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Abstract

strata A,B,C, and D are 13.631 hectares, 24.567 hectares, 45.836 hectares, and 23.268 hectares recpectively.
Strata A and B have not been touched by law, while strata C and D are in legal problem. This result in weak
forest territorial establishment runs slowly. Perum Perhutani always uses law enforcement positively as well
as local wisdom, like having a program called Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Forest
Management Incorporated with Society Program). This program is one of Perum Perhutani’s ways to overcome

Keyword

Abstrak

Karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan
dan kontrol terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) selalu mengundang konflik. Konflik tenurial dan sengketa
tanah kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks, yang dihadapi oleh Perum
Perhutani. Menurut data dari Perum Perhutani bahwa sampai saat ini masalah tenurial yang teridentifikasi
ada 107.334 Ha tersebar di 5.251 lokasi. Dari jumlah tersebut strata A jumlahnya mencapai 13.631 Ha, Strata
B mencapai 24.567 Ha, Strata C mencapai 45.839 Ha, dan Strata D mencapai 23.268 Ha. Strata A dan B
itu belum masuk ke ranah hukum, sedangkan Strata C dan D mengarah kepada masalah legal. Dampak dari
permasalahan tersebut menyebabkan legitimasi kawasan hutan melemah dan kegiatan pengukuhan kawasan
hutan berjalan lambat. Dalam penanganannya Perum Perhutani selain menempuh jalur hukum secara positif
juga menggunakan kearifan lokal, yaitu dengan meluncurkan sebuah program yang dinamakan Program
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM adalah salah satu cara penyelesaian konflik tenurial
untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan proporsional.

Kata Kunci : Tenurial, Sengketa Kawasan Hutan, Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

A. Pendahuluan
 Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang

Maha Esa berupa kekayaan sumber daya alam
yang berlimpah, baik di darat, perairan, maupun
di udara yang merupakan suatu modal dasar bagi
pembangunan nasional di segala bidang. Modal
dasar sumber daya alam tersebut haruslah dilindungi,
dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara
optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia
pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada
umumnya, menurut cara yang menjamin keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan baik antara manusia

dengan ekosistemnya. Seperti yang tercantum di
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 1999 yaitu:

“bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah
Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan
kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan
yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat
serbaguna bagi umat manusia, karenanya
wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan
secara optimal, serta dijaga kelestariannya
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
bagi generasi sekarang maupun generasi
mendatang.”
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Dalam keberadaannya hutan bukan hanya
sebagai penyangga ekologi dunia akan tetapi juga
sebagai penyangga ekonomi rakyat atau penduduk
setempat, dimana hutan tersebut berada. Artinya
selain fungsi ekologis yang melekat, hutan juga
memiliki fungsi ekonomis. Pengaturan fungsi
ekonomis dari hutan Indonesia ini dinaungi
ketentuan konstitusional yaitu Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945, dimana bumi, air dan kekayaan
alam dimana hutan termasuk kekayaan alam di
dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya
bahwa kekayaan hayati yang ada di alam Indonesia
merupakan salah satu sumber daya alam yang harus
dapat memberikan  manfaat bagi seluruh lapisan
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Departemen Kehutanan menjadi lembaga
yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan hutan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, dimana salah satu bagian di bawah
kewenangan lahirlah perusahaan yang menjalankan
aktivitas pengelolaan hutan. Perusahaan pengelolaan
hutan yang berada dibawah koordinasi Departemen
Kehutanan dalam hal ini adalah Perum Perhutani.
Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik
Negara yang mempunyai karakteristik khusus karena
sebagai korporasi atau badan usaha, Perum Perhutani
ditujukan untuk mencari keuntungan. Sementara
sebagai badan hukum, Perum Perhutani mengemban
misi pemerintah mensejahterakan rakyat, khususnya
di sekitar wilayah hutan.

