
Kebijakan Reforma Agraria (RA) yang ada saat ini telah memberi peluang pelaksanaan RA di

sektor kehutanan. Telah terbit beberapa peraturan sebagai pijakan pelaksanaan RA kehutanan

ini. Namun, peraturan tersebut belum cukup memadai untuk benar-benar melaksanakan RA

kehutanan, terutama atas penguasaan tanah oleh rakyat di kawasan hutan lindung dan

konservasi. Proses pelepasan kawasan hutan lindung harus melalui kriteria penapisan yang rumit.

Sementara itu, untuk kasus hutan konservasi bahkan tidak tersedia jalan sama sekali untuk

memproses usulan pelepasan lahan lebih lanjut karena solusi satu-satunya yang tersedia adalah

resettlement. Padahal, kondisi eksisting dari sisi ekologis maupun sosial (konflik) yang belangsung

di kawasan hutan konservasi perlu diperiksa pula dan dijadikan landasan penyelesaian. Tetapi,

kebijakan yang ada saat ini tidak membuka ruang dan peluang sama sekali bagi warga untuk

melakukan gugatan atas status lahan yang mereka kuasai dalam kawasan hutan konservasi. 

Dengan bertolak dari kasus pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan

di Kabupaten Sigi dan khususnya di Desa Balumpewa, Policy Paper ini mengusulkan revisi

kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan RA kehutanan, terutama dua regulasi berikut ini: (1)

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam

Kawasan Hutan; dan (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 33 Tahun

2018 tentang Pedoman Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Revisi ini mendesak dilakukan agar kriteria penapisan usulan TORA dari kawasan hutan dapat

diperbincangkan kembali dan terdapat beragam opsi selain resettlement untuk hutan konservasi

maupun hutan lindung yang digunakan untuk Fasos, Fasum dan Pemukiman. Dalam revisi ini,

berbagai macam opsi yang lebih fleksibel perlu dirumuskan sebagai jawaban atas kondisi

eksisting (sosio-ekologis dan tenurial) pada penguasaan tanah di dalam kawasan hutan lindung

dan konservasi yang sangat beragam di berbagai wilayah Nusantara. 

Selanjutnya, untuk kasus Desa Balumpewa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang

menjadi studi kasus dalam Policy Paper ini, direkomendasikan perlunya segera dilakukan 

 
REFORMA AGRARIA DI HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI: MUNGKINKAH?

 
Kasmiati

Sajogyo Institute

Excutive Summary

Policy Paper
RE

FO
RM

A 
AG

RA
RI

A 
D

I H
U

TA
N

 L
IN

D
U

N
G

 D
AN

 K
O

N
SE

RV
AS

I: 
M

U
N

G
KI

N
KA

H
?

1

Volume 1. No. 3, Mei 2021

ISSN 2797-1635



Policy Paper

2

Volume 1. No. 3, Mei 2021

pertemuan para pihak untuk secara bersama-sama merumuskan kemungkinan yang dapat

ditempuh agar warga tetap dapat mengakses tanah mereka, tanah leluhur orang Topo Inde,

sekaligus meredam ketegangan agar tidak berujung menjadi konflik terbuka. Selain itu, untuk

sementara, sembari mendorong percepatan revisi peraturan terkait penyelesaian penguasaan

tanah di kawasan hutan lindung dan konservasi, maka seluruh wilayah perkampungan, tanah

garapan dan termasuk wilayah yang menjadi ruang jelajah Topo Inde di Desa Balumpewa harus

diakui sebagai zona tradisional komunitas ini agar warga terbebas dari berbagai bentuk

ancaman dan rasa takut dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Pengakuan atas status

penguasaan warga secara de facto ini harus dipastikan sampai kemudian agenda RA dapat

benar-benar dijalankan atas seluruh usulan TORA yang diajukan warga desa ini. 

A. Pengantar

Setelah lama tenggelam, kebijakan Reforma Agraria (RA) akhirnya menguat kembali pasca Orde

Baru melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang dicanangkan pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini kemudian berlanjut pada Pemerintahan Jokowi yang

sejak awal telah memasukkan kebijakan RA ini ke dalam rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 sebagai program prioritas

nasional. Selain itu, Pemerintahan Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Salah satu jenis objek RA dalam Perpres ini adalah

kawasan hutan. 

Dari total 9 juta hektar tanah yang ditargetkan akan masuk dalam agenda RA, seluas 4,5 juta

hektar akan dijalankan dalam kerangka legalisasi aset, dan 4,5 juta hektar lainnya akan

dijalankan dengan skema redistribusi tanah. Untuk skema terakhir ini, sebanyak 0,4 juta hektar

berasal dari tanah ex-HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Sisanya sebanyak 4,1 juta

hektar diharapkan berasal dari pelepasan kawasan hutan. Meskipun demikian, kawasan hutan

mana yang akan dilepaskan, tidak ada lokasi spesifik yang sejak awal telah ditetapkan oleh

pemerintah. Karena itu, yang diharapkan aktif mengajukan kawasan hutan untuk dilepaskan

adalah masyarakat. 

Dalam kenyataannya, proses pelaksanaan RA dengan objek kawasan hutan ini begitu sulit.

Meskipun warga telah mengajukan kawasan hutan yang telah mereka diami dan garap sejak

bertahun lampau, namun dalam proses pelepasan kawasan hutan ternyata ada mekanisme

verifikasi yang didasarkan pada jenis dan fungsi kawasan hutan sesuai penetapan pemerintah.

Berdasarkan hal ini, maka penyelesaian atas ragam jenis pemanfaatan tanah yang berada di

dalam kawasan hutan akan diperlakukan secara berbeda-beda, dan hal ini menjadi mekanisme

tapisan yang dapat menggugurkan usulan pelepasan kawasan hutan yang diajukan warga.

Sebab itu, tidak mengherankan jika pencapaian target RA yang paling rendah berasal dari

kawasan hutan: dari target 4,1 juta hektar, sampai Desember 2020 yang berhasil disertifikatkan

baru sekitar 361.803 bidang, seluas 204.565 hektar, atau setara 4,98% dari target nasional RA

kawasan hutan. Kendala semacam ini dapat diilustrasikan dari kasus pengusulan kawasan hutan

di Desa Balumpewa sebagai objek RA yang hingga kini masih mengalami jalan buntu,

sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

1

2

3

Mengenai proses pembentukan kebijakan PPAN, lihat Shohibuddin dan Salim, eds. (2012). Banyak kritik ditujukan kepada kebijakan PPAN ini, misalnya
oleh Bachriadi (2017), karena potensinya menjalankan reforma agraria palsu. 
Meskipun Pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan Perpres tentang RA, tetapi regulasi ini juga memperoleh banyak sekali kritik, mulai dari persoalan
definisi RA itu sendiri hingga pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, Policy Paper ini hanya akan menyorot satu bagian kecil dari kebijakan RA
pemerintahan Jokowi, yaitu pelaksanaan RA kawasan hutan, terutama hutan lindung dan konservasi. 
Sumber: Paparan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam
Sosialisasi Percepatan Penyediaan TORA dari Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, 14 Desember 2020.
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B. Sejarah Komunitas dan Keberadaan Kawasan Hutan di Desa Balumpewa 

