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Ecological arguments are never  socially neutral any 
more than socio-political  arguments are ecologically 
neutral.  Looking more closely at the way ecology and 
politics interrelate it becomes imperative if we are to 
get a better handle on how to approach environmental/
ecological questions. 

(Harvey 1993 [Bryant and Bailey 1997:5])

REDD+ dan 
Perebutan 
Kawasan Hutan

Maraknya proyek pengaturan sumberdaya 
alam dan perbaikan lingkungan (ekologi) oleh 

pelbagai institusi sosial-ekonomi global di Indonesia, 
petikan argumen Harvey diatas menyiratkan bahwa 
seluruh proyek-proyek perbaikan lingkungan dan 
ekologis tersebut bukan suatu hal netral akan tetapi 
meniscayakan pengaturan-pengaturan sosial politik 
dan ekonomi di tingkat komunitas. Satu diantara 
beragam mega proyek tersebut adalah mitigasi 
perubahan iklim dalam skema REDD+. Penggunaan 
kata “mega” pada proyek REDD+ bukanlah hal yang 
berlebihan atau tanpa alasan bila dilihat pengerahan 
dana publik berikut pembuatan kebijakan pendukung 
di tingkat global, nasional hingga lokal. Berdasarkan 

laporan tim studi yang diprakarsai oleh Climate Policy 
Initiative bekerjasama dengan Badan Kebijakan 
Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
(2014) menyebutkan, pada tahun 2011, setidaknya 
sebesar Rp 8,4 triliun (USD 951 juta) dana untuk 
perubahan iklim berasal dari sumber-sumber 
pendanaan publik, baik dari dalam negeri (Rp 5,5 
triliun) maupun pendanaan yang bersumber dari dana 
publik internasional (Rp 2,9 triliun). 

Tentu saja besaran nominal pendanaan tersebut 
bisa sangat relatif akan tetapi besaran tersebut 
merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam 
proyek-proyek pengaturan kawasan hutan dalam 
skema REDD+. Pasca penyelenggaraan COP-
13 di Bali, Indonesia secara aktif mempromosikan 
program REDD+ di tingkat nasional dan daerah. 
Bahkan sebelum pelaksanaan COP-13, Indonesia 
sendiri dibawah koordinasi Kementrian Kehutanan 
telah merumuskan Road Map REDDI (Reducing 

Konversi hutan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, 
Kalteng ( © KpSHK )
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Emissions from Deforestation and Forest Degradation 
Indonesia) yang terbagi tiga fase yakni, persiapan 
pada tahun 2007, ujicoba (piloting) (2008-2012) dan 
implementasi pasca 2012 (Muhajir 2010). Adanya 
antusiasme serta komitmen yang luar biasa dari 
pemerintah Indonesia dibawah rezim SBY terhadap 
model pembangunan kawasan hutan dalam skema 
REDD+ perlu dipertanyakan kembali secara kritis.

Posisi REDD+ di Indonesia

Sejauh yang diperdebatkan, agenda pembangunan 
kawasan dan proyek-proyek perbaikan lingkungan 
menjadikan Indonesia sebagai target uji-coba 
beragam mega proyek pengaturan global. Sebagai 
trend kekinian model pembangunan di negara-
negara berkembang atau sering disandingkan 
dengan agenda pembangunan (ekonomi) hijau 
(UNEP 2014), skema REDD+ mendapatkan tempat 
“istimewa” dalam perumusan kebijakan pengurusan 
hutan di Indonesia. Terlebih ketika pemerintahan 
SBY menerima skenario tersebut dengan lapang 
dada, dengan slogan “sustainable growth with equity” 
yang bertumpu pada empat pilar pembangunan: 
pro-grotwh, pro-poor, pro-job dan pro-environment.1 
Dalam konteks ini, dimasukannya pro-environment 
sebagai pilar keempat, pembangunan kawasan hutan 
dalam skema REDD+ digunakan sebagai argumentasi 
“jalan tengah” pemerintah atas kebuntuan antara 
memfasilitasi kepentingan investasi industri ekstraktif 
skala luas (pro-growth) dengan komitmen pemerintah 
(tuntutan global) dalam mengurangi laju emisi karbon 
dan deforestasi yang telah didengungkan menjelang 
bergulirnya COP 15 di Kopenhagen.

Meski dalam perjalanannya menemui beragam 
kendala, pasca tahun 2014 dijadwalkan pelaksanaan 
program REDD+ di Indonesia memasuki fase ke 3 

1. http://www.setkab.go.id/berita-4370-presiden-indonesia-
pro-growth-pro-poor-pro-job-dan-pro-environment.html 
diakses pada 19 September 2014. 

yang berfokus pada pembiayaan berbasis hasil (result 
based financing) dan mekanisme berbasis pasar 
(market based mechanism). Pada fase ini diharapkan 
terjadi perdagangan karbon yang akan memberikan 
pendapatan finansial pada pelaku program REDD+. 
Dalam memfasilitasi negara penerima dalam 
menyiapkan diri menghadapi implementasi REDD+, 
salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah 
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang 
dikoordinasikan oleh Bank Dunia. Untuk itu, Bank 
Dunia telah menyediakan skema pendanaan untuk 
fase persiapan (readiness) melalui Carbon Fund 
yakni skema pendanaan berbasis kinerja yang 
ditujukan sebagai “piloting/ ujicoba” pembayaran 
atas penurunan emisi dari satu landscape hutan 
dengan pendekatan berbasis hasil. Hingga tahun 
2014 Kementerian Kehutanan (Kemenhut), telah 
mengidentifikasi 9 unit KPH di 7 kabupaten yang 
tersebar di 4 propinsi (Jambi, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah) sebagai 
wilayah “target” ujicoba skema Carbon Fund yang 
mensyaratkan tersedianya dokumen Emissions 
Reduction-Program Idea Note (ER-PIN) sebagai 
tahap awal dari proses penawaran Indonesia untuk 
dapat disetujui oleh Bank Dunia sebagai pengelola 
dana Carbon Fund. (Pusat Litbang Perubahan Iklim 
dan Kebijakan, Kemenhut 2014)

Selain inisiatif yang dikembangkan Bank Dunia 
bersama Kemenhut, terdapat beragam inisiatif yang 
turut didorong oleh NGO diluar skema Forest Carbon 
Partnership Facility (FCPF)-Carbon Fund. Secara 
umum, beragam inisiatif tersebut masih menghadapi 
kendala teknis antara lain, bagaimana prinsip ekuitas 
atau kesetaraan harus didefinisikan, kepada siapa 
seharusnya manfaat ini dibagikan dan bagaimana 
mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing).  
Shintia Arwida, memaparkan empat pendapat yang 
mengemuka dalam perdebatan tentang ekuitas. 
Dalam konteks hutan kemasyarakatan, menurut 
Arwida, lebih tepat pada pendekatan need based 
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yakni manfaat harus diterima oleh mereka yang 
sudah menjaga hutan dan mengurangi emisi karbon. 
Tidak hanya bagi pelaku program REDD+ tetapi juga 
kepada masyarakat setempat atau pengguna hutan 
lain yang memiliki rekam jejak pengelolaan hutan 
berkelanjutan. Dan karena itu, “satu komunitas lokal 
penjaga hutan yang hak kepemilikan tanah adatnya 
tidak diakui secara legal oleh negara tetap memiliki 
hak untuk mengklaim manfaat dari program REDD+.”2 

Berbeda dengan argumentasi “jalan tengah” yang 
dipilih pemerintahan SBY, skema REDD+ dipandang 
beberapa LSM sebagai peluang politik “beresiko” 
atas pengaturan keberlanjutan sumber penghidupan 
rakyat di sekitar hutan. Terbukanya ruang partisipasi 
oleh pemerintah dalam proyek REDD+, Astuti 
(2013) mengungkapkan, telah mendorong aktivis 
mengadopsi “subjektivitas baru” yang menempatkan 
mereka sebagai konsultan atau birokrat, tanpa 
terburu-buru melihatnya sebagai depolitisasi gerakan 
lingkungan, ditengah proses mematangkan wacana 
kritik terhadap kebijakan, di kalangan gerakan 
sosial maupun kelompok terpelajar kritis seringkali 
menyisakan celah kosong dalam menterjemahkan 
wacana kritik tersebut dalam agenda-agenda aksi di 
tingkat lokal/komunitas.3

2 Pendekatan ini sangat relevan untuk kasus Indonesia, 
misal, di beberapa kasus yang menjadi lokasi uji-coba 
pelaksanaan REDD+ adalah Taman Nasional yang notabene 
terdapat wilayah kelola komunitas. Secara teknis, meski di 
beberapa tempat terdapat kesepakatan (MoU) antara Balai 
Taman Nasional dengan komunitas sebagai dasar legal 
akses komunitas terhadap kawasan hutan (tenure security) 
namun belum terdifinisi dengan jelas hak atas karbon 
(penerima manfaat).
3 Bandingkan dengan promosi model pertanian Agro-ekologis 
(small farming) sebagai counter terhadap sistem pertanian 
kapitalistik (large scale, monoculture) yang gencar dilakukan 
oleh gerakan petani Internasional La Via Campesina yang 
didukung oleh sekelompok peneliti (akademisi) dengan 
beragam disiplin (sosial, politik, ekonomi, agronomi, dsb) 
yang tersebar di berbagai negara. Sebut saja, Miguel A. 

Skema Perebutan Kawasan Hutan

Sebagai skema pembangunan yang lahir dari 
kecemasan global terhadap perubahan iklim, REDD+ 
mengundang debat yang tak kunjung usai di berbagai 
ranah; pembuat kebijakan, riset akademik hingga 
gerakan sosial. Hal ini sudah dapat diterka mengingat 
pengurusan hutan di Indonesia masih mewariskan 
“persoalan bawaan” yang belum terselesaikan akibat 
sektoralisme dan dominasi negara atas kawasan 
hutan. Khusus di wilayah desa-desa hutan, kehadiran 
beragam inisiatif pengaturan maupun upaya koreksi 
pembangunan kawasan baik negara maupun swasta 
seringkali saling bertentangan dan mengindikasikan 
bahwasanya proyek uji-coba pengaturan tersebut 
belum selesai dan berubah-ubah (unstable) (Li 2002). 
Kondisi ini seperti apa yang dipaparkan Vandergeest 
dan Peluso (1995), “seluruh (praktek) negara modern 
membagi wilayah mereka kedalam zona-zona politik 
dan ekonomi yang kompleks dan tumpang tindih, 
mengatur kembali penduduk dan sumberdaya dalam 
unit-unit, dan membuat aturan-aturan bagaimana dan 
oleh siapa wilayah tersebut dapat dimanfaatkan.” 
Untuk itu, negara menempuh strategi teritorialisasi 
sebagai upaya mengontrol kehidupan penduduk 
melalui survey dan pendaftaran tanah, pembuatan 
peta, penetapan dan pengawasan kawasan hutan 
dan sumber daya alam lainnya. Strategi itu sendiri 
menempatkan teknik pemetaan (cartography) modern 
menjadi instrumen utama bagaimana pengaturan 
dan pembatasan itu dilakukan.4 Proses-proses 

Altieri, Peter M. Rosset, Eric Holtz Gimenez, A.A. Desmarais, 
J.D van der Ploeg dkk merupakan sederetan kelompok 
peneliti yang intens dan terdepan dalam membahas isu ini.
4 Konsep teritorialisasi berbeda dengan analisis spasial 
maupun analisis ekonomi-politik geografi. Para geogarfer 
perhatiaannya lebih berpusat pada distribusi spasial 
kegiatan ekonomi dan strategi spasial modal tanpa melihat 
peran negara dalam mengatur dan mengontrol hubungan 
penduduk dengan sumberdaya lahan. Sementara, analisis 
spasial bertumpu pada teknik pemetaan modern. Praktek 
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pengaturan ini pada gilirannya merupakan upaya 
mengontrol (membatasi) akses sekaligus memutus 
(sejarah) hubungan tradisional penduduk terhadap 
sumber-sumber agraria/hutan yang menjadi sumber 
penghidupan utama.

Ciptaningrat Larastiti dalam tulisannya, alih-alih 
sebagai kebijakan pendukung skema REDD+, 
moratorium hutan di Kalimantan Tengah justru 
merupakan bentuk lain dari apa yang dirumuskan 
Vandergeest dan Peluso (1995) sebagai bentuk 
teritorialisasi negara. Tulisnya, “moratorium sebagai 
pengalaman abstrak mengulang teritorialisasi 
negara sebelum-sebelumnya yang tidak melibatkan 
konsep ruang masyarakat.” Lebih jauh, penetapan 
status dan fungsi kawasan hutan serta perencanaan 
ruang di Kalimantan Tengah telah mengabaikan 
beberapa penerbitan ijin konversi hutan sekalipun 
di atas kawasan moratorium. Baik pemerintah 
pusat atau daerah memiliki kehendak masing-
masing atas kawasan yang didakunya – yang dalam 
hal ini dilihat sebagai sebuah kontestasi teritori. 
Pada kasus tertentu, kehendak dengan berbagai 
legitimasi-hukumnya justru menciptakan ruang abu-
abu yang rentan konversi hutan dan ketidakadilan 
sosial.  Pengalaman pengaturan ruang dan kawasan 
hutan di Kalimantan Tengah bukanlah satu-satunya 
contoh kasus bagaimana tarik ulur “bagi-bagi” ruang 
(abstrak) antara pemerintah pusat dan elite birokrasi 

teritorialisasi negara modern kemudian melahirkan apa yang 

disebut sebagai ruang abstrak. Ruang abstrak ini bersifat linear, 

seragam dan dapat dipotong-potong dalam unit-unit yang 
diskrit (satuan luas maupun koordinat letak) sehingga dapat 
diukur melalui teknik pemetaan modern. Hasil dari pemetaan 
ruang (abstrak) tersebut kemudian menjadi alat verifikasi 
status wilayah dan pembanding menggunakan rasio-rasio 
pengukuran kepada pihak-pihak lain, seperti status desa/
kota, topografi, jenis tanah dan sebagainya. Sementara 
masyarakat pada dasarnya tidak mengenali ruang abstrak 
dan tidak memiliki akses terhadap peta-peta yang dibuat 
oleh agen-agen pemerintah maupun militer. (Vandergeest 
dan Peluso 1995)

di daerah yang bias terhadap kepentingan investasi 
lahan skala luas. Apalagi ketika pemberlakuan 
kebijakan otonomi daerah (termasuk otonomi khusus) 
berdampak terhadap cara pandang dan perilaku 
birokrasi pengurusan sumberdaya alam yang rawan 
korupsi, seperti yang hangat diberitakan di media 
massa akhir-akhir ini.

Selain mempopulerkan “korupsi perijinan” pejabat 
publik di daerah, politik desentralisasi dan kebijakan 
otonomi daerah di Indonesia dalam beberapa 
tahun terakhir ini telah memungkinkan terbukanya 
partisipasi komunitas lokal/adat ikut ambil bagian, 
baik berupa advokasi maupun kampanye publik, 
penataan ruang dan perluas wilayah kelola rakyat. 
Paralel dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah 
sendiri turut mengembangkan model pengelolaan 
dan akses terhadap kawasan hutan (negara) melalui 
program perhutanan sosial atau lazim disebut 
PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). 
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.6 tahun 
2007 tentang Tata Kelola Kehutanan, semakin banyak 
masyarakat lokal atau adat yang berada di sekitar 
dan di dalam kawasan hutan yang mengajukan ijin 
pengelolaan hutan dalam skema program-program 
kehutanan masyarakat (HKm), hutan desa (HD) dan 
hutan tanaman rakyat (HTR). Pemerintah sendiri 
telah menargetkan pencapaian pelaksanaan Program 
Kehutanan Masyarakat dan Hutan Desa seluas 2,5 
juta ha (Rencana Kehutanan Nasional tahun 2013).

Meski Pemerintah telah membuka saluran-saluran 
pelibatan masyarakat disekitar hutan (negara), 
faktanya desa-desa di sekitar kawasan merupakan 
salah satu penyumbang konflik tenurial tertinggi. 
Perluasan pengusahaan tanah dan kekayaan alam 
skala luas yang tumpang tindih dengan tanah-tanah 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan 
salahsatu faktor penyebab tingginya angka konflik 
tenurial antara masyarakat lokal/adat, pemerintah 
dan pengusaha, mengutip Li (2002), melalui program 
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kehutanan masyarakat (HKM, HD dan HTR), 
pemerintah memberikan janji untuk memenuhi 
kebutuhan rakyat dengan mengizinkan penduduk 
melalukan beberapa kegiatan pertanian di kawasan 
“hutan” dibawah kontrol dan bimbingan Departemen 
Kehutanan. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah 
tetap menerapkan kebijakan pemindahan secara 
paksa terhadap mereka yang melakukan kegiatan 
pertanian kecil-kecilan dalam kawasan “hutan.” 

