006.  Adil gender - mengungkap realitas perempuan Jambi. Governance 

Brief 29b:1-7. CIFOR. Bogor. Indonesia.
5 Murniati, A. dan Nunuk, P. 2004. Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, 

dan Keluarga. Vol. 2. Yayasan Indonesia Tera. Magelang. Indonesia.
6  Lubuk adalah bagian sungai yang agak dalam, terlindung, dan disukai ikan sehingga menjadi 

tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan. Untuk memberi kesempatan ikan-ikan itu tumbuh 
dan berkembang biak secara alami, warga Desa Baru Pelepat memiliki tradisi yang melarang 
pengambilan ikan dari lubuk-lubuk tertentu, yang disebut sebagai Lubuk Larangan.

7  Kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan ACM dilakukan oleh kerjasama tiga 
lembaga yaitu Yayasan Gita Buana, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-
ODA) dan CIFOR. Pendekatan ACM berusaha mendorong kolaborasi antar pihak kepentingan dan 
adaptasi terhadap dinamika yang berkembang cepat. Melalui kolaborasi dan adaptasi, diharapkan 
terjadi proses belajar di tingkat individual, antar individu, dalam kelompok, dan antar kelompok. 

8  Yasinan adalah kegiatan keagamaan umat Islam dengan membaca Surat Yasin bersama-sama.
9  Kelompok gotong-royong dibentuk untuk memudahkan anggota kelompok untuk mencari tenaga 

kerja. Anggota kelompok gotong-royong bila bekerja dalam kelompok akan mendapatkan upah 
yang lebih murah untuk meringankan biaya. Apabila mereka bekerja untuk orang luar upahnya 
sama seperti yang ditetapkan ninik-mamak. Uang hasil kerja gotong-royong disimpan oleh 
bendahara kelompok. Pembagian uang tersebut biasanya menjelang puasa.

Foto-foto
Carol J.P. Colfer, Eddy Harfia Surma, Effi Permatasari dan Hasantoha Adnan.

Penulisan referensi untuk artikel ini
Permatasari, E.  2006.  Lubuk larangan dan perempuan.  Dalam: Yuliani, E.L., Tadjudin, Dj., Indriatmoko, 
Y., Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor).  Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan.  
CIFOR, Bogor, Indonesia.



Bagian 4
kuPang - nusa tenggara timur

DARI KONFRONTASI KE MULTIPIHAK

FREDY WAHON



KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan46

Mengubah strategi konfrontasi ke proses 
multipihak tidaklah mudah, tapi bukan 
berarti tak mungkin. Lembaga Advokasi 
dan Penelitian (LAP) Timoris sudah 
membuktikannya. Ternyata, mereka 
dapat menjalin kerja sama dengan semua 
pihak, termasuk dengan pemerintah. 
Padahal, sebelumnya mereka justru 
meyakini, hanya ada satu kata untuk 
menghadapi kebijakan pemerintah yang 
merugikan rakyat: Lawan!

Tatkala terjadi pembunuhan terhadap 
tiga orang staf Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) di Atambua, Kabupaten 
Belu, NTT, pada September 2000; 
hampir semua aktivis LSM nasional 
dan internasional yang bekerja di 
Timor Barat ‘angkat kaki’. Staf LAP 
Timoris tetap menjalankan tugas. Tak 
ada yang hengkang. Tapi, kewaspadaan 
ditingkatkan. Apalagi, ketika itu, 
tersiar kabar bahwa TNI-AD berencana 
membentuk lagi Komando Resort 
Militer (Korem) di Flores.
Gagasan pembentukan Korem Flores itu 
justru mendorong aktivis LAP Timoris 
untuk memperluas jaringan kerja ke 
wilayah Flores. Targetnya, menolak 
pembentukan Korem Flores. Gayung 
bersambut, aktivis ornop dan sejumlah 

tokoh masyarakat di Flores sependapat. Maka, semua ramai-ramai menyatakan 
sikap menolak pembentukan Korem Flores. TNI-AD pun membatalkan niat 
mereka.

Kemudian timbul tantangan baru. Tersiar kabar bahwa TNI-AU berniat 
menguasai puluhan hektar lahan pertanian milik warga desa Buraen, Kecamatan 
Amarasi, Kabupaten Kupang, untuk dijadikan lokasi pembangunan radar. Staf 
LAP Timoris diterjunkan ke lapangan untuk menggali informasi. Ada juga yang 
langsung diturunkan untuk bertemu tokoh-tokoh Desa Buraen.
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Setelah diperoleh informasi yang cukup 
tentang rencana pembangunan radar 
TNI-AU, tokoh-tokoh masyarakat diajak 
berdiskusi tentang dampak pembangunan 
radar. Masyarakat sepakat, tak akan menjual 
tanahnya kepada TNI-AU. Militer tak habis 
akal. Aksi teror mulai bermunculan. Aktivis 
LAP Timoris dituduh sebagai provokator. 
Perang pernyataan di media massa pun tak 
terelakkan.

Pemerintah daerah dan DPRD setempat yang 
diharapkan berpihak terhadap perjuangan 
rakyat ternyata justru mendukung upaya 
militer. Jumlah anggota DPRD yang berpihak 
kepada perjuangan rakyat jika dihitung tak 
genap jari sebelah tangan. Apalagi, pejabat 
pemerintah. Mereka bahkan menjadi juru lobi 
militer untuk ‘menjinakkan’ warga. Sejumlah 
tokoh masyarakat akhirnya berpaling. Mereka 
‘terpaksa’ menjual sebagian tanahnya untuk 
dijadikan lokasi pembangunan radar dan asrama bagi aparat militer. Bahkan, 
sejumlah tokoh masyarakat yang sebelumnya bersikeras menolak pembangunan 
radar justru berbalik haluan lantaran tanahnya laku dibeli aparat TNI-AU.

Tak cuma warga masyarakat yang ‘dijinakkan’. Aktivis LAP Timoris juga 
didekati pejabat TNI-AU di Kupang. Namun upaya negosiasi selalu menemui 
jalan buntu. LAP Timoris tetap menolak pembangunan radar di Desa Buraen. 
Apalagi dibangun di areal pertanian milik warga setempat. LAP Timoris justru 
menyarankan agar TNI-AU membangun radar di lokasi yang masih kosong, 
bukan di lahan pertanian.

ProSES MULTIPIHAK

Tulisan di atas untuk menggambarkan situasi hubungan antar kelompok yang 
cukup ’keras’ saat itu. Dan di tengah kegiatan ’perlawanan’ terhadap militer dan 
pemerintah daerah, muncul informasi tentang program kehutanan multipihak 
yang diusung Multistakeholders Forestry Programme (MFP), sebuah program kerja 
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sama antara Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan Department for 
International Development (DFID) Kerajaan Inggris. Informasi ini disampaikan 
staf Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi Ekologi Universitas 
Indonesia (P3AE-UI). Terjadi diskusi serius di kantor LAP Timoris tentang 
program tersebut, sejak 2000.

Sebagai LSM yang baru berusia dua tahun, tentu saja, peluang kerjasama dengan 
lembaga donor sangat berarti. Namun prasyarat yang dipatok terasa memberatkan. 
Program multipihak menghendaki adanya kerjasama dengan pemerintah daerah. 
Padahal, LAP Timoris selalu berseberangan dengan pemerintah di daratan Timor, 
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga muncul keraguan, bahwa pemerintah 
daerah di daratan Timor bakal bersedia menjalin kerja sama dengan LAP 
Timoris.

Alhasil, sasaran wilayah kerja diarahkan ke Kabupaten Lembata, sebuah 
kabupaten yang baru berdiri pada 1999, hasil pemekaran dari kabupaten Flores 
Timur, NTT. Sebelumnya Lembata berstatus sebagai wilayah Pembantu Bupati 
Flores Timur. Kabupaten Lembata terbagi dalam delapan wilayah kecamatan, 
yaitu: (1) Buyasuri; (2) Omesuri; (3) Ile Ape; (4) Lebatukan; (5) Nubatukan; (6) 
Atadei; (7) Nagawutun; dan (8) Wulandoni.

Lembata merupakan nama dari sebuah pulau kecil di bagian timur Pulau Flores. 
Di dalam peta nasional, Pulau Lembata dicantumkan sebagai bagian dari 
“Kepulauan Solor”. Malah di dalam peta resmi yang berlaku internasional, Pulau 
Lembata ditulis dengan nama Pulau Lomblen. Pergantian nama Pulau Lomblen 
menjadi Pulau Lembata dilakukan melalui Musyawarah Besar Rakyat Lembata 
(Mubesrata) pada 24 Juni 1967. Nama Lembata diambil dari nama Pulau 
Lepan dan Pulau Batan, dua pulau di sebelah timur Lembata yang konon sudah 
tenggelam. Menurut cerita asal usul (tutu maring usu asa), nenek moyang orang 
Lembata berasal dari kedua pulau tersebut.

Dari data Dinas Kehutanan Kabupaten Lembata, Pulau Lembata memiliki luas 
1.288,38 km2, yang dihuni 93.257 jiwa (1999), terdiri dari 38.425 laki-laki dan 
54.832 perempuan (tidak termasuk penduduk yang menjadi tenaga kerja di luar 
daerah yang ditaksir mencapai 27.300 jiwa). Penduduk usia produktif sebanyak 
70.150 jiwa (80% petani dan sisanya pegawai, pedagang, pengrajin, buruh, sopir, 
dsb), dengan kepadatan penduduk sebesar 80,57 jiwa/km2, sedangkan kepadatan 
agraris sebesar 2,27 jiwa/km2.
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Seperti halnya masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI), masyarakat 
Lembata umumnya miskin, baik diukur menurut kriteria Sajogyo  yaitu pendapatan 
setara beras, maupun kriteria lain (gizi, melek huruf, dan sebagainya).1 Dari 
seluruh penduduk, sekitar 80% adalah petani, dan hampir semua adalah petani 
ladang “tadah hujan”, mengingat curah hujan di wilayah ini yang sangat kecil 
yaitu hanya 3-4 Bulan Basah menurut skala Mohr2 maupun skala Schmidt dan 
Ferguson3.

Pada 2004, luas kawasan hutan di Kabupaten Lembata mencapai 48.627 atau 
38,3% dari luas daratan.4  Kawasan hutan itu meliputi kawasan Hutan Lindung 
seluas 40.003,18 ha dan Hutan Produksi seluas 8.624,58 ha. Dari luas kawasan 
hutan tersebut terdapat 12% yang bervegetasi, selebihnya adalah semak belukar 
dan hutan rawa. Lebih dari separuh kawasan hutan di Kabupaten Lembata 
merupakan lahan kritis yang hanya ditumbuhi rerumputan (padang ilalang). 
Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan mencapai 29.755,89 ha, sedangkan 
lahan kritis di luar kawasan mencapai 35.560 ha. 

Dari data tersebut, tampaknya pengelolaan sumberdaya hutan di Lembata masih 
menyimpan masalah. Maka, pilihan lokasi kerja di Kabupaten Lembata dianggap 
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cukup tepat. Upaya lobi terhadap pejabat teras Kabupaten Lembata pun mulai 
gencar dilakukan. Pejabat pemerintah daerah setempat menyambut baik gagasan 
proses multipihak. Bahkan, Kepala Dinas Kehutanan Lembata, Ir. Soa Ali 
menyatakan siap menjalin kerjasama dengan ornop.

Keyakinan dan rasa percaya diri aktivis LAP Timoris mulai tumbuh. Apalagi 
Iskandar5 menyarankan agar sektor publik kehutanan (Departemen Kehutanan) 
mulai membangun kemitraan dengan semua pihak, termasuk dengan ornop, 
lembaga akademik, masyarakat adat, pemerintah dan lembaga donor. 

Karena itulah, pada 2001, LAP Timoris mulai memfasilitasi proses kerjasama 
multipihak sumberdaya hutan di Kabupaten Lembata, baik pemerintah daerah, 
DPRD, masyarakat, LSM, lembaga akademik maupun pengusaha dan lembaga 
donor. Lokakarya bertema Penyelarasan Visi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis 
Masyarakat” digelar di Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata. Seluruh camat, 
kepala dinas, ketua Bappeda, anggota DPRD dan sejumlah pejabat teras lainnya 
hadir. Begitu juga, 20 orang wakil masyarakat dari delapan kecamatan. Semua 
pihak secara terbuka mengemukakan pengalaman dan gagasannya mengenai 
pengelolaan sumberdaya hutan. Yang menarik, aparat pemerintah daerah dan 
masyarakat sama-sama mengungkapkan kekeliruan mereka di masa lalu, dan 
menyatakan kesediaan untuk belajar dari pengalaman buruk itu agar tidak 
terulang di masa depan. 

Setelah lokakarya, digelar pertemuan kampung di delapan kecamatan; studi 
banding ke kawasan hutan Gunung Betung, Bandar Lampung; lokakarya 
Penyusunan Rencana Strategis, Visi, Misi dan Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Hutan; 
serta pembentukan Sekretariat Bersama Multipihak dari tingkat kabupaten 
hingga kecamatan. Semua pihak yang mengikuti lokakarya dapat secara terbuka 
membicarakan masalah mereka. Kritik yang disampaikan salah satu pihak kepada 
pihak lainnya dianggap sebagai bahan belajar. Sehingga seluruh peserta lokakarya 
dapat merumuskan masalah pengelolaan sumberdaya hutan secara bersama, 
termasuk masalah-masalah pada pemerintahan daerah maupun masyarakat yang 
dianggap sebagai biang keladi kerusakan sumberdaya hutan setempat.

Boleh jadi, hal ini merupakan hasil dari pendekatan yang dilakukan terus menerus. 
Selain pertemuan formal seperti lokakarya atau pertemuan kampung, pendekatan 
informal secara personal juga digalakkan aktivis LAP Timoris. Mereka secara terus 
menerus mendatangi pejabat Pemerintah Kabupaten Lembata, anggota DPRD, 
masyarakat atau sesama aktivis ornop untuk mendiskusikan berbagai hal. Dalam 
diskusi, selalu ditekankan mengenai pentingnya membangun kesepahaman dan 
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belajar dari pengalaman masa lalu. Para pihak selalu diajak untuk memaknai 
kekeliruan atau kesalahan diri sendiri atau orang lain pada masa lalu sebagai 
pelajaran bagi diri sendiri dan orang lain untuk masa yang akan datang.

Awalnya, memang tak semua pihak sepakat. Namun mereka yang sepakat dengan 
ajakan itu diminta untuk memberi pengertian kepada sesamanya, baik di kalangan 
pejabat pemerintahan, DPRD, masyarakat maupun ornop. Semua pihak diajak 
untuk saling memberi pengertian. Dalam pertemuan formal, fasilitator selalu 
menekankan bahwa pertemuan para-pihak bukan untuk mencari kesalahan orang 
lain, tapi berusaha untuk belajar dari pengalaman masing-masing.

“Proses ini yang membuat kita semua merasa enak. Kami dari Dinas Kehutanan 
tidak terus disalahkan. Tapi, cobalah seperti ini, kita sama-sama duduk dan 
membicarakan masalah kita bersama,” kata Kepala Sub Dinas Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (Kasubdin RHL) Dinas Kehutanan Propinsi NTT, Ir. Martin 
Pabisanga, sesuai mengikuti lokakarya di Lembata 2001 silam.

Demikian halnya dengan masyarakat. “Dialog seperti ini yang harus kita 
tingkatkan. Pemerintah jangan hanya mau menang sendiri. Dengar juga dari 
kami. Nah, sekarang kita sudah saling terbuka. Kami, masyarakat memang punya 
kesalahan, kami tebang kayu, buka kebun dalam kawasan hutan. Tapi, pemerintah 
juga punya salah. Kita sudah sama-sama mengakui dosa kita masing-masing. 
Sekarang ke depan ini kita mau apa?” ungkap mantan Kepala Desa Imulolong, 
Kecamatan Nagawutung, Silvester Gogok.

Tak cuma antara pemerintah dan masyarakat yang saling buka-bukaan. Kegiatan 
ornop pun ikut dikritik. Program pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) 
bantuan Yayasan Bina Sejahtera (YBS), misalnya, dinilai hanya diberikan untuk 
sekelompok masyarakat di kampung. Akibatnya, terjadi konflik antara anggota 
kelompok dan masyarakat desa dalam memperebutkan air dari PAH tersebut. 
Namun, staf YBS, Nelly Mataraw menegaskan bahwa sesungguhnya pihaknya 
tidak bermaksud membatasi pengguna air dari PAH hanya sebatas anggota 
kelompok. “Ini mungkin karena kekeliruan kami dalam memberikan pemahaman 
bagi anggota kelompok dampingan dan masyarakat di desa,” ujarnya.

Alhasil, lokakarya Penyusunan Rencana Strategis, Visi, Misi dan Prinsip Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan itu berlangsung penuh kekeluargaan. Semua pihak secara 
terbuka membicarakan masalah sumberdaya hutan di Kabupaten Lembata, dan 
gagasan-gagasan pengelolaannya secara bersama. 
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“Upaya LAP Timoris yang langsung mendiskusikan programnya dengan 
pemerintah daerah sebelum memulai kegiatan merupakan langkah awal yang 
tepat, dan baru pertama kali kami (Pemerintah Kabupaten Lembata) alami. 
Selama ini, kebanyakan teman-teman ornop baru melapor (kepada pemerintah 
daerah) kalau ada masalah di lapangan. Padahal, kita butuh koordinasi lebih 
awal, sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin timbul kemudian 
di lapangan. Juga, ada kesamaan persepsi di antara kita,” ujar mantan Kepala 
Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIPPK) Lembata, 
Bediona Felix, BSc pada acara monitoring dan evaluasi, yang diamini Kepala 
Dinas Kehutanan Lembata, Ir. Soa Ali, mantan Camat Nubatukan, Yosep Meran 
Lagaur6 dan Camat Ile Ape, Rofinus Laba Lasar.

Namun kelanjutan kegiatan Sekretariat Bersama Multipihak yang dibentuk 
secara bersama-sama antara pemerintah, DPRD, masyarakat dan ornop masih 
menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, egoisme sektoral masih mendominasi 
perilaku di sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Lembata. “Inilah kesulitan 
yang selalu kita hadapi,” kata Yosep Meran Lagaur.

Sesungguhnya, masalah koordinasi lintas sektoral dalam proses kerja sama 
multipihak bukan cuma terjadi di daerah. Di tingkat pemerintah pusat pun 
koordinasi lintas sektoral masih pincang. Direktur Eksekutif Yayasan Kehati, 
Ismid Hadad, misalnya, masih mempersoalkan kerja sama lintas sektoral di 
tingkat pusat. Menurutnya, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam 
program pembangunan berkelanjutan masih bersifat sektoral, eksploitatif, dan 
bahkan hanya bersifat jangka pendek. Padahal, salah satu hasil terpenting dari 
KTT Pembangunan Berkelanjutan adalah kemitraan multipihak.