Desa Balumpewa terletak di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Perlu berkendara sekitar 40

menit lewat jalur kanan ketika keluar dari Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah untuk sampai di

desa ini. Setelah itu, kita akan mendapati persawahan di tepi jalan dan bila mendongak terlihat

tebing dan jejeran pegunungan yang membentang hijau. Di antara pohon-pohon yang

menjulang, di kejauhan akan tampak satu-dua rumah terselip. Itulah dusun jauh Balumpewa,

dusun III dan IV. Untuk mencapai pintu gerbang Desa Balumpewa, setelah berkendara selama

setengah jam lebih tadi kita harus belok kanan di jalan berbatu menuju arah SMA 7 Kabupaten

Sigi. Di ujung jalan terdapat gerbang sebagai penanda jika kita akan memasuki Desa

Balumpewa bagian dusun I dan II. Demikianlah, desa ini terdiri dari empat dusun, yaitu berturut-

turut adalah Boya Ntongo, Tanah Pobunti, Ngata Papu dan Wilao. 

Berdasarkan tuturan warga, gereja telah hadir di wilayah Balumpewa sejak tahun 1900. Artinya,

daerah ini telah didiami jauh sebelum gereja dibangun. Balumpewa merupakan wilayah yang

penuh dengan sejarah perlawanan. Pada mulanya, sekolompok komunitas etnis Kaili Inde atau

biasa disebut Topo Inde bermukim di wilayah pegunungan yang disebut Vayolipe. Vayolipe

adalah kampung tua yang merupakan batas terjauh wilayah jelajah leluhur Topo Inde yang hidup

di desa Balumpewa saat ini. Pada suatu periode, mereka yang bermukim di Vayolipe mendengar

kabar bahwa di pegunungan sebelah barat terdapat area yang baik untuk bercocok tanam dan

pemukiman. Orang-orang menyebut wilayah tersebut sebagai Bolontokue. Akhirnya, mereka

berpindah dari Vayolipe ke Bolontokue. 

Saat itu peralatan yang digunakan untuk mengolah tanah maupun untuk aktivitas sehari-hari

sangat terbatas. Akhirnya, seorang tua bernama Peva yang melihat keadaan tersebut berinisiatif

menanam Balo (bambu) yang ternyata tumbuh subur. Bambu yang ditanam oleh Peva ini sangat

bermanfaat karena digunakan orang-orang Bolontokue dalam kehidupan sehari-hari. Oleh

karena itu, orang Topo Inde terkadang menyebut wilayah tinggal mereka sebagai Balumpeva.

Dalam narasi lain, Balumpeva dimaknai sebagai perempuan (khususnya janda) yang melakukan

perlawanan. Para perempuan Topo Inde yang telah ditinggal mati suami yang gugur di medan

perjuangan kemudian melakukan perlawanan menggunakan Balo (bambu) untuk melawan

Belanda ketika itu. 

Balumpeva dalam ejaan sekarang berubah menjadi Balumpewa. Kini disebut sebagai Desa

Balumpewa. Lanskap topografi desa ini terdiri dari lima puluh persen wilayah dataran tinggi dan

lima puluh persen sisanya masuk dalam kategori pegunungan. Balumpewa merupakan desa yang

masih sangat homogen. Dihuni orang Kaili dengan sub etnis Inde (Topo Inde), hampir seratus

persen warga desa ini menganut agama Kristen Bala Keselamatan. Jumlah penduduk di desa

Balumpewa sebanyak 684 jiwa, terdiri dari 322 penduduk laki-laki dan 362 perempuan. Lebih

dari 50% warga di desa Balumpewa hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), bahkan ada sekitar 24%

warga yang tidak tamat SD. Sementara yang berkesempatan memperoleh pendidikan hingga

level diploma atau sarjana hanya 3%. 
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Sekilas Profil Desa Balumpewa



Pekerjaan utama warga di Desa Balumpewa adalah bertani. Sebagai petani, tanah memiliki arti

penting bagi warga Balumpewa. Tanah dinyatakan sebagai tampa mangelo katuvaa (tempat

mencari hidup). Kehilangan tanah berarti hilangnya sumber hidup itu sendiri. Kehilangan tanah

mereka gambarkan sebagai menjalani hidup di ujung kuku. Gambaran ini merepresentasikan

kerentanan apabila kehilangan tanah. Makna lain dari hidup di ujung kuku adalah orang yang

tidak bertanah bisa menjadi penggarap yang hidup di bawah perintah dan telunjuk orang lain.

Cara hidup seperti ini bertentangan dengan prinsip hidup Topo Inde yang egaliterian, setiap

orang berusaha untuk menghidupi diri dan rumah tangganya dari kerja mengolah tanah. 

Namun, sejak beberapa dasawarsa terakhir ini, komunitas Topo Inde di Balumpewa harus

menghadapi ancaman nyata kehilangan akses pada tanah leluhur karena klaim sepihak atas

nama negara. Tanah-tanah yang mereka garap selama ini tiba-tiba masuk dalam penguasaan

negara yang disebut sebagai kawasan hutan lindung dan konservasi. Apabila klaim sepihak yang

didasarkan pada hukum positif negara ini ditegakkan, maka kapan pun warga Balumpewa dapat

kehilangan akses terhadap sumber penghidupannya.
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Gambar 1: Lanskap Ruang Hidup Topo Inde di Desa Balumpewa
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Istilah “Negaraisasi tanah” yang digunakan dalam naskah ini merujuk pada Fauzi (2014) sebagai “...praktik kelembagaan dari pemerintah kolonial
(kemudian dilanjutkan oleh pemerintah pascakolonial) yang mengerahkan kuasa negara untuk menguasai sumberdaya hutan. lebih rinci Fauzi
menuliskan “negaraisasi” wilayah adat... (yang di dalamnya terdapat permukiman, tanah pertanian/perladangan, tanah bera, padang penggembalaan,
wilayah perburuan, hutan yang berisikan tanaman-tumbuhan dan binatang binatang, pesisir dan pantai, serta kekayaan alam lainnya di dalam Bumi),
dikategorikan oleh pemerintah sebagai “tanah negara” dan “hutan negara”, lalu atas dasar kewenangan berdasarkan perundang-undangan, pejabat
publik memasukkan sebagian atau seluruh wilayah adat itu menjadi bagian dari lisensi-lisensi yang diberikan badan-badan pemerintah pusat dan
daerah kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekstraksi sumberdaya alam dan produksi perkebunan/kehutanan/pertambangan untuk
menghasilkan komoditas global, atau kepada badan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi (taman nasional, taman hutan raya, dan lain-
lain). Konsep negaraisasi ini dapat pula ditelusuri melalui  Fauzi (1999).  