Terkait dengan pilihan kebijakan pengelolaan 
kawasan hutan “dari atas”, tulisan Yando Zakaria 
menjadi sangat relevan bagaimana memahami 
dinamika pilihan-pilihan kebijakan pengelolaan 
hutan di era desentralisasi dengan mengambil 
kasus Aceh pasca berlakunya otonomi khusus. 
Terlebih, sejak diterbitkannya kebijakan yang terkait 
langsung terhadap pengaturan tenurial dan wilayah 
kelola rakyat terhadap hutan diantaranya: Putusan 
Mahkamah Konstitusi No 45/PUU-IX/2011 mengenai 
kawasan hutan telah mendorong pemerintah 
melakukan perbaikan dan percepatan proses-proses 
pengukuhan kawasan hutan; Putusan Mahkamah 
Konstitusi  No.35/PUU-X/2012 yang berimplikasi 
terhadap pengakuan negara terhadap hutan adat, 
dan yang terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
yang turut mengatur keberadaan hutan desa yang 
hingga saat ini masih ramai diperbincangkan – jika 
tidak ingin mengatakan memunculkan kegamangan – 
di berbagai ranah mengenai bagaimana implementasi 
konkrit kebijakan tersebut. Dengan menggunakan 
terminologi “jalur nasional” maupun ‘jalur lokal’ (hutan 
mukim), Zakaria menunjukkan peluang berikut limitasi 
yang terkandung dalam pilihan-pilihan tersebut.

Kontestasi yang terus berlangsung antara agenda 
pengaturan negara dengan wacana kritik terhadapnya, 
ditingkat komunitas sendiri masih ditemukan model-
model pengelolaan kawasan hutan sebagai kebalikan 
dari cara-cara pengelolaan kawasan yang destruktif 
oleh ekspansi industri berbasis lahan skala luas, 

seperti dipaparkan Larastiti dan Zakaria dalam 
tulisannya. Merespon realitas tersebut, “Sistem Hutan 
Kerakyatan (SHK)” kemudian menjadi terminologi 
yang dipilih dan mulai dipropagandakan sejak tahun 
1997 oleh para pelaku gerakan pendukungnya. 
Keterpilihan SHK sebagai sebuah terminologi gerakan 
meyakini, masyarakat lokal atau sekitar hutan dengan 
pengetahuan yang mereka miliki secara turun-
temurun justru lebih handal dalam mengelola hutan 
secara lestari. Pengelolaan hutan secara lestari itu 
sendiri merupakan proses sosial dalam menata ulang 
sistem sosial-ekologi kawasan hutan yang hancur 
akibat intervensi pembangunan, dan dengan demikian 
SHK sebuah paradigma pengelolaan hutan berbasis 
rakyat menggantikan paradigma pengelolaan hutan 
oleh negara. (KpSHK 2003)

Penutup

Kehadiran mega proyek REDD+ sebagai alat 
pengaturan global atas penduduk di kawasan 
hutan sulit dielakkan disatu sisi.5 Disisi yang lain, 
memandang kehidupan rakyat di sekitar hutan 
sebagai komunitas yang terisolir dari lingkungan luar 
(global) adalah cara pandang romantis yang menuntut 
cara pandang kritis terhadapnya, ada atau tidaknya 
REDD+. Seperti ditemui di beberapa tempat, selain 
kayu, pemanfaatan kawasan hutan oleh komunitas 
adalah tanaman komoditas perkebunan yang 
pasarnya tidak hanya lokal namun jadi komoditas 
eksport, misal kopi arabica, seperti yang diusahakan 
oleh penduduk desa di kecamatan Kayu Aro, Jambi 
Mengutip, Chayanov (1966: 258), “melalui kaitan-

5 Selain didorong desakan konversi hutan skala luas untuk 
perkebunan berorientasi eksport, ekspansi “bisnis hijau/
konservasi” skala luas seperti bisnis ekowisata, maupun 
ijin restorasi ekosistem merupakan salah satu mekanisme 
“pengambil-alihan lahan” (land grabbing) rakyat disekitar 
hutan. Pemaparan ragam proses perampasan lahan, dapat 
dilihat pada Zoomers (2010).
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kaitan ini (hubungan perdagangan, red), setiap 
petani kecil menjadi bagian organik dari ekonomi 
dunia, mengalami dampaknya kehidupan ekonomi 
dunia, menjadi dikendalikan dalam pengelolaannya 
oleh tuntutan-tuntutan ekonomi kapitalistis global, 
dan pada gilirannya, bersama jutaan sesama petani, 
mempengaruhi seluruh sistim perekonomian global.”

Baik SHK maupun kebijakan kehutanan tidak berada 
dalam ruang hampa dan berajalan sendiri-sendiri. 
Namun, cara pandang para pengambil kebijakan 
terhadap proyek-proyek tersebut masih berkutat pada 
persoalan-persoalan teknis ukur-mengukur belaka. 
Dilain pihak, alih-alih menerimanya sebagai sebuah 
keniscayaan atau kumpulan pengetahuan masa 
lalu atas keberadaan SHK, menyisakan pertanyaan 
mendasar, apakah sistem hutan kerakyatan (SHK) 
masih cukup handal sebagai model pengelolaan 
hutan lestari sekaligus sebagai kritik-aksi terhadap 
pengaturan baik negara hingga institusi ekonomi-
politik global atas hutan yang melahirkan pemiskinan 
warga dan degradasi lingkungan? Bagaimana 
interaksi SHK merespon dinamika baik yang tumbuh 
dari dalam maupun didesakkan dari luar? Dan sejauh 
mana kontribusi gerakan pendukung dan pelaku 
SHK dalam merespon dinamika tersebut? Tentu 
saja pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk 
dijawab dalam sekali waktu, namun diharapkan dapat 
mendorong refleksi kritis para pihak yang menaruh 
perhatian terhadap keberlangsungan pengelolaan 
hutan di Indonesia. Selamat Membaca !!
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REDD+ merupakan mekanisme global yang 

bertujuan memperlambat terjadinya perubahan 

iklim melalui penurunan emisi akibat deforestasi dan 

kerusakan hutan. Sementara tanda plus mencakup 

komponen lain dari inisiatif ini yaitu penurunan emisi 

dari konservasi cadangan karbon hutan(conservation 

of forest carbon stocks), pengelolaan hutan secara 

berkelanjutan (sustainable forests management) dan 

peningkatan cadangan karbon hutan (enhancement 

of forest carbon stocks).REDD+akan melibatkan 

sejumlah besar transfer uang dari negara maju ke 

negara berkembang dan miskin sebagai kompensasi 

karena mereka melindungi hutannya (Macintosh, 

2010; Global Witness, 2010; CCMP, 2009). Skema 

ini merupakan bagian dari komitmen di bawah 

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim 

(UNFCCC) untuk mengurangi dampak negatif emisi 

karbon terhadap perubahan iklim.

Indonesia adalah salah satu negara terdepan 
dalam implementasi REDD+. Sejak COP-13 di 
Bali, Indonesia secara aktif melaksanakan program 
REDD+ di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan 
ini tentunya disesuaikan dengan perkembangan 
perundingan UNFCCC terkait aspek kebijakan,teknis 
dan metodologi, serta penyiapan institusipendukung 
REDD+.Setelah tahun 2014, pelaksanaan program 
REDD+ di Indonesia dijadwalkan memasuki fase ke 3 
yang berfokus pada pembiayaan berbasis hasil (result 
based financing) dan mekanisme berbasis pasar 
(market based mechanism). Pada fase ini diharapkan 
terjadi perdagangan karbon yang akan memberikan 
pendapatan finansial pada pelaku program REDD+.

Dari pelaksanaan sejumlah proyek percontohan 
REDD+ di Indonesia dan dunia, ada beberapa 
pembelajaran penting yang bisa ditarik agar REDD+ 
bisa berjalan dengan lebih efektif pada skala yang 

Aktivitas budidaya rotan di Desa Tumbang Liting, Kalteng ( © KpSHK )
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lebih luas. Pembelajaran—yang sekaligus juga 
tantangan—tersebut adalah (i) jaminan pengakuan 
terhadap hak atas tanah, (ii) keterlibatan yang lebih 
inklusif dari masyarakat lokal dalam pengelolaan 
hutan, (iii) pengembangan kebijakan, hukum, dan 
kerangka kerja institusional, serta (iv) membangun 
kapasitas semua pemangku kepentingan untuk bisa 
berpartisipasi secara efektif (RECOFTC, 2011; Elson, 
2012; Yasmi, 2013).

Meski peran masyarakat lokal dalam pengelolaan 
hutan dianggap penting bagi kesuksesan REDD+, 
pada kenyataannya belum banyak program REDD+ 
yang berhasil memaksimalkan hal ini. Sejumlah 
penelitian (Yasmi, 2013; Global Witness, 2010) 
mengidentifikasi beberapa kendala yang sangat 
mungkin “menghalangi” partisipasi masyarakat lokal 
dalam pengelolaan hutan yaitu: status lahan dari 
hutan kemasyarakat/hutan adat yang seringkali 
menemui kendala untuk dilegalformalkan karena 
belum adanya pengakuan oleh negara, kebijakan/
peraturan pemerintah yang berbelit-belit, pengaturan 
kelembagaan masyarakat yang belum kuat (atau 
belum ada), dan kurangnya kapasitas terkait teknis 
pelaksanaan REDD+ khususnya pengawasan, 
pelaporan dan verifikasi (MRV).

Dalam konteks Indonesia, peran masyarakat lokal 
dalam mensukseskan program REDD+ memang 
sangat signifikan, karena di Indonesia terdapat kurang 
lebih 32,000 desa yang berlokasi di sekitar hutan, yang 
merepresentasikan 36% dari populasi pedesaan. 
Selama berabad-abad, penduduk dari desa-desa di 
sekitar hutan ini telah memanfaatkan dan melindungi 
hutan, karena menyadari manfaat ekonomi, budaya, 
dan spiritualnya (Poffenberger and Hartanto, 2013).
Terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat 
lokal agar lebih mampu berpartisipasi aktif dalam 
program REDD+, skema hutan kemasyarakatan 
sejatinya bisa membantu masyarakat dengan melatih 

mereka untuk melaksanakan pengelolaan hutan 
secara berkelanjutan, sesuatu yang juga dipraktikkan 
dalam program REDD+. Tentunya, peran masyarakat 
lokal dalam pelaksanaan program REDD+, khususnya 
dalam menyediakan jasa lingkungan berupa 
pengelolaan dan pengawasan hutan, memerlukan 
kompensasi yang memadai (RECOFTC, 2011; Pham 
et.al.,2013).Sebab, hal ini merupakan “jantung” dari 
skema REDD+ itu sendiri: menciptakan insentif yang 
diperlukan untuk aktivitas yang mengurangi emisi 
karbon. Sejumlah skema hutan kemasyarakatan 
seperti di Nepal dan Tanzania,terbilang cukup sukses 
memasukkan mekanisme pembagian manfaat 
(benefit sharing mechanism) untuk memastikan agar 
manfaat finansial yang diperoleh dari programakan 
sampai ke kelompok masyarakat di akar rumput. 

Sejalan dengan hal ini, pada bulan Januari 2013, 
Kelompok Kerja REDD+ Asia bertemu di Indonesia untuk 
berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan 
REDD+ dan mendukung komunitas yang bergantung 
pada hutan. Beberapa catatan penting yang diperoleh 
dari pertemuan ini adalah sebagai berikut. Pertama, 
masyarakat perlu memiliki kewenangan pengelolaan 
sumber daya alam dan hak yang dijamin hukum 
untuk menerima pembayaran atas jasa lingkungan 
yang mereka berikan. Kedua, masyarakat harus 
mengambil peran aktif dalam proses merancang 
sistem pembagian manfaatREDD+ untuk 
memastikan manfaat didistribusikan secara merata, 
bermanfaat bagi masyarakat lokal dan sepadan 
dengan kebutuhan, usaha serta investasi yang telah 
masyarakat keluarkan. Terakhir, undang-undang 
dan kebijakan harus menghargai peran masyarakat 
dalam melestarikan jasa ekosistem hutan, termasuk 
di dalamnya menjamin hak masyarakat atas sumber 
daya alam. Temuan-temuan ini telah disepakati untuk 
dijadikan masukan bagi perumusan strategi REDD+ 
nasional. 
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Mekanisme Pembagian Manfaat

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembagian 
manfaat? Konsep pembagian manfaat dari sumber 
daya alam pertama kali dicetuskan dalam hukum 
internasional di tahun 1992 yang disahkan melalui 
Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on 
Biological Diversity - CBD), sebuah gerakan yang 
diharapkan mampu mengatasi masalah dengan 
tata kelola sistem sosial-ekologis di negara-negara 
berkembang (Nkhata et. al. 2012a). 

Dalam konteks REDD+, pembagian manfaat 
mengacu pada distribusi manfaat finansial dan non 
finansial yang dihasilkan dari implementasi program 
REDD+. Sebagai catatan, “manfaat” yang dimaksud 
di sini adalah manfaat netto atau manfaat bersih yang 
diperoleh setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan 
untuk menjalankan program REDD+.  Biaya ini sendiri 
ada dua jenis, yaitu:

1. Biaya pelaksanaan dan transaksi, mencakup biaya 
yang dikeluarkan dalam membangun sistem REDD+ 
dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan;

2. Biaya kesempatan, atau keuntungan potensial dari 
alternatif penggunaan lahan yang hilang akibat 
dijalankannya program REDD+ di tempat tersebut.

Manfaat netto sendiri ada tiga macam menurut Luttrell 
et. al. (2013), yaitu: 

1. Manfaat dari pelaksanaan program/proyek REDD+ 
atau kebijakan terkait REDD+ (misalnya bantuan 
keuangan langsung/direct financial payments); 

2. Manfaat yang muncul akibat perubahan pemanfaatan 
hutan (misalnya meningkatnya ketersediaan jasa 
lingkungan dan hasil hutan non-kayu/NFTP)

3. Manfaat tidak langsung dan manfaat non-moneter 
karenaimplementasi REDD+ (misalnya perbaikan 

tata kelola, transfer teknologi, partisipasi masyarakat 
ditingkatkan dalam pengambilan keputusan, dan 
penyediaan infrastruktur). 

Manfaat-manfaat inilah yang harus dibagikan kepada 
para pemangku kepentingan dalam suatu program 
REDD+. Mekanisme pembagian manfaat REDD+ 
sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pembagian manfaat secara vertikal yang meliputi 
pembagian manfaatlintas tingkatan [pemerintahan] 
dari tingkat nasional sampai lokal, dan 

2. Pembagian manfaat secara horisontal yang meliputi 
pembagian manfaat dalam tingkatan yang sama yakni 
di dalam atau antar masyarakat, rumah tangga dan 
para pemangku kepentingan lokal lainnya (Lindhjem 
et. al. 2010; UN-REDD, 2011).

Kedua jenis mekanisme pembagian manfaat REDD+ 
ini perlu dirancang berdasarkan prinsip 3E atau 
ekuitas, efektif, dan efisien.  Menurut Brockhaus et. al. 
(2013) tujuan penggunaan prinsip 3E dalam desain 
mekanisme pembagian manfaat adalah:

1. Untuk memaksimalkan ekuitas (kesetaraan) di 
antara aktor-aktor yang bertanggung jawab untuk 
pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, 

2. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, 
dan 

3. Untuk meningkatkan efisiensi dari program nasional 
dan sub nasional (umumnya dicapai dengan 
meminimalkan biaya pelaksanaan dan transaksi).

Dalam pembahasan 3E ini, biasanya yang sering 
menjadi perdebatan adalah bagaimana prinsip 
ekuitas atau kesetaraan harus didefinisikan. Kepada 
siapakah seharusnya manfaat ini dibagikan? Tabel 1 
menyajikan empat pendapat yang mengemuka dalam 
perdebatan tentang ekuitas. 
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Table 1. Siapa yang Berhak Menerima Manfaat 

Pendapat 
Soal Ekuitas

Dasar 
Teori

Argumen

Pendapat 1 Libertarian 

Based

Manfaat harus diterima oleh orang-orang yang berhak secara hukum. Belum adanya 

hukum yang jelas yang mengatur soal hak kepemilikan atas penyerapan dan 

penyimpanan karbon, membuat status kepemilikan tanah, hak pengelolaan hutan 

(seperti konsesi), dan hukum/peraturan lain yang mengatur pembagian manfaat 

dari hutan bisa dijadikan alternatif dasar untuk mengalokasikan pembayaran dari 

penjualan karbon. Namun, hak kepemilikan atas tanah ataupun pohon, seharusnya 

tidak secara otomatis memberikan hak bagi si pemilik untuk menerima keuntungan 

dari penyerapan dan penyimpanan karbon (Peskett dan Brodnig 2011).

Pendapat 2 Need 

Based

Manfaat harus diterima oleh mereka yang sudah menjaga hutan dan mengurangi emisi 

karbon. Tidak hanya bagi pelaku program REDD+ tetapi juga kepada masyarakat 

setempat atau pengguna hutan lain yang memiliki rekam jejak pengelolaan hutan 

berkelanjutan. Menurut pendapat ini, manfaat dari REDD+ utamanya berperan 

dalam menghargai upaya menjaga hutan yang sudah dilakukan dan mendorong 

agar perlindungan terhadap hutan ini terus berlanjut. Dengan pendekatan ini, satu 

komunitas lokal penjaga hutan yang hak kepemilikan tanah adatnya tidak diakui 

secara legal oleh negara tetap memiliki hak untuk mengklaim manfaat dari program 

REDD+. 

Pendapat 3 Merit Based Manfaat harus diterima oleh mereka yang menanggung biaya pelaksanaan dan 

transaksi serta biaya kesempatan dari program REDD+. Mereka harus dikompensasi 

terlepas dari berapa jumlah reduksi emisi karbon yang mereka hasilkan. Dengan 

kata lain, pembagian manfaat harus proporsional dengan input yang berikan.  Lebih 

mudah mengukur dan menghitung input, ketimbang menghitung pengurangan emisi 

yang terjadi ataupun biaya kesempatan karena pelaksanaan program REDD+. 