Hak menguasai tanah oleh negara bersifat
mutlak. Tanpa penguasaan yang bersifat
demikian maka kesejahteraan secara adil dan
merata tidak akan tercapai. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
sebagai peraturan pelaksana ketentuan Pasal
33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,
mempertimbangkan bahwa negara tidak
perlu bertindak sebagai pemilik tanah, hanya
terbatas sebagai pihak yang menguasai tanah.
Hak menguasai negara atas tanah memperoleh
legitimasi dikarenakan status negara sebagai
pencerminan dari organisasi kekuasaan bangsa
yang mengemban tugas yang sama berupa hak
dan kewajiban yang berasal dari nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula
legitimasi hak menguasai negara diperoleh
dari sifat organisme negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat serta eksistensinya

sebagai negara berdasarkan kedaulatan negara.
Sebagai konsekuensi, hak menguasai dari
negara ini merupakan hak yang tertinggi, yang
berarti hak-hak atas tanah yang lain berada
di bawah hak menguasai. Akibat selanjutnya
adalah apabila negara menghendaki untuk
menguasai tanah yang sudah dibebani dengan
hak-hak lain, maka hak-hak lain ini harus
dikalahkan (Winahyu Erwiningsih, 2009:42-
43).

Hak menguasai negara atas tanah tersebut
juga meliputi penguasaan terhadap hutan. Perum
Perhutani sebagai pemangku hutan memperoleh
kewenangan dalam pengelolaan. Di dalam proses
pengelolaan tersebut tak lepas dari banyaknya
berbagai persoalan. Konflik kawasan hutan
merupakan persoalan tersendiri yang sangat
kompleks, yang dihadapi oleh Perum Perhutani
dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan
hutan. Berbagai macam bentuk konflik dapat
ditemukan dalam praktek pengelolaan hutan, seperti
klaim-klaim sepihak terhadap kawasan hutan yang
diidentifikasi oleh pihak lain (instansi, badan hukum,
atau masyarakat) sebagai tanah-tanah bekas hak-hak
barat seperti eigendom dan atau hak erfpacht, atau
dianggap sebagai tanah-tanah bekas hak-hak adat,
atau dianggap sebagai “tanah negara bebas” yang
kemudian dapat dirambah, diduduki, digarap, serta
dimohonkan hak atas tanah itu (disertifikatkan).
Di dalam

konflik tersebut terkadang Perum Perhutani
berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan
masyarakat banyak bahkan berpotensi dibelokkan
ke arah politik.

Berbicara mengenai konflik tenurial, kata
“tenurial” berasal dari “tenure” berasal dari bahasa
latin “tenere” yang mencakup arti : memelihara,
memegang, memiliki. Menurut Wiradi (1984),
istilah ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian
yang membahas masalah yang mendasar dari aspek
penguasaan suatu sumber daya yaitu mengenai
status hukumnya. Dengan kata lain, membicarakan
persoalan tenurial sumber daya hutan, tidak lain
membicarakan soal status hukum dari suatu
penguasaan atas tanah dan segala tanam-tumbuh
yang ada di atasnya (Sediono M.P. Tjondronegoro
dan Gunawan Wiradi, 1984:286).

Von Benda Beckman mengatakan bahwa
hak tenurial terhadap sumber daya alam merujuk
pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur
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akses dan tata guna lahan dan sumber daya. Oleh
karena itu, tenurial lahan hutan menentukan siapa
yang diijinkan untuk menggunakan sumber daya
apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama
dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak
mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana
caranya, dalam (Anne M. Larson, 2013:8).

Hakikat hak tenurial secara de jure dan de
facto. Hak menurut undang-undang atau de jure
berkenaan dengan seperangkat aturan yang dibuat
dan dilindungi oleh negara (misalnya, bukti
kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsesi,
peraturan perundang-undangan tentang kehutanan).
Hak de facto merupakan pola interaksi yang di
tetapkan di luar lingkup hukum formal. Ini mencakup
hak ulayat, seperangkat aturan dan peraturan
masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan
diterima, ditafsirkan ulang, dan ditegakkan oleh
masyarakat, dan yang mungkin diakui atau tidak
oleh negara (Anne M. Larson, 2013:29).

Sengketa tak lepas dari suatu konflik. Dimana
ada sengketa pasti disitu ada konflik. Sering kali
konflik dipersamakan dengan sengketa. Sengketa
merupakan puncak dari konflik. Menurut Rusmadi
Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga
dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu :

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari
pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan)
yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan
hak atas tanah, baik terhadap status tanah,
prioritas, maupun kepemilikannya dengan
harapan dapat memperoleh penyelesaian secara
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku, (Rusmadi Murad, 1991:22).