4.
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Wilayah Balumpewa merupakan ruang jelajah, tempat bermukim, tanah garapan, ladang, dan

hutan cadangan bagi orang Topo Inde sejak beratus tahun lalu. Namun, sejak beberapa

dasawarsa belakangan, wilayah ini mengalami proses “negaraisasi tanah” seiring dengan

kebijakan penunjukan dan penetapan kawasan hutan negara (lihat Gambar 2). 

4
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2. Negaraisasi Tanah di Desa Balumpewa



Proses negaraisasi ini bermula dari Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor:

843/Kpts/Um/11/1980 tanggal 25 November 1980 tentang pembentukan Taman Wisata Alam

(TWA) Wera seluas 250 hektar. SK ini menjadi pijakan bagi lahirnya  peraturan-peraturan

berikutnya yang memfasilitasi proses pencaplokan ruang hidup warga Desa Balumpewa. Pada

28 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6586/Menhut-

VII/KUH/2014, TWA Wera ditetapkan menjadi seluas 349,39 hektar. Dari kedua SK ini terdapat

perbedaan luas TWA Wera yang hampir mencapai 100 hektar antara SK Penunjukan pada 1980

dan SK Penetapan pada 2014. Jika merujuk pada keterangan Balai Konservasi Sumber Daya

Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah dalam surat nomor: S.961/IV.K-22/2018, perbedaan ini terjadi

akibat adanya perubahan status kawasan hutan lindung menjadi hutan konservasi. Selain

menjadi hutan konservasi atau TWA, sebagian wilayah Desa Balumpewa juga menjadi hutan

lindung melalui SK Menteri Kehutanan No.869/Menhut-II/2014. SK ini menyebabkan sekitar

2.050,53 hektar (91,06%) wilayah Desa Balumpewa menjadi kawasan hutan dengan fungsi

lindung dan konservasi. 

Proses ”negaraisasi tanah” ini menyebabkan penguasaan dan kontrol negara yang sangat luas

atas tanah di Desa Balumpewa. Implikasi dari proses  ini adalah kondisi penguasaan tanah

antara negara dan warga menjadi sangat timpang, seperti ditunjukkan Tabel 1 di bawah ini. 
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Gambar 2. Sejarah Singkat Penguasaan Tanah dan Negaraisasi Wilayah di Desa Balumpewa

5

Tabel 1. Penguasaan Lahan di Desa Balumpewa

Sumber: Data Spasial JKPP, 2019
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Secara resmi, tanah-tanah di Desa Balumpewa yang dapat dimanfaatkan rakyat untuk kegiatan

pertanian atau pemukiman tidak sampai 10% dari total luas wilayah desa, atau hanya setara

201,53 hektar. Bagi warga Desa Balumpewa sendiri, kultivasi atas tanah di kawasan hutan

dianggap sebagai hal yang biasa saja dan secara hukum adat tidak memiliki konsekuensi apa-

apa karena bagi warga tanah tersebut adalah tanah milik yang telah digarap secara turun

sehingga boleh dikelola untuk bertani. Hal ini tercermin pada data garapan tanah pertanian

warga Desa Balumpewa yang mayoritas berada di dalam kawasan hutan, seperti yang terlihat

pada gambar berikut.  
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Gambar 3. Lokasi Tanah Garapan Warga di Desa Balumpewa
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Keterangan:  - TMN menunjukkan lokasi lahan garapan warga pada tanah milik di luar kawasan hutan 

- KWH menunjukkan lokasi lahan garapan warga dalam kawasan hutan 

Penguasaan tanah di dalam kawasan hutan ini tentu bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku. Namun, tidak ada pilihan lain bagi warga selain menggarap tanah

yang telah dikategorikan sebagai kawasan hutan tersebut. Situasi ini tentu menimbulkan

kerentanan bagi warga Desa Balumpewa. Secara hukum, sudah terang bahwa warga dilarang

menempati dan menggarap tanah di kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung. Namun,

kenyataan historis juga tidak dapat diabaikan karena komunitas Topo Inde telah lebih dulu hadir

dan hidup di kawasan yang hari ini ditetapkan sebagai hutan negara. Ketika tanah-tanah

komunal yang semula dapat bebas dimanfaatkan oleh komunitas Topo Inde kemudian menjadi

tanah negara dengan akses pemanfaatan yang sangat terbatas, maka masalah sosial-ekologis

menjadi semakin kompleks. Akibatnya, terjadi ketegangan antara negara dan warga menguat

di mana konflik secara terbuka menjadi bagian yang tidak terelakkan di dalamnya.
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3. Kondisi Tenurial dan Sosio-Ekologis pada Kawasan Hutan di Desa Balumpewa

Ketika tanah-tanah beralih menjadi hutan negara bukan berarti bahwa masalah yang meliputinya

selesai. Sebaliknya, masalah berkembang semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak dan

berkaitan dengan berbagai macam kebijakan. Beberapa masalah sosial-ekologis yang berkaitan

dengan pengelolaan kawasan hutan lindung maupun konservasi di desa Balumpewa adalah

sebagai berikut. 
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Terbentuknya pemukiman warga Topo Inde di lembah dan punggung-punggung bukit

adalah bukti itu sendiri yang menunjukkan jika wilayah Balumpewa berpenghuni sejak

dulu. Hingga saat ini sama sekali tidak ada pendatang atau etnis lain yang bermukim di

sini selain orang Topo Inde sendiri. Mereka yang menetap di sini berasal dari rumpun

keluarga yang sama. Hngga saat ini masih hidup beebrapa orang tua kampung yang

berusia mendekati seratus tahun dan mereka lahir besar di wilayah yang disebut Desa

Balumpewa ini. 

Gambar 4. Perkampungan Topo Inde di Ngata Papu (Dusun IV) dan di Wilao (Dusun III)

Volume 1. No. 3, Mei 2021

ISSN 2797-1635

Pemukiman di Dalam Kawasan Hutan 
Meskipun telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi, namun kenyataanya

beberapa lokasi di wilayah yang disebut sebagai kawasan hutan ini telah menjadi kampung

atau pemukiman bagi masyarakat Kaili Inde yang hidup di Desa Balumpewa. Perkampungan

yang ada saat ini bukan terbentuk satu atau dua tahun lalu, tetapi sudah sejak puluhan

tahun lalu sebelum keberadaan kawasan hutan lindung dan konservasi. Bahkan ketika kita

menelusuri konteks sosio-historisnya, cikal bakal perkampungan ini telah terbentuk jauh

sebelum keberadaan negara yang bernama Republik Indonesia. Beberapa penanda dari

fakta kesejarahan ini adalah sebagai berikut:

Sejarah Kampung

Tuturan tentang sejarah kampung masih fasih dibahasakan oleh warga mulai dari para

tetua kampung sampai orang-orang muda. Sejarah pembentukan kampung tercatat

dengan baik mulai dari nama-nama kepala kampung sejak tahun 1900 hingga kepala

desa yang memimpin hari ini.