Pendekatan ini mengakui kebutuhan untuk memberikan insentif bagi pelaku yang 

terlibat dalam tahap awal implementasi REDD+.

Pendapat 4 Egalitarian 

Based

Manfaat (dalam jumlah proporsional) harus diberikan kepada fasilitator yang secara 

efektif membantu implementasi program REDD+, seperti kontraktor proyek dan 

lembaga pemerintah. 

Sumber: Luttrell et. al. (2012)
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Pembagian Manfaat dan Skema 
Hutan Kemasyarakatan
Dengan rujukan-rujukan ini, maka pembagian 
manfaat dalam konteks hutan kemasyarakatan 
yang menjalankan program REDD+cenderungakan 
masuk dalam mekanisme pembagian manfaat secara 
horisontal dan mengacu pada pendapat ekuitas 
nomor 2.

Contoh skema yang sering dipakai untuk menjabarkan 
pembagian manfaat secara horizontal adalah 
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat 
(CBNRM) dan Pengelolaan Hutan Bersama (JFM). 
Salah satu tujuan CBNRM adalah membentuk 
kelembagaan yang tepat agar masyarakat lokal 
bisa secara sah mengelola sumber daya alam dan 
memetik manfaat langsungnya. Jadi dalam CBNRM, 
aset yang ada dimiliki/dikelola secara komunal dan 
pendapatan yang diperoleh dari aset itu disalurkan 
secara horisontal kepada masyarakat atau individu. 
Contoh CBNRM yang berjalan dengan baik bisa 
dilihat dari studi kasus Nepal. Kunci dari kesuksesan 
CBNRM Nepal adalah fleksibilitas dan variasi yang 
diperbolehkan dalam menyusun skema pembagian 
manfaat bagi masyarakat. 

Sedangkan JFM adalah pengembangan kemitraan 
antara kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar dan 
memanfaatkan hutan dengan Departemen Kehutanan 
di suatu daerah. Kerjasama ini berlandaskan 
asas saling percaya dan secara bersama-sama 
menentukan peran dan tanggung jawab masing-
masing pihak untuk perlindungan dan pengembangan 
hutan (Sharma dan Kohli 2012). Peran positif dari 
kemitraan dalam JFM dan kemampuannya untuk 
menghasilkan manfaat tambahan bagi masyarakat 
lokal diakui di semua negara yang menerapkan JFM 
seperti Burkina Faso, Mozambik, Tanzania,dan Laos. 
Catatan penting lain adalah, JFM didukung oleh 
upaya pemerintah untuk melakukan desentralisasi 

pengelolaan hutan ([Jambiya et. al., 2012; Jimbira et. 
al., 2012; Lestrelin et. al., 2012; Sitoe et. al., 2012] in 
Pham et. al., 2013)

Perbedaan mendasar antara CBNRM dan JFM 
adalah, JFM biasanya diimplementasikan pada lahan 
hutan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Dalam hal 
ini, pemerintah memiliki otoritas untuk memutuskan 
seberapa besar manfaat dan bagaimana mekanisme 
pembagiannya. Pham et. al., (2013) menyebutkan, 
terkait dengan pembagian manfaat, tantangan 
terbesar yang ada pada skema CBNRM dan JFM 
adalah masalah pelaksanaan kesepakatan sesuai 
aturan, pengawasan, transparansi, pengembangan 
kapasitas, dan bagaimana mengurangi kekuasaan 
instansi pemerintah untuk menghindari “elite capture”. 
Yang dimaksud dengan elite capture adalah klaim 
atau perebutan manfaat oleh penguasa.

Aktivitas pengolahan rotan di Kutai Barat, Kaltim ( © KpSHK )
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“Celah” dari Pembagian 
Manfaat Secara Horisontal
Jika ditelisik lebih dalam konteks Indonesia, maka 
celah dari model CBNRM adalah dominasi negara 
dalam hal kepemilikan lahan yang secara signifikan 
sangat mungkin membatasi proses pengambilan 
keputusan oleh masyarakat lokal. Di sini dikhawatirkan 
terjadi klaim dari instansi pemerintah terhadap 
manfaat yang seharusnya menjadi hak masyarakat. 
Atau lebih parah lagi, mengeliminasi masyarakat 
sepenuhnya dari peluang menjalankan program 
REDD+, karena pengakuan formal terhadap status 
kepemilikan lahan adalah salah satu syarat utama 
inisiasi proyek REDD+. 

Sementara itu, untuk JFM, celahnya terdapat 
pada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan 
keuangan. Hal ini sangat mungkin menghambat 
pembagian manfaat yang efektif, efisien dan setara 
antar pemangku kepentingan dalan masyarakat 
yang terlibat dalam program REDD+. Selain itu, jika 
masyarakat tidak terlibat sedari awal dalam proses 
desain pembagian manfaat, maka besar kemungkinan 
elite capture untuk terjadi.

Untuk “menambal” celah ini, kita bisa belajar banyak 
dari skema sertifikasi seperti Fair Trade yang 
mengharuskan adanya trasparansi dalam proses 
negosiasi dan pembuatan kontrak, termasuk di 
dalamnya menentukan pembagian keuntungan untuk 
semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan Fair 
Trade. Proses audit pihak ketiga yang dilakukan oleh 
lembaga seperti Koalisi Anti Mafia Hutan juga bisa 
membantu mengawal pelaksanaan program agar tidak 
merugikan masyarakat lokal. Di tingkat masyarakat 
sendiri, perlu diusahakan adanya pelatihan dasar-
dasar pengelolaan keuangan sederhana dan 
dibangunnya sistem rekonsiliasi keuangan untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dari sisi pemerintah, upaya perbaikan seperti One 
Map Initiative dari Kementerian Kehutanan dan 
UU Desa No. 18 Tahun 2013 yang memberikan 
sinyalemen positif terhadap pengakuan hutan desa 
dan hutan adat, perlu terus dikawal oleh civil society 
organization agar pelaksanaannya bisa berjalan 
dengan baik. Sebab upaya-upaya ini bisa membantu 
masyarakat mendapat pengakuan legal atas hutan 
yang dikelolanya. 

Kondisi hutan adat Pungut Hilir, Kerinci, Jambi. ( © KpSHK )
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Glosari

CBNRM  = Community Based Natural Resources 

Managament

COP  =  Conference of the Parties (konferensi 

para pihak) 

JFM  = Joint Forest Management

MRV   =  Monitoring, Reporting and Verification

NTFP  = Non Forest Timber Products

REDD   =  Reducing Emission from Deforestation 

and Forest Degradation

UNFCCC =  United Nations Framework Convention 

on Climate Change
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Moratorium Hutan 
dan Kontestasi 
Teritori. 
Studi Kasus Desa Baun 
Bango di Bantaran 
Sungai Katingan1 

Forest moratorium is a national agenda of 
reducing emission from deforestation and forest 
degradation that was initiated from Letter of 
Intent (LoI) Indonesia and Norway in 2010. The 
emergence of forest moratorium is embedded 
through the suspension maps of forest permit 
which are conducted by Ministry of Forestry 
as the main authority in creating the function 
and status of forest.The maps’ publication have 
already been started since 17th June 2011, but 
the goal of reducing forest degradation is hardly 
being achieved. The suspension maps have 
been challenged by the local government in 
Central Kalimantan. Some studies showed that 
the challenges triggered by existing problem of 
overlapping land use (Rompas and Nugraha, 2013; 
Murdiyarso et all, 2011). Hence the emerging of 
forest moratorium supposed to be closely linked 
to some efforts of state territorialization such as 
land use and spatial planning. It is also related to 
the community’s land use. The contested state 
territorialization lets me assume that the outcomes 
of forest moratorium in Baun Bango’s peatland 
forest is not exist.

Keywords: REDD+,forest moratorium, teritorialization, 

contested territory and land use.

1. Tulisan ini merupakan bagian dari tugas akhir penulis 
di Pascasarjana Antropologi Budaya Universitas Gadjah 
Mada (UGM). Pengumpulan data diperoleh dari penelitian 
etnografi selama Februari-Juni 2013 di Provinsi Kalimantan 
Tengah. Penelitian tersebut terselenggara atas kerjasama 
Jurusan Antropologi Budaya UGM dan Jurusan Antropologi 
Sosial Universitas Oslo (UiO), Norwegia. 

Sebagai agenda Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation and 

Enhancing Forest Carbon Stocks (REDD+)2, 
moratorium hutan menemui tantangan besar dari 
berbagai aktor yang saling berkontestasi. Kontestasi 
muncul karena adanya tumpang tindih kebijakan tata 
guna lahan dalam mengalokasikan sumber daya 
pada teritori tertentu. Argumentasi tersebut saya urai 
lewat riset di Desa Baun Bango dan bantaran Sungai 
Katingan yang diakui sebagai lahan gambut oleh 
peta moratorium hutan. Riset ini dialamatkan pada 
penjelasan gap antara tujuan moratorium hutan untuk 
menunda ijin konversi hutan dengan tata guna lahan 
dan kontrol sumber daya di desa.

2 REDD+ adalah, “Skema yang dibangun untuk 
menyediakan insentif dalam mengurangi gas rumah 
kaca melalui pengurangan degradasi hutan dan tutupan 
hutan. Pendekatan yang ditempuh oleh REDD+ adalah 
managemen hutan berkelanjutan dengan meningkatkan 
aturan konservasi dan stok karbon dari hutan-hutan di 
negara berkembang,” (Indrarto dkk, 2012:Introduction)

OLEH :
Ciptaningrat Larastiti
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Antropologi Budaya 
Universitas Gadjah Mada
Email: ciptahningrat@gmail.com

ABSTRACT

Kanal bekas illegal logging di Petak Bahandang, Kalteng ( © KpSHK )
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Perbincangan tentang moratorium hutan memang 
jarang terdengar di lokasi riset saya, Desa Baun Bango 
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lihat Gambar 1). Moratorium hutan hanya muncul 
di atas peta yang diterbitkan Menteri Kehutanan 
berdasarkanmandat Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 10/2011 dan Inpres Nomor 06/2013 (Lihat 
Gambar 2). Selebihnya, pengalaman moratorium 
hutan justru muncul dari selembar kertas fotokopi 
bergambar peta permohonan konsesi perkebunan 
kelapa sawit PT Jarak Pagar Katingan Perdana. 
Di atas kertas fotokopi tersebut tercoret gugatan, 
“Inpress 10/11 (baca: moratorium hutan) lahan 
gambut tidak diperbolehkan untuk perkebunan sawit.”

Kehadiran konsesi perkebunan sawit memang bukan 
hal baru bagi masyarakat Dayak Ngaju di bantaran 
Sungai Katingan. Sejak berlakunya pemilihan kepala 
daerah secara langsung di Kabupaten Katingan, bupati 
terpilih langsung memberi ijin arahan lokasi PT Arjuna 
Utama Sawit pada 2006. Tiga penerbitan perkebunan 
sawit lahir dari legitimasi area penggunaan lain (APL) 
dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08/2003 
tentang tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah.3

Sebaliknya, penerbitan ijin konsesi berlandaskan 
kewenangan daerah itu ditantang oleh otoritas 
pusat. Menteri Kehutanan tidak mengakui Perda 
Nomor 08/2003, dan masih menggunakan Tata 
Guna Kawasan Hasil Kesepakatan (TGHK) sebagai 
instrumen untuk melegitimasi kawasan hutan di 
Provinsi Kalimantan Tengah. TGHK muncul dalam dua 
surat keputusan Menteri Kehutanan pemutakhiran 
TGHK tahun 2011 dan 2012 yangmenunjuk 100% luas 

3 Kepentingan pengelolaan ruang daerah diamanatkan 
melalui Undang-undang Nomor 24/1992 mengenai Tata 
Ruang dan Undang-undang Nomor 22/1999 tentang 
Otonomi Daerah. Melalui legitimasi itu, pemerintah provinsi 
berhak mengajukan usulan tata ruang kawasan hutan.

Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan. Padahal 
RTRWP telah mengubah sebagian penggunaan 
lahan di Kalimantan Tengah menjadi perkebunan 
kelapa sawit.4

Deskripsi di atas menajamkan persoalan tentang 
teritorialisasi, khususnya di Desa Baun Bango dan 
bantaran Sungai Katingan. Pertanyannya, “Mengapa 
teritorialisasi melalui moratorium hutan di Desa Baun 
Bango tidak berhasil terwujud?” Guna menjawab 
pertanyaan tersebut, saya ingin mengurai gagasan 
teoritis tentang teritorialisasi untuk mengerangkai 
tulisan.  Teritorialisasi merupakan salah satu kunci 
dari diskusi ekologi politik dalam menyoal siapa dan 
atas tujuan apa pengaturan teritori dilangsungkan 
(Natter dan Zierhofer, 2002: 229).5Secara etimologis, 
teritorialisasi bisa didekati sebagai pengaturan tata 
guna lahan oleh negara atas dorongan ekonomi 
global(Peluso dan Vandergeest, 2001; Natter dan 
Zierhofer, 2002; Cook dalam Allmendinger dan 
Tewdewr-Jones, 2006: 11).

4 Temuan Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas 
Pemberantasan Mafia Hukum menunjukan bahwa dari 
seluruh kawasan hutan di Kalimantan Tengah diketahui 
terdapat berbagai pelanggaran hukum antara lain melalui 
kegiatan perkebunan dan pertambangan yang tidak 
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkait kawasan hutan. Di atas kawasan tersebut terdapat 
352 unit perusahaan perkebunan dengan luas setidaknya 
4,6 juta hektar namun hanya 67 unit perusahaan (sekitar 800 
ribu hektar) yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan. 
Terdapat pula 615 unit perusahaan yang memperoleh izin 
melakukan pertambangan dengan luas setidaknya 3.7 juta 
hektar dan hanya 9 unit perusahaan saja (atau sekitar 30 
ribu hektar) yang telah memiliki izin penggunaan kawasan 
hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
(Satgas Mafia Hukum  dalam Steni dan Siswanto, 2011: 13).
5 Lihat juga Yeung (1998) yang menempatkan diskusi 
tentang teritorialisasi sebagai bagian ekologi politik yang 
beranjak dari tradisi geografi tentang keberadaan manusia 
dan non manusia dalam rumah ekologisnya (oikos). 
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Kepengaturan tersebut memiliki beberapa dimensi 
sebagai syarat dari teritorialisasi. Dimensi pertama 
adalah abstract space (Vandergeest dan Peluso, 1995: 
386). Dimensi itu menyebutkan bahwa pengalaman 
teritorialiasi negara bersifat linear, bisa diukur dan 
dikategorikan dalam pemetaan modern. Aktivitas 
teritorialisasi terdiri dari, “pengklasifikasian area, 
penciptaan regulasi, pemetaan dan pembentukan 
batas.”

Dimensi kedua adalah “keterbacaan dan simplifikasi 
(legibility and simplification)” (Scott, 1999). Maksud 
keterbacaan dan simplifikasi terlihat dari kehendak 
negara untuk mengukur dan mengkalkukasi hutan 
demi memudahkan investasi. Hutan yang semula 
memiliki beragam vegetasi diubah menjadi mesin 
komoditi tunggal. Hutan pun tidak absen dari official 
management yang menuntut adanya standarisasi. 
Salah satunya melalui peta,“The forest itself would 
not even have to be seen; It could be read accurately 
from the tables and maps in the forester’s office,” 
(Scott, 1999: 15).

Dua dimensi tersebut dilandasi asumsi, teritorialisasi 
bisa terjadi karena ada anggapan bahwa negara 
memiliki teritori terberi sebagai sumber kekuasaan 
negara (Vandergeest dan Peluso, 1995; Natter dan 
Zierhofer, 2002). Strategi teritorialisasi digunakan 
untuk mengontrol tindakan setiap orang dalam 
batas-batas kedaulatan negara (Vandergeest dan 
Peluso, 1995). Oleh karenanya, telaah teritorialisasi 
tidak terkait dengan demarkasi kedaulatan negara, 
tetapi pada proses internal kekuasan negara untuk 
mengalokasikan hak atas sumber daya alam. 

“... create regulation delineating how and by whom these 
areas can be used. These zones are adnimistrated 
by agencies. The territories are created by mapping 
... in the implementation and legitimation of territorial 

rule.”(Vandergeest dan Peluso, 1995: 387)

Negara melalui seperangkat jawatan dan hukum 
menciptakan peta untuk mengklaim kawasan hutan. 
Maka, teritorialisasi dapat dimaknai sebagai upaya 
memperoleh kontrol atas manusia dan sumber daya di 
atas kawasan tertentu (Vandergeest dan Peluso, 1995; 
Peluso dan Lund, 2011).6 Lahirnya UU Nomor 5/19677 
menjadi penanda proses teritorialisasi negara sebagai 
aktor tunggal atas kebijakan peruntukkan dan tata 
guna kawasan hutan. Vandergeest dan Peluso (2001) 
menyebutnya sebagai “political forest.”8Perundangan 
ini telah mengukuhkan otoritas Menteri Kehutanan 
untuk mengontrol sektor kehutanan selama 32 tahun. 