Menurut pandangan Nader dan Todd (1978)
yang menggambarkan bahwa sengketa muncul dalam
masyarakat mengalami suatu proses dan tahapan-
tahapan tertentu yaitu : Tahap pertama ditandai
dengan munculnya keluhan-keluhan (grievance)
dari pihak satu ke pihak lainnya yang cenderung
mengarah pada konfrontasi yang bersifat modadik
(monadic), tahap kedua manakala pihak yang lain
menunjukkan reaksi negatif yang menunjukkan
bahwa perselisihan (confronting) antar pihak yang
berlangsung secara diadik (dyadic), tahap terakhir,
manakala konflik tersebut dibawa ke arena publik
kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam
institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan
melibatkan pihak ketiga dan meningkat menjadi
sengketa (dispute stage) dan sifat konfrontasinya

menjadi triadik (triadic), dalam (Bambang Eko
Supriadi, 2013:170).

Permasalahan konflik tenurial dan sengketa
tanah hutan dengan masyarakat tidak hanya dihadapi
oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan
hutan dengan masyarakat namun juga dihadapi
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Perum
Perhutani. Hal ini disebabkan karena karakteristik
hutan yang merupakan sumber daya yang sangat
bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan
kontrol terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) selalu
mengundang permasalahan. Terutama permasalahan
sengketa tentang penguasaan/pemilikan atas tanah
hutan antara pemerintah (negara) dengan masyarakat
pada umumnya dan masyarakat hukum adat pada
khususnya. Meskipun sebenarnya permasalahan
tentang sengketa tersebut sudah ada sejak puluhan
tahun yang lalu, akan tetapi cenderung meningkat
dari masa ke masa dan terakhir eskalasinya semakin
tinggi dengan bergulirnya era reformasi dengan
berbagai eksesnya (Bambang Eko Supriadi, 2013:2).

Menurut data dari Perum Perhutani bahwa
sampai saat ini masalah tenurial yang teridentifikasi
ada 107.334 Ha tersebar di 5.251 lokasi. Dari jumlah
tersebut strata A jumlahnya mencapai 13.631 Ha,
Strata B mencapai 24.567 Ha, Strata C mencapai
45.839 Ha, dan Strata D mencapai 23.268 Ha.
Strata A dan B itu belum masuk ke ranah hukum,
sedangkan Strata C dan D mengarah kepada
masalah legal, sehingga penyelesaiannya akan
dikonsultasikan dengan Kementerian Kehutanan.
Dampak dari permasalahan tersebut di atas
kemudian menyebabkan legitimasi kawasan hutan
melemah dan kegiatan pengukuhan kawasan hutan
berjalan lambat. Disisi lain, kawasan hutan akhirnya
dianggap hanya menjadi ajang bagi perampasan
tanah masyarakat untuk kepentingan pemegang
ijin, baik itu untuk ijin kehutanan maupun untuk ijin
penggunaan kawasan hutan (Duta Rimba, 2014:27).

Berdasarkan uraian tersebut maka penting
untuk dikaji mengenai akar dari persoalan konflik
di kawasan hutan karena konflik yang timbul telah
mengakibatkan legitimasi kawasan hutan melemah
dan kegiatan pengukuhan kawasan hutan berjalan
lambat.

Konflik tenurial yang terjadi di Indonesia
berawal dari warisan kebijakan kolonial di masa
Hindia Belanda yang kemudian berlanjut hingga
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kebijakan nasional terkini. Ditinjau dari sisi
sejarah, maka perubahan-perubahan kebijakan di
masa Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan
dan berlanjut di era reformasi berkontribusi besar
terhadap konflik tenurial tersebut.

Konfilik Tenurial di kawasan hutan Perum
Perhutani ada 1001 macam. Penanganannya selain
menempuh jalur hukum secara positif, tetapi juga
menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dimana
negoisasi dan mediasi selalu dilakukan sebelum
sampai pada tahap ajudikasi. Tenurial sesungguhnya
merupakan hak pemanfaatan, baik lahan maupun
hasil hutan. Selain Perum Perhutani yang memang
legal memiliki hak untuk memanfaatkan kawasan
hutan, tapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat
yang secara ilegal memanfaatkan hutan. Karena ada
pihak lain yang cenderung mengajak masyarakat,
dengan menjadi pekerja, sehingga konflik tenurial
seakan-akan antara Perum Perhutani dan masyarakat.

Sekian banyak konflik tenurial yang terjadi di
wilayah kerja Perum Perhutani muncul di tengah
masyarakat melalui sebuah proses. Pada tahap awal
biasanya dimulai dengan adanya keluhan-keluhan
karena ada hak-hak yang dilanggar, diperlakukan
tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak, dirusak
nama baiknya, dilukai hatinya dan lain sebagainya.
Konflik ini akan terus berkembang, manakala pihak
yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap
permusuhan. Puncaknya konflik tersebut di bawa ke
ranah publik dan diproses menjadi kasus perselisihan
dalam penyelesaian sengketa tertentu.