“Jangan harapkan pemerintah atau swasta saja yang melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan. Tetapi harus banyak pihak yang ikut bertanggung jawab. Yang 
lebih penting harus ada keterlibatan masyarakat lokal. Pendekatan sektoral itu 
merupakan biang keladi tidak berjalannya pembangunan berkelanjutan. Jika 
tidak ada koordinasi kerja sama lintas sektoral, lupakan sajalah. Beri keleluasaan 
pada daerah-daerah,” kata Hadad, seperti dikutip Kompas, 30 Juli 2004.7

Walau pemerintah masih berkutat pada masalah koordinasi lintas sektoral, ornop 
di Lembata sesungguhnya telah memperlihatkan semangat proses multipihak yang 
mengagumkan. Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel) 
perwakilan Lembata, misalnya, mulai menjalin kerjasama dengan pemerintah 
daerah dalam menyelesaikan klaim warga Leragere atas kawasan hutan 
Hadakewa-Labalekang, setelah empat tahun mereka mendampingi masyarakat 
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setempat. Begitu juga dengan Yayasan Bina Sejahtera (YBS), Yayasan Solidaritas 
Sedon Senaren Lewotana (YS3L), Yayasan Kasih Alam (SANKALAM), Yayasan 
Edlina Kedang, Yayasan Nurunua, mulai menjalin kemitraan dengan pemerintah 
daerah, terutama Dinas Kehutanan, dalam proses kegiatan mereka. Bahkan, 
sebelum kegiatan dilaksanakan, ornop-ornop tersebut saling berkoordinasi 
dengan melibatkan Dinas Kehutanan guna memadukan program di lapangan.

Kelompok masyarakat juga mulai memperlihatkan sikap bersahabat. Masyarakat 
Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, yang tinggal di sekitar kawasan hutan Natu, 
misalnya, secara swadaya melakukan penanaman kembali pal batas di kawasan 
hutan tersebut. Padahal sebelumnya, mereka sendiri yang mencabut pal batas 
yang ditanam pemerintah.

Tokoh adat yang memiliki hak ulayat atas kawasan Hutan Natu, Abubakar 
Abdullah, yang juga Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Mahal I, 
Kecamatan Omesuri, mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya sama sekali 
tak tahu kalau natu merupakan jenis tanaman langka yang dilindungi. “Setelah 
mengikuti pertemuan kampung dan studi banding ke Lampung baru saya paham 
soal itu. Sehingga saya ajak teman-teman di kampung untuk menanam kembali 
pal batas yang dulunya kami cabut,” ujarnya dalam sebuah pertemuan.



KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan54

Begitu pula dengan masyarakat di Kecamatan Ile Ape. Sejumlah komponen 
masyarakat bersama pemerintah kecamatan Ile Ape mengadakan kegiatan 
penanaman di sekitar lokasi mata air di Kecamatan Atadei, yang menjadi sumber 
air bagi masyarakat Ile Ape. “Setelah mengikuti lokakarya tentang hutan, baru 
kami menyadari bahwa sumber air sangat tergantung pada hutan di sekitarnya. 
Sehingga kami dan masyarakat, terutama kalangan pemuda bersepakat untuk 
melakukan penghijauan di sekitar lokasi mata air yang menjadi sumber air bagi 
masyarakat di daerah kami,” ujar Camat Ile Ape, Rofinus Laba Lazar.

Tak cuma di Lembata. Aktivis LAP Timoris juga mencoba menawarkan konsep 
proses multipihak kepada mitra kerja di daratan Timor, baik kepada sesama aktivis 
ornop maupun instansi pemerintah. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTT, Ir. 
Soendoro bahkan mengundang seluruh kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 
se-NTT beserta mitra kerja Dishut NTT, dan meminta LAP Timoris menjelaskan 
pelaksanaan program kehutanan multipihak di Kabupaten Lembata. “Apa yang 
dilakukan LAP Timoris di Lembata merupakan pelajaran berharga bagi kami di 
instansi kehutanan,” katanya, dalam pertemuan yang digelar pada 2003 lalu.

TANTANgAN

LAP Timoris menemui beragam tantangan dalam pelaksanaan program dengan 
pendekatan multipihak; utamanya dalam membangun kepercayaan sejumlah 
pejabat pemerintah di daerah. Paling tidak, terdapat dua tantangan serius yang 
dirasakan dalam upaya meyakinkan aparatur pemerintah daerah. Pertama, adanya 
pandangan di kalangan sejumlah pejabat pemerintah bahwa ornop bekerja 
memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Kedua, mental sejumlah 
aparat yang berorientasi proyek.

“Mestinya teman-teman di birokrasi mau datang dan duduk bersama untuk bicara 
tentang masalah yang melingkupi pekerjaannya dengan teman-teman ornop 
dan masyarakat. Semakin kita menjauh dan tertutup, justru kita akan semakin 
sulit mengimplementasikan program di lapangan. Atau, jangan-jangan program 
yang kita turunkan di masyarakat justru tidak tepat sasaran,” ujar Yosep Meran 
Lagaur.

Selain kedua persoalan itu, mutasi jabatan juga acapkali mengganggu proses 
pelaksanaan multipihak. “Cobalah kalau kami yang sudah ikut pada awal-awal 
kegiatan ini terus dilibatkan. Tapi, mau bilang apa, kebijakan pimpinan kami 
yang baru ini kan kami sebagai bawahan harus taat,” ujar Jhon Oematan, staf 
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Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata, 
yang diamini staf Dinas Pertanian Kabupaten Lembata, Yohanes Dewa Karangora, 
SPt.

Menghadapi kalangan ornop dan masyarakat pun bukan tanpa tantangan. 
Pasalnya, aktivis ornop dan sejumlah tokoh masyarakat masih dihantui 
pandangan, bahwa aparat pemerintah daerah hanya berorientasi proyek dan 
target.

Dana juga menjadi faktor yang tak kalah pentingnya dalam proses multipihak. 
Para-pihak menuntut pengelolaan anggaran yang transparan. Tanpa transparansi, 
proses multipihak tidak akan berjalan baik. “Ini merupakan hal yang sangat 
penting dan patut mendapat perhatian serius,” kata Kadis Kehutanan Lembata, 
Ir. Soa Ali.

Dari pengalaman LAP Timoris memfasilitasi proses multipihak di Kabupaten 
Lembata ditemukan perbedaan mendasar antara pendekatan konfrontasi dan 
proses multipihak. Dalam proses multipihak, LAP Timoris sama sekali tak 
berpihak dalam mempertemukan para pihak yang bersengketa, sekalipun 
menghadapi masyarakat yang dapat dianggap sebagai korban kebijakan 
pemerintah. Padahal, selama menggunakan strategi konfrontasi, aktivis LAP 
Timoris dituntut memiliki kepekaan untuk mengidentifikasi kawan dan lawan, 
sebelum melancarkan gerakan perlawanan.

Yang patut diingat bahwa proses multipihak mengharamkan adanya dominasi 
satu pihak terhadap pihak lainnya. Jika kepentingan para pihak, terutama 
kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya 
hutan dapat terpenuhi, maka proses multipihak akan berjalan secara baik. 
Pendekatan konfrontasi pun menghendaki hal yang tak berbeda, bahwa rakyat 
tidak boleh dirugikan.

Pengalaman LAP Timoris menunjukkan bahwa ganjalan terbesar proses 
multipihak justru terletak pada instansi pemerintah. Masyarakat siap menjalin 
kerjasama dengan semua pihak, asal tidak merugikan dirinya. Maka, penguatan 
kapasitas masyarakat merupakan tuntutan yang relevan dalam mendorong terus 
berlangsungnya proses multipihak.
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Masyarakat Desa Baru Pelepat Jambi sebenarnya sudah turun-temurun memiliki 
kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hutan dilihat sebagai 
sumber pangan dan papan, selain juga tempat bersarang binatang buas dan 
hama. Karenanya masyarakat meyakini serta mematuhi kaidah yang mengatur 
pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan. Setiap orang yang menebang 
pohon, misalnya, harus mendapat ijin dari lembaga adat setempat dan membayar 
sejumlah uang.

Namun, tradisi itu kian luntur; karena masyarakat tidak mampu menahan pengaruh 
komunitas luar. Meski mereka cenderung beradaptasi terhadap perubahan, akan 
tetapi perubahan yang terjadi terlalu besar sehingga tata nilai lokal tak mampu 
lagi beradaptasi secara positif. Mereka meniru praktek negatif pengelolaan hutan 
oleh perusahaan HPH, yang menerapkan cara tebang habis tanpa sisa dengan 
menggunakan mesin (chainsaw). Dan ketika itu jugalah kaidah adat tentang 
pengambilan kayu ditinggalkan. Tradisi tidak lagi dipegang dan diterapkan secara 
konsekuen. Banyak pelanggaran berlangsung tanpa dikenai sanksi, sehingga secara 
berangsur membuat aturan tradisional itu kehilangan legitimasi.
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Pelanggaran berulang-ulang atas kearifan lokal itu, ironisnya dipicu oleh sistem 
tradisional pula, yakni sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang dikenal dengan 
istilah limbago. Sistem ini ditafsirkan secara negatif atau berlebihan, sehingga 
pelanggar aturan adat tidak ditindak hanya karena dia kerabat atau keturunan 
elit desa. “Tokoh adat ambil kayu dari rimbo adat, dan dijual ke sawmill, tapi tidak 
diberikan sanksi,” kata seorang tokoh perempuan di desa itu. Nilai-nilai lokal itu 
akhirnya berhenti pada tataran ucapan belaka, dalam bentuk petatah-petitih para 
orang tua.

DAMPAK HPH TErHADAP NILAI LoKAL

Bermukim di wilayah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Propinsi 
Jambi, warga Desa Baru Pelepat seharusnya dapat mengelola dan menikmati 
manfaat dari hutan. Namun kini mereka semakin sulit mendapatkan hasil hutan.

Perusahaan HPH mulai masuk ke sini pada awal 1970.  Dipelopori oleh PT. Gajah 
Mada (1970), lalu diikuti PT. Alas (1975), PT. Dalek RKI (1978), dan PT. Mugi 
Triman (1980). Perusahaan itu hanya menjadikan warga setempat sebagai buruh 
dengan upah yang rendah.

Lebih dari itu, perusahaan HPH telah meninggalkan jejak buruk eksploitasi 
hutan. Mereka mengeksploitasi kayu tanpa melakukan penanaman kembali. 
Sungguh kontradiktif dengan nilai lokal. Salah satu aturan tradisional berbunyi: 
kalau rapat boleh dijarangkan, kalau jarang harus ditanam. Maksudnya, orang 
boleh menebang kayu jika potensinya masih bagus (rapat jaraknya) dan setelah 
menebang harus menanam sebagai ganti agar rapat kembali.

Meski aturan berbunyi demikian, praktek eksploitasi oleh HPH telah mengubah 
pandangan masyarakat. Dari kawasan yang mereka akui sebagai hutan adat seluas 
780 ha, dengan potensi kayu 5-6 batang pohon setiap 10 m2,1 minimal diangkut tiga 
truk (12 m3) kayu per hari dijual ke luar desa pada 1997-2004. “Ratusan juta rupiah 
diperoleh dari hasil penjualan kayu-kayu tersebut,” kata seorang warga setempat.

Kondisi di atas mendorong kesadaran masyarakat setempat, aktivis ornop dan 
beberapa pejabat Pemerintahan Kabupaten Bungo untuk memperbaiki sistem 
pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Berbagai inisiatif dilakukan, antara 
lain melalui Kesepakatan Konservasi Desa, pembentukan Rimbo Adat Datuk 
Rangkayo Mulio. 2 Namun dalam perjalanannya, inisiatif-inisiatif tersebut masih 
menghadapi kendala.
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SULIT MENErAPKAN KESEPAKATAN KoNSErvASI DESA

Pada 7 Februari 2002 diwujudkan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) sebagai 
bagian dari program Integrated Conservation Development Project (ICDP). Melalui 
kesepakatan itu, hutan adat dibagi ke dalam dua fungsi yakni fungsi adat seluas 
390 ha dan fungsi lindung seluas 390 ha. Aturan yang disepakati untuk masing-
masing kawasan adalah:

1. Fungsi Adat: 
a. Untuk setiap pengambilan hasil hutan harus atas seijin pengurus (kelompok 

pengelola) yang ditunjuk.
b. Pengambilan hasil hutan pada Rimbo Rakyat Datuk Rangkayo Mulio hanya 

bisa dilakukan lima tahun mendatang.
c. Untuk pengambilan satu kubik kayu dikenakan sumbangan kas 

pembangunan desa sebesar Rp. 50.000.
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d. Pengambilan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu, adalah untuk 
pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Baru Pelepat (bukan untuk 
diperjualbelikan).

2. Fungsi Lindung:
a. Tanaman buah-buahan boleh diambil hasilnya tanpa merusak batang.
b. Tanaman obat dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestariannya.
c. Sanksi bagi yang melanggar adalah seekor kerbau + beras 100 gantang3 

+ kain 8 kayu4 + selemak semanis/seasam segaram5 + kayu disita + denda 
uang sebesar Rp. 100 juta.

d. Apabila sanksi ini tidak diterima maka akan ditingkatkan ke hukum 
negara.

Kesepakatan Konservasi Desa tadi ternyata sulit diterapkan. Setidaknya terdapat 
lima kelemahan utama dalam KKD. Pertama, mekanisme ijin pemanfaatan 
hutan adat. Pada KKD ditentukan, bahwa setiap orang yang akan memanfaatkan 
hutan adat, baik kayu maupun bukan kayu, harus meminta ijin dari kelompok 
pengelola. Namun, tidak jelas bagaimana prosedur untuk mendapatkan ijin 
tersebut. Misalnya apa yang harus dilakukan oleh kelompok pengelola ketika 
seseorang meminta ijin untuk menebang pohon di hutan adat?

Kedua, persyaratan yang harus dipenuhi seseorang yang akan memanfaatkan hasil 
hutan tidak jelas. Akibatnya, semua orang dapat mengambil kayu secara bebas.

Ketiga, tidak jelas bagaimana mekanisme pengawasannya. Seyogyanya, para 
pemberi ijin bertugas pula melakukan pengawasan. Dalam kenyataannya, pengurus 
tidak dapat menanggulangi berbagai pelanggaran. Pemanfaatan kayu dari hutan 
adat yang semestinya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan rumah, 
misalnya, banyak yang dijual.

Keempat, tidak jelasnya peran pemerintah desa. Walaupun telah disepakati 
bahwa fungsi pengawasan dipegang kelompok pengelola, namun keberadaan 
pemerintah desa tidak bisa dikesampingkan. Secara resmi, pemerintah desa 
mempunyai kewenangan melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di 
desa. Pemerintah Desa berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas 
sumberdaya alam di desa.

Kelima, sanksi bagi pelanggaran tidak dirumuskan sesuai dengan tingkat 
pelanggarannya. Sanksi membayar dengan seekor kerbau + beras 100 gantang 
+ kain 8 kayu + selemak semanis/seasam segaram + kayu disita dan denda uang 
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sebesar 100 juta rupiah berlaku umum, untuk setiap jenis pelanggaran dan 
siapapun yang melakukannya. Perumusan sanksi mestinya sesuai dengan jenis 
dan besar kecilnya pelanggaran.

KETErgANTUNgAN PADA NILAI EKoNoMI KAyU 

Sejak 1950-an, komoditi karet dan padi sawah menjadi primadona dan sumber 
utama penghidupan masyarakat Desa Baru Pelepat. Sampai kini, selain dari ladang, 
hutan sebenarnya masih merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Baru 
Pelepat. Dari hutanlah masyarakat mendapatkan buah-buahan, binatang buruan, 
sumber air, rotan, kayu, dan lain-lain. Artinya, ketergantungan masyarakat atas 
sumberdaya hutan, baik kayu maupun bukan kayu, masih sangat tinggi.

Ketergantungan tersebut harus dilihat sebagai suatu hubungan timbal balik antara 
masyarakat dengan hutan. Sarjono menyatakan: “ketergantungan masyarakat 
lokal terhadap hutan dalam tingkatan tertentu juga harus dilihat dari keuntungan 
bagi hutan itu sendiri, yaitu terjaganya kelestarian struktur dan fungsi yang 
dimilikinya.” Sarjono menggarisbawahi adanya ‘saling ketergantungan’ antara 
masyarakat dengan sumberdaya hutan di sekitarnya.6

Dalam kasus Desa Baru Pelepat, ketergantungan dan apresiasi masyarakat 
terhadap hutan dan hasilnya semakin menipis karena masyarakat terlena oleh 
tingginya harga kayu. Masyarakat pernah dengan mudah mendapatkan kayu 
dari hutan adat. Harga kayu tembesu, kulim, keranji, kawang dan meranti7 
berkisar antara Rp. 400.000 - Rp. 2.000.000 per meter kubik. Akhirnya, mereka 
memandang hutan semata sebagai kumpulan kayu yang bisa dijual dan cepat 
menghasilkan uang. Pengambilan kayu oleh masyarakat meningkat tajam 
ketimbang upaya pelestariannya. Padahal fungsi ekonomis dan ekologis hutan 
itu harus berimbang.

INISIATIF MENUJU PErUBAHAN 

Kegagalan nilai-nilai lokal menyaring perubahan, dan ketergantungan 
masyarakat terhadap nilai ekonomis kayu telah mendorong munculnya inisiatif 
untuk melakukan perubahan pola pengelolaan hutan agar lebih baik. Ada 
beberapa inisiatif yang difasilitasi oleh Tim ACM Jambi, dengan menggunakan 
metoda adaptif-kolaboratif yang dikembangkan CIFOR:8 Pertama, perumusan 
peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. 
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Kedua, mendorong Pemerintah Kabupaten 
mengukuhkan peraturan desa ke dalam peraturan 
daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Peraturan desa dipilih sebagai bentuk pengaturan 
pengelolaan, karena memiliki kewenangan untuk 
itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Perda Kabupaten Bungo No. 22/2000 tentang 
Peraturan Desa.

Langkah awal yang dilakukan adalah 
menyelenggarakan musyawarah desa pada 
Juni 2004. Musyawarah ini bertujuan untuk 
mendapatkan usulan dari masyarakat tentang 
apa yang harus diatur, bagaimana mekanisme 
pemanfaatan, hak dan kewajiban para pihak serta 
sanksi terhadap pelanggaran. Hasil musyawarah 
desa itu kemudian disusun oleh Badan Perwakilan 
Desa (BPD) sebagai rancangan awal peraturan 
desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan 
hutan adat.

Menurut Rancangan Peraturan Desa tersebut, 
masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya di 
hutan adat atas ijin kelompok pengelola untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri. Kebutuhan 
sendiri itu antara lain untuk memperbaiki atau 
membangun rumah, masjid, sekolah, balai desa, 
kantor desa, serta kebutuhan bukan kayu, seperti 
obat-obat tradisional, buah-buahan, dan bahan 
kerajinan.

Kelompok pengelola kemudian memberi batasan 
yang lebih konkrit ketika memberi ijin. Setiap 
ijin hanya berlaku untuk pemanfaatan lima 
meter kubik kayu, dan dalam satu tahun jumlah 
kayu yang boleh diambil tidak lebih dari 50 m3. 
Disepakati juga kewajiban yang harus dilakukan 
oleh anggota masyarakat setelah memanfaatkan 
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hutan adat, yakni menanam lima batang dari jenis yang sama sebagai pengganti 
pohon yang ditebang dan harus membayar ongkos Rp. 50.000 untuk tiap 
meter kubik kayu yang diambil. Pemanfaatan kayu untuk pembangunan atau 
perbaikan fasilitas bersama seperti masjid, sekolah, balai desa dan lain-lain, harus 
dimusyawarahkan terlebih dahulu. Musyawarah ini harus dihadiri perwakilan 
tokoh masyarakat (ninik-mamak), kelompok pengelola, kelompok perempuan, 
pemerintah desa serta anggota BPD.

Rancangan awal ini disusun oleh Tim ACM yang melibatkan dua pihak 
utama, yakni BPD dan Pemerintah Desa Baru Pelepat. Pemerintah Desa dan 
BPD melaksanakan rapat bersama untuk membahas hasil musyawarah. Proses 
penyusunan rancangan ini tidak hanya dibicarakan pada rapat-rapat resmi desa, 
tapi juga melalui diskusi informal dengan anggota masyarakat yang difasilitasi 
oleh ACM atau lokakarya di setiap dusun.