Namun, saya tidak sepakat bila negara dipandang 
monolitik dalam mendorong teritorialisasi di kawasan 
hutan. Jessop (2007) melalui pemahamannya 
tentang Foucault menantang teori kekuasaan negara. 
Telaah terhadap kekuasaan negara harus dimulai 
dari bawah, pada keberagaman dan keterbagian ke 
dalam kekuasaan-kekuasaan mikro (Jessop, 2007: 
36). Seperti halnya otoritas Menteri Kehutanan yang 
ditantang oleh desentralisasi politik. UU Nomor 
22/1999 memberi mandat kepada pemerintah daerah 
untuk mengelola sumber daya nasional yang ada di 
daerahnya dan mengatur tata

6. Peluso dan Lund (2011) menawarkan bahwa mekanisme 
pembentukan teritori sekaligus menjadi proses menerima 
dan menolak (including and excluding) manusia di dalam 
kawasan tertentu, sekaligus mengontrol apa yang orang bisa 
lakukan dan akses terkait sumber dayadi kawasan tersebut.
7. Merupakan Undang-undang Pokok Kehutanan yang 
membagi kepemilikan menjadi “hutan negara” diatur oleh 
Menteri Kehutanan dan “hutan milik” serta kegunaan 
menjadi “hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, 
hutan wisata”.
8. Lihat Peluso dan Vandergeest, 2001; Peluso dan 
Vandergeest, 2006 mendefinisikan “political forest”  sebagai 
tanah yang dideklarasikan sebagai hutan dibawah kontrol 
negara.
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 ruang. Kesempatan itu digunakan untuk menerbitkan 
Perda Nomor 08/2003 tentang rencana tata ruang 
wilayah provinsi (RTRWP) dengan mengurangi status 
kawasan hutan Kalimantan Tengah. Bupati juga ikut 
mengambil peran dalam menerbitkan ijin perkebunan 
kelapa sawit. 

Desentralisasi kekuasaan membuat proses 
teritorialisasi lebih beragam. Pertama, negara dilihat 
plural dengan menimbang kepentingan setiap aktor 
dalam mengalokasikan sumber daya hutan. McCarthy 
dkk (2012) menyebutnya sebagai fuzzy land right, 
rezim tenurial yang saling tumpang tindih sehingga 
membuka peluang bagi komunitas, koorporasi dan 
aktor lain untuk mendapat keuntungan dari beragam 
legitimasi hukum. 

Kedua, saya menyepakati gagasan Escobar tentang 
interseksi antara modal, reservasi alam, dan identitas 
yang mempengaruhi teritorialisasi (Escobar, 2008: 
07-11).9 Lewat etnografinya tentang hutan tropis di 
Pasifik Colombia, Escobar menceritakan kawasan 
yang secara sengaja diperuntukkan bagi konservasi 
biodiversitas. Escobar melihatnya sebagai “the 
coloniality of nature”, di mana alam dipandang secara 
esensial, liar, di luar domain manusia dan menjadi 
subjek baru dari dominasi (Martinez dalam Escobar, 
2008: 120-121). Howell (2013) menempatkan ide 
Escobar tersebut kedalam agenda yang dibawa 
REDD+, demikian pula dengan moratorium hutan.

9. Lihat jugaYeung (1998) mengelaborasi bahwa negara 
cenderung memfasilitasi ekspansi modal di sekitar 
kawasan kedaulatan nya. Yeung (1998) juga melihat bahwa 
teritorialisasi merupakan pertautan antara ruang, kekuasaan 
dan identitas.

Moratorium Hutan dan 
Teritorialisasi Negara
Tulisan ini disusun dari rasa penasaran tentang, 
“Mengapa teritorialisasi melalui proses moratorium 
hutan di Desa Baun Bango tidak berhasil terwujud?” 
Sebelum menyoroti jawaban dari pertanyaan tersebut, 
pertama-tama, saya ingin mendudukkan moratorium 
hutan sebagai teritorialisasi negara. Kedua, sebagai 
upaya teritorialisasi, moratorium hutan tidak lepas 
dari pengaturan peruntukkan dan tata guna lahan 
yang berjalan historis. Ketiga, moratorium hutan juga 
berhadapan dengan konsep pengelolaan ruang Orang 
Dayak yang menghuni desa-desa di kawasan hutan 
gambut. Keempat, tiga paparan tersebut dielaborasi 
untuk menjawab pertanyaan dalam bab ini. Irisan 
dari upaya teritorialisasi negara dan konsep ruang 
Orang Dayak telah melahirkan kontestasi teritori yang 
membuat moratorium hutan tidak terwujud di Desa 
Baun Bango Provinsi Kalimantan Tengah. 

Moratorium Sebagai Teritorialisasi Negara

Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Lingkungan 
Norwegia telah menandatangani Letter of Intent (LoI) 
sebagai agenda untuk mengurangi degradasi hutan 
dan deforestasi (REDD+). Kesepakatan tersebut lahir 
dari janji Norwegia pada Conference of Parties (COP) 
13 di Bali tahun 2007 untuk mengalokasikan 500 juta 
US$ per tahun kepada negara-negara yang ingin 
menjaga hutan tropisnya (Hagen dkk, 2012: 4-5). 

Berlanjut September 2009, Presiden Indonesia 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan 
janji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di 
Indonesia sebesar 26% dengan dana sendiri, dan 
41% dibantu dana internasional. Janji SBY di KTT 
Negara G-20 Pittsburg disambut positif oleh Perdana 
Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg. Stoltenberg 
menyampaikan di www.climateactionprogramme.org,
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“President Yudhoyono of Indonesia has made his country a 
leader on climate change ... and my government is proud to 

be a founding member.” 

Pada 26 Mei 2010, pertautan kepentingan antara 
Stoltenberg dan SBY itu menguat seiring dengan janji 
1 miliar US$ dalam LoI Indonesia-Norwegia. Salah 
satu pasal LoI menyebut penundaan ijin baru untuk 
konversi lahan gambut dan hutan alam atau dikenal 
sebagai moratorium hutan. Selama ini, moratorium 
hutan disebut-sebut Presiden sebagai garda depan 
pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam Forest 
Asia Summit 5-6 Mei 2014, SBY menyebut bahwa 
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) telah 
melindungi 63 juta hektar hutan alam dan lahan 
gambut serta menurunkan laju deforestasi dari 1,2 
juta ke 450 ribu hektar per tahun pada 2011-2013.

Satu tahun berikutnya, 20 Mei 2011, secara 
spesifik moratorium hutan diberi legalitas berupa 
InpresNomor 10/2011. Tujuannya adalah menghalau 
ijin-ijin konsesi konversi lahan gambut dan hutan 
alam di atas kawasan yang telah dikenai moratorium 
oleh Menteri Kehutanan. Berdasarkan Inpres Nomor 
10/2011, Menteri Kehutanan mendapat peran 
besar karena moratorium hutan dibebankan di atas 
kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung 
dan hutan konservasi. Implementasinya dilakukan 
lewat penerbitan PIPIB setiap enam bulan. Di tingkat 
daerah, gubernur dan bupati mengemban amanat 
untuk menunda rekomendasi dan ijin lokasi baru 
di atas kawasan hutan dan lahan gambut yang 
dimoratoriumkan.  

Bila melihat amanat Inpres Nomor 10/2011, 
dilanjutkan ke Inpres Nomor 6/2013, moratorium 
hutan tidak bisa lepas dari pengelolaan tata ruang. 
Pertama, moratorium hutan mensyaratkan status dan 
fungsi kawasan hutan untuk penerbitan PIPIB. Kedua, 
agar bisa dipatuhi, moratorium hutan mengharuskan 
pengelolaan ruang yang sinergis antara pusat 

dan daerah. Idealnya, bupati dan gubernur tidak 
menerbitkan rekomendasi maupun ijin arahan 
lokasi pada kawasan tertentu selama moratorium 
dilangsungkan. Sementara Menteri Kehutanan 
hanya menerbitkan ijin restorasi ekosistem sebagai 
pengelola di daerah kritis.

Pada perjalanannya, moratorium hutan justru 
mengakibatkan gap. Dua syarat di atas dimentahkan 
oleh kontestasi tata ruang dan perbedaan konsep 
peruntukkan dan tata guna lahan dengan masyarakat 
Dayak di sekitar hutan gambut. Di Kalimantan Tengah, 
terjadi tarik menarik status dan fungsi kawasan hutan 
antara kepentingan pemerintah daerah dengan 
kepentingan Menteri Kehutanan. Kedua kepentingan 
itu memiliki legitimasi formal untuk mendefinisikan 
kawasan hutan. Menteri Kehutanan menggunakan 
TGHK tahun 1982, sementara Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah menggunakan Perda No 8/2003 
tentang RTRWP.

Melihat konteks tersebut, saya pun mengasumsikan 
bahwa moratorium hutan merupakan upaya 
teritorialisasi negara. Mengapa demikian? Menurut 
Vandergeest dan Peluso (1995), analisa tentang 
teritorialisasi bisa dilacak dari tradisi geografi 
untuk mewujudkan hak-hak adnimistratif di 
dalam kawasan kedaulatan negara. Teritorialisasi 
membatasi analisanya pada teritorialisasi-internal 
yang membicarakan kekuasaan negara untuk 
mengategorikan zona ekonomis, membagi dan 
menciptakan regulasi untuk mengontrolnya. 

Moratorium hutan bisa diasumsikan sebagai 
teritorialisasi bila memenuhi dua dimensi yakni 
pengalaman abstrak, serta keterbacaan dan 
simplifikasi. Dimensi pertama, pengalaman abstrak, 
menyangkut tentang pengalaman moratorium hutan 
yang tak lebih dari lembaran PIPIB. Pengalaman 
orang tentang moratorium hutan berkutat pada 
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pengalaman abstrak melalui peta dan regulasi. 
Selama di lapangan, saya tidak mengamati bahwa 
PIPIB bisa mewujud menjadi pengalaman masyarakat 
seperti saat mereka secara menghadapi konsesi 
Taman Nasional Sebangau (TNS) 

mendengar keluhan atas pembatasan akses 
masyarakat terhadap kawasan hutan yang didapuk 
Menteri Kehutanan sebagai moratorium. Di sisi lain, 
pengalaman abstrak moratorium hutan juga membuat 
masyarakat terancam akibat kedatangan calon 
konsesi perkebunan sawit di lokasi moratorium yang 
menjadi tempat penghidupan masyarakat Dayak di 
bantaran Sungai Katingan. 

Pengalaman peta dan regulasi dalam moratorium 
hutan memang diinstruksikan oleh presiden ke 
jawatan dibawahnya, dan pemerintah daerah. Namun, 
saya tidak bisa mengasumsikan bahwa proses 
moratorium bersifat sentralistik. Sebab, moratorium 
memberi syarat tentang hutan politis10 yang hingga 
kini belum terpecahkan di pemerintah daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah ataupun Menteri Kehutanan.  

Moratorium hutan bisa pula dianggap sebagai 
bagian dari hutan politis, karena kemunculannya 
mengharuskan status dan fungsi hutan. Dalam 
keharusan itu, moratorium hutan terikat dengan 
teritorialisasi lain seperti perencanaan ruang. 
Perencanaan ruang menjadi perhatian saya karena 
hingga proses penulisan ini dilakukan, Menteri 
Kehutanan dan RTRWP Kalimantan Tengah belum 
menemui kesepakatan tentang status dan fungsi 

10. Sebagai hutan politis, teritorialisasi harus dilihat historis 
sebagai kemunculan kekuasaan baru atas sumber daya 
hutan (Peluso dan Vandergeest, 2001). Konsep hutan politis 
tidak bisa dilepaskan dari tradisi penguasaan sumber daya 
oleh pemerintah kolonial. Salah satunya, pembentukan 
institusi  negara yang memiliki kewenangan atas urusan 
kehutanan (Peluso dan Vandergeest, 2001: 765). Cara ini 
diwariskan Indonesia dengan hadirnya Menteri Kehutanan 
dan Undang-undang Pokok Kehutanan tahun 1967.  

kawasan hutan. Pada bagian berikutnya, saya akan 
menjelaskan latar belakang historis dari peruntukkan 
dan tata guna lahan di Desa Baun Bango. Hal 
itu dibutuhkan untuk memberi konteks tentang 
perkembangan teritorialisasi negara semenjak jaman 
kolonial hingga desentralisasi politik. 

Kedua, perwujudan moratorium hutan dalam peta 
membuat jutaan hektar kawasan hutan gambut yang 
sulit dijangkau menjadi lebih mudah terbaca. Garis 
demarkasi pun dibuat tegas dalam peta, bersanding 
dengan garis batas lain seperti penunjukkan taman 
nasional. Lewat simplifikasi itulah moratorium 
mewujud menjadi upaya pembuatan zona ekonomis. 

Moratorium hutan justru hadir sebagai artikulasi 
kepentingan global yang diwakilkan Stoltenberg 
dan SBY dalam LoI Indonesia-Norwegia. Saya 
menyepakati uraian Yeung (1998) dengan studinya 
tentang globalisasi, ia memberi penekanan bahwa 
pembuatan batas di dalam kedaulatan negara juga 
dibentuk oleh transaksi transnasional. Dengan 
demikian, negara justru menjalankan fungsi khusus 
yang memungkinkan akumulasi kapital hadir. 

Maka tak berlebihan bila saya mengutip uraian 
Escobar (2008) dan Howell (2013), bahwa moratorium 
hutan dalam REDD+ bisa pula dimaknai sebagai 
perpanjangan rejim the coloniality of nature. Sebab 
pertama adalah keberadaan moratorium hutan yang 
menyaratkan status dan fungsi kawasan hutan telah 
memarginalisasikan konsep penggunaan lahan 
masyarakat di pinggir hutan gambut. Moratorium 
mengasumsikan bahwa kawasan yang telah digaris 
dalam PIPIB merupakan lahan gambut penyimpan 
karbon dan harus dilindungi. Seolah kawasan itu 
tidak memiliki nilai guna di mata masyarakat bantaran 
Sungai Katingan. Sebab kedua, moratorium hutan juga 
membangun pandangan tentang alam yang esensial. 
Gagasan bahwa gambut mampu menyimpan karbon 
menjadi pengetahuan yang mutakhir kala wacana 
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tentang REDD+ muncul. Kondisi itu terwakili oleh 
moratorium hutan dengan janji 1 miliar US$ untuk 
pendanaan REDD+.

Escobar (2008) dan Howell (2013) memilih kata 
penjajahan (coloniality) untuk menunjukkan 
keberulangan atas pengaturan teritori kawasan hutan 
hari ini dengan masa penjajahan. Jejak hutan politis 
di Kalimantan misalnya, sudah dimulai sejak abad 
19 semasa pemerintah kolonial Belanda dan Inggris 
(Potter, 1988; Bryant, 1993; Peluso dan Vandergeest, 
2001 dan 2006; Peluso, 2006). Pada sub bab 
berikutnya, saya ingin mengurai latar belakang historis 
dari teritorialisasi negara di atas hutan gambut yang 
kini tengah diwacanakan sebagai penyimpan karbon 
oleh REDD+.

Teritorialisasi Negara atas Hutan 
Gambut di Desa Baun Bango

Kondisi hutan gambut di bantaran Sungai Katingan 
pada hari ini merupakan cerminan dari apa yang 
terjadi di masa lampau. Sejak masa kolonial, jejak 
teritorialisasi negara itu sudah membekas di hutan 
gambut bahkan hingga sekarang. Polanya relatif 
sama, yakni upaya kontrol atas teritori kehutanan 
dan ekstraksi produk kehutanan (Vandergeest dan 
Peluso, 2006: 6). Dalam tulisannya, Lesley Potter 
(1988) menyoroti tiga periode pemerintah kolonial 
Dutch Borneo11 di Kalimantan bagian selatan yakni 
periode 1900-1915, periode 1916-1932, dan periode 
1933-1950. 

11. Provinsi Kalimantan Timur, Selatan dan Barat merupakan 
bagian dari Dutch Borneo atau Indies Zuider en Ooster 
Afdeeling van Borneo dengan luas adnimistratif 400.000 
km2  (Potter, 1988: 127). Peluso dan Vandergeest (2001) 
menyebut bahwa pada masa kolonial, Borneo terbagi 
menjadi dua pembagian adnimistratif yang menjadi kontrol 
Inggris (Kalimantan Utara-Serawak dan Sabah) dan Belanda 
(Kalimatan Timur, Barat dan Selatan).  

Periode 1900-1915 ditandai sebagai pengaturan 
penyadapan pohon jelutung (dyera lowii) di hutan 
gambut Kalimantan bagian selatan, termasuk 
Kalimantan Tengah. Sebelum melakukan pengaturan 
itu, mula-mula pemerintah kolonial mengupayakan 
batas tegas antara kawasan hutan dan non hutan 
yang tertuang dalam domeinsverklaring tahun 1870.

Domeinsverklaring merupakan kewenangan 
pemerintah kolonial dalam mengklaim tanah yang 
dianggap kosong (waste land) agar diperuntukkan 
bagi status dan fungsi lahan tertentu (Potter, 1988; 
Peluso dan Vandergeest, 2001; Peluso, 2006). 
Mulanya, menurut Peluso dan Vandergeest (2001) 
danTauchid (2007), Domeinsverklaring di Kalimantan 
bagian selatan tidak berlaku layaknya di Jawa. 
Kepengaturan pemerintah kolonial di Kalimantan 
bagian selatan justru diawali dengan kontrak politik 
pemerintah daerah swapraja melalui pemberian 
erfpacht yakni tanah konsesi (Tauchid, 2007: 92-96). 
Salah satu contohnya disebutkan Potter (1988) lewat 
tanah konsesi komoditas jelutung.