Berdasarkan pengalaman Perum Perhutani
menangani konflik tenurial tersebut jika berkait
dengan hutan milik negara, maka akan dikembalikan
kepada pemiliknya yaitu Kementerian Kehutanan
agar terjadi intervensi dari pemilik lahan. Sementara
untuk tanah aset perusahaan merujuk pada UUPA.
Perum Perhutani telah menjadikan masalah tenurial
Jawa Barat dan Banten sebagai pilot project
manajemen penanganan tenurial. Dari pilot project
ini ke depan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan
di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Kasus tambak Muara Gembong adalah salah
satu contoh dari konflik tenurial yang dihadapi oleh
Perum Perhutani. Tambak yang berada di kawasan
KPH Bogor ini tengah memasuki babak baru dalam
konflik tenurial. Setelah diputus oleh Pengadilan
Negeri Bekasi, yang memenangkan warga yang
mengklaim sebagai pemilik tambak tersebut. Konflik
itu berawal dari gugatan warga penggarap tambak

Muara Gembong di Pengadilan Negeri Bekasi
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
Sidang di Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan
gugatan penggarap Tambak Muara Gembong.
Perum Perhutani mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Bandung, karena keputusan itu dinilai tidak
mempunyai bukti hukum yang kuat. Kasus Muara
Gembong saat ini merupakan salah satu konflik
tenurial yang hingga kini masih dihadapi oleh Perum
Perhutani. Konflik ini banyak menyedot perhatian
publik, karena sering melibatkan masyarakat di
sekitar hutan. Kompleksitasnya cukup rumit karena
melibatkan publik, bahkan berpotensi dipolitisasi
oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Sengketa Tanah kawasan Hutan
Karakteristik wilayah kerja Perum Perhutani

yang berada pada pulau yang sangat padat
penduduknya, dengan segala dinamika sosial
ekonomi dan politiknya, antara lain membawa
implikasi berupa tekanan yang cukup besar terhadap
kawasan hutan itu sendiri. Konflik mengandung
arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan
segolongan besar seperti negara. Konflik dapat
disebabkan pertentangan bermacam kepentingan,
kebencian, kecurigaan, rasa minder, dominasi pihak
lemah oleh pihak kuat (Endang Suhendar & Winarni,
1998:32).

Pada garis besarnya ada 2 (dua) macam corak
sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia,
yakni corak yang bersifat horizontal dan corak yang
bersifat vertikal. Sengketa horizontal ditunjukkan
pada sengketa yang terjadi antar warga masyarakat,
sedangkan sengketa vertikal terjadi antara rakyat
melawan kekuatan modal dan atau dengan negara,
termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara.
Munculnya sengketa pertanahan tidak dapat
dilepaskan pula dari pentingnya arti penguasaan
tanah bagi seseorang atau sekelompok masyarakat,
yang dengan sendirinya atau mempertahankan hak
atas tanahnya.

  Pada kasus yang disebabkan oleh sengketa
status penguasaan, kedua belah pihak umumnya
mengetahui siapa pemilik dan siapa yang
menguasainya, yang menjadi persoalan adalah
keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai
tanah tersebut. Begitu pula pada kasus yang
disebabkan oleh sengketa status penggunaan, yang
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menjadi dasar sengketa adalah pihak penguasa/
pemilik tidak menyetujui tanahnya digunakan untuk
kepentingan tertentu. Sedangkan pada kasus yang
disebabkan oleh sengketa ganti rugi pembebasan
tanah yang menjadi persoalan adalah ketidaksesuaian
pemberian ganti rugi kepada pihak yang tanahnya
dibebaskan (Endang Suhendar,1994:31-38).

Permasalahan-permasalahan di atas muncul
dikarenakan kurangnya pemahaman tentang
masalah yang berkaitan dengan kedududukan hukum
kawasan hutan, atau belum mengetahui masalah-
masalah yang berkaitan dengan hukum agraria
kehutanan.