Rapat dan musyawarah tadi juga berhasil merumuskan tujuan pengaturan, 
yakni hutan akan dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kepentingan anak cucu, 
untuk mendukung kehidupan masyarakat. Mengingat lembaga adat lama tidak 
berfungsi, masyarakat terdorong membentuk lembaga pengelola hutan adat yang 
baru melalui musyawarah pada Juni 2004.

Penyusunan draft Peraturan Desa tadi tidak harus sesuai dengan teknik 
pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah 
Kabupaten, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Namun, ada prinsip 
utama yang dipegang: peraturan desa harus mengakomodasi nilai-nilai lokal dan 
perkembangan yang ada, sehingga bisa diterapkan.

Berbeda dengan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yang pernah dibuat, 
peraturan desa yang baru ini mengandung rumusan tentang kewajiban bagi 
kelompok pengelola. Mereka bertugas menerima dan memeriksa setiap 
permohonan pemanfaatan hutan adat, kemudian melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan ijin, serta melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat, baik 
melalui pengumuman publik maupun melalui laporan yang diberikan kepada 
Kepala Badan Perwakilan Desa.

Selain kewajiban, kelompok pengelola ini diberi hak, yakni mendapatkan honor 
yang besarnya ditentukan sesuai kemampuan keuangan desa. Ada dampak positif 
yang dirasakan setelah adanya peraturan desa yang disepakati bersama ini, yakni 
dihentikannya aktivitas penebangan kayu dari hutan adat. Penebangan akan bisa 
dilakukan lima tahun mendatang. Namun, ini tidak menjamin akan berhasil 
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selamanya. Untuk itu peraturan desa ini perlu mendapat penguatan, yakni 
dikukuhkan oleh Bupati. Bagi masyarakat, ini diperlukan untuk memperoleh 
kepastian hukum hutan adat.

Langkah awal menuju pengukuhan hutan adat dilakukan dengan 
menyelenggarakan dialog pengelolaan hutan Desa Baru Pelepat di tingkat 
Kabupaten Bungo. Pertemuan ini bertujuan mendiskusikan pilihan hukum 
apa yang dapat digunakan bagi pengukuhan hutan adat. Dialog kebijakan yang 
difasilitasi oleh Tim ACM bersama Bagian Hukum dan Bappeda Kabupaten 
Bungo ini melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten, Bagian Pemerintahan Desa, 
dan DPRD Bungo. Tema diskusi ini dipilih karena masih terjadi perbedaan 
pendapat di kalangan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten tentang pilihan 
hukum yang akan dipakai. Ada dua pilihan yang berkembang: yakni Keputusan 
Bupati atau Peraturan Daerah.

Peserta dialog kemudian sepakat bahwa diperlukan legalisasi terhadap hutan 
adat dan lindung desa. Bentuk hukum yang diusulkan adalah peraturan daerah 
yang khusus untuk menetapkan hutan adat di Desa Baru Pelepat. Namun hasil 
kesepakatan dialog kebijakan ini mendapat tanggapan dari LSM dan para peneliti 
bidang kehutanan. Menurut mereka, Perda khusus untuk pengukuhan hutan adat 
tidaklah lazim serta berkesan eksklusif, karena hanya mengatur tentang hutan 
adat di Baru Pelepat saja. Bentuk hukum pengukuhan hutan adat yang pernah 
ada umumnya lewat Keputusan Bupati, seperti hutan adat di Desa Batu Kerbau, 
Desa Guguk, dan hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo. Artinya pengukuhan 
hutan adat dengan Perda di Desa Baru Pelepat akan menjadi inisiatif pertama.

Namun, peserta dialog tetap menyepakati pilihan peraturan daerah dengan 
beberapa pertimbangan: Perda9 Pengukuhan Hutan Adat Desa Baru Pelepat 
secara politis lebih kuat dibandingkan dengan Keputusan Bupati10 atau Peraturan 
Bupati11, karena Perda dibentuk tidak hanya oleh pihak eksekutif saja, tapi juga 
harus dengan persetujuan DPRD. Ini untuk menghindari tindakan pencabutan 
kembali kebijakan secara sepihak oleh lembaga eksekutif.  Pembatalan atau revisi 
Perda harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pilihan pengukuhan dengan Perda khusus ini, menurut Kepala Bagian Hukum 
Kabupaten Bungo, juga dimungkinkan karena dalam sejarah pembentukan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya peraturan yang 
khusus. Misalnya UU tentang Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten, Perda 
tentang Pembentukan Desa, serta Pembentukan Kecamatan. Menurut UU No. 
10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan 
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daerah disusun melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) penyusunan naskah 
akademik, (2) penyusunan draft rancangan oleh pemrakarsa, dan (3) pembahasan 
oleh DPRD. Jika disetujui oleh DPRD, Pemda harus mengumumkannya, 
kemudian Bupati mengesahkan Perda tersebut.

Sesuai ketentuan tersebut dan sebagai tindak lanjut dialog kebijakan di atas, 
kemudian disusun naskah akademik Perda tentang Rimbo Adat Desa Baru Pelepat. 
Penyusunan naskah ini melibatkan pembagian tugas antara Bagian Hukum, Dinas 
Kehutanan, Tim ACM dan wakil masyarakat. Dinas Kehutanan dan Tim ACM 
berperan menyiapkan draft naskah akademik bersama dengan instansi terkait. 
Bagian Hukum akan membantu dalam perumusan norma-norma hukumnya. 
Dinas Kehutanan disepakati sebagai koordinator dalam penyusunan naskah 
akademik ini dengan pertimbangan bahwa instansi ini memiliki kewenangan 
langsung atas bidang kehutanan. Perda ini dianggap inisiatif pihak eksekutif, 
maka yang mengajukan rancangan kepada DPRD adalah Pemda Kabupaten 
Bungo.
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Tahap penyusunan naskah akademik ini juga melibatkan diskusi-diskusi informal 
dengan DPRD Kabupaten dan dilanjutkan dengan konsultasi publik tingkat 
kabupaten. Konsultasi publik merupakan tahap penting dalam penyusunan 
suatu kebijakan, untuk menjamin transparansi dan mengurangi kemungkinan 
penggunaan informasi (di dalam naskah akademik) untuk kepentingan pihak-
pihak tertentu.

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Baru Pelepat memiliki kearifan lokal dalam mengelola 
sumberdaya hutan. Aturan lokal ini sempat sulit diterapkan karena dipengaruhi 
oleh perubahan perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, dan pola-pola 
pengelolaan hutan yang eksploitatif oleh perusahaan HPH.

Inisiatif untuk memperbaiki pola pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan 
cara menuangkan kearifan dan perkembangannya dalam peraturan formal, 
seperti Peraturan Desa atau Peraturan Daerah. Namun dibutuhkan proses dan 
pendekatan yang tepat untuk menggali, memilah aturan-aturan lokal tersebut 
agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, sehingga perencanaan 
dan implementasi kebijakan tersebut tidak menimbulkan konflik atau masalah 
baru di kemudian hari.
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3  Satu gantang beras sama dengan 16 kg. 
4  Satu kayu sama dengan satu gulung kain. 
5  Seperti bumbu, gula, dan biaya lain untuk memasak dibebankan kepada pelanggar.
6  Sarjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian 

Sumberdaya. DEBUT Press. Yogyakarta. Indonesia. 
7  Tembesu: nama lokal untuk Fragraea fragrans Roxb.; kulim: Scorodocarpus borneensis Becc.; keranji: 

Dialium indum L.; kawang: Shorea multiflora Sym. Meranti merupakan nama lokal yang banyak 
dipakai untuk beberapa jenis Shorea. 

8  Pendekatan yang digunakan oleh CIFOR disebut Adaptive Collaborative Management (ACM), yaitu 
kolaborasi antar para-pihak, secara terus-menerus menyesuaikan atau mengadaptasi sistem 
pengelolaannya sesuai kondisi waktu yang selalu berubah dari segi sosial maupun fisik-ekologis. 
Saat ini sedang dilakukan penelitian dan penguatan kapasitas masyarakat melalui institusi desa 
dalam mengamankan sumber penghidupan mereka yang diperoleh dari sumberdaya alam, 
khususnya sumberdaya hutan oleh Yayasan Gita Buana, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 
Otonomi Daerah (PSHK-ODA) Jambi dan CIFOR. 

9  Perda dibentuk bersama dengan DPRD. 
10  Dibentuk oleh Pemerintah Daerah (eksekutif ) tanpa keterlibatan DPRD.  Keputusan Bupati sifatnya 

individual dan konkrit. Dulunya Keputusan Bupati juga bisa bersifat mengatur (umum).
11  Bentuk produk hukum berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

merupakan pelaksana dari Peraturan Daerah. Dulunya Peraturan Bupati ini bentuk hukumnya 
adalah Keputusan Bupati yang bersifat umum. 

Foto-foto
Carol J.P. Colfer, Eddy Harfia Surma, Ismal Dobesto, Hasantoha Adnan, Marzoni, Muriadi dan 
Dokumentasi Tim ACM Jambi.

Penulisan referensi untuk artikel ini
Helmi.  2006.  Dari adat ke peraturan daerah.  Dalam: Yuliani, E.L., Tadjudin, Dj., Indriatmoko, Y., 
Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor).  Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan.  
CIFOR, Bogor, Indonesia.
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Pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia tidak hanya menghasilkan devisa 
melainkan juga konflik kehutanan selama tiga dasawarsa terakhir. Selama 
tahun 2000 saja, terjadi 359 peristiwa konflik kehutanan. Angka ini sebelas kali 
lebih banyak dibandingkan konflik kehutanan pada 1997. Kebanyakan konflik 
kehutanan terjadi di kawasan hutan produksi (76%) dan sisanya di kawasan 
lindung (34%). Hingga kini konflik kehutanan tetap tinggi.1

Di Sumbawa, konflik kehutanan pun terjadi antara Perhutani (badan usaha 
milik negara yang bergerak di bidang kehutanan) dengan masyarakat di sekitar 
Kecamatan Moyo, Kabupaten Sumbawa. Masyarakat desa ramai-ramai menjarah 
18.000 ha hutan jati yang dikelola Perhutani sejak 1990. Di awal 2005, terjadi 
konflik antara masyarakat peladang di hutan lindung Ale dan masyarakat Desa 
Gapit, Kecamatan Empang. Konflik kehutanan semakin meluas ketika terjadi 
tarik ulur kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah.

Sumbawa memiliki kawasan hutan terluas di Nusa Tenggara Barat. Luas kawasan 
hutan Kabupaten Sumbawa sebesar 514.191,91 ha2 atau sekitar 48% dari luas total 
hutan di Propinsi NTB.3 Hampir separuh dari kawasan hutan adalah kawasan 
lindung (45,21%). Dan, separuh lebih kawasan hutan di Pulau Sumbawa (57%) 
berada di Kabupaten Sumbawa. Kawasan hutan yang cukup luas inilah yang 
menjadi nilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan mestinya dilihat 
sebagai manfaat nonfinansial, karena berperan penting menjaga keseimbangan 
ekosistem Pulau Sumbawa.

Kawasan hutan yang begitu luas ternyata tak didukung jumlah personil dan 
anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) yang memadai. Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa hanya memiliki 155 pegawai, 
satu mobil patroli kehutanan dan dana operasional sebesar Rp. 850 juta pada 
2005.4 Angka ini merosot sebesar 71% dibandingkan dengan anggaran 2004.5

Keterbatasan anggaran, personil dan kapasitas organisasi Dishutbun ini 
mendorong lahirnya gagasan pengelolaan hutan multipihak. Pemerintah 
Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 25/2002 tentang Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Peraturan ini memberikan 
kesempatan kepada Dishutbun untuk berkolaborasi mengelola hutan bersama 
104 desa di dekat kawasan hutan.
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gAgASAN KEHUTANAN MULTIPIHAK

Pada 2002 sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) lokal bersama Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan menyambut gagasan Program Kehutanan Multipihak 
dengan membentuk Tim Persiapan Kehutanan Multipihak Kabupaten Sumbawa. 
Tim beranggotakan orang-orang kunci birokrasi pemerintah (seperti Sekretaris 
Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Sub Seksi 
Konservasi Sumberdaya Alam, Badan Pertanahan Nasional), wakil ornop lokal 
serta wakil kalangan akademisi dari Universitas Samawa.

Setiap anggota tim memiliki peran khusus. Wakil pemerintah bertindak sebagai 
panitia pengarah, wakil ornop dan instansi teknis berperan sebagai tim pelaksana, 
sedangkan wakil akademisi, masyarakat sepanjang daerah aliran sungai serta 
instansi pemerintah lainnya berperan dalam pengambilan keputusan strategis 
melalui keanggotaannya dalam forum multipihak.

Keberadaan tim selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa 
Nomor 144/2002 tanggal 16 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan 
Persiapan Program Kehutanan Multipihak. Pembiayaan kegiatan tim diperoleh dari 
MFP6 sebanyak Rp. 180 juta dan APBD 2002 Sumbawa sebanyak Rp. 132 juta.
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IDENTIFIKASI PErSoALAN DAN PArA-PIHAK 

Pada langkah pertama, tim melakukan identifikasi para-pihak di sepanjang 
daerah aliran sungai (DAS). DAS adalah satu unit manajemen pengelolaan 
sumberdaya hutan yang kompleks. Pengelolaan DAS otomatis berkaitan dengan 
desa, kelembagaan masyarakat, tata fungsi hutan dan inisiatif-inisiatif masyarakat 
yang telah ada. Dalam kegiatan ini, para-pihak didefinisikan sebagai orang 
atau kelompok yang memiliki kepentingan pada keputusan tertentu, mampu 
mempengaruhi suatu keputusan, atau dipengaruhi suatu kebijakan baik langsung 
maupun tidak langsung. Identifikasi para-pihak menjadi langkah penting sebelum 
memulai proses multipihak.

Pada tahap ini, disepakati wakil para-pihak dipilih pada setiap sub DAS. Wakil 
para-pihak meliputi enam subDAS: Moyo, Beh, Ampang, Rea, Nanga Sumpe 
dan Rhee. Setiap subDAS melakukan penjajakan dan pemilihan wakil melalui 
pertemuan dan lokakarya di tingkat subDAS. 

Wakil masyarakat dari setiap subDAS menjadi anggota Tim Persiapan Program 
Kehutanan Multipihak. Setiap anggota tim harus memperoleh mandat dari 
komunitas atau organisasinya, untuk menjaga komitmen dan hasil-hasil 
kesepakatan yang dilahirkan oleh tim.

Kemudian Tim melakukan komunikasi formal maupun informal, seperti 
pertemuan internal maupun lokakarya. Pada akhirnya juga berhasil dirumuskan 
visi dan perencanaan strategis pengelolaan hutan Sumbawa.

MEMBANgUN vISI BErSAMA

Kegiatan lokakarya di setiap subDAS berlangsung pada Maret-April 2002, 
bertujuan untuk merumuskan persoalan yang perlu diatasi di wilayah masing-
masing. Hasil lokakarya di enam subDAS dipaparkan di lokakarya besar antar 
subDAS pada Desember 2002, sebagai bahan untuk perumusan dan perencanaan 
strategis pengelolaan kehutanan multipihak di Sumbawa. Mereka melakukan 
negosiasi agar usulannya masuk dalam prioritas program bersama. Proses ini amat 
rentan, bila tidak hati-hati bisa menimbulkan kecemburuan dan menciptakan 
konflik yang tidak diinginkan.

Pada perencanaan strategis, dilakukan perumusan visi, yang melibatkan unsur 
perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, LSM lokal dan kalangan 
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perguruan tinggi, serta beberapa peninjau. Di tahap ini dihasilkan sejumlah rencana 
tindak lanjut, yang menjadi pedoman para-pihak yang terlibat dalam tim. 

Lokakarya besar menghasilkan sebuah tim kecil terdiri dari Kepala Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan, ornop Lembaga Olah Hidup (LOH), Lembaga 
Penelitian Pengembangan Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (LP2LSEM) 
dan anggota tim sebanyak lima orang. Tim kecil memiliki mandat hingga 2006 
dan bertanggung jawab mengendalikan dan memfasilitasi hasil-hasil lokakarya 
besar. Dengan adanya tim kecil, maka Tim Persiapan melebur menjadi Forum 
Kehutanan Multipihak Sumbawa. 

Pada 2003, Tim Persiapan Program Kehutanan Multipihak menerbitkan laporan 
lokakarya besar, yang menyebutkan bahwa persoalan kehutanan terletak pada 
pola pendekatan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara 
penuh.7 Laporan ini merekomendasikan agar pemerintah melibatkan berbagai 
pihak dalam menetapkan visi dan strategi pengelolaan hutan di Sumbawa. 
Rekomendasi penting lainnya adalah: (1) penghentian dan penangguhan 
ijin penebangan kayu dalam kawasan; (2) penyelesaian sengketa lahan, 3) 
peningkatan anggaran sektor kehutanan; (4) kemitraan terpadu yang didukung 
oleh pemerintah dan masyarakat; (5) kebijakan yang harus mengedepankan 
aspek kelestarian dan keberlanjutan; (6) penegakan hukum; (7) kearifan lokal. 
Laporan juga mencantumkan 50 prioritas kegiatan di 6 Sub DAS. 

Dokumen perencanaan strategis tim ini menjadi acuan para-pihak untuk dapat 
memberikan kontribusi kegiatan penyelamatan hutan Sumbawa sesuai tugas 
pokok dan fungsi masing-masing. Format ini menyiratkan bahwa pendekatan 
multipihak itu akan memadukan berbagai program pemerintah dan inisiatif 
masyarakat. 

ANTArA JANJI DAN KoMITMEN

Forum Kehutanan Multipihak ternyata tidak berfungsi karena pemerintah tidak 
memenuhi janjinya dalam memenuhi anggaran yang dibutuhkan. Karenanya, 
program kehutanan multipihak sempat terhenti selama dua tahun.

Yang menarik, Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai salah satu pihak 
penggagas utama program kehutanan multipihak di Sumbawa justru tidak 
mencantumkan hasil lokakarya multipihak dalam anggaran kerjanya. Padahal, 
tim kehutanan multipihak dikukuhkan melalui surat keputusan bupati. 
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Pengabaian hasil lokakarya menimbulkan implikasi buruk pada pelaksanaan 
program kehutanan multipihak di Sumbawa.

Hemmati mengklasifikasikan proses resmi seperti di atas sebagai aspek struktural 
proses multipihak.8 Menurut Hemmati, proses multipihak harus terkait dengan 
proses pengambilan keputusan resmi baik di pemerintahan, lintas lembaga 
pemerintah maupun para-pihak yang berkepentingan lainnya. Karenanya proses 
multipihak hendaknya diselaraskan dengan proses perencanaan pembangunan 
lainnya.

Pengalaman membangun proses kehutanan multipihak di Sumbawa menunjukkan, 
bagaimana sebuah kesepakatan multipihak ternyata tidak memicu para-pihak 
untuk melakukan aksi bersama.  Suatu aksi kolektif antar-individu atau kelompok 
dapat berlangsung, jika manfaat yang diperoleh atau diharapkan oleh para-pihak 
lebih besar dari biaya yang harus ditanggung.9

Tidak bekerjanya kesepakatan lokakarya multipihak Sumbawa diduga karena 
belum memberikan manfaat bagi instansi pemerintah, ornop, masyarakat lokal 
dan para-pihak lainnya yang terlibat. Manfaat dalam konteks ini adalah apapun 
yang dapat mendukung dan mendorong tugas pokok serta harapan para-pihak.
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Karena itu, efektivitas pendekatan politik seperti surat keputusan bupati 
atau lokakarya besar di tingkat kabupaten itu perlu dipertanyakan. Sebagai 
perbandingan, hasil kesepakatan multipihak dapat disandingkan dengan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan berbasis 
Masyarakat Nomor 25/2002.