Sejarah Gereja

Sejarah gereja bala keselamatan di wilayah Balumpewa sudah cukup tua. Gereja telah

ada di wilayah ini sebelum kemerdekaan RI Indonesia. Dulu, gereja hadir di

perkampungan utama di Vayolipe lalu kemudian berpindah seiring dengan perpindahan

penduduk.

Nama Sebagai Penanda

Seluruh wilayah Jelajah Topo Inde di Desa Balumpewa bukan ruang kosong, setiap

jengkal tanah di wilayah ini mempunyai nama berdasarkan pada kondisi dan peristiwa

yang terjadi di masa lalu.

Kuburan Leluhur

Kuburan-kuburan tua yang merupakan leluhurTopo Inde masih dapat ditemukan. Kuburan-

kuburan tua ini tersebar di pusat-pusat perkampungan utama Topo Inde di masa lampau. 

Pemukiman



Seperti ditunjukkan dua gambar di atas, terdapat dua titik pemukiman yang terbentuk di dalam

kawasan hutan di Desa Balumpewa, yaitu di Wilao (dusun III) dan di Ngata Papu (dusun IV) yang

masing-masing dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Kedua perkampungan ini telah terbentuk

sejak lama jauh sebelum keberadaan kawasan hutan. Oleh karena itu, emukiman ini dulu

dipimpin oleh kepala kampung sebelum wilayah administrasi yang disebut desa terbentuk. Di

kedua perkampungan ini juga terdapat fasilitas sosial berupa gereja dan sekolah. 

Keberadaan tanah dalam kawasan hutan konservasi yang sejak lama telah dimanfaatkan untuk

pemukiman, Fasum dan Fasus semacam ini membuat usulan pelepasannya untuk dijadikan

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan sesuatu yang bukan saja masuk akal,

melainkan juga sangat mendesak. Sebaliknya, opsi kebijakan pemerintah untuk memindahkan

pemukiman warga (resettlement) ke lokasi di luar kawasan hutan konservasi bukan saja akan

membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi jelas akan menimbulkan konflik dan masalah baru

lainnya. 
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Gambar 5. Tanaman Palawija dan Tanaman Tahunan

Karena itu, tidak mungkin memisahkan antara pemukiman dan tanah garapan, terlebih dalam

konteks sistem pertanian lahan kering di wilayah pegunungan yang medannya sangat sulit.

Dalam kondisi demikian, warga akan selalu berusaha membuka kebun di lokasi yang dekat dari

perkampungan mereka. Hal lain yang perlu menjadi catatan pertimbangan adalah bahwa

tradisi bertani tentu berbeda antara wilayah dataran tinggi, pegunungan dan wilayah dataran

rendah. Cuaca, kesuburan tanah, jenis tanaman, dan tradisi dalam mengolah tanah sangat

berbeda di tiga wilayah itu. Oleh karena itu, jika warga dipaksa berpindah ke wilayah lain, tentu

seluruh komponen ini tidak dapat dibawa serta. 

Volume 1. No. 3, Mei 2021

ISSN 2797-1635

Tanah Garapan dalam Kawasan

Ketika pemukiman terbentuk, secara otomatis terdapat lahan yang dibuka oleh warga sebagai

tanah garapan untuk usahatani. Warga bukan hanya menanam tanaman palawija, tetapi juga

menanam tanaman tahunan di dalam kawasan hutan. Jagung dan kacang merah adalah

komoditas primadona warga saat ini. Sementara untuk tanaman tahunan, mereka menanam

kakao dan kemiri. Selain itu, pohon-pohon kopi yang sudah berusia tua juga masih bisa

ditemukan di pedalaman Balumpewa. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini bukanlah ruang

kosong, melainkan sudah dibudidayakan oleh warga sejak bertahun-tahun lalu.



Perjuangan soal tanah di desa Balumpewa bermula dari terbentuknya kesadaran kritis warga

terhadap krisis ekologis yang mengancam ruang hidup mereka. Pohon-pohon pinus yang tumbuh

sejak lama di wilayah Se’sebbe tiba-tiba disadap. Dampak aktivitas penyadapan (secara illegal?)

tersebut dikhawatirkan akan mematikan pohon-pohon pinus yang tersisa karena pertumbuhannya

semakin kerdil. 

Perluasan kerusakan hutan pinus ini akan membahayakan kehidupan warga. Pertama, kawasan

hutan pinus ini adalah jalur dari arah dusun I dan II menuju dusun IV. Apabila pohon-pohon pinus

mengering, mati dan mudah tumbang, hal ini akan sangat membahayakan keselamatan warga

yang melalui area tersebut. Kedua, kerusakan hutan pinus dapat memicu terjadinya longsor

karena pohon ini tumbuh di areal kemiringan. Sebab itu, sejak dulu hutan pinus ini tidak pernah

disadap getahnya untuk kepentingan warga. Pohon-pohon pinus hanya dimanfaatkan warga

sesekali saja, yakni terkadang tangkainya digunakan ketika melakukan acara natal kelompok yang

hanya berlangsung sekali dalam setahun. Selebihnya, pohon pinus dibiarkan tumbuh menjulang.

Ketiga, kegiatan penyadapan pohon pinus yang berlangsung juga tidak memberikan keuntungan

sosial-ekonomi bagi warga. Keuntungan itu hanya dinikmati oleh pihak yang memperoleh privilese

berupa izin menyadap getah pinus di desa Balumpewa. Sementara itu, hanya ada satu-dua

warga yang diupah murah sebagai buruh. Dengan demikian, keuntungan terbesar mengalir ke

luar desa. 

Keresahan warga ternyata tidak menjadi bahan perhatian pemerintah dalam hal ini pengelola

hutan di Desa Balumpewa, yakni pihak BKSDA Sulawesi Tengah. Padahal, BKSDA mempunyai Pos

Jaga di Desa Balumpewa yang dapat mengamati langsung kondisi pohon-pohon pinus di

Se’sebbe. Pengabaian pihak BKSDA atas rusaknya hutan pinus ini memicu kemarahan warga.

Mereka menganggap kehadiran pemerintah sebagai pengelola hutan konservasi maupun lindung

di desa mereka ternyata tidak menunjukkan keseriusan dalam mengurusi kawasan hutan,

terutama dalam merespons ancaman kerusakan lanskap ekologis yang membayangi.