Beberapa kasus sengketa atau klaim terhadap
kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan
hutan wilayah kerja Perum Perhutani, yaitu:

1. Sengketa tanah timbul (Aanslibbing)

“Aanslibbing” berarti penambahan tanah.
Suatu bentuk mendapatkan hak milik (karena
alam). Penambahan tanah di tepi sungai
dan danau, juga di tepi pantai lautan adalah
menjadi hak milik pemilik tepi tersebut.
Dengan demikian menurut kamus istilah
hukum Belanda-Indonesia Fockema Andreae.
Dalam kosa kata bahasa Indonesia, aanslibbing
dikenal dengan berbagai istilah, antara lain :
tanah timbul, tanah pembawaan lumpur, tanah
lambiran dan sebagainya, yaitu tanah yang
terbentuk karena endapan lumpur, baik di pantai
maupun di muara sungai.

Tanah timbul merupakan fenomena
alam biasa yang terjadi di beberapa daerah
perbatasan dengan laut, danau, atau sungai,
yaitu adanya tanah yang perlahan-lahan timbul
ke permukaan air yang berasal dari endapan
lumpur dan lama-kelamaan menjadi suatu
pulau atau merupakan suatu perluasan dari
suatu pantai atau tepian sungai. Fenomena ini
menjadi fenomena hukum tatkala kemudian
tanah hasil endapan lumpur tersebut menjadi
ajang perebutan atau bertumbuknya berbagai
klaim. Secara kebetulan, tanah timbul ada yang
berimpit dengan kawasan hutan, biasanya hutan
bakau/mangrove (Bambang Eko Supriyadi,
2013:138-164).

Setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria”, atau yang
lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA), maka pasal-pasal dalam
Buku II KUHPerdata yang mengatur mengenai
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya, termasuk  mengatur masalah
aansibbling dan aanspoeling ikut dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA,
maka tanah timbul menjadi tanah yang
langsung dikuasai oleh negara. Apalagi hingga
kini Peraturan Pemerintah yang mengatur
terjadinya hak milik menurut hukum adat belum
pernah diterbitkan. Dan karenanya barang
siapa berkeinginan untuk menguasai atau
memilikinya, dapat mengajukan permohonan
kepada BPN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam
hal Kementerian Kehutanan atau Perum
Perhutani memerlukan sebidang tanah timbul
yang berimpit dengan kawasan hutan dalam
rangka efektifitas pengelolaan hutan, maka
perlu mengajukan permohonan. Mengacu
Pasal 5 UUPA, secara hukum Kementerian
Kehutanan atau Perum Perhutani memiliki hak
prioritas penguasaan atas dasar hak terdahulu
(voorkeursrecht) yang memang diakui dalam
hukum adat, hukum asli bangsa Indonesia,
hukum yang menjadi dasar UUPA.

2. Okupasi Kawasan Hutan

Beberapa konflik tenurial yang terjadi di
kawasan hutan Perum Perhutani, pendudukan
(okupasi) merupakan salah satu jenis konflik
yang upaya penyelesaiannya sangat sulit dan
membutuhkan waktu yang lama. Pendudukan
kawasan hutan dalam penjelasan Pasal 50 ayat
(3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan diartikan sebagai
menguasai kawasan hutan tanpa mendapat
izin dari pejabat yang berwenang, antara
lain untuk membangun pemukiman, gedung,
dan bangunan lainnya. Fakta yang terjadi
bahwa pendudukan ini telah berlangsung
selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
Keadaan ini memunculkan suatu pemahaman
di kalangan masyarakat menjadi berhak atas
tanah kawasan hutan yang didudukinya dan
oleh karenanya menurut anggapan mereka
adalah wajar apabila masyarakat mengajukan
permohonan atas tanah (sertifikat).

Berbagai permasalahan sengketa tanah
kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani
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tercatat beberapa sengketa atau klaim atas
kawasan hutan yang mendasarkan kepada bukti
surat girik. Ketika terjadi klaim atau sengketa
tanah kawasan hutan yang mendasarkan pada
bukti surat girik, maka langkah yang perlu
dilakukan adalah melakukan cross check alat
bukti dan penelusuran keterangan yang terkait
dengan riwayat tanah. Hal ini dapat dilakukan
terhadap perangkat buku/daftar pembukuan
pajak tanah, baik yang ada di Kantor Desa,
maupun yang disimpan di Kantor Pelayanan
Pajak dan Bangunan. Disamping itu, pihak
Perum Perhutani harus dapat mengajukan
bukti lawan (tegenbewijs) tentang keabsahan
status kawasan hutan itu, dengan melakukan
inventarisasi dokumen penataan batas, maupun
penelusuran kemungkinan pernah terjadi proses
tukar menukar atau pembelian tanah.