Peraturan daerah yang didorong oleh kalangan ornop (LP3ES, Samawa Center), 
DFID dan DPRD, telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 100 juta (2003), Rp. 90 
juta (2004), Rp. 30 juta (2005). Pengucuran anggaran ini berangkat dari mandat 
hukum yang mewajibkan pemerintah daerah dan DPRD menyediakan dana 
dalam pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumbawa.

Dukungan anggaran merupakan salah satu masalah dalam mendorong kinerja 
Tim Kehutanan Multipihak. Pada tahun pertama ada dukungan anggaran, namun 
tahun berikutnya mengalami kevakuman kegiatan akibat absennya dukungan 
anggaran pemerintah. Namun demikian, Tim Kehutanan Multipihak telah dapat 
menumbuhkan inisiatif dan keswadayaan kelompok masyarakat sekitar hutan di 
beberapa SubDAS melalui kegiatan pembibitan tanaman secara swadaya.

Setelah berhenti selama satu tahun, pada awal 2004, Tim memulai kembali 
proses pembahasan proposal yang akan diserahkan kepada Program Kehutanan 
Multipihak. Pertemuan difasilitasi oleh Bappeda. Pada proses pembahasan 
proposal ini sempat terjadi pertanyaan dari Kepala Sub-dinas Bina Program 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan tentang keanggotaan tim yang berubah. 
Pada pertemuan tersebut ada dua orang anggota baru yang belum disepakati 
keanggotaannya oleh Tim, yang keduanya berasal dari ornop. Kasus ini sempat 
mencuat di media masa lokal dan memberikan dampak psikologis terhadap Dinas 
Kehutanan, karena berita tersebut menyudutkan anggota dari Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.

Pemberitaan media massa ternyata mempengaruhi proses kerja tim multipihak. 
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kemudian menolak menandatangani 
usulan kegiatan Program Kehutanan Multipihak yang akan diajukan kepada 
MFP-DFID dan Departemen Kehutanan. Padahal, Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan sebagai penanggung jawab program yang diusulkan Tim. Penolakan 
ini merupakan upaya mendesak kalangan ornop yang terlibat dalam Tim untuk 
memberikan klarifikasi atas pemberitaan di media massa.

Setelah MFP-DFID dan Departemen Kehutanan menyetujui proposal baru tim 
multipihak, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 469/2004 tanggal 
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27 Maret 2004 tentang Tim Koordinasi Kehutanan Multipihak Sumbawa. Pada 
tingkatan Tim, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pembagian 
peran pada 2002. Ornop Olah Hidup bertanggung jawab atas kegiatan 
peningkatan kapasitas, LP2LSEM melakukan kegiatan sinkronisasi kebijakan, 
Bappeda mendorong kegiatan kolaborasi perencanaan, dan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan mengembangkan kegiatan implementasi pola kehutanan berbasis 
masyarakat.

Selanjutnya, wakil Bappeda dalam tim untuk sementara nonaktif dalam 
mengkoordinasikan kegiatan koordinasi perencanaan, karena banyak tanggung 
jawab yang melekat dalam tugas pokok di Bappeda. Sehingga tanggung jawab 
Bappeda di Tim Kehutanan Multipihak Sumbawa sementara diambil alih oleh 
Tim Pelaksana bersama KSDA Wilayah II Sumbawa.

Sejumlah kesepakatan dicapai oleh Tim untuk menjalankan kegiatan dengan 
Samawa Center, sebuah ornop lokal yang sedang mendorong pelaksanaan 
pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Sumbawa. Kesepakatan ini 
dituangkan dalam nota kesepahaman yang berisi tentang kegiatan di tiga lokasi 
pendampingan bersama. Tim Kehutanan Multipihak Sumbawa juga membangun 
kesepakatan dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai bentuk keterlibatan 
sektor swasta dalam proses-proses multipihak.

ProSES PELEMBAgAAN KEHUTANAN MULTIPIHAK

Proses pelembagaan pendekatan multipihak di Sumbawa yang dilakukan melalui 
Surat Keputusan Bupati, ternyata belum berhasil. Keputusan bupati ternyata tidak 
cukup mendorong partisipasi instansi pemerintah dalam proses multipihak.

Menurut Hemmati, proses multipihak merupakan suatu proses membawa semua 
pihak pada format baru untuk memungkinkan menemukan keputusan bersama 
yang berkualitas.10 Idealnya, para-pihak yang terlibat dalam proses multipihak 
harus bersandar pada pengakuan akan pentingnya kesetaraan dan akuntabilitas.

Proses multipihak di Sumbawa, dilihat dalam perspektif Hemmati, masih 
membutuhkan penyempurnaan dari sisi proses dan metodologinya. Salah satu 
syarat penting proses multipihak adalah adanya pengalaman kerja kolaboratif 
pada skala kecil, sebagai modal bagi terbangunnya kerja multipihak yang lebih 
kompleks dan menuntut komitmen yang tinggi.
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Menurut Zaini dan Surjanto, hambatan yang ditemui dalam proses membangun 
kelembagaan multipihak di Sumbawa ini antara lain masih belum bekerjanya 
aturan internal lembaga dan belum terintegrasinya proses multipihak dalam 
sistem perencanaan pembangunan daerah.11 Proses multipihak itu sesungguhnya 
merupakan seni memadukan antara proses-proses informal dan proses-proses 
formal. 

Proses pelembagaan tim kehutanan multipihak memerlukan payung hukum 
yang kuat. Payung hukum ini akan menjamin komitmen para-pihak dalam 
mengalokasikan sumberdayanya. Untuk itu forum multipihak dapat bertumpu 
pada peraturan daerah yang telah ada, misalnya pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah 
Nomor 22 tentang PSDHBM:

“Forum Hutan Masyarakat melibatkan multipihak dari kalangan pemerintah, perguruan 
tinggi, LSM yang bergerak di bidang kehutanan dan pelestarian lingkungan dan wakil-
wakil masyarakat setempat yang terlibat dalam PSDHBM”

Proses multipihak dengan pihak pemerintah, sering tidak menentu. Proses 
multipihak yang telah terbangun dengan baik, bisa tiba-tiba memburuk hanya 
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karena pejabat yang bersangkutan itu dimutasi atau sedang sibuk mengerjakan 
kegiatan lainnya. Itu mengisyaratkan, proses multipihak dengan pendekatan 
perseorangan itu perlu dilakukan secara terus-menerus.

BErcErMIN DArI PENgALAMAN

Kolaborasi Para-pihak

Perwakilan kelompok dalam tim kehutanan multipihak memiliki pandangan, latar 
belakang, kewenangan/kekuasaan serta kemampuan yang berbeda. Perbedaan 
ini bisa menimbulkan konflik dan memperlambat proses pengambilan keputusan 
bersama. Karena itu, ada baiknya perwakilan masyarakat, LSM, pemerintah, 
perguruan tinggi dan DPRD memiliki pengalaman bekerja dengan pihak-pihak 
yang berbeda pada skala yang lebih kecil. Pengalaman berbeda dapat membantu 
membangun proses multipihak yang berkualitas.

Implementasi Kesepakatan

Tim Kehutanan Multipihak telah membuat rekomendasi perencanaan strategis 
dan kegiatan prioritas melalui lokakarya bertahap. Walaupun proses lokakarya 
dihadiri oleh para-pihak namun hasil kesepakatan lokakarya ternyata tidak 
digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program di masing-masing 
organisasi atau kelompok. Karenanya, perencanaan lokakarya hendaknya dibuat 
lebih matang dan melibatkan para-pihak untuk menentukan proses dan materi 
lokakarya.

Ketergantungan pada Pendanaan

Tim multipihak mengandalkan dana pihak luar, dan kegiatan tim ini sempat 
berhenti dua tahun karena ketiadaan dana. Pelajaran ini penting untuk melakukan 
lobby kepada penentu kebijakan dalam kaitannya dengan ketersediaan anggaran 
di pemerintah dan lembaga masing-masing. Pada akhirnya, bila proses multipihak 
memang dirasakan bisa memecahkan masalah politik, ekonomi dan sosial 
hendaknya menjadi tanggung jawab Bappeda dan DPRD untuk memasukkan 
kegiatan multipihak dalam mata anggaran pembangunan. 

Kesenjangan Kekuasaan
Walau proses penjajakan dan pertemuan dirancang dengan prinsip-prinsip 
partisipasi, kegiatan multipihak tetap dikuasai oleh para penguasa. Karena itu 
proses multipihak hendaknya mengembangkan proses dua kamar. Kamar pertama, 
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adalah kamar melatih semua pihak terampil berkomunikasi interpersonal dan 
bernegosiasi melalui pendidikan, latihan dan studi banding yang konstruktif. 
Kamar kedua, adalah kamar politik di mana setiap pihak memanfaatkan betul 
kekuatan dan kelemahannya dalam mempengaruhi para-pihak untuk mendukung 
kepentingannya. Pada akhirnya proses multipihak adalah latihan menuju tatanan 
masyarakat yang lebih demokratik, transparan dan akuntabel. 
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Desa Baru Pelepat, di perbatasan Taman Nasional Kerinci Seblat, berpenghuni 
sekitar 650 jiwa. Sumber pendapatan utama masyarakat desa ini adalah hasil 
hutan dan sumberdaya alam lainnya seperti berladang. Namun masyarakat 
menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengaturan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam. Mereka mengeluhkan, misalnya, belum adanya 
aturan yang jelas tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan dan 
lahan. Dari 4.750 ha hutan di desa ini baru 780 ha (16%) yang diatur dalam 
Peraturan Desa.

Seorang anggota masyarakat di dalam sebuah pertemuan di Desa Baru Pelepat 
mengatakan: “Kami indak biso mambuek aturan-aturan di dalam ladang kami jiko’ 
ladang itu indak tau uteh jo batehnyo”. Artinya, masyarakat desa tidak bisa membuat 
peraturan tentang pengelolaan sumberdaya alam tanpa adanya kejelasan 
batas wilayah desanya. Pernyataan senada juga disampaikan pada lokakarya di 
Kabupaten Bungo yang membahas tentang tataruang desa. Salah satu kesimpulan 
penting dari pernyataan itu: kejelasan tentang batas-batas wilayah desa sangat 
diperlukan dalam merancang aturan pengelolaan sumberdaya alam.

Tulisan ini mencoba memaparkan proses penegasan wilayah kelola yang 
dilakukan masyarakat Desa Baru Pelepat, serta hikmah yang diperoleh dari 
proses negosiasi dalam penegasan wilayah kelola. Sebagian wilayah Desa Baru 
Pelepat berbatasan dengan wilayah lima desa tetangga, sehingga penegasan batas 
di kawasan hutan dapat menjadi salah satu sumber konflik dengan desa tetangga. 
Selain potensi hutan (kayu atau non-kayu), ada beberapa sumberdaya alam lain 
yang dapat menjadi sumber pertengkaran akibat ketidakjelasan batas antardesa: 
lahan pertanian, kekayaan desa berupa bahan tambang, batu bermotif (suiseki), 
pasir dan sebagainya. Sementara itu, persoalan batas juga diperumit oleh adanya 
perbedaan antara batas administrasi dengan batas wilayah adat.

Ternyata soal seperti ini terjadi juga di banyak desa lain Indonesia, misalnya di 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Malinau, Kalimantan Timur. Menurut pengamatan 
Tim Pengelolaan Hutan Bersama Hulu Sungai Malinau dalam hasil penelitian 
pemetaan partisipatif yang diterbitkan CIFOR pada 2002, konflik umumnya dipicu 
oleh perebutan lahan yang mengandung sumberdaya alam dengan nilai tinggi (batu 
bara, kayu, dan hasil hutan non kayu seperti sarang burung atau kayu gaharu).1 

Motif mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan ganti rugi tanah juga sering 
mendorong pihak tertentu mengubah kesepakatan batas desa, sehingga memicu 
konflik yang lebih parah. Setidaknya ada tiga hal yang sering menjadi halangan 
penyelesaian permasalahan batas antardesa di daerah ini, yakni: (1) adanya 
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masyarakat yang tidak setuju dengan kesepakatan yang dicapai; (2) ada desa yang 
tidak melakukan persiapan; dan (3) kurangnya keterwakilan masyarakat desa dalam 
proses negosiasi.

Ternyata negosiasi merupakan hal yang penting untuk menegaskan batas wilayah 
desa yang dapat diterima oleh semua pihak. Tetapi negosiasi memerlukan 
persiapan, baik di dalam maupun di luar desa. Berdasarkan pengalaman di Desa 
Baru Pelepat, negosiasi antardesa perlu direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan 
diawali dengan pertemuan desa dalam membicarakan langkah-langkah yang 
perlu dilakukan untuk bernegosiasi. Selain itu, juga perlu dipersiapkan alat bantu 
visual seperti peta.

Peta menjadi alat bantu yang penting di dalam bernegosiasi antardesa yang 
berbatasan. Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Baru Pelepat sebelum bernegosiasi adalah membuat peta desa dengan tema 
batas wilayah desa. 
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Dalam tahapan pembuatan peta, banyak hikmah yang diperoleh masyarakat, yang 
berhubungan dengan peningkatan pengetahuan kelompok masyarakat tentang 
desa mereka. Saat membuat peta, mereka juga belajar menggali informasi secara 
adat tentang batas-batas wilayah, melaksanakan survei lapangan dan menjadi 
tahu ada wakil masyarakat desa yang menguasai teknis pembuatan gambar peta. 
Semua pihak terlibat dalam proses belajar itu: aparat Pemerintah Desa, Badan 
Perwakilan Desa (BPD), lembaga adat, para remaja Karang Taruna dan kaum 
perempuan.

PEMBUATAN PETA 

Pembuatan Sketsa Desa

Pembuatan sketsa batas desa diawali dengan sketsa batas empat dusun di Desa Baru 
Pelepat. Informasi mengenai titik batas diperoleh melalui berbagai pertemuan 
formal dan informal. Ketika sketsa seluruh dusun selesai, barulah dilanjutkan 
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dengan pembuatan sketsa desa, dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh 
kelompok kepentingan. Kehadiran kelompok kepentingan ini berguna untuk 
saling melengkapi informasi, bertukar pendapat dan membangun kesepahaman 
bersama. Setelah ada kesepahaman, sketsa desa dapat ditandatangani sebagai 
tanda kesepakatan yang dicapai.

Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk memeriksa ketepatan titik batas yang sebenarnya 
di lapangan, dan untuk mendapatkan data koordinat geografis batas desa dengan 
menggunakan alat Global Positioning System (GPS). Survei dilakukan oleh 
wakil kelompok masyarakat desa yang dipilih dalam pertemuan desa. Mereka 
didampingi tim desa serta aparat Kecamatan Pelepat dan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten Bungo. Aparat pemerintah membantu komunikasi, 
menyediakan peralatan serta membantu teknis penggambaran peta.

Pembuatan Peta Persepsi

Data survei lapangan digunakan untuk membuat peta persepsi desa. Penyebutan 
peta persepsi dianggap penting karena dibuat berdasarkan persepsi masyarakat 
Desa Baru Pelepat dan belum disepakati oleh desa-desa tetangga. Dalam tahap 
ini proses negosiasi juga terjadi di kalangan warga, jika ada perbedaan pendapat 
tentang batas desa yang telah digambar pada peta.

Salah satu contoh perbedaan persepsi antarwarga adalah mengenai batas barat 
desa. Menurut Pak Arif, salah satu Tokoh Adat: “Batasnya adalah Muaro Sungai 
Sikapeh Kecil, yang didasarkan pada kesepakatan antara Desa Baru Pelepat 
dan Desa Batu Kerbau ketika bersama-sama merintis pembukaan jalan umum”. 
Namun pendapat tersebut dibantah oleh Tokoh Adat lain yaitu Pak Gani, 
yang mengatakan bahwa sesuai aturan adat, batas Desa Baru Pelepat dengan 
Batu Kerbau adalah Muaro Sungai Sikapeh Godang. Setelah melalui beberapa 
pertemuan desa, akhirnya tercapai kesepakatan mengenai letak batas, yang 
kemudian dituangkan pada peta.

Pengesahan Peta

Tanda persetujuan kesepakatan atas peta yang dibuat dinyatakan dengan 
penandatanganan peta oleh wakil para-pihak. Sebelum ditandatangani, para 
wakil diminta mencermati peta tiga dimensi (peta miniatur tentang kondisi 
wilayah desa), untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Peta persepsi ini 
bukan suatu hal yang tidak dapat diubah, tapi hanya sebagai alat bantu dalam 
bernegosiasi dengan desa tetangga yang berbatasan.
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Untuk bernegosiasi diperlukan persiapan. Pertemuan Desa Baru Pelepat 
diperlukan untuk membentuk tim negosiasi dan menyusun rencana negosiasi 
dengan desa tetangga yang berbatasan. Tim negosiasi dipilih dengan kriteria: 
memahami karakter dan kondisi desa tetangga. Agenda lainnya adalah penentuan 
waktu dan tempat negosiasi.

Langkah berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak 
kepentingan di desa tetangga dan pemerintah. Berdasarkan pengalaman, semua 
tahap penyampaian maksud dan tujuan negosiasi selalu mendapat tanggapan 
positif dari pihak lain di luar desa, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak 
desa tetangga yang berbatasan.

Negosiasi dapat dilakukan di tempat yang disepakati kedua belah pihak desa 
yang berbatasan. Pengalaman Desa Baru Pelepat, tempat bernegosiasi pernah 
dilakukan di Desa Baru Pelepat dan di Kantor Kecamatan. Pemilihan tempat 
ini dipengaruhi oleh jarak antardesa yang berbatasan dan persiapan teknis 
pertemuan, seperti konsumsi dan perlengkapan pertemuan lainnya.
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Hasil negosiasi dapat berupa kesepakatan, yang dituangkan di dalam berita acara 
pertemuan yang meliputi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Rencana 
tindak lanjut dapat berupa negosiasi lanjutan atau kesepakatan melakukan survei 
lapangan untuk penentuan batas.

Survei lapangan merupakan kegiatan bersama antara dua desa atau lebih yang 
berbatasan untuk menemukan titik perbatasan yang telah disepakati melalui 
negosiasi. Ketika titik perbatasan telah ditentukan di lapangan, selesailah 
proses negosiasi antara desa yang berbatasan. Pelaksana survei lapangan dapat 
memperoleh informasi lebih lengkap melalui perwakilan dari kedua belah pihak 
desa. Di Desa Baru Pelepat dan beberapa desa tetangganya, survei dilakukan 
oleh wakil lembaga (kelompok) masyarakat: ninik-mamak, pemuda, pemerintah 
desa dan tokoh masyarakat desa. Perlu ada perencanaan kegiatan sebelum survei 
dilakukan, dengan harapan tujuan survei bisa dicapai dengan mulus.

Setelah survei, dilakukan kegiatan sosialisasi hasil survei di masing-masing desa, 
sebagai media informasi dan refleksi kegiatan. Pengalaman Desa Baru Pelepat 
menunjukkan sosialisasi ini menghasilkan refleksi yang penting untuk rencana 
perbaikan dari kegiatan sebelumnya.