Pada awal abad 20, getah pohon jelutung (dyera 
lowii) yang tersebar di hutan gambut memiliki nilai jual 
tinggi. Seiring dengan ledakan harga getah, banyak 
pohon jelutung terancam akibat penorehan kulit 
pohon secara berlebihan. Situasi itu melatarbelakangi 
kebijakan ijin konsesi selama 30 tahun di atas hutan 
gambut yang didapuk sebagai directly governed 
area12oleh pemerintah kolonial. Hanya saja untuk 
menandai pohon jelutung siap sadap di atas hutan 

12. Domeinverklaring membagi kontrol atas Kalimantan 
bagian selatan menjadi dua bagian, pertama adalah self-
governing yang dikelola oleh pangeran dari Kerajaan 
Banjarmasin dan Kutai. Kedua adalah directly governed 
yang artinya daerah tersebut berada di bawah penguasaan 
Belanda. Salah satunya adalah kawasan Kotawaringin, 
termasuk Katingan pada hari ini, berada di bawah pengaturan 
Belanda semenjak 1817 beradasarkan penandatanganan 
Kesulatanan Banjarmasin (Ricklef, 2001: 179)
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gambut seluas 400.000 hektar bukanlah perkara 
mudah. Pada akhirnya, pemilik konsesi justru 
mengambil getah jelutung di sekitar desa dan berebut 
jatah dengan penduduk desa. Salah satu penduduk 
desa Baun Bango, Kai A, menceritakan pengalaman 
orang tuanya saat jaman Belanda. 

“Pada jaman Belanda kalau mau mamantung (mencari 
getah jelutung) itu diatur. Kalau jaman Belanda ada mandor, 

orang lokal, yang mengatur kita mencari pantung.”

Periode kedua setelah ledakan komoditas jelutung 
adalah fase eksplorasi sumber daya kayu ramin 
dan meranti pada 1916-1932. Fase ini dimulai lewat 
kemunculan jawatan kehutanan dan berlanjut dengan 
peta hutan yakni hutan alam, hutan sekunder, alang-
alang serta lahan budidaya (Potter, 1988: 135-136).13 
Hanya saja dalam menetapkan hutan cadangan, 
pemerintah kolonial tampak kesulitan karena teknologi 
yang terbatas. Seperti kegagalan pada konsesi 
jelutung, lagi-lagi pemetaan dan demarkasi hutan 
tertunda karena kondisi alam yang sulit dan teknologi 
terbatas (Peluso dan Vandergeest, 2001: 769).

Bagi Potter (1988) fase eksplorasi sumber daya kayu 
juga diikuti oleh perdebatan status dan fungsi  hutan 
di Dutch Borneo. Bagi jawatan kehutanan, Kalimantan 
merupakan kawasan hutan dengan segala identifikasi 
vegetasinyanya. Periode ini menandai awal mula 
kehutanan ilmiah. Sebab, lewat identifikasi yang 
ilmiah itulah, pemerintah kolonial memiliki legitimasi 
hukum untuk mengekstraksi, menjual, atau memberi 
ijin konsesi (Peluso dan Vandergeest, 2001: 786).   

Periode ketiga, 1933-1950, merupakan masa transisi 
kedaulatan negara dari pemerintah kolonial Belanda 
ke Jepang, lalu pemerintah Republik Indonesia. 

13.  Pada tahun 1929 terdapat 18 staff jawatan kehutanan 
Dutch Borneo di Banjarmasin, dan prosentase cadangan 
kawasan hutan sebesar 0,007% dan estimasi kawasan hutan 
seluas 89% (Boomgard dalam Peluso dan Vandergeest, 
2001; Vamdergeest dan Peluso, 2006)  

Menurut Potter (1988), Jepang masuk ke Kalimantan 
melalui Tarakan dengan membangun bisnis ekspor 
kayu yang dibeli dari 1200 penebang liar di desa. 
Jepang juga menyediakan sawmills di Sampit demi 
kepentingan dagang kayu agathis dan kayu lembut 
lain untuk plywood dan bubur kertas (Potter, 1988: 
143). Kayu-kayu itu didatangkan dari hutan gambut di 
Kalimantan bagian selatan. 

Pasca pendudukan Jepang pada Perang Dunia 
II,  Divisi Kehutanan dari Food and Agricultural 
Organisation (FAO) membantu negara yang baru 
merdeka untuk melakukan demarkasi hutan. Salah 
satu caranya adalah technical assistance departemen 
kehutanan sekaligus penanda bagi penguasaan 
kehutanan baru pasca PD II (Vandergeest dan Peluso, 
2006: 373). Asistensi itu juga didukung nasionalisasi 
aset dan kontrol perdagangan Belanda menjadi 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja, 
dalam masa kemerdekaan yang dipimpin Presiden 
Soekarno, pendapatan ekspor Indonesia  justru 
mengalami kerugian dari 750 juta US$ menjadi 450 
juta US$ (Hidayat, 2011: 29).

Upaya teritorialisasi di hutan gambut Kalimantan 
memang tidak mencapai garis demarkasi hutan yang 
jelas. Seringkali, pembagian konsesi seperti kasus 
konsesi jelutung juga berujung kegagalan. Hanya 
saja, pemerintah kolonial telah mencapai tiga pondasi 
untuk mengupayakan teritorialisasi hutan politis di 
Indonesia. Pertama, pemerintah kolonial berhasil 
membuat sektor kehutanan ilmiah. Kedua, pemerintah 
kolonial juga memberi pondasi pada klasifikasi 
vegetasi di hutan yang mendorong pemisahan teritori 
antara hutan (idle land)14 dengan lahan budidaya. 

14. Lihat perbandingannya dengan tulisan Majid Cooke 
(2006) di mana pemerintah kolonial secara sengaja 
memisahkan apa yang disebut hutan alam (natural forest) 
dengan tanah-tanah agrikultur. Sementara pengelolaan 
lokal, pada dasarnya tidak memisahkan dua kategori 
tersebut. 
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Ketiga, pemerintah kolonial juga telah memulai ragam 
kebijakan untuk mengontrol kawasan hutan.15

Pondasi itu diteruskan oleh rejim berikutnya pasca 
Perang Dunia II.Telaah Chip Fay dkk (2000) 
menyebutkan bahwa keterlibatan lembaga donor 
dalam mendefinisikan kawasan hutan di Indonesia 
kianmenajamkan gagasan hutan sebagai domain 
negara (domeinsverklaring). Produk hukumnya 
adalah penerbitan Undang-undang Pokok Kehutanan 
Nomor 5/1967 dengan tujuan ekstraksi sumber 
daya kayu yang dibarengi Undang-undang Investasi 
Modal Asing Nomor 1/1967. Empat tahun berselang 
setelah penerbitan perundangan, mekanisme ijin 
hak pengusahaan hutan (HPH) pun diatur melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 21/1970. Harapannya, 
investasi di sektor kehutanan mampu mengawali 
perbaikan infrastruktur di pulau-pulau yang tak 
terjangkau oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1971, 
presiden pun mendelegasikan peran pembangunan 
kepada para pemilik HPH (Hidayat, 2011: 39). Rejim 
kehutanan ilmiah Orde Baru ini semakin ditegaskan 
dengan hadirnya Tata Guna Hasil Kesepakatan 
(TGHK) pada tahun 1982. Di dalam TGHK ini lah, 
71,89% total wilayah Kalimantan Tengah merupakan 
hutan tetap dan 28,11% merupakan hutan konservasi. 

Orde Baru membuka pemerintahannya dengan 
transformasi besar-besaran di hutan gambut 
Kalimantan. Di bantaran Sungai Katingan sekitar 
Desa Baun Bango, transformasi itu mewujud pada 
dua konsesi HPH yakni PT Nusantara Plywood dan 
PT Betarung pada tahun 1970-an hingga 1990-an. 
Kedua konsesi itu mencari beberapa jenis kayu lunak 
untuk plywoodseperti meranti(Shorea sp)dan ramin 
(Gonystylus sp) ke dalam hutan gambut. 

Mengulang skema kehutanan semasa pemerintah 
kolonial, ekstraksi kayu di hutan gambut sempadan 

15. Tiga pondasi ini diramu dari Vandergeest dan Peluso, 
2001: 780

Sungai Katinganjuga berjalan terbatas.Perusahaan 
harus membangun infrastruktur kanal dengan 
menggali lahan gambut (Lihat Gambar 3) serta rel 
kayu lewat pemanfaatan tanah granit bergambut tipis 
(petak kereng). Seperti halnya konsesi jelutung pada 
awal abad 20, konsesi HPH juga harus berkompromi 
dengan para penebang kayu lokal yang berasal dari 
desa-desa pinggir hutan.Para penduduk desa akan 
memanfaatkan musim banjir untuk menjangkau 
kawasan hutan gambut dan menghanyutkan kayu-
kayu bernilai jual seperti meranti dan ramin. Entah 
berada di dalam kawasan konsesi atau tidak, kayu-
kayu itu akan dijual ke PT Nusantara Plywood. Aktivitas 
yang dikenal sebagai tebang banjir inimenjadi cikal 
bakal dari penebangan liar yang marak akhir abad 20 
dan awal abad 21. 

Pada periode tersebut, selain komoditas kayu ramin 
dan meranti, masyarakat juga mulai mengenal 
ekstraksi kulit kayu gemor(Nothaphoebe coriaceadan 
Nothaphoebe umbellifora).16

Menurut Bue Tj, kulit gemor diperkenalkan pertama 
kali oleh pedagang Banjarmasin yang menyusuri 
Sungai Katingan untuk membeli komoditas rotandan 
karet dari penduduk desa. Mulanya, masyarakat 
mengakses kulit gemor dengan berunding pada 
pengelolaa perusahaan HPH untuk menumpang 
rel pengangkutan kayu menuju hutan. Lantas, para 
pengumpul gemor yang rata-rata tidak memiliki kebun 
karet itu akan tinggal di dalam hutan, menebang 
pohon gemor dan mengulitinya. 

Menjelang abad 21, ketika konsesi HPH sudah tutup, 
Orde Baru mengakhiri pemerintahannya dengan 
persoalan lingkungan yang pelik. Bizard (2013) 
menuliskan bahwa larangan ekspor bahan baku 
rotan pada 1986, dan produk rotan setengah jadi 

16. Di Kalimantan Tengah, kulit gemor mulai dieksploitasi 
pada 1970-an di desa-desa sepanjang hutan gambut 
Sungai Kapuas, Sungai Palangkaraya, dan Sungai Kahayan 
(Adinugroho dkk, 2011: 51)
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pada 1988, membuat masyarakat terlibat semakin 
ekstraktif dalam aktivitas penebangan kayu. Menurut 
catatan Bizard (2011), masyarakat diuntungkan oleh 
pinjaman modal dari para tengkulak selama tebang 
banjir dan mendapat uang setelah menjual hasilnya. 
Cerita senada juga saya dengar dari penduduk Baun 
Bango, yang sebagian besar adalah pelaku kerja kayu 
dengan teknologi sederhana. Masyarakat menebang 
pohon dan menjualnya ke pengusaha sawmill di 
hilir Sungai Katingan. Para pengusaha pengolahan 
kayu itu memberikan modal bagi masyarakat di 
sekitar hutan gambut untuk membuat parit guna 
mengeluarkan kayu dari dalam hutan. Pada konteks 
Baun Bango, sebagian masyarakat yang mendapat 
modal juga berlaku sebagai pengepul kayu tingkat 
desa. 

Baik kerja kayu dengan metode tebang banjir 
selama musim penghujan maupun pemanfaatan 
parit secara ekstraktif mulai berkurang menjelang 
2004. Pemerintahan Presiden SBY dibuka dengan 
penertiban ilegal logging dan ijin penunjukkan Taman 
Nasional Sebangau di sisi timur Sungai Katingan. 
Tahun-tahun itu juga ditandai dengan perubahan 
sistem politik pasca reformasi lewat penerbitan 
Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 
22/1999 dan amandemennya, Undang-undang 
Pemerintahan Daerah Nomor 32/2004. Kewenangan 
otonomi daerah untuk mengelola sumber daya 
diberikan kepada kepala daerah setingkat bupati. 
Lewat kewenangan yang diamanatkan konstitusi 
itulah, pemerintah daerah mampu menerbitkan ijin 
konsesi perkebunan kelapa sawit. 

Ijin konsesi itu berpijak pada RTRW Provinsi yang 
sudah terbit tahun 2003 dengan status non kawasan 
hutan seluas 32,96% dan kawasan hutan seluas 
67,04%. Di atas status non kawasan hutan itulah, 
Bupati Katingan menerbitkan ijin perkebunan kelapa 
sawit PT Arjuna Utama Sawit di sisi barat Baun 
Bango. Ijin prinsip perkebunan PT Arjuna Utama Sawit 
ditantangani oleh bupati pada bulan Juni tahun 2006, 

dilanjut ijin usaha perkebunan satu bulan kemudian.
Tahun 2009, Lalu bermodal ijin pembukaan lahan 
dari bupati, PT Arjuna Utama Sawit mulai melakukan 
menebang pohon dan membersihkan di atas tanah 
seluas 5000 hektar. 

Nampaknya, perusahaan itu tidak beruntung.
Pemberian konsesi lewat klaim RTRWP dilihat 
sebagai gelagat tibak baik oleh Menteri Kehutanan. 
Pada tahun 2011, kawasan yang telah dibuka untuk 
perkebunan sawit itu diklaim SK Nomor 292/2011, 
peta pembaharuan TGHK Menteri Kehutanan, 
sebagai hutan produksi konversi. Dengan demikian, 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
60/2012, perusahaan perkebunan harus mengurus 
ijin perubahan peruntukkan kawasan hutanke 
Menteri Kehutanan. Artinya pemerintah daerah dan 
perusahaan perkebunan yang terlanjur menggunakan 
kawasan hutan sebagai perkebunan sawit wajib 
mengajukan ‘tukar menukar’ lahan pengganti hutan di 
daerah lain.

Lain perkebunan sawit, lain pula dengan penggunaan 
lahan di sisi timur Sungai Katingan untuk Taman 
Nasional Sebangau. TNS memperoleh legalitas 
penunjukan taman nasional melalui SK 423/2004. 
Namun, pada tahun 2011, SK 292/2011 membuat 
sebagian wilayah Taman Nasional Sebangau di 
seberang Desa Baun Bango dilepaskan. 

Kawasan yang tak lagi menjadi taman nasional itu, 
menurut SK 292/2011 diubah menjadi kawasan 
hutan produksi yang dapat dikonversi. Perubahan 
fungsikawasan hutan dari hutan produksi ke hutan 
produksi konversi dimanfaatkan oleh PT Jarak Pagar 
Katingan Perdana.  

Pada tahun 2012, melalui surat permohonan 
perkebunan kelapa sawit, calon perusahaan itu 
memohon10.000 hektar di atas pelepasan penunjukan 
taman nasional.
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Narasi pada bagian ini menunjukkan bahwa proses 
teritorialisasi negara di Desa Baun Bango tidak 
lah sederhana. Berbagai macam regulasi untuk 
kepengaturan teritori muncul seiring dengan 
kebutuhan atas ekstraksi sumber daya.Di kawasan 
hutan gambut Sungai Katingan saja, kepengaturan 
teritori dimulai dari ledakan komoitas jelutung hingga 
kebutuhan sumber daya kayu untuk ekspor. 

Pada perjalanannya, kepentingan ekonomis 
tersebut tidak berjalan terpusat. Desentralisasi telah 
mengangkat kepentingan di tingkat daerah untuk 
terlibat dalam ekstraksi sumber daya, salah satunya 
melalui perkebunan kelapa sawit. Di atas teritorialisasi 
negara yang berjalan rumit itulah moratorium hutan 
muncul sebagai sebuah pengalaman abstraksejak 
bulan juni tahun 2011 hingga hari ini. 

Konsep Ruang bagi Orang 
Dayak Desa Baun Bango

Peluso dan Vanderegest (2001) menuliskan bahwa 
konsep teritorialisasi negara melalui hutan politis, 
sejak pertama kemunculannya, telah menyingkirkan 
hak-hak masyarakat. Pada masa pemerintahan 
kolonial Belanda (Dutch Borneo), walau tidak berhasil 
membuat demarkasi hutan, namun telah menyiapkan 
tempat bagi pembedaan sumber daya berbasis 
budidaya dengan sumber daya hutan. Secara teritorial, 
pembedaan itu akan memisahkan pengelolaan ruang 
di kawasan budidaya yakni desa dengan kawasan 
hutan. Pembedaan itulah yang kembali diulang lewat 
kemunculan Undang-undang Pokok Kehutanan 
Nomor 5/1967 dan berbagai regulasi lanjutannya. 

Disamping pembacaan historis tentang teritorialisasi 
negara, saya juga membahas konsep ruang dari 
perspektif masyarakat Baun Bango. Konsep ruang 
di sini merujuk pada peruntukkan lahan dan tata 
guna yang dianggap cocok oleh masyarakat. 
Pembahasan ini ditujukan untuk melihat bahwa 
kontestasi teritori tidak hanya melibatkan negara 
dalam upayanya mengontrol kawasan hutan. Pada 
praktiknya, teritorialisasi negara juga berbenturan 
dengan pemahaman ruang oleh masyarakat hutan. 
Pertama, pembahasan ini dimulai dengan gagasan 
peruntukkan lahan bagi orang Dayak Ngaju di Desa 
Baun Bango. Kedua, dari gagasan tersebut, saya 
akan mengulas kawasan mana yang digunakan untuk 
apa, dan dimiliki pribadi atau komunal. 