Dengan demikian,  peraturan pemerintah yang memberi perlakuan berbeda dalam penyelesaian

penguasaan tanah dalam kawasan hutan antara yang digunakan untuk berkebun dan bermukim

dapat berujung pada pemisahan antara keduanya. Peraturan semacam ini akan mematikan

petani secara pelan. Bukan hanya petani Desa Balumpewa harus terpisah dari ruang hidupnya,

akan tetapi pada saat yang sama kehancuran kebudayaan juga akan mereka alami. Padahal,

kebudayaan inilah yang selama ini menghidupi dan dihidupkan-hidupkan oleh komunitas petani

yang tinggal di lembah dan punggung-punggung bukit Desa Balumpewa.
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Se’sebbe adalah penyebutan warga untuk daerah yang ditumbuhi hutan pinus tersebut. Daerah ini masuk ke dusun IV, Ngata Papu. Namun,
pohon-pohon pinus ini yang tumbuh berjajar dan daunnya sangat ikonik tersebut terlihat jelas jika kita berdiri di dusun bawah, di kaki air terjun
Wera. 
Penyadap adalah petani setempat yang dijadikan buruh oleh pengusaha yang diberi izin untuk menyadap pohon pinus yang tumbuh di
Se’sebbe. Berdasarkan keterangan warga bahwa Pemerintah memberi izin kepada seseorang untuk menyadap pohon-pohon pinus di Desa
Balumpewa Namun ketika dilakukan diskusi dan konsultasi dengan para pihak pada hari Selasa, 27 April 2021 pihak BKSDA menyatakan jika
tidak pernah ada izin untuk penyadapan pohon pinus di kawasan hutan yang berada di Desa Balumpewa. Artinya, selama ini pemerintah
melakukan pembiaran atas penyadapan pohon pinus, jika warga tidak melakukan aksi protes barangkali aktivitas ilegal tersebut masih terus
berlansung.

5.

6.
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Penyadapan Pohon Pinus dan Konflik 

Perburuan Satwa di Hutan Konservasi

Ketika suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan hutan, khususnya hutan konservasi, imajinasi

yang sering kali terbentuk adalah bahwa secara otomatis flora dan fauna berharga yang hidup di

kawasan tersebut dalam kondisi aman dan terlindungi. 
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Asumsi dasar kita adalah bahwa hutan konservasi merupakan hutan yang tidak bakal terjamah

karena terdapat petugas negara yang hadir dan mengurusi hutan tersebut. Tetapi lain yang

diharapkan, lain yang terjadi. Fakta lapangan justru menunjukkan bahwa perburuan satwa liar

yang dilindungi masih terus terjadi di kawasan hutan konservasi. 

 

Hutan konservasi yang tidak turut serta dijaga bersama warga tidak dapat menjadi habitat

yang aman bagi satwa dilindungi. Berbagai pembalakan liar hingga perburuan liar, akan

sangat sulit dihentikan jika tidak diawasai bersama oleh seluruh komunitas yang hidup di sekitar

kawasan hutan tersebut.

Sementara itu, berbagai kekecewaan yang dirasakan warga Desa Balumpewa, termasukterkait

konflik hutan pinus yang dipaparkan sebelumnya,telah membuat mereka memutuskan untuk

menolak berbagai macam kegiatan dari BKSDA, bahkan menolak keberadaan hutan konservasi

dalam wilayah desa mereka. Padahal, wilayah Desa Balumpewa merupakan bagian penting

dari daerah penyangga kawasan konservasi TWA Wera. Alasan penolakan warga adalah karena

pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini dijalankan di Desa Balumpewa telah menjadi

ancaman bagi sistem penghidupan dan tanah-tanah garapan warga. Apalagi ketika warga

mendapati bahwa surat penetapan luas kawasan hutan konservasi di desa mereka berbeda

dari luasan yang dinyatakan dalam surat penunjukan. Padahal, perubahan dari hutan lindung

ke hutan konservasi jelas mempunyai konskuensi yang berbeda menyangkut hak akses warga

terhadap hutan tersebut, termaksud dalam prosedur pelepasan keduanya untuk agenda RA  

C. 

Seluruh gambaran di atas sesungguhnya merupakan dasar yang cukup untuk meninjau kembali

seperti apa wajah persoalan sosio-ekologis hutan lindung dan konservasi yang berada di Desa

Balumpewa saat ini. Areal Penggunaan Lain (APL) di luar kawasan hutan yang dapat

dimanfaatkan warga secara legal sangatlah terbatas, sementara secara historis banyak lahan

pertanian dan bahkan areal pemukiman warga berada di dalam kawasan hutan. Oleh karena

itu, warga merasakan kebutuhan mendesak untuk pelepasan tanah-tanah dalam kawasan

hutan yang sudah lama mereka kuasai dalam rangka menjalankan agenda RA di Desa

Balumpewa. Dengan demikian, bakal terwujud jaminan kepastian hukum bagi warga atas

tanah-tanah dalam kawasan hutan yang telah lama dikuasainya. Sayangnya, usulan warga

untuk melaksanakan RA pada tanah yang berasal dari kawasan hutan ini ternyata menemui

jalan buntu karena sebab-sebab yang akan dijelaskan di bawah nanti.
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Jalan Buntu Pengusulan Kawasan Hutan di Desa Balumpewa sebagai Tanah Objek

Reforma Agraria

1.Gambaran Umum Pengusulan TORA di Kabupaten Sigi

Alasan yang mendorong pelaksanaan RA di Desa Bamumpewa merupakan bagian yang tidak

dapat dilepaskan dari kondisi Kabupaten Sigi secara keseluruhan.Luas kawasan hutan di

Kabupaten Sigi adalah 392.408 hektaratau mencapai 74,% dari total wilayahnya, sehingga

hanya tersisa 134.298 hektar (26%) tanah yang dapat dimanfaatkan secara legal oleh rakyat

untuk berbagai aktivitas, seperti pertanian, perkebunan hingga pemukiman. 



Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Sigi mencanangkan pelaksanaan RA sebagai

salah satu program khusus pembangunan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017

Kabupaten Sigi. Berdasarkan dua landasan legal ini, Bupati Sigi melalui Surat Keputusan Nomor

590-001 Tahun 2017 kemudian membentuk tim pelaksana, yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria

(GTRA) Kabupaten Sigi.