TANTANgAN

Negosiasi batas Desa Baru Pelepat dengan desa-desa tetangga dihadapkan pada 
tantangan yang tidak sedikit. Salah satunya adalah diperlukannya waktu cukup 
lama untuk menggulirkan proses multipihak ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor berikut:

Faktor alam. Sulit menjangkau titik batas karena terletak di lokasi yang jauh di 
dalam hutan. Selain itu, batas lama yang disepakati umumnya menggunakan batas 
alam secara adat, sementara orang yang mengetahui posisi pasti batas tersebut adalah 
orang-orang adat, yang umumnya sudah tua dan tidak dapat melakukan perjalanan 
lapangan yang jauh. Sehingga perlu waktu dalam pencarian batas tersebut.

Perbedaan sosial budaya antardesa. Tahap-tahap kegiatan negosiasi akan lebih 
mudah dilalui jika desa yang berbatasan memiliki sejarah adat atau rumpun 
adat yang sama. Dan sebaliknya, perlu ada proses saling memahami yang 
membutuhkan kesabaran jika ada perbedaan adat istiadat antardesa. Salah satu 
kendala yang ditemui adalah media komunikasi. Pada kondisi di Desa Baru 
Pelepat dan desa-desa sekitarnya komunikasi yang efektif hanya dapat dilakukan 
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melalui pertemuan langsung. Pernah menggunakan media komunikasi berupa 
surat, tetapi tidak banyak membantu.

Perbedaan persepsi dan motif. Proses negosiasi kadang diwarnai ketegangan, 
misalnya akibat keinginan sebuah desa untuk memiliki wilayah yang lebih luas. 
Klaim ini juga diperumit oleh adanya perbedaan persepsi batas wilayah, misalnya 
batas wilayah secara adat dan secara administratif.

Kendala komunikasi. Ada sumbatan komunikasi antardesa. Sering pula terjadi, 
komunikasi yang sudah terjalin itu putus begitu saja akibat ada pergantian staf 
pemerintah yang selama ini menjadi penghubung antara dua desa.

Ketergantungan terhadap fasilitator kegiatan. Jumlah kelompok kepentingan 
yang perlu difasilitasi cukup banyak, sementara jumlah fasilitator (pendamping) 
itu terbatas. Ini menuntut adanya perangkat desa yang memiliki kemampuan 
melakukan kegiatan penentuan batas desa. Perlu pula dibentuk perwakilan 
masyarakat desa yang paham tentang batas wilayah, agar proses penegasan tata 
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batas dapat berlanjut ketika fasilitator (pendamping) desa tidak berada lagi di 
desa.

Jarak antardesa dan kemampuan pendanaan. Tahapan kegiatan penentuan 
batas desa menuntut pertemuan yang tidak hanya sekali, perlu ada musyawarah 
beberapa kali. akibatnya, kebutuhan biaya transportasi meningkat. Sementara itu, 
pertemuan antardesa memerlukan keterlibatan tiap wakil kelompok kepentingan, 
yang menyebabkan biaya konsumsi meningkat. 

Birokrasi dan aspek legal. Mendapatkan legalitas dari Pemerintah Kabupaten 
Bungo menjadi tantangan tersendiri, karena belum tersedia program Pemerintah 
Kabupaten dalam penegasan batas wilayah desa secara partisipatif, dan lemahnya 
koordinasi lintas sektoral. Selain itu, sebagian kegiatan pemerintah cenderung 
mengejar ‘target proyek’ sehingga terburu-buru dan tidak mengutamakan proses 
multipihak.2

MANFAAT

· Diperolehnya batas yang jelas, sehingga memperkecil kemungkinan konflik 
dengan beberapa desa tetangga di masa yang akan datang. 

· Adanya kesamaan pandangan masyarakat desa tentang batas wilayah desa. 
Desa juga memiliki dokumen yang berhubungan dengan batas desa. 

· Adanya pengalaman berinteraksi dengan pihak lain di luar desa, bukan hanya 
dengan desa tetangga tetapi juga dengan pemerintah daerah.

· Adanya pengalaman dalam menyusun kegiatan yang dimulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan refleksi hasil kegiatan. 

· Perbedaan persepsi yang didiskusikan secara terbuka dalam pertemuan desa 
ternyata membawa beberapa manfaat positif, yaitu keterbukaan antartokoh 
adat untuk menerima pendapat orang lain, dan masyarakat desa terutama 
generasi muda lebih paham sejarah dan letak batas desa mereka.
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“Jika hutan dipahami sebagai rimba belantara seperti di Papua dan Kalimantan, 
maka di Flores Timur tidak ada hutan,” tutur Yakobus Seng Tukan, seorang 
petani dari Komunitas Lewolema, Flores Timur. Ini perwujudan perlawanan para 
peladang yang tinggal di kawasan hutan lindung Ilepadung Nedot. Mereka telah 
turun temurun tinggal di tanah leluhur, yang kini ditetapkan sebagai kawasan 
hutan negara.

Inilah akar kekisruhan kehutanan di Flores Timur. Pemerintah menetapkan 
kawasan hutan lindung dengan nama kawasan Ilepadung-Nedot; sebaliknya 
masyarakat menyebut kawasan itu sebagai newa atau hutan tanah ladang.

Konflik antara pemerintah dan komunitas adat mengundang kepedulian Forum 
Solidaritas Swadaya Masyarakat (FSSM) NTT di Maumere dan Yayasan 
Pengkajian Pengembangan Sosial (YPPS) di Flores Timur untuk menggagas 
program kehutanan multipihak. Sebuah inisiatif yang ingin mempertemukan 
para-pihak yang berkonflik untuk duduk, berdialog dan mencari solusi terbaik 
bersama.

Program ini sesungguhnya suatu arus balik bagi YPPS. Sebelumnya, YPPS 
dikenal sebagai organisasi advokasi hak-hak petani. Implikasinya, mereka aktif 
melakukan kampanye, demonstrasi dan pendidikan kritis bagi rakyat. Pada 
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gagasan multipihak, YPPS harus mengubah gaya bekerja dengan menonjolkan 
diri sebagai fasilitator semua pihak.

Pada prakteknya, FSSM lebih kuat berperan sebagai fasilitator dialog-dialog 
multipihak dan YPPS berperan pada persiapan organisasi komunitas melalui 
pendidikan dan pengembangan kapasitas. Kegiatan persiapan organisasi penting 
untuk membangun dialog dengan para pihak terutama pemerintah daerah dan 
instansi teknis.

KEArIFAN ADAT vErSUS KEBIJAKAN NEgArA

Pemikiran Program Kehutanan Multipihak di Flores Timur berangkat dari 
adanya cara pandang yang berbeda antara komunitas lokal dan pemerintah. 
Perbedaan perspektif ini belum pernah dibicarakan terbuka antar pihak-pihak 
yang berkonflik. Mereka masing-masing memegang teguh nilai-nilai mereka 
yang berkenaan dengan hutan.

Perspektif Masyarakat Lewolema 

Lewolema adalah komunitas masyarakat adat di Kabupaten Flores Timur, Nusa 
Tenggara Timur. Masyarakat Lewolema memiliki kebudayaan berladang yang 
berhubungan erat dengan kebudayaan hutan.

Misalnya, hutan disebut sebagai Ema Ile Bapa Woka (Ibu Gunung, Ayah Bukit-
Bukit). Mereka percaya hutan di perbukitan hingga ke puncak gunung adalah 
orang tua mereka. Karena itu, hutan wajib dihormati, sebab hutanlah yang 
menyediakan sumber air dan sumber penghidupan lainnya.

Yakobus Seng Tukan menuturkan, masyarakat Lewolema melukiskan fungsi 
hutan dalam ungkapan “Ema ile Bapa woka tite, taan teken tenu hegulen ne lera 
bau” [hutan sebagai ibu gunung dan ayah bukit kita, yang memberi makan pagi 
hingga sore]. Selain itu hutan dan gunung bukit disebut juga Koton Rata Ema 
Naen, Nogo Ema [rambut kepala ibu]”.1

Masih menurut Yakobus Seng Tukan, untuk melukiskan keutuhan hubungan 
antara petani Lewolema dan hutan dikenal istilah kiasan ihik noon temuit [bagaikan 
daging ujung jari tangan dan kuku yang melekat padanya]. Bila masyarakat 
merusak hutan maka ia pun sebenarnya sedang mencemarkan para leluhur atau 
melukai diri sendiri.
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Untuk itu masyarakat Lewolema memiliki cara tersendiri mengelola hutan dan 
ladang mereka. Mereka memiliki tahap-tahap pengelolaan ladang dan hutan. 
Tahapan ini mencerminkan irama alam dan kedekatan mereka dengan Ama Lera 
Wulan, Ina Tana Ekan [Bapa Matahari Bulan, Ibu Bumi Tanah].2

Dari segi ketahanan dan keberlanjutan kehidupan komunitas, hutan juga disebut 
Kebang Lewo, yang berarti Lumbung Kampung. Penghayatan ini berangkat dari 
fakta ketika hutan diolah sebagai ladang, ia memberikan bahan pangan untuk 
kehidupan warga komunitas. Setelah langit Ama Lera Wulan menurunkan hujan 
dan bumi, ladang disebut Ina Tana Ekan karena menumbuhkan tumbuhan dan 
mengeluarkan sumber-sumber air. Dari hutan diperoleh kayu dan tali sebagai 
bahan bangunan rumah tinggal, lumbung pangan, pondok dan kandang ternak. 
Dari hutan pula tersimpan bahan makanan cadangan di musim paceklik, seperti 
ubi-ubian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan dan satwa.

Hutan memang tidak dibudidayakan secara intensif 
karena masyarakat memanfaatkan hutan secara 
ekstraktif. Karena, lahan hutan yang dibiarkan begitu 
saja, bukan berarti itu tanah kosong. Lahan-lahan 
itulah justru lumbung yang tersembunyi.

Menurut Romo Frans Amanue, Ketua Komisi Keadilan 
Perdamaian, Keuskupan Larantuka, kebudayaan 
setempat yang kental dengan idiom-idiom hutan ingin 
menyatakan dengan tegas, tidak ada tanah terlantar 
di kampung mereka. ”Hutan adalah supermarket 
bagi mereka; tempat untuk mendapatkan kebutuhan 
sehari-hari,” kata Amanue pada 2004.3

Pengelolaan hutan setempat, baik sebagai ladang 
maupun sebagai sumber kayu bahan bangunan, 
dilakukan sesuai dengan aturan adat. Menurut Ama 
Hurit, Anton Ledan Hurit dan Gabriel Geken 
Ruron, tiga orang tokoh adat Lewolema, proses ini 
dimaksudkan untuk memelihara mekanisme kontrol 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Membuka ladang baru harus melalui ritus: penetapan 
lahan, pendistribusian, pengelolaan, panen dan 
menghantar hasil panen masuk kampung. Inilah 
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simbol interaksi antara manusia, alam dan Tuhan. Ritus ini sekaligus menjadi 
media merawat keutuhan sosial komunitas, relasi antar suku dalam komunitas, 
kepentingan umum komunitas, serta penegasan kembali sejarah penguasaan 
lahan dan wilayah komunitas. Inilah proses rekonsiliasi sosial.4

Kebudayaan pertanian di Indonesia bukan semata sebagai aktivitas ekonomi, tetapi 
juga menyangkut sistem nilai sosial budaya.5 Kebudayaan petani menyangkut 
kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan 
sumbangannya kepada perekonomian secara keseluruhan.

Perspektif Negara 

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara mendapat 
mandat mengatur pengelolaan sumberdaya alam bagi kesejahteraan rakyat. 
Dari pasal payung ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) Nomor 5/1960 dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dan 
berbagai paket UU lainnya tentang pengelolaan sumberdaya alam. Perangkat-
perangkat hukum inilah yang setidaknya menjadi pegangan pemerintah mengatur 
pengurusan sumberdaya alam, termasuk hutan.

Dalam interaksi antara para petani dan aparat negara di daerah, undang-undang 
selalu menjadi argumentasi pemerintah dalam menjelaskan mengapa suatu 
kawasan ditetapkan menjadi kawasan hutan negara. Jika masyarakat membuka 
kebun baru di hutan, Dinas Kehutanan melarangnya. Bahkan dalam beberapa 
kejadian, dilanjutkan dengan penangkapan dan hukuman penjara.

Ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat amat kentara di ruang 
pengadilan. Masyarakat selalu membela diri bahwa ladang-ladang mereka berada 
tanah leluhur mereka. Sebaliknya, pemerintah menilai mereka telah melanggar 
aturan negara.6

Persoalan Klasik yang Tak Pernah Terselesaikan

Perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat adat sering tak terselesaikan 
dengan tuntas. Pemerintah menggunakan politik kekuasaan dan hukum 
positif untuk mematahkan semua argumentasi rakyat. Sebaliknya, masyarakat 
memanfaatkan kekuatan sejarah, asal usul, kebudayaan dan hukum adat untuk 
mempertahankan hak-hak atas sumber agrarianya.

Selain ketegangan posisi, terjadi pula perbedaan kepentingan antara pemerintah 
dan masyarakat. Pemerintah berkepentingan menjaga dan memperluas kawasan 
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hutan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup serta kepentingan ekonomi 
yang lebih luas. Sebaliknya masyarakat berkepentingan dengan kegiatan pertanian 
(pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik pangan maupun sandang) serta ritus-
ritus adat. Selain kepentingan pemerintah dan masyarakat, banyak kelompok 
kepentingan yang lain seperti sektor swasta yang membutuhkan kayu konstruksi 
untuk pembangunan daerah atau konversi hutan menjadi lahan perkebunan atau 
pertambangan.

Kekacauan politik dan ekonomi nasional pada 1998 memberikan kesempatan 
kepada gerakan masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur untuk tumbuh dan 
menguat. Untuk itu, YPPS turut terlibat dalam advokasi pengelolaan sumberdaya 
alam melalui Jaringan Gerakan Masyarakat Adat (JAGAT). Jaringan ini berhasil 
mengangkat masalah-masalah masyarakat adat menjadi agenda utama masyarakat 
sipil di Indonesia melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kegiatan advokasi masyarakat sipil menyebabkan ketegangan antara pemerintah 
daerah dan masyarakat adat kian meruncing. Keberanian masyarakat adat 
menduduki kawasan hutan negara untuk direbut, ditanam dan dikelola, 
memperoleh tantangan keras dari aparat pemerintah daerah dengan bantuan 
polisi serta militer. Bahkan banyak anggota masyarakat ditangkap, diadili, dan 
dipenjara.

Situasi ini menyebabkan kondisi masyarakat adat kian terpuruk. Publik 
lebih banyak menyudutkan masyarakat adat yang dituduh sebagai perambah 
hutan. Sebaliknya, pemerintah daerah pun pada situasi yang gamang, karena 
desentralisasi politik tak disertai kewenangan yang jelas dalam pengelolaan 
hutan. Ada ketegangan hukum antara Undang-Undang Otonomi Daerah dan 
Undang-Undang Kehutanan.

MULTIPIHAK MEJA BUNDAr

YPPS menggagas pendekatan kolaboratif yang mengutamakan semangat dialog. 
Proses ini diharapkan bisa mengikis rasa saling mencurigai antar pihak yang 
berkonflik.

Perubahan pendekatan bisa terjadi karena YPPS melihat peluang pada 
pemerintahan transisi yang berkuasa pascapemilu multipartai. Pada masa 
pemerintahan transisi, pola konfrontasi tak lagi efektif. Karenanya dibutuhkan 
cara-cara baru yang memungkinkan perbedaan dan ketegangan antar pihak bisa 
dibicarakan dan diselesaikan.
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Pada 2001, sebuah tim dari Program Kehutanan 
Multipihak7 berkunjung ke Flores. Mereka 
menanyakan perubahan apa yang akan dilakukan 
YPPS di bidang kehutanan setelah reformasi. 
Pertanyaan ini sesuai dengan apa yang sedang 
dipikirkan oleh aktivis YPPS. Pertama, selama masa 
orde baru, pertarungan terjadi antara pemerintah-
pengusaha dan masyarakat-ornop. Ketegangan ini 
tidak disertai solusi dan perubahan kebijakan yang 
signifikan. Ruang dialog tertutup rapat, disertai 
stigma cap ’komunis’ atau antek-antek negara donor 
bagi ornop yang bersikap kritis.

Kedua, YPPS berpikir mengembangkan dialog meja 
bundar multipihak. Dialog meja bundar adalah 
simbol kesetaraan antar pihak. Bulan madu masa 
reformasi menjadi momentum mengajak para-pihak 
duduk dan membicarakan persoalan yang mendasar 
serta mencari kemungkinan solusi baru.

Prinsip dialog meja bundar adalah: Pertama, duduk 
bersama dalam kesetaraan. Setiap pihak hendaknya 
melepaskan semua atribut kebesaran selaku pejabat, 
tuan tanah, pengusaha kaya-raya, dan lain-lain. Kedua, saling menghormati. Bila 
sebelum reformasi rakyat, petani dan buruh tani yang wajib menghormati para 
pejabat dan tuan tanah, serta tunduk pada berbagai kebijakan yang merugikan, 
maka pada proses meja bundar, setiap pihak saling menghormati dan senantiasa 
berpikir positif. Dialog meja bundar diharapkan bisa mengubah gambaran 
pemerintah: dari penguasa menjadi pelayan publik.

Setelah memaparkan gagasan meja bundar, YPPS dan Wakil Gubernur NTT, 
Drs. Frans Lebu Raya menghadiri pertemuan multipihak di Bogor, Jawa Barat. 
Pertemuan para-pihak dihadiri oleh wakil pemerintah, pengusaha, peneliti, 
ornop dan masyarakat lokal. Pada pertemuan Bogor, YPPS mulai melihat 
dan merasakan, pertemuan meja bundar amat mungkin dilakukan di Flores 
Timur.

YPPS mulai memperkenalkan gagasan meja bundar untuk mengajak para 
pihak yang bertikai agar berani membuka diri dan dialog secara berkelanjutan. 
Proses ini diharapkan bisa menata kembali carut-marut pengelolaan hutan yang 



KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan98

sebenarnya tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat 
lokal.8 Gagasan meja bundar menjadi jalan baru bagi semua pihak.

KErJASAMA MULTIPIHAK 

Gagasan multipihak digunakan sebagai strategi di Flores Timur. Cara-cara 
perlawanan langsung diperbarui dengan advokasi yang dialogis.

Implikasi gagasan meja bundar adalah diperlukannya penguatan organisasi 
rakyat. Organisasi rakyat hendaknya memiliki kapasitas maju ke proses-proses 
negosiasi dan dialog. Tanpa organisasi rakyat yang kuat, proses dialog menjadi 
proses pembantaian yang terhormat. Sebaliknya pemerintah daerah pun harus 
terbuka, profesional dan mampu berdialog. Tanpa aparat pemerintah daerah yang 
terbuka, proses meja bundar menjadi sia-sia.

Dalam proses meja bundar, semua pihak saling belajar. Rakyat akan mendapatkan 
kesempatan belajar memahami posisi dan kepentingan pemerintah. Sebaliknya, 
pemerintah bisa memahami aspirasi rakyat. Itu akan menjadi pijar dalam 
menciptakan masa depan bersama yang lebih baik.

Untuk mengelola proses meja bundar, YPPS bertanggung jawab melakukan 
kegiatan pendidikan dan pengorganisasian rakyat. Sedangkan FSSM berperan 
dalam membangun dialog multipihak. 