Menurut sejarahnya, nama Baun dan Bango berasal 
dari kata bahu yang artinya bekas ladang dan 
Bango, nama seorang Dayak Ngaju. Di atas bekas 
ladang Bango itulah Hyang Miring meminta ijin untuk 
membuat rumah panjang (betang) hingga beranak 
pinak menjadi penduduk desa itu. Kawasan tempat 
Hyang Miring mendirikan rumah itu disebut kereng 

Pemukiman masyarakata di Desa Petak Bahandang, Katingan, Kalteng 
( © KpSHK )



26

KAJIAN UTAMA

balawan. Menurut Bue Tj, sebagai bekas kampung 
(kaleka lewu), kereng balawan menjadi hak komunal 
bagi masyarakat Baun Bango untuk bekerja di sana. 
Dahulu, sebelum pembukaan kebun oleh PT Arjuna 
Utama Sawit dan pembukaan jalan oleh pemerintah, 
kereng balawan dikenal sebagai tempat mencari 
ikan tampahas dan menyadap getah jelutung 
(mamantung) atau mencari kayu. Kini, sebagai kaleka 
lewu yang dimiliki secara komunal, kereng balawan 
berkembang menjadi bangunan milik pemerintah 
seperti SMK, kantor Kecamatan Kamipang dan kantor 
UPTD Pendidikan. 

Penggunaan nama bahu dalam Baun Bango dan 
kaleka lewu di kereng balawan menunjukkan bahwa 
Orang Dayak di Desa Baun Bango mengakui 
kepemilikan pribadi dan kepemilikan komunal atas 
teritori tertentu. Kawasan yang diakui sebagai 
kewenangan masyarakat Baun Bango tersusun 
dalam batas yang tidak tegas. Kesepakatan batas 
ini ditunjukkan anak sungai, dan baru-baru ini adalah 
adnimistrasi kabupaten. Baun Bango bertetangga 
dengan Desa Tumbang Runen, sisi selatannya, dan 
Desa Asam Kumbang di utaranya. Batas antara 
Desa Tumbang Runen dan Desa Baun Bango 
ditandai Sungai Luangan, sementara batas dengan 
Desa Asam Kumbang disepakati dengan Sungai 

Sepan. Sementara sisi barat dan timur tidak dibatasi 
secara jelas karena dianggap sebagai himba (hutan 
belantara). Di dalam himba sepanjang Sungai 
Katingan itu lah masyarakat menanamkan kerjanya. 
Mereka berburu, mencari kayu, mencari getah jelutung 
dan hangkang serta mencari rotan hutan tanpa batas 
teritori tertentu. “Sekuatnya masyarakat mengelola 
hutan, itulah batasnya,” demikian jelas Bue Tj. 

Hanya saja, seperti asal usul nama Baun Bango, 
Orang Dayak tetap mengenali kepemilikan pribadi 
yang diinvestasikan di ladang-ladang padi maupun 
kebun karet dan buah.17 Setelah hutan dibuka, 
masyarakat biasa menanami lahannya untuk padi. 
Hanya saja seiring dengan intensitas kebakaran 
hutan dan banjir yang meningkat setiap tahun 
membuat masyarakat Baun Bango mengurungkan 
niat menanam padi. Pada saat saya datang ke sana, 
lahan-lahan yang baru dibuka lebih banyak ditanami 
karet dan sawit dari pada pisang, padi dan rotan. 

Masyarakat Baun Bango mendasari peruntukkan 
kawasan di sekitarnya berdasarkan pengetahuan 
mereka tentang tanah. Tidak semua kawasan 
dianggap menguntungkan dan layak diberi investasi 
kerja. Berikut kategorisasi peruntukkan lahan 
berdasarkan jenis tanah di Desa Baun Bango.

17. Tulisannya Peluso yang tentang kebun durian

Aktivitas deforestasi, Kalteng ( © KpSHK )
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Peruntukkan 
lahan Ciri Tata guna lahan Letak

Petak Gagas
(tanah gagas)

a. Memiliki ciri yang sama dengan 
kereng

b. Hanya saja jarak antara 
permukaan tanah dengan 
lapisan granit semakin menipis

c. Bisa ditandai dengan tidak 
tumbuhnya pohon-pohon besar

a. Tidak bisa untuk berladang
b. Tidak bisa untuk kebun 

karena tanah keras

c. Tidak  banyak ditumbuhi 
pohon besar

Di hutan yang ada di sisi 

barat kampung Baun 

Bango, dan berbatasan 

dengan  Danau Sungai 

Kalaru di sisi barat 

kampung

Petak Napu
(tanah gambut)

a. Merupakan tanah gambut, 
berlumpur dan berair

b. Kedalaman gambut bisa 
mencapai 2-3 meter. 

c. Bahkan pada gambut dalam bisa 
4-5meter. 

d. Gambut Luwau Manyun, dengan 
kedalaman 10 meter. Luwau 
merupakan istilah untuk gambut 
yang merupakan bekas danau.  

e. Biasanya memiliki danau 

a. Pohon besar-besar
b. Pada gambut tipis, bisa 

digunakan untuk berladang, 
namun jarang dilakukan. 

c. Pada gambut dalam, 
digunakan untuk mencari 
ikan

d. Menyadap getah pantung, dll
e. Kerja kayu
f. Mencari kulit kayu gemor

Hutan di semitar Desa 

Baun Bango

Petak Kereng
(tanah granit dan 
pasir)

a. Tanahnya lebih tinggi 
b. Berpasir putih dan dibawahnya 

ada lapisan batuan granit

c. Tidak ada gambut
d. Kurang subur
e. Bisa dibuat sumur dan airnya 

bening

f. Tersebar di mana-mana, 
di dalam hutan atau dekat 
kampung.

a. Kebun karet
b. Bisa untuk menanam 

tanaman musiman 
(berladang)

c. Area kampung (lewu)
d. Hutan untuk menyadap 

pantung 

Kereng Balawan, 

merupakan bekas 

kampung dari Baun 

Bango. Kini dibangun 

kantor kecamatan dan 

sekolah SMA. 

Petak Galugur
(tanah aluvial)

a. Tanah merah 
b. Hanya berada di pinggir sungai, 

200-500 meter

c. Airnya bening, 
d. Karena dekat dengan 

sungai,sering terkena banjir

a. Cocok untuk berladang
b. Setelah berladang 

dimanfaatkan untuk 
berkebun rotan dan karet. 

c. Bisa jugadimanfaatkan 
sebagai kampung

Sepanjang sungai 

Katingan.
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Beradasarkan tabel di atas, secara garis besar 
masyarakat mengategorikan empat peruntukkan 
lahan yakni tanah gagas, tanah gambut, tanah granit 
dan pasir, dan tanah aluvial. Keempat kategori itu 
diperuntukkan bagi tata guna seperti kampung, hutan 
dan kebun. Hanya pada tanah aluvial maupun tanah 
garnit dan pasir lah masyarakat Baun Bango akan 
mendirikan kampung dan ladangnya. Sementara, 
pada tanah gambut, tanah granit dan pasir serta 
tanah gagas lah masyarakat membiarkannyamenjadi 
himba. 

Istilah himba sendiri digunakan untuk menandai 
kawasan yang belum diberi kepemilikan pribadi. 
Makna hutan di mata masyarakat Baun Bango 
belum tentu menunjukkan tutupan lahan yang rapat. 
Salah satu contohnya adalah tanah gagas halier. 
Disebut demikiankarena daerah itu merupakan rawa 
bergambut tipis yang banyak ditumbuhi lumut dan 
terasa licin (halier). Namun ditumbuhi oleh pohon 
bergetah secara alamiah seperti pantung, hangkang, 
katiau, dan baringin. 

Selain gagas halier di sisi barat kampung, 
masyarakat Baun Bango juga mengategorikan 
kawasan di seberang timur kampung sebagai himba. 
Kawasan tersebut dikenal sebagai petak napu 
dengan kedalaman mencapai 2-5 meter. Bahkan 
ada kawasan gambut dalam, mencapai 10 meter, 
yang selalu tergenang air seperti danau Danau 
Jalanpangen. Petak napu di sisi timur telah menjadi 
sumber penghidupan masyarakat utama karena 
akses ke dalam hutan yang mudah lewat transportasi 
air di Sungai Jalanpangen. 

Walau disebut hutan, namun petak napu di sekitar 
Sungai dan Danau Jalanpangen ini terbagi dalam 
peruntukkan dan hak kelola tertentu pula. Misalnya, 
anak-anak Sungai Jalanpangen dan danau-danau 
kecil di sekitar Danau Jalanpangen diperuntukkan 

untuk mencari ikan bagi keluarga tertentu. Secara 
geografis anak-anak Sungai Jalanpangen ini masuk 
di kawasan hutan yang mudah terbakar (seha).  
Namun di sekitar seha itulah, sungai-sungai kecil 
dimanfaatkan untuk menjebak ikan di musim 
penghujan dan memanennya di musim kemarau. 
Demikian pula dengna seha, yang dimanfaatkan 
masyarakat untuk memasang parit-parit kecil untuk 
membuat perangkap ikan di atas bekas gambut yang 
terbakar (beje). Beje-beje ini dikelola oleh keluarga-
keluarga nelayan di atas kawasan hutan yang dimiliki 
secara komunal. 

Walaupun Danau Jalanpangen dimiliki secara 
komunal, namun danau-danau kecil dan lubuk sungai 
di sekitar (labeho) dikelola oleh keluarga-keluarga 
tertentu. Kawasan lubuk dan danau merupakan 
tempat mencari ikan bahkan buaya yang tidak 
terhalang musim kering dan musim banjir karena 
selalu tergenang air. 

Selain lubuk, danau, sungai dan beje, kawasan 
hutan gambut baik di sisi timur atau barat kampung 
juga dibangun jalur kelola menyadap karet jelutung 
(pantung)yang disebut tebengan. Prosesnya, 
tebengan di hutan akan dibuat berdasarkan aliran 
sungai. Di sana ada jalan induk, dari jalan induk itu 
akan dibuat jalan-jalan kecil di samping kanan kiri 
jalan, biasanya sepanjang satu kilometer. Setiap 
cabang jalan tebengan ini dimiliki oleh anggota 
keluarga dari keluarga yang pertama kali membuka 
jalan induk.  

Disamping pengelolaan hutan yang terbagi-bagi 
dalam hak setiap keluarga Dayak di Desa Baun 
Bango, secara turun temurun masyarakat Baun Bango 
juga mengenal kepemilikan pribadi berupa ladang 
dan kebun. Kepemilikan berada di sekitar lahan subur 
yakni petak galugur dan diakui lewat surat keterangan  
tanah dari pemerintah desa. 
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Bue At pernah bertutur bahwa masyarakat akan 
berladang satu hingga dua kilometer di samping 
sungai aliran Sungai Katingan. Ladang-ladang ini 
dikelola oleh satu keluarga. Pada tiga tahun pertama 
akan ditanami padi, setelah itu mereka pindah, bekas 
ladang itu akan ditanami pohon buah-buahan, karet 
dan rotan. 

Biasanya pada tahun pertama, akan dibuka lahan 
seluas 1-2 hektar. Masyarakat membuat batasan 
dengan menggunakan pohon-pohon yang bertahan 
lama seperti bambu haur. Walau tidak ada surat, 
masyarakat sudah memiliki kesepakatan batas 
seperti bambu, pohon pinang atau pohon buah-
buahan. Setelah tanam padi dan palawija selama 
tiga tahun, setelah itu akan tanam karet, rotan dan 
buah-buahan (durian, langsat, rambutan, nangka, 
cimpedak). Biasanya kalau sudah ada tanaman karet, 
rotan danbuah-buahan masyarakat akan enggan 
menebang. Kini orang sudah tidak berladang, karena 
tanah yang bisa dijadikan ladang mulai jarang karena 
kawasan di pinggir hutan kerap mengalami banjir dan 
kebaran. 

Peruntukkan lahan di mata masyarakat Baun Bango 
dipengaruhi oleh jenis tanah yang memungkinkan 
budidaya atau tidak.Konsep itu berbeda dengan 
pengalaman abstrak yang ditawarkan teritorialisasi 
negara pada bagian sebelumnya. Pembuatan peta 
tidak mensyaratkan pengetahuan atas jenis tanah 
tertentu untuk mendefinisikan peruntukkan dan tata 
guna lahannya. Oleh karenanya, masyarakat tidak 
pernah memiliki batas yang jelas. 

Lain halnya dengan perencanaan ruang dan 
kehutanan ilmiah yang harus melakukan simplifikasi 
untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai konsesi 
perkebunan sawit atau moratorium hutan. Perbedaan 
bahasa antara masyarakat dan pemerintah membuat 
moratorium juga tidak berjalan. Selama ini, apapun 
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Tata Guna Hasil Kesepakatan –TGHK-  
(1982)100% Kalteng adalah kawasan 

hutan 

Undang-undang Tata Ruang (1992) 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Kalimantan Tengah –RTRWP- (1993) 

72,60% kawasan hutan; 27,40% kawansan 
non hutan 

Padu Serasi RTRWP dan TGHK 
(1999) 

1998 

Peraturan Daerah  RTRWP-
Paduserasi (2003) 
67,04% kawasan hutan dan 
32,96% kawasan non hutan  Surat Menhut S 575/Menhut/2006 untuk 

menarik  RTRWP Kalimantan Tengah 

Revisi RTRWP 
TGHK melalui SK 292/Menhut II/2011  
91,07% kawasan hutan dan 8,77% 
kawasan non hutan 
 

SK 529/Menhut II/2012 
Status kawasan hutan Kalimantan 
Tengah harus diperbaiki sementara 
menggunakan acuan TGHK 100% 
kawasan hutan 
 

Undang-undang Kehutanan No 
41/1999 

Bagan 1 : Kontestasi Status dan Fungsi 
Kawasan Hutan Kalimantan Tengah 

  : Paksaan 

  : Koordinasi  

  : Turunan 

Moratorium Hutan dan 
Kontestasi Teritori
Kontestasi status dan fungsi kawasan hutan dan 
perencanaan ruang di Kalimantan Tengah telah 
mengabaikan beberapa penerbitan ijin konversi 
hutan sekalipun di atas kawasan moratorium. Baik 
pemerintah pusat atau daerah memiliki kehendak 
masing-masing atas kawasan yang didakunya. Pada 
kasus tertentu, kehendak dengan berbagai legitimasi-
hukumnya justru menciptakan ruang abu-abu yang 
rentan konversi hutan dan ketidakadilan sosial. 
Mengapa demikian? Sebab, moratorium sebagai 
pengalaman abstrak mengulang teritorialisasi negara 
sebelum-sebelumnya yang tidak melibatkan konsep 
ruang masyarakat. Kerumitan kepentingan itu terlihat 
pada bagan berikut ini, 

Bagan 1. Kontestasi regulasi untuk membentuk teritori
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Sebagai teritorialisasi negara, moratorium hutan 
diperuntukkan di atas status dan fungsi kawasan 
hutan yang tumpang tindih. Setidaknya, sejak 
diberlakukannya TGHK 1982, Kalimantan Tengah 
mulai mengalami perencanaan dan pengelolaan 
ruang yang sentralistik. Pemerintah membuat batas-
batas yang jelas untuk mengklaim kontrol atas teritori 
tertentu sebagai milik negara. Kajian Kemitraan dan 
WALHI18 juga menyebutkan bahwa penerbitan TGHK 
dianggap sebagai titik tolak bagi perdebatan status 
hutan. Dalam perspektif TGHK, seluruh status dan 
fungsi  kawasan di Kalimantan Tengah adalah hutan.19 
Pemberikan status kawasan hutan 100% menjadi 
penanda bahwa keran investasi konsesi HPH terbuka 
lebar bagi siapapun. 

Pada tahun 1993, satu tahun setelah UU Nomor 
24/1992 mengenai Tata Ruang, klaim TGHK 
ditantang oleh Pemerintah Kalimantan Tengah 
dengan penerbitan RTRWP. Perencanaan provinsi itu 
menegosiasikan 27,40% dari total luasan Kalimantan 
Tengah adalah kawasan non hutan.Menapaki akhir 
periode 1990-angubernur Kalteng juga menerbitkan 
padu serasi TGHK dan RTRWP 1993 dengan total 
luasan hutan 66% dan non hutan sekitar 34%20. 
Periode tersebut juga ditandai oleh munculnya 
perusahaan kayu ilegal, sawmill atau bansaw, yang 
berkolaborasi dengan pemerintah, aparat kepolisian 
dan tentara lahir. 

Akhir tahun 1990-an juga menjadi momen didesaknya 
otonomi daerah untuk mengubah otoritas politik 
nasional. Desentralisasi politik diberikan kepada 

18. Suryana dkk (2011) melalui Kemitraan dan Rompas dkk 
(2013) melalui WALHI, menyebutkan bahwa penyebab dari 
persoalan tenurial untuk mendefinisikan kawasan hutan di 
Kalteng berawal dari TGHK. 
19. Data diperoleh dari Presentasi Kepala Dinas Kehutanan 
Kalteng dalam acara “Menelisik Pengelolaan Anggaran dan 
Korupsi Sektor Kehutanan”, Palangkaraya, 19 Januari 2011 
20 ibid.

pemerintah kabupaten alih-alih pemerintah provinsi 
karena antisipasi gerakan separatisme pasca 
runtuhnya rejim Orde Baru. Sementara rasionalisasi 
yang lain, seperti disebut oleh Aspinall dan Fealy 
(2003), desentralisasi kepada pemerintah kabupaten 
diperuntukkan agar pengambilan keputusan tidak 
berjarak. Pemerintah kabupaten lah yang mendapat 
tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya 
alam. 