Setelah melalui proses yang cukup partisipatif, GTRA Kabupaten Sigi pada 2017 akhirnya

mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan RA atas objek tanah seluas

168.870 hektar dengan perincian sebagai berikut: seluas 47.788 hektar merupakan tanah di luar

kawasan hutan (APL) dan seluas 121.082 hektar merupakan tanah yang berada dalam kawasan

hutan. Usulan pelepasan tanah yang berasal dari kawasan hutan ini menemui hambatan yang

berlapis untuk dapat diproses lebih lanjut sebagai Tanah Objek RA. Hal ini karena regulasi yang

berlaku, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), mengatur beberapa mekanisme sebagai

berikut:

Pertama, proses pelepasan kawasan hutan untuk dijadikan sebagai TORA ini harus melewati

tahapan penapisan yang berlapis. Hal ini dimulai dari memastikan bahwa provinsi atau pulau

yang mengajukan TORA dari kawasan hutan masih mempunyai total luas kawasan hutan sama

dengan atau lebih dari 30% total luas wilayah di provinsi atau pulau tersebut. Kabupaten Sigi

tentu dapat lolos dari penapisan pertama yang paling umum ini sehingga pengusulan kawasan

hutan untuk dijadikan TORA dapat dilakukan. 

Kedua, masih harus ditapis lagi melalui pemeriksaan peta apakah usulan TORA yang berada di

kawasan hutan tersebut masuk dalam peta indikatif atau tidak. Pada dasarnya, usulan yang

akan diproses lebih lanjut untuk dapat memasuki tahapan penapisan berikutnya hanyalah usulan

TORA yang termasuk dalam peta indikatif yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Ketiga, fungsi atau jenis kawasan hutannya akan diverifikasi lagi, yakni apakah usulan TORA itu

berada di hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi. Pada tahap penapisan ketiga ini,

usulan TORA yang berada di hutan konservasi secara otomatis tidak akan diproses lebih lanjut.

Hal ini karena menurut Perpres No. 88/2017, solusi satu-satunya bagi penguasaan tanah dalam

hutan konservasi adalah ressetlement. 

Keempat, apabila usulan TORA berada di hutan lindung, maka masih akan menghadapi

penapisan berikutnya berupa pengecekan jenis pemanfaatan tanah dalam hutan lindung

tersebut: apakah digunakan untuk Fasum, Fasos, pemukiman atau untuk kegiatan pertanian.

Apabila Fasum, Fasos, dan pemukiman berada di hutan lindung sebelum penunjukan hutan

lindung tersebut, maka terbuka peluang untuk pelepasannya dari status hutan negara dan

ditetapkan sebagai TORA. Namun, jika Fasum, Fasos dan pemukiman itu terjadi setelah

penunjukannya sebagai hutan lindung,
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maka akan bernasib sama seperti hutan konservasi, yakni tidak dapat diproses lebih lanjut

sebagai TORA. Hal ini karena menurut Perpres No. 88/2017, pola penyelesaian yang tersedia

untuk kondisi semacam ini adalah resettlement. 

Kelima, apabila jenis pemanfaatan tanah dalam hutan lindung tersebut adalah dikelola untuk

aktivitas pertanian, maka akan memasuki tahapan penapisan berikutnya. Dalam tahap ini,

penapisan dilakukan untuk membuktikan apakah lahan garapan yang diusulkan tersebut telah 

dikuasai lebih dari 20 tahun secara berturut-turut atau tidak. Jika terbukti telah dikuasai selama

lebih dari 20 tahun, maka lahan itu dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan dijadikan

sebagai TORA. Tetapi jika dikuasai kurang dari 20 tahun, opsi penyelesaian yang diberikan

adalah pemberian akses pengelolaan melalui skema perhutanan sosial.

Keenam, terdapat verifikasi terkait ketentuan penapisan lain, berupa analisis lingkungan hidup

meliputi kajian pengaruh pengeluaran wilayah tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup

yang dapat dilakukan melalui analisis data sekunder (peta rawan bencana, peta kawasan

hidrologi gambut, data jenis tanah, data kelerengan/kemiringan tanah, data ketinggian, dan

lain-lain). Hal ini sesuai dengan petunjuk proses perivikasi dalam Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 mengenai pedoman

pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Namun, indikator, proses, hasil termaksud pola penyelesaian untuk perivikasi lingkungan ini tidak

ada penjelasanya lebih lanjut. 

Adanya enam tahapan penapisan seperti dipaparkan di atas membuat usulan TORA dari

kawasan hutan di Kabupaten Sigi masih mengalami hambatan besar. Sampai sejauh ini

Perubahan Batas Kawsan Hutan yang disetujui baru seluas 3.031,3 hektar. 

Berdasarkan usulan dari masyarakat Balumpewa, TORA paling luas yang diajukan adalah tanah

yang berasal dari hutan konservasi sebanyak 326,29 hektar, kemudian berasal dari hutan

lindung seluas 136,37 hektar, dan sisanya berasal dari APL seluas 2,35 Ha. Tahapan-tahapan

penapisan seperti diuraikan di atas juga dijalankan di Desa Balumpewa untuk memverifikasi

usulan masyarakat ini. Hal ini menyebabkan luasan TORA di desa ini berbeda jauh antara usulan

masyarakat dan hasil verifikasi yang dilakukan pemerintah. 

Perbedaan yang sangat lebar ini terutama merupakan implikasi dari status hutan konservasi.

Seperti telah dikemukakan, usulan TORA di hutan konservasi tidak dapat diproses lebih lanjut

secara otomatis akibat resettlement sebagai the one and only solution yang disediakan.

Sementara untuk hutan lindung, hanya sebagian usulan yang dapat diproses sebagai TORA.

Sementara untuk sebagian lain memerlukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

terlebih dahulu sebelum dapat diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai TORA Hal ini dapat

dilihat secara jelas pada gambar berikut yang sekaligus menunjukkan bagaimana proses

penapisan yang telah dijelaskan sebelumnya bekerja dan mengakibatkan luas kawasan hutan

yang mungkin dilepaskan untuk kepentingan menjalankan RA menjadi sangat kecil. 
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Gambar 6. Tapisan Usulan TORA di Desa Balumewa

Proses penapisan seperti ditunjukkan di atas menyebabkan usulan TORA warga Desa Balumpewa

setelah melalui verifikasi hanya menyisakan seluas 64,38 hektar yang mungkin dapat ditetapkan

sebagai TORA. Dengan demikian, apa yang terjadi di Desa Balumpewa adalah potret kecil dari

kondisi yang terdapat di Kabupaten Sigi secara umum yang menunjukkan fakta ketimpangan

penguasaan tanah antara negara (kawasan hutan) dan warga yang sangat lebar. Luas tanah

yang mungkin dikelola oleh warga sebagai ruang hidup untuk bermukim dan bertani sangatlah

kecil dibandingkan dengan luas tanah yang dialokasikan sebagai kawasan hutan untuk beragam

fungsinya.

Belajar dari pengusulan TORA dari kawasan hutan di Kabupten Sigi secara umum maupun di Desa

Balumpewa secara lebih khusus, maka kebijakan-kebijakan yang menjadi hambatan untuk

melaksanakan agenda RA di kawasan hutan konservasi dan lindung perlu ditinjau kembali.