PINTU DIALog: SEMPAT TErKUNcI SEBELUM TErBUKA

Gagasan meja bundar ternyata tak bulat benar. Pemerintah daerah dan masyarakat 
setempat memang asing dengan gagasan dialog multipihak. Sekedar ilustrasi, 
YPPS semula percaya masyarakat adat adalah satu entitas yang padu. Ternyata 
asumsi ini meleset. Masyarakat ternyata sebuah agregrasi individual yang rumit 
dan saling berkonflik antar mereka sendiri. Terdapat pihak pemangku adat, suku-
suku, pemuda, keproyekan pemerintah, keproyekan ornop dan gereja. Cluster 
seperti ini semakin menonjol saat pemilihan umum.

Masyarakat adat di Lewolema memiliki konflik internal yang disebabkan oleh 
berbagai sejarah masa lalu. Salah satu penyebab konflik bermula dari proyek 
penanaman jambu mete pada 1980-an. Proyek pemerintah ini mempromosikan 
jambu mete bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nilai ekonomi jambu 
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mete yang tinggi mengubah tata penguasaan dan pemilikan tanah adat. Semula 
hasil kebun di atas newa adalah milik bersama. Tetapi, proyek pemerintah 
membagi newa tanpa mekanisme adat. Distribusi tanah untuk penanaman jambu 
mete ditentukan sepihak oleh pemerintah yang berasumsi tanah terlantar boleh 
ditanami jambu mete.

Namun, akibat kemiskinan dan masa paceklik yang panjang, banyak anggota 
masyarakat pergi merantau ke Malaysia. Banyak tanah orang yang sedang 
merantau menjadi lokasi penanaman jambu mete. Saat mereka kembali dari 
rantau, konflik pun meradang antara penanam jambu mete dan pemilik tanah.

Selain konflik akibat keproyekan yang salah urus, konflik antar kampung pun 
terjadi. Semisal konflik antara masyarakat Lamatou, Lewolema dan masyarakat 
Belogili yang berebut newa. Konflik sejenis pun terjadi antara masyarakat Lamatou 
dan Riangkemis –dari desa tetangga.

Di sisi lain, reformasi tidak menyentuh pemerintah daerah. Pemerintah daerah 
tetap kaku, birokratis, berpikir linier, orientasi jangka pendek dan disandera 
kepentingan politik sesaat.
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FSSM harus melakukan berbagai macam pendekatan untuk bisa berdiskusi 
dengan Bupati. Salah satu yang dipakai adalah mendekati sekretaris daerah, 
karena bupati lebih sering berada di Jakarta dibandingkan tinggal di Larantuka, 
Flores Timur. Walaupun memperoleh dukungan dari wakil bupati, gagasan meja 
bundar sulit memperoleh dukungan politik bupati.

Bupati tetap memegang kekuatan kunci dalam mempengaruhi jajaran pemerintah 
daerah dalam menanggapi gagasan dialog multipihak. Tanpa dukungan penuh 
bupati, dialog-dialog multipihak tak memiliki nyawa.

Pemerintah daerah semakin tertutup karena bupati mengeluarkan banyak 
kebijakan yang kontroversial. Bupati memperoleh sorotan media dan tekanan 
dari lawan-lawan politiknya.9 Akhirnya, Bupati menjadi semakin sulit diajak 
berdialog. Padahal tangan bupati amat dibutuhkan dalam inisiatif meja bundar. 
Karena Kepala Dinas Kehutanan Flores Timur menyatakan tidak akan terlibat 
dalam proses multipihak bila belum memperoleh persetujuan bupati; walau 
Kepala Dinas Kehutanan menyetujui gagasan dialog multipihak.

Pada 2 Desember 2002, YPPS dan FSSM menyelenggarakan Diskusi Kehutanan 
Multipihak, bertempat di Hotel Fortuna, Larantuka. Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten Flores Timur semula bersedia menjadi salah satu pembicara. Ia juga 
menjamin Bupati Flores Timur akan membuka acara dan memberikan pengarahan. 
Sehari menjelang acara diskusi dimaksud, Kepala Dinas menyampaikan 
pembatalan melalui telepon kepada panitia.

Panitia mengancam akan melakukan konferensi pers jika Dinas Kehutanan 
tidak bersedia dialog menuntaskan masalah-masalah kehutanan di Flores Timur. 
Kepala Dinas Kehutanan berkilah ia terjepit antara tekanan dari atas (Bupati) 
dan tekanan dari bawah (ornop).

Setelah dilakukan koordinasi cepat, Wakil Bupati Yohanses Payong Beda, SH, 
bersedia membuka acara diskusi multipihak. Dari berbagai instansi, termasuk 
Dinas Kehutanan yang diundang, semuanya batal datang tanpa alasan, kecuali 
Pelaksana Tugas Sekretaris Bappeda Flores Timur Drs. Theo K. Maran, MSi. Baru 
kemudian, terdengar kabar Bapak Theo mendapat teguran keras dari Kepala 
Bappeda.

Berbagai kiat dan jurus terus dilakukan agar program bisa berjalan. Setelah 
melakukan berbagai evaluasi dan analisis cara, metode dan pendekatan, maka 
disepakati untuk mempersiapkan lokakarya multipihak agar ruang yang kaku 
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dan beku ini mulai mencair. FSSM kemudian melobi Dinas Kehutanan Propinsi 
NTT. Memanfaatkan kedekatan Direktur Eksekutif FSSM E.P. da Gomes dan 
Sekretaris Daerah Flores Timur Drs. Landoaldus Mekeng, akhirnya Bupati 
merestui penyelenggaraan lokakarya multipihak.

Lokakarya Kehutanan Multipihak pada akhirnya diselenggarakan pada 27-30 
April 2003. Peserta lokakarya yang berjumlah 39 orang berasal dari berbagai 
instansi pemerintah, ornop dan masyarakat adat. Anggota parlemen daerah 
berhalangan hadir karena ada sidang-sidang dewan. Lokakarya ini berhasil 
menyepakati terbentuknya “Tim Kerja Kehutanan Multipihak Flores Timur”, 
yang di dalamnya duduk unsur pemerintah, ornop dan masyarakat, dengan Ketua 
Marthin Bulu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur. YPPS dan Yayasan 
Mitra Sejahtera bertindak sebagai fasilitator tim. Pada akhirnya, tim kerja bisa 
diterima oleh Bupati. Tim kerja mampu melakukan sejumlah pertemuan di desa-
desa, dan studi banding ke lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Gunung 
Betung, Lampung, akhir Desember 2004.

Walau Tim Kerja sudah terbentuk, namun gagasan meja bundar tetap tersendat-
sendat ketika Koordinator Forum Reformasi Flores Timur Romo Frans Amanue 
diseret ke pengadilan oleh Bupati Flores Timur Felix Fernandez pada Juni 2003. 
Situasi politik dan keamanan tidak menentu. Tim kerja multipihak tak dapat 
melaksanakan kesepakatan lokakarya. Kebanyakan pendukung gagasan multipihak 
adalah pendukung Romo Frans, maka mereka banyak diteror dan diancam dijebloskan 
ke dalam penjara. Banyak aktivis kegiatan multipihak melarikan diri keluar kota.

JALAN PANJANg BErLIKU

Membaca seluruh uraian di muka, tentu tersirat berbagai pembelajaran penting 
untuk menilai kembali proses-proses kehutanan multipihak. Watak kaku birokrasi 
pemerintahan di satu sisi dan kapasitas kelompok masyarakat di sisi lain bisa 
menjadi media refleksi.

Pertama, masyarakat bukan entitas yang sederhana. Masyarakat sedang mengalami 
perubahan sosial yang luar biasa. Proses multipihak hendaknya berangkat dari 
peta terkini situasi nyata masyarakat. Tanpa kejelasan peta sosial masyarakat, 
program kehutanan multipihak akan selalu kembali ke titik nol.

Kedua, pengembangan kapasitas memegang kunci sukses proses multipihak. Proses 
multipihak membutuhkan kecakapan baru seperti seni komunikasi interpersonal, 
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seni fasilitasi dan seni negosiasi. Peningkatan kapasitas secara bertahap akan 
membantu membangun dialog yang efektif.

Ketiga, pengetahuan lokal dapat menjadi bahan argumentasi yang luar biasa. 
Pengumpulan pengetahuan lokal dan hukum-hukum setempat bisa menjadi 
penjelasan-penjelasan baru dalam membangun saling pengertian dalam 
perbedaan sistem hukum. Proses ini bisa mendorong pada implementasi gagasan 
pluralisme hukum.

Keempat, dialog multipihak adalah sarana belajar para-pihak. Untuk itu, 
peningkatan kapasitas para-pihak menjadi kegiatan pokok; sedangkan kegiatan 
pertemuan disesuaikan dengan kepentingannya.

Kelima, politik dan kekuasaan tetap dominan. Bupati tetap memegang kunci 
perubahan di tingkat kabupaten. Adanya kemampuan mengelola kekuasaan 
bupati dapat mendorong proses multipihak menjadi lebih efektif. Sebaliknya, 
bila bupati mencabut dukungannya, proses multipihak akan berhenti di tempat, 
kecuali ada dorongan kuat dari pihak lain (khususnya masyarakat).

Keenam, proses multipihak hanya salah satu jalan menuju visi bersama. Proses 
multipihak adalah proses yang rumit, penuh dinamika, menegangkan dan 
melelahkan. Karena itu proses multipihak hendaknya bukan dijadikan tujuan 
melainkan jalan menuju sesuatu yang dibayangkan oleh para-pihak.
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Kami juga banyak terinspirasi oleh Pemda Flores Timur, dalam hal ini Bupati, 
Wakil Bupati dan Dinas Kehutanan Flores Timur, sehingga kami menjadi kreatif 
menggali dan mencoba berbagai metode di lapangan. 

cATATAN AKHIr

1 Nogo Ema berasal dari mitologi tentang asal usul padi dan jagung dan tanaman pangan lainnya di 
Lamaholot. Cerita tentang pengorbanan satu-satunya anak perempuan tunggal dari tujuh orang 
laki-laki bersaudara. Dari pengorbanan ini, muncullah di komunitas itu berbagai tanaman pangan 
untuk hidup.

2 Wujud tertinggi Masyarakat Lamaholot disebut Lera Wulan, Tana Ekan, yakni Matahari Bulan, Bumi 
Semesta. Disebut juga Ama Lera Wulan, Ina Tana Ekan, yakni Bapa Matahari Bulan dan Ibu Bumi 
Semesta. Bumi yang terdiri dari hutan, tanah dan air merupakan lambang kesuburan ibu.

3  Amanue, F.M.A. 2004. Manusia dan hutan. Dalam Baran, M.K. (ed.). Bongkar! Mitos-mitos 
Pengelolaan Hutan. YPPS. Flores Timur. Indonesia.

4  Baran, M.K. (ed.). 2004. Bongkar! Mitos-mitos Pengelolaan Hutan. YPPS. Flores Timur. Indonesia.
5  Pakpahan, A. 2004. Petani Menggugat. Max Havelaar Indonesia Foundation. Jakarta. Indonesia.
6 Dalam bulan Oktober 2002 petani dari Komunitas Lewolema dan Boru Kedang di Kabupaten Flotim 

ditangkap aparat di Flores Timur atas perintah Bupati, lalu diproses hukum dan dijebloskan ke 
dalam tahanan. Para petani ini dihukum ketika hendak mengerjakan kebun baru tahun itu. Menurut 
Dinas Kehutanan lokasi kebun baru merupakan kawasan hutan negara. Berbagai pendekatan yang 
dilakukan bersama komunitas Lewolema, melalui DPRD dan pertemuan dengan Wakil Bupati tetap 
tidak membuahkan hasil.

7 Multistakeholders Forestry Programme (MFP) adalah program kerjasama Departemen Kehutanan 
Republik Indonesia dengan Department for International Development (DFID) Kerajaan Inggris.

8 Kedua pihak utama sering bertikai demi membela kepentingan pemerintah pusat. Sebaliknya 
pemerintah pusat tidak akomodatif dengan perubahan politik yang terjadi di tingkat lapangan. 

9 Saat gagasan meja bundar mulai digulirkan, situasi politik lokal di Kabupaten Flores Timur 
sedang memanas pada 2002. Berbagai kelompok menuduh kebijakan bupati tidak berpihak pada 
kepentingan rakyat. YPPS berinisiatif mendorong terbentuknya Forum Reformasi Flores Timur. 
Forum ini kemudian terkenal amat radikal dalam memprotes kebijakan bupati yang menyimpang. 
Forum ini sempat melaporkan ketidakberesan bupati kepada Komisi Pemberantas Korupsi pada 
2004.

Foto-foto
Eko Prianto, Hasbi Berliani dan Widya Prajanthi.
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D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor).  Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan.  CIFOR, Bogor, 
Indonesia.
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Kekakuan birokrasi pemerintah, kerap dipadankan dengan ketidakluwesan dan hal-hal 
lain yang berkonotasi kurang kooperatif. Memang birokrasi bisa amat membosankan. 
Namun jika formalitas itu bisa diikuti dengan baik, dan disertai dengan hubungan 
saling percaya dan saling memahami antara para pihak termasuk pemerintah, 
pada akhir kebosanan itu justru akan muncul sebuah semangat atau malah ‘ajakan’ 
untuk berkolaborasi. Sebuah prakondisi yang amat dibutuhkan oleh setiap proses 
multipihak.

Reportase yang dituangkan dalam tulisan ini, mampu memberikan gambaran tentang 
kekakuan birokrasi dengan perspektif yang lebih positif. Itulah, yang menjadikan tulisan 
ini inspiratif. [Editor]

Pada Juli 2004, Bupati Kabupaten Bungo bersama Direktur Yayasan Gita 
Buana (YGB), Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah 
(PSHK-ODA) dan Direktur Jenderal Center for International Forestry Research 
(CIFOR) menandatangani nota kesepahaman kegiatan penelitian aksi Adaptive 
Collaborative Management (ACM) di Kabupaten Bungo, Jambi.1 Kegiatan 
penelitian ACM ini terdiri dari penelitian dan aksi kolektif berkenaan dengan 
proses multipihak pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Gagasan membuat nota kesepahaman antara Bupati dan Tim ACM ini bermula 
dari sebuah peristiwa sederhana ketika peneliti ACM membutuhkan informasi 
dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo. 
Pihak Bappeda sempat ragu-ragu memberikan informasi kepada peneliti tersebut. 
Salah seorang pejabat Bappeda pada waktu itu menanyakan apakah ada dokumen 
resmi yang menunjukkan keberadaan ACM, sehingga ia bisa lebih yakin bahwa 
data yang diberikannya nanti dapat dipertanggungjawabkan oleh ACM.

Peneliti ACM menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki ijin dari pemerintah 
pusat (melalui LIPI), dengan surat tembusan kepada pihak pemerintah 
Kabupaten, melalui Bappeda. Selain itu, sejak awal kegiatan ACM sudah 
melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya Bappeda. Namun 
Bappeda berpendapat bahwa dalam era otonomi daerah, tidak pada tempatnya 
lagi perijinan penelitian di daerah masih dikuasai pemerintah pusat, apalagi 
fokus penelitian ini dilakukan di tingkat desa dan kabupaten.

Bappeda melihat ’Tim ACM’ sebagai satu lembaga, sehingga kemudian 
menyarankan agar mendaftarkan lembaga ini secara resmi ke Pemerintah 
Daerah, melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Namun 
Tim ACM merupakan kolaborasi tiga lembaga yang masing-masing secara 
administratif sudah terdaftar di tingkat propinsi maupun nasional. Karena itu 
Bappeda kemudian menyarankan Tim ACM membuat nota kesepahaman resmi 
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dengan pemerintah daerah. Nota kesepahaman itu menjadi penting bila para 
peneliti ACM ingin memperoleh data dari dinas atau instansi pemerintah di 
Kabupaten Bungo.

Beberapa bulan kemudian pada sebuah rapat di kantor Bappeda Kabupaten Bungo, 
pejabat  Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengingatkan kembali pentingnya 
nota kesepahaman resmi yang pernah diusulkan. Tanpa nota kesepahaman, 
aparat pemerintah tetap ragu-ragu mendukung kegiatan ACM.

Setelah mengalami berbagai kendala, gagasan nota kesepahaman akhirnya 
menjadi agenda penting dalam pertemuan Tim ACM. Setelah konsep nota 
kesepahaman dibuat, Tim ACM mempromosikan isi nota kesepahaman kepada 
beberapa instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup serta Bagian Hukum 
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. Mereka setuju mendukung isi nota 
kesepahaman.
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Sumber:
- Batas Administrasi, Biro Pusat Statistik
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- SRTM 90M Elevation Data, NASAPeta dikompilasi oleh Mohammad Agus Salim, GIS Unit, CIFOR 2006
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Akhirnya, Biro Hukum menerima usulan 
konsep nota kesepahaman dari Tim 
Peneliti ACM. Biro Hukum selanjutnya 
mengundang berbagai dinas dan instansi 
pemerintah terkait untuk menerima 
masukan, saran dan kritik. Setelah itu Biro 
Hukum kembali mengundang Tim ACM 
untuk membuat usulan akhir yang akan 
diajukan kepada Bupati.

Nota kesepahaman itu berisi komitmen 
Pemerintah Kabupaten Bungo untuk 
memberikan dukungan dalam bentuk 
kebijakan, program dan fasilitas lain 
yang berkaitan dengan kegiatan ACM. 
Komitmen ini penting bagi kelancaran 
kegiatan ACM di Jambi; karena dengan 
nota kesepahaman itu kegiatan ACM telah 
memiliki payung hukum yang mengikat 
para-pihak untuk mendukungnya.
Selain penting bagi para peneliti ACM, 
nota kesepahaman memberikan ‘perlindungan’ bagi para pegawai pemerintah 
daerah yang aktif terlibat dalam kegiatan penelitian ACM. Karena banyak 
para pegawai yang telah lama terlibat dalam kegiatan ACM merasa ragu-ragu 
saat menyentuh isu-isu yang sensitif, seperti pembalakan kayu liar, hutan adat, 
penolakan perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.

Nota kesepahaman ini menjadi lebih penting pada era otonomi daerah. Walaupun 
CIFOR memiliki ijin dari pemerintah pusat untuk mengadakan penelitian di 
seluruh pelosok Indonesia, namun belum tentu diterima oleh pemerintah daerah. 
Pada era ini, Bupati memegang kewenangan kunci dalam mengatur hubungan 
antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak lain. Karena itu, ketika Bupati 
telah memberikan persetujuan; maka kegiatan apapun di daerah akan menjadi 
mudah dan lancar.

Dalam waktu yang singkat, kemanjuran nota kesepahaman ini telah terbukti dua 
kali. Pertama, saat Tim ACM menemui kesulitan dengan Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo. Kedua, saat Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan diminta terlibat dalam penyusunan naskah akademik tentang hutan 
adat desa Baru Pelepat. Naskah akademik ini merupakan landasan untuk membuat 
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peraturan daerah hutan adat Desa Baru Pelepat di Kecamatan Pelepat. Keduanya 
menjadi berjalan lancar saat TIM ACM melampirkan nota kesepahaman.

Bagi para pegawai atau staf instansi pemerintah daerah yang terlibat dengan 
kegiatan ACM, nota kesepahaman dapat membantu mereka saat menemui 
jadwal yang tumpang tindih antara keterlibatan di kegiatan ACM dan pekerjaan 
rutin sehari-hari. Ketika membuat naskah akademik tentang Hutan Adat Baru 
Pelepat yang bernama Rimbo Adat dan Rimbo Lindung Datuk Rangkayo Mulio, 
timbul sedikit persoalan; karena persoalan hutan adat tidak termasuk dalam 
prioritas program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Namun 
demikian, dengan adanya nota kesepahaman, semuanya berjalan lancar.