Fenomena konflik seperti di atas secara
intens terjadi di Kabupaten Lumajang-
Jawa Timur. Para okupan menghendaki
untuk memperoleh hak milik, sementara
Perum Perhutani keberatan atas hal tersebut,
sebab rakyat tidak memiliki “modal” untuk
mengganti tanah yang diminta tersebut.
Konflik akhirnya berubah menjadi sengketa
yang menyeret Bupati Lumajang ikut langsung
menyelesaikan sengketa tersebut. Meskipun ada
yang unik dalam kasus tersebut yaitu adanya
penyimpangan hukum terhadap Kepmenhut
Nomor 292/Kpts-II/95 tentang Tukar Menukar
Kawasan Hutan. Sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam Kepmenhut, seharusnya rakyat
sendiri yang mengajukan permohonan kepada
Menhutbun dan sekaligus menyediakan tanah
penggantinya. Akan tetapi dalam kasus ini yang
mengajukan permohonan justru Pemerintah
sendiri (Bupati). Selama belum ada pengganti,
rakyat akan diberikan SIM, yang suatu saat
akan dikonversi menjadi sertifikat hak milik
(Anis Ibrahim,2004, ISSN:1412-751).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa penyelesaian sengketa tanah kawasan
hutan yang terletak di kabutaten Lumajang
dilakukan melalui mekanisme tukar menukar
yang sedikit menyimpang dari ketentuan hukum
yang ada. Tetapi justru dapat diterima oleh
pihak-pihak yang bersengketa. Keberpihakan
Pemerintah (Bupati) kepada rakyatnya
sekaligus tanpa harus “mengalahkan” Perum
Perhutani menjadi sangat penting untuk sampai

pada akhir penyelesaian kasus hukum tersebut,
meski baru sementara.

Contoh kasus sengketa lain adalah klaim
atas dasar Erfpacht Verponding (tanah bekas
hak barat). Untuk tanah-tanah hak barat
(eigendom atau erfpacht) yang dimasukkan ke
dalam kawasan hutan, Bambang Eko Supriyadi
mengemukakan bahwa tanah-tanah tersebut
tentunya pada saat itu telah berstatus “bekas”
hak barat. Jadi bukan hak erfpacht atau hak
eigendom yang masih exist, dengan alasan
sebagai berikut :
a. Hak tersebut adalah hak kebendaan (

recht) yang kuat, yang berakhirnya hak
sudah ditentukan cara atau peristiwanya.

b. Apabila hak tersebut dicabut oleh
pemerintah, harus diberikan ganti kerugian
(Bambang Eko Supriadi, 2013:165).

Sebagaimana diatur dalam pasal 738
junctis Pasal 718 dan Pasal 719 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)
bahwa hak erfpacht berakhir karena sebab-
sebab sebagai berikut:
a. Dinyatakan gugur oleh pemerintah

karena tidak digunakan sepatutnya, tidak
membayar uang tahunan (canon) atau
tidak memenuhi kewajiban mengusahakan
(menanami)  tanahnya (bebouwing
clausule).

b. Ditanggalkan/dilepaskan haknya
c. Dipindahtangankan haknya
d. Karena dihapus karena sebab jangka

waktunya habis, pemegang hak tidak ada
lagi, tanahnya musnah, lewat waktu yang
dipakai, erfpachter memeperoleh hak
eigendom (hak milik), pencabutan untuk
kepentingan umum, dan terkumpulnya
hak eigendom dan hak erfpacht dalam
satu tangan (vermenging) (Bambang Eko
Supriadi, 2013:167).

Jika hak-hak diatas telah lepas maka
selanjutnya akan menjadi tanah negara bebas,
kemudian tanah bekas hak barat itu oleh
pemerintah dijadikan kawasan hutan dengan
adanya Berita Acara Tata Batas (BATB). BATB
adalah akta autentik, karena telah memenuhi
syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868
KUHPerdata. Dan sebagai akta autentik BATB
mempunyai kekuatan pembuktian lahirian,
formal dan material, dan oleh karenanya
berfungsi sebagaialat pembuktian yang
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sempurna dan mengikat.