Alternatif kebijakan yang lebih beragam selain skema resettlement perlu segera dirumuskan untuk

dapat merespons kondisi faktual penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang sangat bervariasi

di berbagai wilayah Nusantara. Oleh karena itu, uraian pada dua bagian berikut akan membahas

urgensi pengembangan pola-pola penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan yang lebih

fleksibel semacam ini. 

D. Urgensi Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan yang Fleksibel

dan Berbasis Kondisi Faktual 

Seperti ditunjukkan oleh kasus di Kabupaten Sigi dan di Desa Balumpewa di atas, rendahnya

pencapaian target pelaksanaan RA pada objek yang berasal dari kawasan hutan adalah karena

bekerjanya sistem penapisan yang rigid dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sebagai misal,

jika kita khusus membahas kawasan hutan lindung, maka proses pelepasannya ditentukan oleh

Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017. Pasal 11 ini pada intinya

mengatur bahwa perubahan kawasan hutan hanya mungkin dilakukan di provinsi yang secara

umum luas kawasan hutannya masih lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau,

dan/atau provinsi bersangkutan. 

Shohibuddin (2020) mengistilahkan ketimpangan semacam ini sebagai “ketimpangan alokasi”, yaitu kondisi ketimpangan penguasaan lahan yang
diakibatkan oleh kebijakan negara yang tidak adil dalam mengalokasikan tanah antara untuk kepentingan rakyat dengan untuk kepentingan penguasaan
sektoral dalam skala besar seperti untuk kawasan hutan, HGU perkebunan, dan sebagainya. Hal ini dibedakan dari “ketimpangan distribusi” yang lebih
mencerminkan kondisi penguasaan tanah yang timpang di antara sesama petani sendiri.
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Kalaupun luas kawasan hutan dalam provinsi tersebut lebih dari 30%, maka akan diperiksa lagi

apa bentuk pemanfaatan bidang tanah dalam kawasan hutan lindung yang diajukan sebagai

TORA. Apabila tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas

sosial, sementara kondisi kawasan hutannya memenuhi kriteria sebagai hutan lindung, maka

pola penyelesaian yang bisa dilakukan adalah melalui resettlement. Artinya, solusi yang

ditawarkan atas status penguasaan tanah oleh rakyat di kawasan hutan lindung hanya ada satu,

yaitu mereka mesti meninggalkan kawasan hutan tersebut dan pelepasan kawasan hutan di

lokasi yang diusulkan melalui perubahan tapal batas tidak dapat dilakukan. Dengan demikian,

maka pelaksanaan RA di kawasan hutan lindung untuk pemanfaatan tanah di luar pertanian

tidak dapat dilakukan.

Pola penyelesaian di atas sama persis dengan penguasaan tanah oleh rakyat di kawasan hutan

konservasi. Dalam hal ini, wargalah yang diharuskan untuk pergi meninggalkan tanah dalam

kawasan hutan konservasi yang dikelolanya selama ini. Sementara itu, luas kawasan hutan

konservasi itu sendiri harus tetap dipertahankan, apa pun kondisi faktual pemanfaatan tanah

yang ada di dalamnya. Berbeda dari hal ini, pada kawasan hutan lindung masih ada

kemungkinan untuk melakukan perubahan batas kawasan hutan, yaitu jika tanah dalam kawasan

hutan lindung tersebut digunakan untuk lahan garapan. Namun, hal ini dengan persyaratan

bahwa lahan garapan itu telah dikuasai selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut. Jika

persyaratan ini terpenuhi, maka lahan garapan tersebut baru dapat dijadikan sebagai objek RA

yang dilakukan melalui perubahan batas kawasan hutan. 

Sampai di sini pun masih menyisakan banyak pertanyaan, misalnya bagaimana cara terbaik bagi

rakyat untuk membuktikan bahwa tanah tersebut telah mereka garap selama 20 tahun berturut-

turut? Dalam praktiknya, mekanisme pembuktian syarat ini sangat menyulitkan warga. Akibatnya,

ketika hal ini tidak dapat mereka buktikan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah, atau

kemudian dinyatakan bahwa penguasaan lahan garapan itu kurang dari 20 tahun secara

berturut-turut, maka pola penyelesaian yang diberikan hanya berupa akses pengelolaan hutan

dalam bentuk perhutanan sosial.

Di sini terlihat bahwa upaya masyarakat untuk mengusulkan pelepasan hutan lindung untuk

dijadikan sebagai objek RA terlalu sulit dipenuhi. Ujung-ujungnya, persyaratan yang ketat ini

lebih mencerminkan upaya pemerintah untuk mempertahankan status quo luas kawasan hutan

lindung dengan memberikan kemungkinan penyelesaian berupa akses pengelolaan hutan

melalui perhutanan sosial. Padahal, perhutanan sosial itu sendiri jelas merupakan skema yang

berbeda jauh dari konsep RA yang sesungguhnya, yaitu terjadi proses transfer kepemilikan tanah

dari negara ke rakyat atau di antara sesama rakyat sendiri apabila struktur kepemilikan tanah di

antara mereka belum berkeadilan. Untuk sederhananya, prinsip dasar pada RA yang sejati

adalah harus terjadi perubahan struktur kepemilikan tanah. Karena itu agar RA di kawasan hutan

benar-benar dapat dijalankan maka dibutuhkan pola penyelesaian penguasaan tanah di

kawasan hutan yang fleksibel dan berbasiskan kondisi faktual karena solusi tunggal berupa

resettlement merupakan masalah sekaligus hambatan. 
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Berbeda jauh dari hutan lindung yang masih mempunyai sedikit peluang untuk melaksanakan

perubahan batas kawasan hutan meski melalui tapisan panjang yang sangat menyulitkan, di

hutan konservasi peluang tersebut benar-benar dinihilkan. Solusi tunggal satu-satunya (the one

and the only solution) bagi penguasaan tanah di kawasan hutan konservasi ketika diajukan

sebagai objek RA adalah resettlement. Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 88 Tahun

2017 pada Pasal 9 ayat 1, “Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi

konservasi dilakukan melalui resettlement”. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 bahwa “Pola

penyelesaian pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tanpa memperhitungkan luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau

provinsi”. 

Artinya, tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di hutan

konservasi di wilayah mana pun di seluruh Indonesia selain dengan resettlement. Dengan

demikian, skema RA kehutanan yang ada saat ini sama sekali belum dapat menyentuh hutan

konservasi. Padahal, hutan konservasi menyimpan masalahnya sendiri, baik dari sisi ekologis

yang mengalami kerusakan maupun dari sisi sosial yang banyak berkonflik dengan penduduk

setempat. Terkait masalah terakhir ini, berbagai literarur dan hasil riset telah menunjukkan

bagaimana kawasan hutan konservasi juga banyak mengalami konflik dengan skala dan

intensitas yang berbeda-beda, namun situasi faktual ini sama sekali tidak menjadi bahan

pertimbangan dalam pelaksanaan RA kehutanan. 