PELAJArAN yANg BISA DIPETIK

Pada umumnya, agak sulit untuk mendapatkan informasi di kantor-kantor 
pemerintah, karena harus ada ijin terlebih dahulu dari kepala instansi. Kesulitan 
menjadi berlipat, manakala informasi itu tersebar di beberapa kantor yang 
berbeda. Apakah harus meminta ijin kepada pimpinan setiap kantor yang akan 
dikunjungi guna mendapatkan informasi?  Tentu saja tidak perlu, bila bupati 
telah mengijinkan untuk membuka semua akses informasi kepada suatu kegiatan 
kerjasama dengan pihak luar.

Dalam era otonomi daerah, informasi tentang suatu daerah belum tentu 
dapat diperoleh meskipun sudah ada ijin dari Pemerintah Pusat. Keadaan ini 
mengisyaratkan, ketika melakukan kegiatan di suatu daerah, amat wajar apabila 
perlu menemui kepala daerah setempat terlebih dahulu, agar keberadaan di 
daerah tersebut legal. Dengan demikian, tindakan membuat nota kesepahaman 
ini merupakan langkah awal yang baik dalam menuju suatu kolaborasi yang 
bermutu.

cATATAN AKHIr

1 Kegiatan kemitraan antara CIFOR dengan dua LSM di Jambi, yaitu Yayasan Gita Buana dan Pusat 
Studi Hukum dan Otonomi Daerah (PSHK-ODA).

Foto-foto
Carol J.P. Colfer, Yayan Indriatmoko dan Yulia Siagian.
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Suku Sembilan telah mendiami wilayah Bengkulu sejak sebelum kekuasaan 
Kerajaan Majapahit menyentuh wilayah itu. Mereka menetap berkelompok 
dalam sebuah Petulai –wilayah hukum adat tempat masyarakatnya tunduk pada 
satu kesatuan aturan yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari 
masyarakat itu. Pemimpin adat dari kesatuan masyarakat hukum itu bergelar 
Ajai. Terbentuknya negara modern, telah menyebabkan Suku Sembilan terkikis 
hak penguasaan mereka terhadap wilayah hukum adatnya.

SEJArAH SUKU SEMBILAN

Suku Sembilan tidak dapat dipisahkan dari sejarah suku Rejang.1 Suku Rejang 
berasal dari sekelompok manusia yang hidupnya mengembara, meramu dan 
berburu, untuk kemudian menetap di sebuah wilayah yang disebut sebagai Renah 
Sekelawi atau Pinang Berlapis. 

Kelompok pengembara ini kemudian bercocok tanam dan hidup menetap 
secara berkelompok dengan membuat perkampungan di lembah-lembah hulu 
Sungai Ketahun – Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Setelah beberapa 
lama menetap, maka datanglah empat orang hulubalang (Biku) dari Kerajaan 
Majapahit yaitu Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bejenggo, Biku Bermano dan Biku 
Bembo. Berkat kesaktian, keluhuran budi dan kebijaksanaannya, empat orang 
hulubalang ini diminta untuk menetap dan menjadi pemimpin di masing-masing 
Petulai. Keempat orang Biku yang memimpin Petulai ini kemudian lebih dikenal 
dengan sebutan Depati Tiang Empat atau dalam bahasa Rejangnya Pat Petulai.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur 
secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, 
ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.2 Dari kedua definisi 
ini maka jelaslah Suku Sembilan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum 
adat.

Dengan kepemimpinan baru para Biku tadi, mulai disusun semua aturan-aturan 
hukum yang mengikat semua masyarakat di wilayah itu. Wilayah hukum adat 
yang semula disebut dengan Petulai, berganti nama menjadi Kutei, yang berarti 
kota, yang dalam bahasa Sansekertanya Kuta. Pengaruh kebudayaan Hindu 
sangat kuat dalam hal ini. 
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Pengaruh kebudayaan Hindu ini berkembang seiring dengan pertambahan 
penduduk yang menyebar di wilayah itu. Pola kehidupan pun sudah mulai dengan 
bercocok tanaman, berladang dan bersawah. Masyarakat juga sudah mengenal 
tulisan yang disebut dengan tulisan rencong (kha gha nga).

Kha  gha  nga

Contoh tulisan rencong atau Kha gha nga

PENENTUAN BATAS WILAyAH HUKUM ADAT
Menurut penuturan para mantan Pasirah3 yaitu Ahmad, Ali Rahman dan Kandar 
Manan, penentuan batas-batas wilayah Suku Sembilan pertama sekali ditetapkan 
oleh Rajo Megat bergelar Rajo Mudo Gunung Gedang yang merupakan anak dari 
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Sumber:
- Tutupan Lahan, Departemen Kehutanan RI, 2002
- Sebaran Sungai, Departemen Kehutanan RI, 2002
- Batas Administrasi, BPS
- Data Elevasi SRTM 90M, NASA

Peta dikompilasi oleh Mohammad Agus Salim, GIS Unit, CIFOR 2006
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Biku Sepanjang Jiwo.4 Berdasarkan cerita mereka, Rajo Megat dikirim ke Cina untuk 
belajar menentukan batas-batas wilayah adat Suku Sembilan. Sekembalinya dari 
negeri seberang dia mulai menentukan batas-batas wilayah adat Suku Sembilan 
dengan menaburkan biji-biji bano, yaitu sejenis tumbuhan umbi-umbian (Alpinia 
sp.). Penaburan biji bano ini dilakukan dengan menunggang seekor gajah yang 
menelusuri wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Suku Sembilan.

Menurut kepercayaan, bano tersebut hanya dapat tumbuh di wilayah-wilayah 
yang menjadi kekuasaan Suku Sembilan. Benih itu tak dapat tumbuh di wilayah 
adat lain. Dengan melihat tempat tumbuh bano itulah wilayah Suku Sembilan 
dipastikan.

Petunjuk lain yang biasa dipakai untuk memastikan batas wilayah adat Suku 
Sembilan adalah pertemuan dua sungai yang sering disebut Air Suwo, pohon 
pinang dan tiga macam tanaman padi. Semua tanaman tersebut tumbuh sejajar 
dan melingkari wilayah adat Suku Sembilan.
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Secara tradisional, pengaturan wilayah di Suku Sembilan meliputi beberapa hal, 
yaitu: 
· wilayah-wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, berladang, 

bersawah dan menjadi kolam ikan bersama;
· wilayah-wilayah yang dianggap keramat, seperti hutan keramat yang harus 

dijaga kelestariannya sebagai sumber air; dan
· wilayah permukiman penduduk.

Dalam wilayah yang dapat dimanfaatkan, Suku Sembilan mengenal hak komunal 
atau hak bersama. Wilayah yang dimiliki bersama ini meliputi lahan hutan yang 
dialokasikan untuk bercocok tanam di Desa Air Picung, Padang Kerbau, Air 
Putih, Air Kopras dan Ketenong.

SENgKETA WILAyAH ADAT

Pemerintah kolonial Belanda masuk ke wilayah Suku Sembilan pada 1856.5 
Masuknya Belanda ke sini tidak diwarnai dengan kekerasan, tetapi melalui 
kesepakatan antara Depati Tiang Empat dengan pemimpin Belanda yaitu Controlleur 
Pruis Van Der Hoeven. Suku Sembilan masuk dalam Karesidenan Palembang, 
sementara Belanda berjanji tidak akan merusak adat pusaka di wilayah itu.

Sengketa wilayah adat muncul setelah Pruis Van Der Hoeven digantikan J. 
V. Walland pada 1856. Penguasa baru ini tidak mengakui semua aturan adat 
yang telah dibuat. Dia juga mengubah Petulai dengan sistem Marga, sekaligus 
memberlakukan Undang-undang Simbur Cahaya di wilayah Suku Sembilan.

Sistem ini dirasa sangat memberatkan masyarakat hukum adat karena mereka 
harus membayar upeti kepada Belanda. Undang-undang Simbur Cahaya tidak 
mengatur hubungan kemasyarakatan, pola hidup, ekonomi dan sosial akan 
tetapi hanya mengatur pernikahan saja. Dalam Undang-undang itu, pernikahan 
harus dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam, yang semua pembiayaannya 
ditanggung oleh keluarga pengantin. Hal ini sangat mencekik masyarakat adat 
yang tidak mampu.

Untuk bisa melaksanakan pernikahan ini, masyarakat menjual semua yang 
mereka miliki hanya kepada pemerintah Belanda. Perlahan tapi pasti, tanah, 
rumah dan semua harta benda yang mereka miliki habis terjual. Di samping itu 
mulailah dikenal acara pesta yang di dalamnya terdapat ritual mabuk-mabukan, 
pesta dansa yang semuanya tidak mereka kenal sebelumnya.



KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan116

Setelah Undang-undang diberlakukan, banyak warga akhirnya menjadi kuli atau 
buruh akibat semua harta benda mereka dijual kepada Belanda. Dengan cara 
itulah Belanda pada akhirnya menguasai wilayah adat Suku Sembilan. Walaupun 
wilayah adat dapat dikuasai, hutan yang dikeramatkan tidak diganggu gugat dan 
diganti namanya dengan sebutan Boss Weissen (BW) pada 1860.

Setelah kemerdekaan, pemerintah pusat mengganti semua aturan yang berlaku 
pada masa kejayaan Petulai maupun pemerintahan Belanda dengan aturan baru 
yang berlaku secara nasional. Salah satu produk kebijakannya adalah Undang-
undang No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui kebijakan baru, wilayah 
Suku Sembilan dipecah menjadi beberapa desa dan aturan hukum adat tidak 
berlaku lagi. Pemerintah juga menata ulang tata pemerintahan baru dengan 
perangkat hukum yang sama sekali sangat asing bagi masyarakat Suku Sembilan.
 
Negara dan aparatnya mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 
336 dan merasa memiliki wewenang mengelola desa lewat Hak Menguasai Negara 
(HMN). Hak itu dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
dapat berjalan melalui satu komando. Ini menyebabkan pemerintah berlaku 
sentralistik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dari sinilah, ruang 
keterlibatan masyarakat nyaris tertutup rapat. Dengan itu pula negara sangat leluasa 
menguasai, mengatur dan memiliki akses atas pengelolaan sumberdaya alam. Hal 
ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Munggoro: “paradigma pembangunan 
kehutanan yang berbasis negara cenderung memberikan kewenangan penuh 
pada negara untuk mengklaim, menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan 
hutan dan kawasan hutan, sehingga secara sistemik negara menafikan klaim-
klaim masyarakat adat”.7

Dengan kekuasaan yang absolut tersebut semua aturan yang sejak turun temurun 
dianut oleh masyarakat hukum adat Suku Sembilan sedikit demi sedikit terkikis 
habis oleh semua produk hukum pemerintah. Masyarakat yang tadinya mengenal 
hak komunal mulai beralih kepada hak pribadi sehingga nilai-nilai kebersamaan 
dan kegotongroyongan yang selama ini dikenal mulai luntur. Dan perlahan-
lahan pula, mereka mulai melupakan identitas adatnya dengan kesibukan pribadi 
untuk mengurus diri sendiri. Hak dan kewenangan masyarakat hukum adat 
makin hilang setelah pemerintah menetapkan kawasan-kawasan hutan lindung, 
cagar alam dan taman nasional.8 Wilayah adat masyarakat dilikuidasi dan dibagi-
bagi ke dalam wilayah lindung. Hal ini menyebabkan wilayah yang semula dapat 
dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam berubah statusnya menjadi kawasan 
lindung (hutan lindung dan taman nasional).
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Pada 1999, Pemerintah Propinsi Bengkulu melakukan Padu Serasi Rencana 
Tata Ruang Wilayah dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Namun, partisipasi 
masyarakat dibatasi dan dilibatkan tak lebih sebagai kuli angkut material 
pembangunan tonggak-tonggak batas. Kebijakan pemerintah tersebut menjadikan 
wilayah masyarakat hukum adat Suku Sembilan semakin sempit. Tapi tak hanya 
itu. Belakangan, muncul sengketa wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara 
dengan Kabupaten Rejang Lebong karena sebagian besar wilayah adat Suku 
Sembilan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang semula 
adalah satu kesatuan wilayah hukum adat Suku Sembilan.

PErJUANgAN HAK WILAyAH ADAT

Pada awal 2003, seorang tokoh masyarakat adat Suku Sembilan, Indra Jaya, 
atas persetujuan masyarakat yang lain, meminta kesediaan Yayasan Kelopak 
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Bengkulu untuk mendampingi mereka dalam memperjuangkan hak atas wilayah 
adat mereka. Sejak itu, beberapa orang staf Yayasan Kelopak diterjunkan untuk 
menggali informasi awal mengenai konflik yang terjadi di wilayah adat Suku 
Sembilan dan keinginan untuk kembali menggunakan sistem hukum adat.

Hasil dari identifikasi awal itu menunjukkan keinginan masyarakat hukum adat 
Suku Sembilan untuk melakukan pemetaan wilayah agar wilayah adat mereka 
tergambar dengan jelas. Pemetaan partisipatif akhirnya dianggap sebagai solusi 
alternatif dalam penyelesaian sengketa wilayah adat yang terjadi.

Pemetaan partisipatif adalah salah satu cara yang sederhana untuk menguatkan, 
mengidentifikasi dan memahami keberadaan institusi dan kewilayahan asli di 
suatu wilayah.9 Di sisi lain, pemetaan partisipatif bertujuan mengenali kembali 
kondisi ruang yang sebenarnya dari suatu wilayah adat dan mendokumentasikan 
berbagai hal yang berhubungan dengan ruang yang dibangun oleh masyarakat 
sendiri, menjadi alat bukti atas klaim suatu wilayah dan bisa dibaca dengan 
mudah oleh pihak-pihak lain diluar masyarakat adat tersebut.

Kegiatan pemetaan partisipatif dimulai pada Maret 2003, diawali dengan 
membentuk tim lapangan yang semua anggotanya adalah staf Yayasan Kelopak 
Bengkulu. Tim ini terdiri dari tiga kelompok yaitu Tim A bertugas melakukan 
studi lapangan; Tim B menjadi fasilitator pemetaan; dan Tim C dengan tugas 
sebagai mediator, negosiator dan lobby antara masyarakat dengan pemerintah 
daerah. Selama kegiatan berlangsung, seluruh anggota tim tinggal dan menetap 
di Desa Kota Baru Santan, Kecamatan Lebong Atas yang dijadikan sebagai base 
camp. Hal pertama yang dilakukan para anggota tim adalah membangun ikatan 
emosional dengan masyarakat hukum adat Suku Sembilan melalui diskusi-diskusi 
informal dengan berbagai tokoh-tokoh adat, perangkat desa dan masyarakat yang 
bermukim di wilayah itu.

Setelah ikatan emosional terbangun, Tim A memulai tugas melakukan studi 
lapangan. Studi lapangan ini dilakukan dengan menggunakan metode PRA 
(Participatory Rural Appraisal) untuk mendapatkan informasi dan data penting 
mengenai keadaan wilayah yang dipersengketakan. Untuk menguji kebenaran 
dari informasi dan data lapangan tadi dilakukan diskusi-diskusi formal yang lebih 
intensif melalui FGD (Focus Group Discussion).

Setelah semua data terkumpul didapatilah sebuah kesepakatan awal yaitu 
perlunya dilakukan pemetaan partisipatif. Melalui serangkaian diskusi formal 
dan informal disepakati untuk melakukan musyawarah adat yang pertama, 
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setelah sekian lama tidak pernah dilakukan. Musyawarah adat ini bertujuan 
menyatukan pemahaman tentang peta, dan perlunya kesepakatan batas yang 
jelas antara wilayah adat Suku Sembilan dengan wilayah-wilayah adat yang 
lain dari marga lain.

Musyawarah adat inipun berlangsung sangat alot karena ternyata marga-marga yang 
lain pun menginginkan pemetaan yang sama. Hal ini menyebabkan pencapaian dan 
strategi yang pada awalnya hanya eksklusif untuk Suku Sembilan harus diubah seiring 
dengan keinginan marga-marga lain. Atas pertimbangan kebutuhan dan keinginan 
yang kuat dari masyarakat hukum adat tersebut disepakatilah pemetaan partisipatif 
di Suku Sembilan, Suku Delapan dan Selupu. Namun, karena dana kegiatan ini 
sangatlah terbatas, masyarakat hukum adat Suku Sembilan, Suku Delapan dan 
Selupu sendirilah yang menyatakan bersedia membiayai kegiatan ini.

Setelah tercapai kesepakatan, dimulailah studi lapangan lanjutan untuk 
menggali berbagai informasi penting mengenai keadaan dan kondisi marga-
marga yang lainnya. Tim A yang tadinya bertugas mengkaji Suku Sembilan, juga 
mengkaji marga yang lain yaitu Suku Delapan dan Selupu. Hasil studi lapangan 
ditindaklanjuti oleh Tim B yang bertugas memfasilitasi anggota masyarakat, 
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tokoh-tokoh adat dan perangkat desa dalam memahami peta, menggunakan 
alat pemetaan dan membuat peta. Kemudian dilakukanlah pemetaan dengan 
membentuk dua tim yang masing-masing beranggotakan 7 orang mewakili tiap 
masyarakat hukum adat.

Pemetaan memakan waktu satu bulan untuk menyusuri wilayah-wilayah yang 
dipersengketakan, wilayah hutan keramat, batas administratif kabupaten, 
hutan lindung, taman nasional dan batas administratif propinsi. Pemetaan ini 
menggunakan dua unit GPS (Global Positioning System) Garmin 12 XL. Sekembali 
dari penelusuran dan pengambilan titik-titik batas wilayah adat, tim pemetaan 
mulai membuat peta yang memakan waktu hampir dua minggu. 

Hasil dari pemetaan partisipatif diperoleh data peruntukan lahan sebagai 
berikut:10

Pembagian Kawasan Menurut Peruntukannya

No Fungsi Kawasan Jumlah (ha)

1. Cagar Alam Danau Tes 3.022,72

2. Taman Nasional Kerinci Seblat 111.035,00

3. Hutan Lindung Bukit Daun 20.077,40

4. Areal Peruntukan Lain 58.089,45

Jumlah 192.224,57

Jumlah Desa di Wilayah Adat

No. Nama Suku Jumlah Desa Wilayah Kecamatan

1. Suku Sembilan 43 Lebong Atas, Lebong Tengah, sebagian Lebong Selatan

2. Suku Delapan 24 Lebong Selatan

3. Selupu 18 Lebong Utara

Peta yang telah selesai kemudian didiskusikan lagi dengan para tokoh adat, 
perangkat desa dan masyarakat hukum adat dari berbagai marga. Hal ini dilakukan 
dengan maksud sebagai penajaman agar dimungkinkan penambahan hal-hal yang 
belum tercantum dan koreksi bila masih terdapat kekeliruan. Dengan begitu, 
peta yang telah dibuat tidak dengan serta-merta benar adanya.

Revisi dan koreksi ini pun memakan waktu cukup lama karena melibatkan 
perdebatan panjang dalam penentuan batas-batas wilayah adat. Setelah revisi 
selesai, dilakukan pembuatan peta final. Penyelesaian peta ini juga dilakukan 
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melalui overlay peta yang telah dibuat dengan peta topografi Kabupaten Rejang 
Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Akhirnya peta dapat terselesaikan 
pada awal 2004, dan diikuti dengan negosiasi oleh Tim C kepada pemerintah 
daerah agar dapat membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang didalamnya 
mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Suku Sembilan, Suku Delapan 
dan Selupu.