Contoh kasus Erfpacht Verponding yang
masih mengemuka saat ini adalah kasus
tanah bekas hak Erfpacht Paluagung, dikenal
sebagai Erfpacht Verponding Nomor 754
Paluagung, seluas kurang lebih 38,2 Ha di
Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo,
Kabupaten banyuwangi. Data yang tercatat
pada Kementerian Kehutanan menyebutkan
bahwa tanag bekas Erfpacht tersebut
merupakan kawasan hutan berdasarkan bukti
dokumen Berita Acara Tata batas (BATB)
Nomor 42 tanggal 24 Februari 1938 dan
disahkan tanggal 1 Juli 1938. Dalam BATB
tersebut diuraikan bahwa termasuk dalam
kawasan hutan yaitu tanah Hak Erfpacht
Paluagung yang telah dinyatakan batal sesuai
SK Direktur Pemerintahan Dalam Negeri
(Directeur van Binnenlandsch Bestuur) Nomor
A.6/41/11, tanggal 6 Oktober 1936. Masyarakat
tidak dapat menerima bunyi naskah BATB
tersebut dinyatakan bahwa tanah Erfpacht
Paluagung telah dinyatakan batal sesuai
SK Direktur Pemerintahan Dalam Negeri
Nomor A.6/41/11, tanggal 6 Oktober 1936
tersebut, bahkan meminta Kementerian
Kehutanan agar mencari dan menunjukkan
dokumen SK pembatalan tersebut. Dalam
kasus ini sebenarnya Kementerian Kehutana/
Perum Perhutani tidak perlu repot-repot
mencari SK Pembatalan Erfpacht, tetapi cukup
mendasarkan pada bukti dokumen BATB saja,
yang di dalamnya menyatakan bahwa Hak
Erfpacht Paluagung dinyatakan batal sesuai SK
Direktur Pemerintahan Dalam Negeri Nomor
A.6/41/11 tanggal 6 Oktober 1936.

Klaim tanah timbul pernah terjadi di
beberapa KPH Perum Perhutani, yaitu di
KPH Banyumas (Divre I Jawa Tengah), KPH
Banyuwangi (Divre II Jawa Timur), dan KPH
Indramayu (Divre III Jawa Barat dan Banten).
Kasus okupasi yang penyelesaiannya sulit dan
membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hal ini
pernah terjadi di wilayah Tlogowongo, BKPH
Regaloh, KPH Pati, dimana kawasan hutan
telah dijadikan pemukiman lengkap dengan
fasilitas umumnya. Pendudukan kawasan hutan
tentu tidak dibenarkan, sebagaimana dalam
penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diartikan
sebagai menguasai kawasan hutan tanpa

mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
antara lain untuk membangun pemukiman,
gedung dan bangunan lainnya.

Dalam konflik tenurial yang terjadi di
wilayah Perum Perhutani ada yang masih
berdasarkan bukti surat girik. Hal ini pernah
terjadi di beberapa KPH diantaranya yaitu:
di RPH Candiroto (Divre I Jawa Tengah),
BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara yang di
kenal dengan Dusun Rimpak, Desa Lowungu,
Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung.
Kemudian terjadi pula di RPH Wagir (Divre II
Jawa Timur), BKPH Kepanjen, KPH Malang
termasuk wilayah administrasi Pemerintahan
Desa Petungsebu, Kecamatan Wagir, Kabupaten
Malang. Di KPH Ciamis (Divre III Jawa Barat
dan Banten) yang dikenal dengan nama Blok
Cibadakpaeh, dimana tanah kawasan hutan
tersebut merupakan tanah hak adat dengan
mengajukan bukti berupa tanah girik.

Sementara klaim atas tanah hutan
berdasarkan eigendom verponding (hak milik
pribadi) sebagaimana pernah terjadi di beberapa
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di
Divre II Jawa Timur di KPH Jatirogo yang
dikenal dengan istilah “Kasus Sekaran”, KPH
Ngawi “Kasus Tlogo Tuwung” dan KPH
Kebonhardjo Divre I Jawa Tengah yang dikenal
dengan “Kasus Sokogunung” (Bambang Eko
Supriadi,2013:143).