Di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu jalan 
pengelolaan sumber daya alam yang diterapkan 
melalui usulan RTRWP, Perda Nomor 08/200321. 
Tujuan dari perda itu antara lain mengurangi kawasan 
hutan 67,04% kawasan hutan dan 32,96% kawasan 
non hutan. Walau belum mengalami padu serasi, 
perda ini lah yang menjadi acuan bagi para bupati 
untuk mengeluarkan ijin perusahaan. 

Pada 11 September tahun 2006, Menteri Kehutanan 
mengirimkan surat ke Gubernur Kalteng mengenai 
pencabutan Surat Badan Planologi Kehutanan. Surat 
tersebut menyebutkan bahwa sebelum ada proses 
penetapan kawasan hutan dalam Perda Nomor 
08/2003 maka acuan bagi tata kelola kawasan di 
Kalteng tetap TGHK. Sementara RTRWP 1999 masih 
dalam proses penunjukkan sehingga acuan yang 
digunakan pun TGHK.22 Dengan demikian, Gubernur 
wajib merevisi RTRWP 2003 dengan mengajukan 
usulan pengelolaan ruang baru ke Menteri Kehutanan.

21. Menurut WALHI, Rompas dkk (2013), salah satu 
pertimbangan dari penerbitan Perda Nomor 08/2003 yang 
berbasis pada Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No 
778/VIIISKP/2000 tertanggal 12 September 2000 menjadi 
gap pengelolaan hutan di Kalteng. Surat itu menguraikan 
bahwa pencadangan areal untuk pengembangan usaha 
(KPP dan KPPL) yang pada dasarnya merupakan areal 
penggunaan lain (APL) berdasarkan peta padu serasi 
RTRWP dan TGHK Kalteng maka tidak diperlukan proses 
pelepasan kawasan hutan.
22  Rompas dkk, 2003: 14-15
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Di sisi lain, Menteri Kehutanan melakukan 
penyempurnaan penetapan peta kawasan hutan 
melalui penerbitan SK 292/Menhut-II/2011. Peta 
tersebut hadir untuk mengembalikan TGHK sebagai 
acuan utama pengelolaan hutan, sekaligus menjadi 
status quo bagi Kemenhut. Dari sanalah perebutan 
kewenangan dimulai. Penerbitan SK 292/Menhut-
II/2011, disertai dengan keputusan lanjutan SK 529/
Menhut-II/2012, menegangkan hubungan antara 
pusat dan daerah. Di satu sisi banyak konsesi 
perusahaan konversi hutan seperti perkebunan sawit 
lahir dari legitimasi Perda Nomor 08/2003. Namun 
kewenangan itu kembali dimentahkan dengan 

terbitnya SK 292 dan SK 529, yang mengembalikan 
pengelolaan hutan ke TGHK. Kontestasi status dan 
fungsi kawasan hutan pada Bagan 1 menunjukkan 
bahwa moratorium berpijak di atas pengelolaan ruang 
yang rapuh. Sebagai sebuah pengalaman abstrak, 
moratorium hutan berhasil menerbitkan peta secara 
periodik setiap enam bulan. Tapi sebagai produk 
hukum yang digandang-gadang mampu mengurangi 
laju deforestasi, moratorium hutan menghadapi 
tantangan besar dari kontestasi perencanaan ruang 
daerah. Saya mencoba mengulasnya dari studi kasus 
di Taman Nasional Sebangau, sisi timur Baun Bango. 
Berikut bagannya, 
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Bagan 2. Kontestasi Regulasi di Sisi Timur Baun Bango
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Kebijakan penunjukkan status Taman Nasional 
Sebangau diberikan oleh Menteri Kehutanan di atas 
kawsan yang menjadi sumber penghidupan bagi 
masyarakat Baun Bango. Tumpang tindih itu menyulut 
friksi antara masyarakat Baun Bango dengan Balai 
TNS dan World Wode Fund (WWF). Puncaknya 
terjadi tahun 2007, saat sebagian masyarakat Baun 
Bango dituduh melakukan pembakaran material 
pembangunan guest housemilik WWF dan Balai 
Taman Nasioanl Sebangau di Danau Jalanpangen. 

Semenjak kejadian pembakaran, masyarakat Baun 
Bango pun meminta pelepasan kawasan hutan 
sepanjang tiga puluh kilometer ke sisi timur Danau 
Jalanpangen. Tuntutan itu tersampaikan pada proses 
zonasi pemetaan partisipatif untuk mencari posisi 
tawar terhadap peruntukkan taman nasional di sekitar 
Danau Jalanpangen tahun 2004.

Pada tahun 2011, Menteri Kehutanan mengeluarkan 
SK 292/2011 untuk mengembalikan status kawasan 
hutan menjadi TGHK, status kawasan hutan di 
Danau Jalanpangen  pun ikut berubah. SK 292/2011 
mengubah kawasan hutan di sekitar hutan Danau 
Jalanpangen, dari awalnya masuk ke dalam 
penunjukkan Taman Nasional Sebangau menjadi 
hutan produksi konversi. Situasi itu juga tak berubah 
ketika Menteri Kehutanan memberlakukan peraturan 
serupa yakni SK 524/2012. Penunjukkan status 
dan fungsi kawasan hutan tahun 2011 dan 2012 itu 
telah melepaskan status taman nasional di Danau 
Jalanpangen.

Walau keluar dari taman nasional, sebagian besar 
kawasan hutan di Danau Jalanpangen masih masuk 
dalam PIPIB revisi pertama hingga revisi keempat. 
Akan tetapi, moratorium yang berlaku di kawasan 
Danau Jalanpangen itu memunculkan masalah 
baru. Pada tahun yang bersamaan, bupati menerima 
permohonan perkebunan kelapa sawit untuk PT Jarak 
Pagar Katingan Perdana. 

Kini masyarakat Baun Bango sedang diresahkan oleh 
beredarnya permohonan itu. Di satu sisi, permohonan 
ijin bisa dimaknai sebagai pengabaian moratorium 
hutansebagai upaya teritorialisasi negara. Di sisi 
lain, kehutanan ilmiah yang mensyaratkansimplifikasi 
dan keterbacaan melalui peta pada SK 292/2011 
telah ditangkap dengan mudah oleh investasi 
perkebunan kelapa sawit alih-alih mengakomodasi 
kepentingan masyarakat Baun Bango. Padahal 
sejak tahun 2011, ketua adat setingkat kecamatan 
mulai memperkenalkan bentuk pengakuan hak atas 
kawasan hutan melalui penerbitan surat Hak-hak Adat 
di Atas Tanah. Melalui mekanisme itu, masyarakat pun 
memiliki legitimasi untuk turut serta dalam mengklaim 
kawasan sekitar Danau Jalanpangen sebagai milik 
mereka. Namun hal itu urung dilakukan hingga hari 
ini. Sebaliknya, masyarakat justru diresahkan oleh 
desas-desus bahwa Danau Jalanpangen akan 
ditimbun dan dijadikan perkebunan sawit. 

Situasi yang tak kalah rumit juga terjadi pada sisi barat 
Sungai Katingan. Pada tahun 2006, untuk pertama 
kalinya, masyarakat Baun Bango berhadapan dengan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ijin tersebut 
bisa dikeluarkan oleh Bupati Katingan dengan Perda 
RTRWP 2003 sebagai acuannya. Perda tersebut 
mengasumsikan bahwa kawasan di sisi barat 
Baun Bango adalah APL, di mana bupati memiliki 
kewenangan pengelolaan sumber daya sesuai 
dengan perundangan otonomi daerah.   

Pada tahun 2009, dengan menggunakan rekomendasi 
gubernur, PT Arjuna Sawit mulai membuka hutan 
dan melakukan pembersihan lahan. Kayu-kayu hasil 
pembukaan lahan dikumpulkan sebagai pembatas 
blok-blok sawit, penyangga jalan di dalam perkebunan 
hingga bahan material jembatan. Bahkan masyarakat 
Baun Bango pun  memanfaatkan kayu-kayu yang 
telah ditebang oleh perusahaan untuk mereka jual 
kembali dalam bentuk balok-balok kayu kepada 
tetangganya yang sedang membuat rumah. 
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Situasi menjadi pelik ketika Menteri Kehutanan 
mementahkan RTRWP Kalteng melalui penerbitan SK 
292. Bila TNS, sisi timur Sungai Katingan, mengalami 
pengurangan kawasan, maka sisi barat sungai justru 
sebaliknya. Kementerian Kehutanan menganggap 
bahwa kawasan yang sudah dibuka oleh PT Arjuna 
Utama Sawit memiliki status dan fungsi sebagai 
hutan. Pada PIPIB edisi pertama, menteri kehutanan 
juga menyertakan kawasan perkebunan itu kedalam 
area gambut yang harus dikonservasi. Perbedaan 
peruntukkan dan tata guna lahan itu menunjukkan 
gap antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan 
Menteri Kehutanan. Kawasan hutan yang sudah 
dibabat pohonnya, bisa didefinisikan sebagai hutan 
bisa pula non hutan.  

Kesimpulan

Bila melihat pengalaman di Desa Baun Bango, 
perebutan kepentingan atas penataan ruang 
bergantung pada legitimasi hukum masing-
masing aktor. Pertanyannya kemudian, “Mengapa 
teritorialisasi moratorium hutan tidak terwujud di 
Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah?” 

Pertama, moratorium hutan berpijak pada penataan 
ruang yang tidak ajeg dan penuh kontestasi. Penataan 
ruang sendiri merupakan pengalaman teritorialisasi 
negara yang abstrak dan penuh simplifikasi sehingga 
bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pemodal, 
alih-alih masyarakat di sekitar hutan. Maka tidak 
mengherankan bila baik diatas kawasan hutan yang 
dimoratorium-kan atau bukan, investasi perkebunan 
sawit itu tetap bisa direncanakan. Seperti tajuknya, 
moratorium hanya menunda investasi tapi tidak 
benar-benar menyelesaikan persoalan ruang di 
sekitar hutan gambut Desa Baun Bango. 

Kedua, rejim jawatan kehutanan telah mengeksklusi 
pengelolaan lahan masyarakat bahkan sejak 
jaman kolonial. Namun rejim inilah yang digunakan 
dalam memberi regulasi moratorium hutan dalam 
melanggengkan apa yang disebut oleh Escobar 
sebagai the coloniality of nature.Di satu sisi 
pelanggengan jawatan kehutanan dalam mengontrol 
sumber daya selalu menemui resistensi.Entah dalam 
bentuk perlawanan seperti peristiwa pembakaran 
material guest housetaman nasional, ataupun 
pengabaian seperti moratorium hutan. Masyarakat 
Baun Bango, entah berstatus taman nasional atau 
moratorium tetap bisa mengumpulkan kulit gemor 
dengan cara menebang pohonnya. 

Gambar 1 
Bekas kanal/parit logging yang sedang surut di dalam kawasan 
hutan gambut (dok. Larastiti)
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Peluang dan 
Tantangan 
Pengembangan 
PHBM ’Jalur 
Nasional’ dan 
Hutan Mukim 
di Aceh 1

Betapapun, baik kayu bulat maupun kayu 
hasil olahan, adalah kebutuhan keseharian 

masyarakat Aceh saat ini. Kegiatan pembangunan 
untuk memulihkan kondisi fisik pascabencana tahun 
2004 lalu masih terus berlanjut, meski kebutuhan 
material berupa kayu tidak lagi sebesar beberapa 
tahun sebelum ini. Sementara, situasi lapangan saat 
ini menunjukkan suatu yang paradoks: di tengah 
kebijakan yang melarang kegiatan penebangan kayu 
di hutan alam, baik kayu bulat maupun kayu hasil 
olahan tetap ada dan beredar di pasaran. Padahal, 
meski tidak terkena kebijakan moratorium, kegiatan 
usaha pengadaan kayu melalui pengusahaan hutan 
tanaman industri relatif masih mati suri. Secara resmi 
tidak ada kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan pemegang konsesi.2

1. Tim redaksi Seri Kajian SHK ingin menghaturkan terima kasih 
sebesar-besarnya kepada penulis atas kesediaannya memberikan 
naskah ini kepada redaksi untuk dapat diterbitkan pada edisi kali 
ini. Tulisan ini dimungkinkan oleh keterlibatan penulis dalam sebuah 
kajian bertajuk “Stock Taking Study Aceh Province”, diselenggarakan 
oleh Program Kehutanan Masyarajat/Forestry Governance and 
Multisakeholder Frorestry Programm II dan Kementerian Kehutanan, 
Juni – Juli 2012.
2.  Secara tidak resmi beredar kabar ada perusahaan HTI yang 
melakukan eksport kayu ke luar negeri, sebagaimana yang terungkap 

OLEH
R. Yando Zakaria
Praktisi Antropologi, fellow pada Lingkar Pembaruan Desa 
dan Agraria
Email: r.y.zakaria@gmail.com

Dugaan adanya kegiatan penebangan liar – yang 
relatif masif – kemudian menjadi sesuatu yang sangat 
masuk akal dan sulit terbantahkan. Menurut sejumlah 
pihak yang tidak atau belum mau berbicara secara 
terang-terangan, sejumlah oknum, baik dari kalangan 
Pemerintah, keamanan, dan juga warga, bahkan 
pemimpin warga sekalipun, terlibat dalam ‘kegiatan 
haram’ itu. Dalam sebuah literatur, Syarif (2008b: 
101) menulis: “... Tingginya permintaan terhadap kayu 
pasca tsunami untuk keperluan rekonstruksi Aceh 
menjadikan kegiatan pembalakan sebagai kegiatan 
yang menggiurkan. Terbatasnya lapangan kerja 
pasca perjanjian (elsinki bagi para mantan kombatan 
GAM, menyebabkan sebagian mereka terlibat aktif 
dalam kegiatan pembalakan. Bahkan turut pula 
terlibat aparat keamanan.3

Tulisan ini coba mengkaji peluang dan tantangan 
pengembangan pola-pola pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat, baik dari ‘jalur nasional’ maupun 

dalam diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan di Banda 
Aceh pada tanggal 6 Juli 2012 lalu.
3. Lihat Sanusi M. Syarif, 2008b. Pengalaman Bersama Mukim 
Lampanah Leungah, Belajar dari Lembah Seulawah. Banda Aceh: 
Pustaka Rumpun Bambu.

Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) oleh LMDH 
Rengganis di Hutan Produksi Perhutani KPH Jember ( © KpSHK )



38

KAJIAN UTAMA

‘jalus lokal’ cq. hutan mukim, sebagai jawaban 
atas persoalan kelangkaan kayu dan masalah 
kesejahteraan masyarakat di perdesaan Aceh.

PHBM sebagai Solusi Masalah 
Kehutanan Aceh Pasca-Konflik

Masalah kesejahteraan pasca-konflik dan bencana 
pada tahun 2006 kemudian memang menjadi alasan 
pembenar yang masuk akal. Secara umum tingkat 
kesejahteraan masyarakat Aceh secara rerata 
memang terhitung cukup rendah. Peluang ekonomi 
yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan masih 
sangat terbatas. Upaya-upaya pengembangan 
ekonomi alternatif masih terkendala dan belum 
optimal, baik dari segi sebaran maupun efektivitasnya.4

Dari sisi lain, yang tidak dapat dipungkiri pula adalah 
bahwa ‘ekonomi kayu ilegal’ memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi. Menggantinya dengan sekedar ‘ekonomi 
berternak kambing’ (di tingkat keluarga) tentulah 
kurang menarik. Diperlukan kegiatan ekonomi 
alternatif yang memiliki nilai ekonomi yang setara 
nilai.

Sementara itu, sebagaimana disampaikan oleh 
kajian Tim Penyusun Rencana Strategis Kehutanan 
Aceh (2009), dari kajian spasial disimpulkan bahwa 
tidak ada lagi kawasan berhutan yang tidak rawan 
(bencana) lingkungan, termasuk hutan yang sudah 
terdegradasi akibat penebangan di masa lampau. 
Karena itu, sudah saatnya Aceh mengubah pola 
pembangunan makro dari yang mengutamakan 
konversi lahan dengan memposisikan jasa lingkungan 
dari hutan lestari sebagai aset pembangunan 
yang maha penting. Berdasarkan UU No. 11/2006, 
Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk 

4.  Antara lain periksalah Badan Pusat Statistik, 2011. Laporan 
Pembangunan Manusia Aceh 2010. Pembangunan Manusia 
dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Kerjasama BPS, 
UNDP, dan Pemerintah Aceh.

pengelolaan kehutanan (khususnya hutan lindung 
dan hutan produksi), kewenangan perizinan, dan 
pengelolaan KEL serta penataan ruang, yang dapat 
dijadikan sebagai modal dasar bagi perubahan arah 
kebijakan pembangunan sektor kehutanan yang lebih 
prolingkungan dan pro-poor.5

Karena itu, seperti yang tampak pada Bagan Alur Pikir 
Pengelolaan Hutan Lestari Menuju Pembangunan 
Aceh Baru, kegiatan pengelolaan sumberdaya alam 
lanjutan yang akan mengiringi kebijakan moratorium 
pembalakan yang layak untuk diteruskan adalah 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 3 R. 
Masing-masing adalah (1) Evaluasi Peruntukan 
Lahan/Perizinan (Redisain); (2) Meningkatkan Upaya 
Rehabilitasi (utan dan Lahan (Reforestasi); dan (3) 
Pencegahan laju kerusakan hutan (Reduksi Laju 
Kerusakan Deforestasi).

Adapun kegiatan-kegiatan yang disarankan dalam 
konteks Meningkatkan Upaya Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan (Reforestasi) adalah Reorientasi Prioritas 
Lokasi; Mengupayakan Berbagai Sumber Dana untuk 
RHL (APBK, APBA, APBN, Donor, Karbon Market, 
dll); dan Mengembangkan Hutan Tanaman (HTI, 
Hutan Rakyat, dan lain sebagainya).