Dengan demikian, resettlement merupakan solusi yang belum memadai untuk melaksanakan

kebijakan RA pada kawasan hutan konservasi. Sebaliknya, solusi ini bahkan melemahkan dan

menjauhkan warga dari penguasaan tanahnya di Kawasan hutan konservasi tersebut. Lebih

lanjut, solusi ini bahkan sangat potensial menimbulkan konflik atau perlawanan yang lebih besar

ketika warga yang telah lama mendiami atau hidup di dalam kawasan hutan konservasi dipaksa

untuk pindah ke wilayah lain. Pada kenyataannya, pola penyelesaian resettlement ini dalam

berbagai skema telah banyak dilakukan di berbagai taman nasional dan terbukti sebagian

besarnya gagal. 

Program RA di kawasan hutan konservasi jelas tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada

terobosan alternatif di luar solusi resettlement tersebut. Oleh sebab itu, kondisi faktual juga

perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah kawasan hutan konservasi yang diajukan

sebagai objek RA secara eksisting benar-benar masih dalam kondisi berhutan sehingga perlu

dipertahankan, ataukah sebaliknya sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai kawasan

hutan konservasi. Jika memang kondisinya sudah tidak berhutan, maka pertanyaanya kemudian

adalah apa yang sesungguhnya sedang kita butuhkan dari keberadaan hutan konservasi

tersebut: apakah luas kawasan hutan atau keberadaan fungsi hutan itu sendiri? Bagaimana jika

kawasan hutan konservasi telah beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dan lahan pertanian

sehingga proses pembalikannya ke bentuk hutan alami tidak bisa lagi dilakukan karena jalinan

sosial-ekologis yang terbentuk di dalam dan sekitar kawasan hutan konservasi yang semakin

berubah dan kompleks? 

E. Problematika Resettlement Sebagai Pola Penyelesaian Tunggal di Kawasan Hutan

Konservasi 
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Dalam kondisi demikian, apakah resettlement masih harus menjadi satu-satunya jalan keluar

yang ditawarkan negara?

Selain itu, hal lain yang perlu diingat adalah wilayah yang dijadikan kawasan konservasi bukan

berarti secara otomatis kawasan tersebut menjadi aman dari gangguan dan tidak mengalami

kerusakan. Belum lagi konflik sosial yang terjadi di dalam dan sekitarnya. Karena itu, perlu ada

kebijakan yang memberi alternatif lain dalam melihat masalah penguasaan tanah di dalam

kawasan hutan konservasi, misalnya dengan mempertimbangkan kondisi eksisiting dari fungsi

hutan di kawasan hutan konservasi itu sendiri. Dengan begitu, maka solusi yang ditawarkan

bukanlah satu-satunya dan hanya dalam bentuk resettlement seperti yang tersedia saat ini. 

Selain kondisi eksisting, hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan

RA di kawasan hutan konservasi adalah konflik yang berada di wilayah tersebut. Kemungkinan

terjadinya eskalasi konflik akibat pelaksanaan resettlement harus menjadi salah satu bahan

pertimbangan untuk memilih melakukan RA pada tanah-tanah di kawasan hutan konservasi yang

telah lama dikuasai oleh warga. Sederhananya, penanda ekologis dan sosial berupa konflik

tenurial adalah tanda yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan peluang kemungkinan

pelaksanaan RA di kawasan hutan konservasi.
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F. Rekomendasi

Melakukan perubahan pada sisi kebijakan, yaitu merevisi beberapa pasal terkait dengan

hutan lindung dan konservasi di dalam dua regulasi berikut: (1) Peraturan Presiden Nomor 88

Tahun 2017 mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; dan (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 33 tahun 2018 tentang

Pedoman Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Sebab,

terlalu banyak tapisan yang menjadi hambatan untuk melaksanakan RA di kawasan hutan

lindung dan konservasi. Ketika tapisan-tapisan ini tidak dikurangi, maka yang terjadi adalah

potensi TORA yang berasal dari lahan garapan di kawasan hutan akan lebih banyak

dimasukkan ke dalam skema perhutanan sosial yang spiritnya jauh berbeda dari agenda RA

kehutanan. Sementara untuk penyelesaian penguasaan tanah di hutan konservasi maupun

hutan lindung yang dimanfaatkan untuk Fasos, Fasum dan pemukiman masih bersifat

tunggal dan tidak membuka ruang untuk opsi lain yang lebih fleksibel. Karena itu, kedua

regulasi ini perlu direvisi untuk memasukkan berbagai alternatif skema penyelesaian yang

beragam sesuai konteks sosio-ekologis yang terjadi pada tanah di kawasan hutan lindung

maupun konservasi yang diajukan sebagai TORA. 

Berangkat dari masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rekomendasi kebijakan yang

disarankan dan bersifat urgen untuk segera ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1.
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Studi Adiwibowo dkk (2009) di tiga taman nasional menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih bernuansa atas kondisi eksisting

penguasaan tanah dalam kawasan hutan konservasi, dan dari sini dapat diupayakan pola penyelesaian yang lebih responsif dan kontestual

sesuai tantangan yang dihadapi.

8.
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Khusus untuk kasus Desa Balumpewa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, perlu segera

dilakukan pertemuan para pihak (warga Desa Balumpewa, Pemerintah Kabupaten Sigi, BPKH

Sulawesi Tengah dan BKSDA Sulawesi Tengah) untuk secara bersama-sama merumuskan

jalan kemungkinan yang dapat ditempuh saat ini agar warga tetap dapat mengakses tanah

mereka, tanah leluhur orang Topo Inde, yang menurut hukum negara masuk dalam kawasan

hutan konservasi dan hutan lindung. Pertemuan para pihak ini penting dilakukan untuk

meredam ketegangan yang ada saat ini agar tidak berujung menjadi konflik yang terbuka.

Dalam kerangka transitional justice, maka seluruh wilayah perkampungan, tanah garapan

dan termasuk wilayah yang menjadi ruang jelajah Topo Inde di Desa Balumpewa harus

diakui sebagai zona tradisional komunitas ini agar warga terbebas dari segala bentuk

ancaman dan rasa takut ketika mengolah tanah. Proses penetapan zona tradisional harus

dilakukan secara partisipatif. Melibatkan warga dan tokoh masyarakat dari desa

Balumpewa dalam berbagai rangkaian proses penetapan zona tradisional. Kebijakan ini

bersifat sementara, sembari mendorong percepatan revisi peraturan terkait PPTKH di

kawasan hutan lindung dan konservasi. Dengan demikian, pada saatnya nanti agenda RA

yang sejati dapat benar-benar dilaksanakan di desa ini. 
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