Menurut Nader dan Todd, ada beberapa
kemungkinan penyelesaian sengketa yang digunakan
oleh masyarakat dunia yaitu:

Resolusi Konflik Tenurial

No Tahapan Konflik
PENYELESAIAN

Skenario I Skenario II
1. Keluhan

(Grievance)
Negoisasi

Penghindaran
(Avoidance)
Membiarkan
saja
( )

2. Perselisihan
(Confronting)

Mediasi

3. Sengketa
(Dispute)

Ajudikasi
Arbitasi
Pemaksaan

Dalam proses penyelesaian sebagaimana
digambarkan dalam resolusi konflik di atas yang
utama adalah dengan melakukan penyelesaian
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secara berlanjut. Dimulai dari negoisasi dan
terakhir ajudikasi. Pada negoisasi partisipasi para
pihak bersifat sukarela. Dan terakhir penyelesaian
ajudikasi dimana para pihak yang bersengketa
untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan
maupun administratif untuk diputus oleh hakim.
Sekalipun ada opsi pemaksaan, penghindaran dan
pembiaran, merupakan opsi yang selalu dihindari
oleh Perum Perum Perhutani dalam (Bambang Eko
Supriadi, 2013:170).

Tidak ada sengketa yang tak bisa diselesaikan,
apalagi jika terdapat peluang-peluang yang dapat
menjadi jalan penyelesaian. Dalam menghadapi
sengketa atau klaim khususnya terhadap kasus
pendudukan (okupasi) atas kawasan hutan, Perum
Perhutani antara lain menempuh cara penyelesaian
dengan cara menawarkan kerja sama melalui
Program Pengelolaan Hutan Bersama (PHBM).
Dalam tawaran ini Perum Perhutani mempersilakan
masyarakat menggarap tanah hutan tersebut dengan
pola khusus, tanpa menuntut status pemilikan atas
tanah hutan tersebut. Jadi status tanahnya adalah
tetap kawasan hutan, masyarakat dapat menggarap
di tanah tersebut dengan jenis-jenis tanaman yang
dirundingkan dan ditentukan bersama.

Sejak bulan September tahun 2001, dengan SK
Direksi Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001,
Perum Perhutani meluncurkan suatu program
yang dinamakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM). Esensi dari program
tersebut adalah sistem pengelolaan sumber daya
hutan yang dilakukan dengan strategi kolaborasi
antara perusahaan dan masyarakat desa hutan, atau
perusahaan dan masyarakat desa dengan pemangku
kepentingan bersama untuk menjaga keberlanjutan
fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat
diwujudkan secara optimal dan proporsional. Cara
lain yang ditempuh BUMN pengelola hutan Jawa
dan Madura ini adalah mempersilakan masyarakat
atau pihak yang mengaku mempunyai hak atas tanah
kawasan hutan tersebut, untuk menempuh jalur
hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

E. Penutup
Sudah sejak lama, dan diperparah pada era

reformasi sejak tahun 1998, banyak lahan kawasan
hutan yang berada dalam situasi konflik yang
melibatkan masyarakat, institusi ataupun antar

pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan yang tidak
mudah diselesaikan. Lahan kawasan hutan di Jawa
yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani pun tak
luput dari adanya konflik. Penyelesaian konflik harus
segera diselesaikan, bukan hanya hutan Jawa akan
tetapi juga hutan-hutan alam di luar Jawa yang luas
dan open access itu harus segera dilakukan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, dengan upaya
tetap mempertahankan keberadaan fungsi hutan yang
bersangkutan. Peran masyarakat sekitar hutan harus
dilibatkan. Demikian pula hubungan koordinatif
dengan pihak Pemerintah Daerah dan semua unsur
yang berperan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), media massa, dan para tokoh adat. Akan tetapi,
pokok pangkal terjadinya konflik lahan kawasan
hutan, sejarah pemilikan lahan, penyuluhan dan faktor
lainnya agar dikaji secara cermat sehingga penyelesaian
konflik atau pencegahan konflik baru dapat dilakukan
dengan baik. Meskipun diyakini memerlukan waktu
yang panjang, masa benah pengelolaan sumber daya
hutan dan kehutanan Indonesia harus dilakukan mulai
sekarang dengan konsep berjangka dan komitmen
bersama untuk tujuan pembangunan yang bersifat
nasional. Oleh karenanya Departemen Kehutanan
yang telah ada harus lebih dimantabkan peranannya
untuk memikul kompleksitas beban pengelolaan
hutan dan kehutanan dalam mendukung tugas-tugas
pembangunan negara. Departemen Kehutanan
memerlukan pembenahan mendasar dari sisi organisasi,
program, kebijakan, dan personel. Tanpa penguatan
peran tersebut pada sektor kehutanan yang sekaligus
memiliki peran sentral melestarikan inti lingkungan
kehidupan, suatu program perekonomian hanya
akan menjadi sia-sia sehingga pada akhirnya justru
akan meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan,
pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup sendiri.
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