Namun sebelum Tim C melakukan tugasnya, pada akhir 2003, Menteri Dalam 
Negeri mengeluarkan keputusan tentang pemekaran wilayah Kabupaten Rejang 
Lebong menjadi tiga kabupaten, yaitu: Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong. 
Suku Sembilan yang dahulunya masuk ke dalam Kabupaten Rejang Lebong kini 
menjadi sebuah kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Lebong. Sempat terjadi 
kesalahpahaman dari pemerintah daerah kabupaten induk Rejang Lebong yang 
menganggap kegiatan pemetaan partisipatif tadi bertujuan untuk meloloskan 
pemekaran wilayah. Apalagi, konsep pemekaran digulirkan hampir bersamaan 
dengan selesainya pemetaan. Namun hal itu dapat terselesaikan dengan baik 
setelah diskusi intensif antara beberapa tokoh masyarakat adat dengan beberapa 
anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Pada 23 Desember 2003 resmilah Kabupaten Lebong berdiri. Kabupaten Lebong 
terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Rimbo Pengadang, Lebong Utara, 
Lebong Tengah, Lebong Selatan dan Lebong Atas. Walaupun ada secercah 
harapan dari masyarakat adat Suku Sembilan untuk dapat mempertahankan 
wilayah adat, kebudayaan dan identitasnya menyusul pembentukan kabupaten 
baru itu, perjuangan masih panjang untuk mendapatkan kembali hak atas wilayah 
adatnya. Hak adat itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat 
yang memang belum ada, dan harus ditetapkan oleh Bupati yang saat itu masih 
berstatus caretaker (belum definitif). Perjuangan untuk mendapatkan hak atas 
wilayah adat terpaksa menunggu terpilihnya para wakil rakyat yang akan duduk 
di DPRD, dan terpilihnya bupati definitif.

Bantuan semua pihak sangatlah diperlukan agar masyarakat dan pemerintah 
setempat dapat menyusun strategi pembangunan yang benar-benar berwawasan 
lingkungan. Wilayah-wilayah adat tersebut diapit dua kawasan konservasi yaitu 
hutan lindung dan taman nasional. Pembangunan harus dapat mengakomodasi 
dua tujuan sekaligus: kelestarian kawasan konservasi dan memberi manfaat sosial-
ekonomi kepada masyarakat hukum adat setempat.
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Banyak hikmah yang ditawarkan tulisan-tulisan di atas. Salah satunya adalah 
apresiasi, yaitu sebuah cara memandang persoalan, betapa pun rumitnya, secara 
amat positif. Perbedaan tidak dipacu untuk membangun pertikaian, melainkan 
menjadi titik awal untuk menemukan ‘tujuan bersama’ dari arah yang berbeda. 
Heroisme aktivis LSM, tidak cuma dimaknai secara tunggal: asal kontra 
pemerintah; melainkan bisa juga dimaknai sebagai duduk tenang dan takzim 
mendengar penjelasan pihak lain. Banyak hal, yang semula selalu dikonotasikan 
sebagai ketidakpatutan, kini bisa dilihat sebagai sebuah kewajaran yang bisa 
diterima.

Konflik 

Konflik tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Konflik tidak harus 
dimaknai sebagai proses konfrontasi, yang memilahkan dua pihak sebagai kawan 
dan lawan. Ia bisa berguna, sekurang-kurangnya untuk dijadikan ‘titik awal’ 
proses pemahaman aspirasi pihak lain. Kini konflik dipandang sebagai sebuah 
perbedaan, yang tidak hampa kesamaan. 

Perbedaan itu bisa muncul dari banyak sebab; dan setiap perbedaan akan 
digunakan untuk membangun dialog. Pertama, perbedaan persepsi. Peladang di 
Flores Timur1, memperlakukan ‘hutan’ sebagai ladang, yang mereka kelola secara 
arif. Tapi pemerintah menganggapnya itu sebagai pelanggaran, karena ladang 
itu termasuk dalam kawasan yang dianggap hutan negara. Pencari kayu bakar 
memungut ranting kayu jati, karena dianggapnya sebagai limbah kebun jati. 
Tapi petugas Perhutani menganggap mereka sebagai pencuri, karena berdasarkan 
peraturan (yang tidak dipahami rakyat), mengambil ranting kayu tanpa ijin itu 
tergolong tindak pencurian.

Kedua, perbedaan pengetahuan. Adanya pro-kontra antarmasyarakat di Desa 
Baru Pelepat mengenai perkebunan kelapa sawit menggambarkan perbedaan 
pengetahuan.2 Pelibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan3 

dan pengelolaan sumberdaya alam menjadi penting, karena ada perbedaan 
pengetahuan berkaitan dengan peran keseharian.4 

Ketiga, perbedaan tata nilai. Bagi masyarakat Dayak, kayu besi atau ulin 
(Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn) merupakan tanaman yang sangat sakral, 
dan dengan demikian perlu dipelihara secara seksama. Sementara itu, bagi 
pengusaha HPH, kayu itu justru dipandang sebagai komoditi yang memiliki 
nilai ekonomi yang amat tinggi, dan dengan demikian amat menarik untuk 
ditebang.5 Contoh lain adalah pergulatan perempuan di Desa Baru Pelepat untuk 
memperoleh pengakuan. Sementara kaum laki-laki memandang perempuan 
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sekedar sebagai pelaku kegiatan rumah tangga belaka, 
kelompok perempuan berjuang dan membuktikan 
bahwa mereka bisa mengelola lubuk itu secara lebih 
efektif dibanding dengan pola pengelolaan selama 
ini.6 Kelompok perempuan itu ternyata benar. 

Keempat, perbedaan kepentingan. Jenis konflik 
ini senantiasa muncul di semua kawasan hutan 
negara yang berbatasan dengan permukiman 
penduduk. Negara tidak mau kawasan hutannya 
diokupasi oleh masyarakat, sedangkan masyarakat 
amat membutuhkan kawasan itu untuk menopang 
kehidupannya. Kini, perbedaan itu dapat dijembatani. 
Pemerintah mulai bersedia mempertimbangkan 
masyarakat untuk bekerja di dalam kawasan hutan; 
sementara masyarakat bersedia menghormati tujuan-
tujuan pelestarian. 

Kelima, perbedaan pengakuan hak kepemilikan. 
Pengusiran masyarakat di Desa Dwikora di Lampung,7 
pengusiran masyarakat di kawasan Nipa-Nipa dan 
Nanga-Nanga di Sulawesi Tenggara8, dan perjuangan 
Suku Sembilan di Bengkulu9 untuk memperoleh hak 
atas wilayah adat merupakan gambaran jenis konflik 
ini. Pada kasus di Sulawesi Tenggara dan Bengkulu, 
sudah mulai ditumbuhkan ruang-ruang dialog.

Hutan rusak 

Selama ini, para-pihak yang peduli lingkungan amat 
berang: Pemerintah ‘mungkin’ baru akan melakukan 
tindakan pelestarian setelah hutan menjadi sama sekali 
rusak! Tanpa bermaksud membenarkan tindakan 
perusakan hutan, kerusakan sumberdaya ternyata 
bisa dipandang sebagai salah-satu pemicu untuk 
membangun ruang-kolaborasi yang dialogik. Situasi 
yang tadinya hanya menjadi sebuah kemarahan10, 
kini dimaknai sebagai ‘alat’ pembelajaran. 

Masyarakat Desa Baru Pelepat, memutuskan untuk menetapkan hutan adat sebagai 
kawasan pelestarian, justru setelah mereka melihat dampak dari proses perusakan 
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hutan, yang selama ini mereka eksploitasi secara intensif.11 Pengalaman di negara 
lain juga menunjukkan kemiripan situasi. India melakukan tindakan konservasi 
dan kolaborasi setelah melewati periode kolonialisme dan komersialisme.12 
Sedangkan Nepal menjalankan gerakan populisme setelah melewati proses 
privatisasi dan nasionalisasi.13

Transisi desentralisasi

Secara konseptual, desentralisasi itu memberikan kewenangan yang lebih besar 
kepada pemerintah daerah. Dalam prakteknya, untuk menjalankan kewenangan 
itu, masih ada kebingungan baik antara pemerintah daerah dan pusat, maupun 
antara pemerintah propinsi dan kabupaten.14 Semua tampak masih sama-sama 
canggung menangani persoalan. Penduduk asli Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga 
dipindahkan dari kawasan Taman Hutan Raya yang menjadi wewenang propinsi. 
Tapi pemerintah kabupaten membiarkan orang lain mendiami daerah yang 
terpaksa ditinggalkan penduduk asli tersebut. Soal itu, kini dipahami sebagai 
sebuah proses yang wajar timbul dalam suatu transisi ‘desentralisasi’, sebagai 
proses belajar. 

Keadilan hukum

Rakyat diusir dari kawasan hutan ‘demi hukum’. Menanggapi hal itu, para 
pihak ‘non pemerintah’ menilai sikap pemerintah terlalu kaku. Soal seperti itu 
kerap menjadi sumber pertikaian, terutama antara LSM dengan pemerintah. 
Kini muncul perspektif yang lebih apresiatif. LSM menghargai pemerintah 
yang ‘patuh hukum’ dan bebas KKN, karena justru kondisi itulah yang selama 
ini didambakan oleh rakyat. Pada saat yang sama, tumbuh kesadaran baru dari 
semua pihak - pemerintah, LSM dan masyarakat - bahwa hukum dibuat bukan 
untuk menyusahkan rakyat, tapi sebaliknya untuk memberikan keadilan kepada 
rakyat. Ketika ketidakadilan justru timbul akibat suatu ‘penerapan hukum’; maka 
muncul dorongan untuk menafsirkan hukum itu secara lebih kreatif dengan 
mempertimbangkan aspek keadilan. 

Jika memang dibutuhkan untuk membangun keadilan, hukum pun bisa diubah. 
Sikap lebih luwes juga ditunjukkan oleh pemerintah, seperti pengakuan terhadap 
perjuangan rakyat Desa Baru Pelepat untuk memperoleh pengukuhan hutan adat 
atau Suku Sembilan untuk memperoleh pengakuan wilayah adat.

Heterogenitas masyarakat

Kini para-pihak sadar, masyarakat bukanlah sebuah entitas yang homogen, dan 
karenanya reaksi atau posisi masyarakat dalam menyikapi suatu perkara bisa 
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sangat beragam. Kesadaran ini muncul, antara lain, dalam proses negosiasi batas 
wilayah Desa Baru Pelepat,15 perkembangan hukum adat ke peraturan daerah,16 
dan dampingan proses multipihak di Flores Timur.17 Pemahaman bahwa rakyat 
itu heterogen, membuat para-pihak lebih arif menyikapi sebuah proses dialog. 
Penyederhanaan ternyata tidak selalu menghasilkan proses yang sederhana.

MELEMBAgAKAN DAN MErAWAT PErUBAHAN18

Perubahan sikap dan kesadaran para-pihak seperti dipaparkan dalam buku ini 
baru memasuki tahap awal, sementara dukungan pendanaan praktek fasilitasi 
kolaborasi multipihak di beberapa tempat justru memasuki tahap akhir. Agar 
perubahan sikap dan kesadaran para-pihak tak memudar, diperlukan langkah-
langkah sistematik untuk melembagakan perubahan itu, meski misalnya tanpa 
dukungan dana dari pihak luar.

Berikut ini dipaparkan beberapa langkah yang dapat dicoba. Meski demikian, 
paparan di bawah ini tidak untuk dijadikan ‘resep’ yang kaku. Selalu diperlukan 
inovasi dan kreativitas yang terus menerus. 

Adaptif

Para pengambil kebijakan sering ditugaskan membuat peraturan atau program 
dalam waktu yang singkat, sehingga tak memiliki cukup waktu untuk mendalami 
permasalahan. Padahal pengelolaan sumberdaya alam bersifat kompleks dan 
dinamis.19 Ada unsur alam yang punya proses sendiri, ada manusia yang beragam 
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dan sarat dengan kebutuhan, dan ada saling ketergantungan dan sebab-akibat 
yang tidak linier. Pengelolaan suatu kawasan terpencil di Kalimantan Barat 
misalnya, bisa saja terkena imbas kebijakan negara-negara besar yang letaknya 
ribuan mil.20 

Maka para-pihak perlu berpikir dan bertindak lebih adaptif, menyesuaikan diri 
terhadap dinamika dan kompleksitas, melalui pembelajaran bersama yang terus 
menerus. Forum-forum multipihak mestinya ditujukan untuk menjadi ajang 
pembelajaran bersama dan tak hanya sekedar untuk membuat suatu kesepakatan 
atau rekomendasi. 

Menghormati “budaya” para-pihak

Nota kesepahaman yang disyaratkan pemerintah Kabupaten Bungo bukan 
prosedur birokrasi yang mengada-ada, namun lebih sebagai prosedur dan “budaya” 
standar. Terbukti, kegiatan lebih lancar dan didukung seluruh dinas terkait.21 
Setiap organisasi atau institusi pasti memiliki budaya dan prosedur tersendiri 
dalam beraktivitas. Maka saling memahami dan saling menghargai budaya para-
pihak yang terlibat menjadi satu faktor penting untuk berkolaborasi. 

Bangun hubungan baik dan saling percaya 

Kecurigaan dan kesalahpahaman sering terjadi tatkala diskusi hanya terjadi 
di ruang rapat, lokakarya, seminar dan sejenisnya. Para-pihak yang tak saling 
mengenal baik, dan bahkan saling bertentangan, tiba-tiba mesti duduk bersama. 
Salah mendesain proses bisa-bisa malah memperuncing perbedaan, resistensi 
dan saling tuding. Masing-masing pihak merasa paling benar. Sering para-pihak 
juga menjaga etika agar perbedaan tak meruncing, namun pertemuan menjadi 
hambar karena inti permasalahan tak tersentuh.
Sebaliknya, proses-proses multipihak atau kolaborasi formal dapat berjalan lebih 
mulus bila sudah dibangun saling percaya dan kesadaran untuk memahami serta 
menghargai pihak lain.22 Diskusi intensif dan perbincangan informal di luar wadah 
formalitas ternyata cukup ampuh membangun saling percaya dan keterbukaan 
para-pihak.23 

Kolaborasi itu butuh kesabaran

Gambaran umum dari seluruh kegiatan yang dilaporkan para penulis: proses 
berkolaborasi itu melelahkan! Sebuah jalan panjang berliku. Namun ternyata 
itu pun suatu proses belajar, yang membuat para-pihak lebih arif, berpandangan 
lebih luas dan terbuka.
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Untuk berkolaborasi, orang perlu berkomunikasi dan bernegosiasi, yang bisa 
lancar dan berbuah kesetaraan jika dilandasi teknik dan pengetahuan yang cukup 
mengenai hal-hal yang dibicarakan, dan adanya saling menghargai antar para-
pihak. Hal-hal penting yang mengemuka dari pengalaman para penulis adalah, 
komunikasi dan negosiasi bisa dilakukan di mana saja, tak mesti menunggu wadah 
formal, dan penting dilakukan sebelum memulai kegiatan.

Arah kebijakan sering dipengaruhi personalisasi kekuasaan. Pergantian struktur 
pemerintahan dan mutasi pejabat akan diiringi perubahan arah kebijakan. 
Maka upaya merawat kolaborasi juga mutlak diperlukan, setiap kali ada 
pergantian pejabat dalam struktur organisasi pemerintah. Mutasi pejabat dan staf 
pemerintahan sudah menjadi kenyataan, maka pendekatan seumur hidup juga 
menjadi sebuah kewajiban.

Kolektivitas masyarakat

Nilai penting di Indonesia, nyaris selalu dikaitkan dengan jumlah pendukungnya. 
Sebuah gagasan akan dianggap baik, jika jumlah pendukungnya banyak. Karena itu, 
membangun kolektivitas masyarakat dan aliansi secara positif, merupakan langkah 
’perlu’. Bukan untuk dimaknai sebagai pengerahan massa; namun lebih ditekankan 
pada pentingnya berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Membangun 
kolektivitas masyarakat itu akan membutuhkan energi lebih besar, jika aspirasi 
masyarakat itu terdistribusi pada kelompok masyarakat yang heterogen.
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Mulai dari titik kecil 

Jika proses pelembagaan perubahan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka 
memulai gerakan dari banyak ’titik-kecil’ itu lebih baik ketimbang mengawali 
gerakan besar secara nasional. Gerakan seperti itu sekaligus menunjukkan 
pengakuan, bahwa masyarakat itu memang beragam. 

Belajar seumur hidup

”Belajarlah sampai ke liang lahat”, menggambarkan semangat yang harus dianut 
dalam proses pelembagaan perubahan. Tidak ada yang abadi, selain perubahan itu 
sendiri -- demikian kata seorang bijak. Maka pembelajaran pun perlu dilakukan 
terus menerus, seiring perubahan yang terjadi.

PENUTUP 

Upaya-upaya memperkenalkan proses multipihak di Indonesia sebagai salah 
satu ’alat’ untuk mendorong perubahan, menghadapi dua penghalang besar. 
Pertama, laju adopsi gagasan dan praktek proses multi-pihak berjalan lambat. 
Meski menurut pertimbangan nalar, proses multi-pihak itu merupakan pilihan 
yang baik dan bermanfaat; para-pihak masih merasa perlu untuk melihat contoh 
konkret proses multi-pihak itu dalam praktek sehari-hari. Selain itu, para-pihak 
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boleh jadi masih memerlukan dukungan sosiologik, berupa ’restu’ tokoh-kunci 
serta dukungan masyarakat secara substantif. Kedua, jika proses multi-pihak itu 
telah diadopsi, maka penerapan proses multi-pihak sebagai praktek sehari-hari 
itu ternyata amat tidak stabil. Proses multi-pihak bisa terganggu hanya karena 
pejabat kunci dimutasikan dan posisi strategis itu diisi oleh orang lain.

Dua kondisi di atas mengisyaratkan, bahwa merawat perubahan untuk menerima 
proses multi-pihak sebagai pilihan terbaik, perlu dilakukan secara terus-menerus. 
Tujuannya, untuk memelihara keberlanjutan perubahan di lokasi uji coba dan 
memperluas perubahan pada wilayah lain.

Ringkas kata, mengadaptasikan perubahan di Indonesia itu, memerlukan 
kesabaran luar biasa. Namun, jika itu merupakan sebuah keharusan, maka tidak 
pernah bisa dielakkan.

Saat tulisan ini disusun, pendanaan berbagai proyek kehutanan multipihak di 
Indonesia secara resmi sedang memasuki tahap akhir. Itu harus dipahami sebagai 
sebuah peringatan: perlu segera dimulai suatu proses ’merawat-perubahan baru’ 
agar proses multipihak itu benar-benar akan melembaga dan membudaya. 
Kesalahan dalam menilai situasi akhir, akan berisiko membiarkan perubahan ke 
arah yang sama sekali tidak dikehendaki.
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Proses multipihak mungkin menjadi salah satu istilah yang paling sering terdengar di dunia 
kehutanan dalam dekade terakhir. Banyak yang melihat bahwa proses multipihak dapat menjadi 
jalan bagi pembuatan keputusan yang bottom-up, dan mendorong terciptanya keadilan bagi 
kelompok yang selama ini terpinggirkan. Banyak pula yang berpendapat bahwa proses multipihak 
mendorong terjadinya pembelajaran sosial antar para-pihak. Lantas, apakah proses-proses 
kehutanan multipihak yang bergulir di Indonesia telah mencapai tujuan-tujuan tersebut? Apa 
yang telah berubah? Apa saja keberhasilan dan tantangannya?

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh para fasilitator/peneliti dari beberapa LSM 
di Indonesia, serta staf pemerintah. Bertajuk Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan, 
buku ini menceritakan pengalaman para penulis beserta lembaganya dan pelajaran-pelajaran 
yang bisa dipetik ketika mendorong proses multipihak kehutanan pada kurun waktu 2000-2005.
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