5. Lebih lanjut periksalah Bakti Siahaan, et.al., 2009. Kajian 
Tata Kelola Hutan Aceh. Sebuah Usulan Redisain Kehutanan 
Aceh. Banda Aceh: Sekretariat Aceh Green dan Pemerintah 
Provinsi Aceh.

Dari Ekonomi Kayu

Ilegal Menjadi

Ekonomi Kayu Legal

Upaya Peningkatan

Kesejahteraan

Penduduk

upaya penghutanan

kembali

PHBM Sebagai Alternatif Pembangunan Kehutanan Aceh

Penekanan Pada Upaya Jasa Lingkungan Dan Reforestrasi
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Dalam konteks inilah pilihan untuk mengembangkan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi 
sangat strategis untuk difikirkan secara lebih lanjut. 
)ngin dikatakan bahwa pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat adalah solusi yang bersifat strategis 
dan mampu mempertemukan 3 (tiga) permasalahan 
pokok yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat 
Aceh pada umumnya.

Yakni sebuah kebijakan yang mampu mentransformasi 
kegiatan ‘ekonomi kayu ilegal’ menjadi ‘ekonomi 
legal’ (tentu saja dalam pengertian yang juga 
memenuhi syarat-syarat keberlangsungan sosial dan 
ekologisnya); dan sekaligus mampu meningkatkan 
kesejahteran penduduk; dan mengatasi kerusakan 
hutan cq. Reforestasi.

Pilihan pada pengembangan pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat ini juga seiiring dengan 
amanat Arah Pengembangan Ekonomi yang 
termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 154, Ayat 3, 
yang mengatakan bahwa: “Usaha perekonomian 
di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip 
pembangunan berkelanjutan dan pelestarian 
lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat 
setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan 
seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok 
perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi 
pengusaha dan pekerja”. Selain itu, Pasal 155, 
Ayat 2, juga mengatur “Perekonomian di Aceh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan 
sumberdaya manusia melalui proses penciptaan 
nilai tambah yang sebesar-besarnya”; dan Pasal 
155, Ayat 3, yang mengatakan bahwa “Pemerintah 
Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan 

penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim 
usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan 
kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan”.

Pilihan ini juga dimungkinkan oleh adanya 
kewenangan (khusus) Pemerintah Aceh dalam Sektor 
Kehutanan, sebagaimana telah diatur pada Undang-
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, 
sebagaimana yang termuat pada Pasal 156, yang 
selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/
Kota mengelola sumberdaya alam di Aceh baik di 
darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan 
kewenangannya.

2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan 
dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa 
eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

3. Sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri dari 
atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, 
bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan 
yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 
transparansi dan pembangunan kelanjutan.

4. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
Pemerintah Aceh dapat:

a. membentuk Badan Usaha Milik Daerah; dan
b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha 

Milik Negara.

5. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan 
usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
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Hutan Mukim sebagai Pilihan 
Pengembangan PHBM di Aceh
Ke depan secara umum dapatlah dikatakan bahwa 
peluang pengembangan PHBM di Aceh sangat besar, 
seiring dengan semakin membaiknya kehidupan 
masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami. Kondisi 
ini didukung oleh keinginan pemerintah dan semua 
pihak untuk menciptakan tata kelola kehutanan yang 
lebih baik di Aceh, serta menyelesaikan berbagai 
masalah yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan 
kehidupan masyarakat lokal yang secara langsung 
maupun tidak langsung bergantung pada hutan, 
seperti kelangkaan bahan baku kayu dan kemiskinan 
masyarakat lokal. Pelibatan masyarakat lokal dalam 
pengelolaan hutan juga dianggap sebagai kewajiban, 
bukan hanya sekedar pelengkap seperti yang selama 
ini berlangsung.

Beberapa kondisi yang memberi peluang bagi 
pengembangan PHBM di Aceh dalam berbagai 
skema yang ada adalah:

 » Adanya kebuntuan semua pihak di Aceh dalam 
memenuhi kebutuhan kayu masyarakat Aceh, 
baik saat ini ketika kebijakan moratorium logging 
dijalankan, maupun di masa yang akan datang 
ketika permintaan akan bahan baku kayu semakin 
meningkat.

 » Kemiskinan masyarakat lokal dan marjinalisasi 
mereka dalam mengelola hutan telah memunculkan 
berbagai konflik sosial di dalam masyarakat. Konflik 
sosial ini tentu akan menjadi masalah besar jika 
tidak diselesaikan dengan cara membuka ruang 
bagi masyarakat dalam mengelola sumberdaya 
hutan dengan kerangka kebijakan yang diakui 
undang-undang.

 » Semakin kondusifnya Aceh pasca konflik dan 
tsunami membuat industri kayu skala kecil dan 
menengah akan berkembang untuk memenuhi 

kebutuhan kayu di dalam negeri atau keperluan 
eksport. Hl ini tentu membutuhkan bahan baku 
kayu yang cukup besar ke depan.

 » Semakin langkanya bahan baku kayu yang 
bersumber dari hutan alam memberi ruang 
bagi pengembangan hutan tanaman skala kecil 
menengah melalui mekanisme kebijakan yang ada 
seperti HKm, HTR, Hutan Desa maupun Hutan 
Adat.

Secara teoritik, sebagaimana telah diuraikan di 
bagian-bagian terdahulu, setidaknya ada dua ‘jalur 
utama’ yang dapat ditempuh dalam mewujudkan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Aceh. 
Pertama, untuk mudahnya, disebut saja sebagai 
‘Jalur Nasional’. Sedangkan yang kedua akan disebut 
sebagai ‘Jalur Otonomi Khusus’.

Pada ‘Jalur Nasional’, setidaknya terdapat 4 (empat) 
skema yang tersedia. Masing-masing adalah, untuk 
kawasan hutan produksi, tersedia skema Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR), dan Hutan Desa (HD). Sedangkan untuk 
kawasan konservasi tersedia skema Pengelolaan 
Hutan Kemitraan/Kolaboratif.

Jika ‘Jalur Nasional’ ini yang akan dipilih, terdapat 
dua konsekwensi yang perlu dipertimbangkan terlebih 
dahulu. Pertama, sebagaimana pengaturannya, 
keempat skema ini mengasumsikan adanya 
pengakuan atas status hutan negara, sehingga 
alas hak selain itu, seperti pengakuan akan 
adanya hutan adat atau hutan ulayat menjadi tidak 
relevan lagi. Kedua, dengan demikian, proses 
untuk mewujudkannya adalah sebagaimana telah 
ditentukan untuk masing-masing skema, yang 
meletakkan pengurusan berpusat pada kebijakan-
kebijakan dan proses pengurusan (baca: perizinan) 
di tingkat Pusat. Atas konsekwensi yang kedua ini, 
sebagaimana dilaporkan dalam kajian yang dilakukan 
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oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat 
(FKKM), realisasi program di keempat skema yang 
ada dalam ‘Jalur Nasional’ ini relatif masih sangat 
kecil. Sebagai kebijakan yang mengakomodasi 
tuntutan-tuntutan masyarakat, kebijakan ini tidak 
diimbangi oleh kesungguhan untuk merealisasinya 
di tingkat lapangan. Terbukti, pencapaian HKm dan 
Hutan Desa sejak tahun 2007, hanya 0,2 % atau 
182.667,25 ha dari yang direncanakan hingga tahun 
2014 yaitu seluas 7,9 juta ha.6

Dalam diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan 
di Banda Aceh pada tanggal 6 Juli 2012 terungkap pula 
pengalaman betapa sulitnya mengurus sebuah izin 
pengusahaan hutan tanaman rakyat, sebagaimana 
yang dikemukakan Ismed dari (Koperasi) Saudagar 
Hijau. Dikemukakan bahwa Saudagar Hijau tengah 
menjadi mitra kelompok dalam membangun HTR di 
sebuah gampong di Aceh Besar. 

Menurut Ismed, bukan hal yang mudah baginya 
untuk memfasilitasi mengeluarkan izin HTR. 
Nyatanya, banyak kerumitan. Pemerintah seperti 
tidak mengerti, padahal sebenarnya mereka paham. 
Kecenderungannya mempersulit. Terlalu banyak 
konflik kepentingan. Ada pejabat Pemerintah 
yang ingin menguasai lahan demi kepentingan 
kelompoknya. Diceritakannya pula, menjadi 
pendamping masyarakat (karena masyarakat belum 
punya pendamping saat itu) dalam hal menginisiasi, 
membangun kelompok, menyiapkan sosialisasi dan 
kontrak kerjasama dengan masyarakat. Padahal, 
sebagai pengusaha pihaknya ingin konsisten dalam 
membantu masyarakat; menjadi mitra kerja mereka.
Menurut Ismed, Pengusaha dapat bertindak sebagai 

6. Kompilasi FKKM dari data-data Direktorat Jendral 
Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Kemenhut 
Republik Indonesia (2010). Kementrian Kehutanan pun 
kemudian merasionalisasi target HKm, Hutan Desa, dan 
HTR ini menjadi 5,6 juta ha hingga 2030.

tenaga teknis dalam membantu masyarakat, seperti 
peran yang bisa mereka lakukan dalam HTR ini.7

Dengan mempertimbangkan adanya ‘Jalur Otonomi 
Khusus’ sebagai alternatifnya, pilihan skema pada 
‘Jalur Nasional’ adalah sesuatu yang tidak disarankan. 
Dengan demikian, pilihan yang paling strategis adalah 
melalui ‘Jalur Otonomi Khusus’. Skema pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat melalui ‘Jalur Otonomi 
Khusus’ dimungkinkan, sebagaimana telah disebut, 
karena adanya kewenangan khusus Pemerintah 
Aceh dalam Sektor Kehutanan. Diperkuat oleh 
hak Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan Qanun, 
Peraturan Daerah dalam jurisdiksi lex specialis yang 
dimiliki Pemerintah Aceh sebagaimana diamanatkan 
oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh, Pasal 1, Ayat 21, Pemerintah Aceh 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat 
di Provinsi Aceh, bisa mengeluarkan qanun yang 
mengatur tentang penyelenggaraan hutan mukim. 
Hal ini sejalan dengan political will Pemerintah 
Aceh untuk memberikan kewenangan tertentu 
kepada lembaga mukim, termasuk, sesuai dengan 
sejarahnya, kewenangan untuk menguasai dan 
mengelola sumberdaya hutan yang menjadi ulayat 
mukim yang bersangkutan, sebagaimana telah diatur 
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh, Pasal 149.8

7. Lihat Notulensi Diskusi Kelompok Terarah, yang 
diselenggarakan MFP dan Institute Green Aceh di Banda 
Aceh, Tanggal 6 Juli 2012.
8. Selengkapnya pasal 149 ini berbunyi sebagai berikut: (1) 
Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri 
atas beberapa gampong; (2) Mukim dipimpin oleh imuem 
mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang 
dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain; (3) Imuem 
mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa 
jabatan 5 (lima) tahun; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur 
dengan qanun kabupaten/kota; (5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pemilihan imuem mukim diatur dengan 
Qanun Aceh.
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Skema kedua ini, dengan demikian, baik secara 
teoritik dan teknis, upaya untuk mewujudkannya 
bisa lebih mudah ketimbang ‘Jalur Nasional’. Selain 
adanya ruang otonomi khusus, dalam kerangka 
hukum Nasional yang lebih luas, mungkin juga lebih 
jelas tautannya. Hal ini berangkat dari realitas politik 
dan hukum pasca amandemen konstitusi tahun 
2000 yang telah menghasilkan Pasal 18B: 2 yang 
mengakui ‘hak-hak kesatuan masyarakat hukum 
adat’ secara lebih tegas dibanding masa-masa 
sebelumnya. Pengakuan ini didahului pula dengan 
adanya peraturan-perundangan yang mengatur 
keberadaan daerah ‘bersifat istimewa’, seperti yang 
diatur oleh Pasal 18B: 1, yang dalam konteks Aceh 
kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang 
No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi 
Aceh yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang 
No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Seperti telah disebut, pemberlakukan otonomi khusus 
– ataupun keistimewaan – dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Aceh sebagaimana diatur oleh Undang-
Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah 
Aceh telah memberi ruang yang cukup luas bagi 
penyusunan qanun tentang pengakuan atas 
‘persekutuan masyarakat hukum adat’ di Aceh, dalam 
hal ini adalah pengakuan atas keberadaan mukim 
(dan gampong), sesuai dengan kebutuhan daerah 
yang bersangkutan. Political will yang demikian 
pernah diwujudkan ke dalam Qanun No. 4 Tahun 
2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. Pasca pemberlakuan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh pengaturan keberadaan dan peran 
mukim (dan gampong) ini diperintahkan untuk diatur 
dalam qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Kabupaten.

Dengan konstelasi yang demikian, ingin dikatakan 
bahwa pengakuan hak ulayat di Propinsi Aceh 

‘cukup’ ditentukan oleh pemerintah propinsi dan/atau 
kabupaten yang bersangkutan.

Toh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Pemerintah Aceh, Pasal 156 ayat (3), telah ditetapkan 
bahwa sektor kehutanan merupakan salah satu 
kewenangan Provinsi, yang dengan atas dasar sifat 
lex specialis dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintah Aceh ini tidak selamanya harus 
sesuai dan/atau mengikuti proses sebagaimana 
ditentukan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan. Apalagi, sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintah Aceh, pasal 155 ayat 2, 
telah dinyatakan pula bahwa “Perekonomian di Aceh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan 
sumberdaya manusia melalui proses penciptaan nilai 
tambah yang sebesar-besarnya.”9

9. Sebenarnya, seperti yang dilaporkan oleh Syarif (2005), 

selain lembaga mukim, lembaga gampong juga potensial untuk 

menyelenggarakan skema ‘hutan ulayat’, dan selanjutnya 

mekanisme community logging dalam upaya pengadaan kayu 

di Aceh ke depan. Namun, secara politik Pemerintah dan 

masyarakat Aceh pada umumnya telah berketetapan bahwa 

mukim’lah yang memiliki ‘hak ulayat’ itu, sebagaimana yang 

jelas terbaca pada Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang 

Pemerintahan Mukim, Pasal 1, Ayat 7. Oleh sebab itu laporan 

ini juga hanya akan membahas hal’ihwal yang berkaitan dengan 

hutan mukim. Adapun keberadaan hutan gampong adalah 

bagian dari hal’ihwal hutan mukim itu. Meski begitu, dalam 

upaya pengembangannya di masa depan, hutan mukim ini bisa 

saja dibangun melalui ‘kesiapan organisasi’ di tingkat gampong. 

Sebab, betatapun, dalam kenyataannya, sebagai akibat 

‘pengakuan’ sistem birokrasi pemerintahan dan pembangunan 

dalam skala Nasional, organisasi gampong, terlepas dari proses 

pelucutan ‘hak-hak asal-usul’-nya sebagai akibat pemberlakukan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa, berbeda dengan mukim, tidak pernah berhenti berurusan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan kehidupan 

bersama ditingkat gampong, baik ke dalam gampong sendiri, 

maupun sebagai lembaga perantara dengan pihak Pemerintah.
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Pengembangan hutan mukim ini sesuai pula dengan 
amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh, Pasal 149 Ayat 1 yang berbunyi 
“Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota 
berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan 
hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata 
ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, sumber 
daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi 
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar 
budaya, dan keanekaragaman hayati dengan 
memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk”.

Dengan demikian, hutan mukim layak diutamakan 
karena, pertama, adanya pengakuan atas organisasi 
dan ulayat mukim dalam struktur pemerintah dan 
kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh; kedua, 
‘Ilegal logging’ pada dasarnya dilakukan oleh ‘aktor 
setempat’, karenanya ‘aktor setempat’ harus diberi 
akses pada sumberdaya alam yang bersangkutan. 
‘Ekonomi kayu’ harus digantikan oleh ‘ekonomi kayu’ 
yang lain, hanya cara berproduksinya saja yang lain. 
Yakni, harus diubah dari cara ‘ilegal logging’ menjadi 
‘legal logging’, khususnya melalui peran aktor 
setempat, melalui sistem pengelolaan yang disebut 
sebagai community logging, yang dalam konteks 
Aceh dapat dilakukan di kawasan hutan mukim.

Dalam pada itu, pilihan untuk mengembangan PHBM 
cq. hutan mukim ini tentunya membutuhkan sejumlah 
kebijakan pendukung lainnya. Dalam konteks ini 
disarankan bahwa kebijakan moratorium pembalakan 
agar dilanjutkan karena, seperti ditunjukkan oleh 
kajian Tim Tiperiska (2009), masih dibutuhkan 
untuk memulihkan daya dukung lingkungan di 
Aceh. Bersamaan dengan itu, pengusahaan hutan 
melalui usaha skala besar – seperti HTI – dibatasi, 
setidaknya tidak menambah izin baru. Pencadangan 
hutan produksi untuk PHBM perlu untuk dilakukan. 
Di luar arael yang telah terbebani hak yang telah 
diberikan pada sejumlah perusahaan swasta, 

kawasan hutan produksi lain perlu dicadangkan 
untuk penyelenggaraan hutan mukim ini. Untuk 
keperluan pengembangan hutan mukim, perlu 
pula pencadangan anggaran daerah; penguatan 
kelembagaan pendukung; dan pengadaan ‘Kebijakan 
Daerah tentang Penetapan Kawasan dan Tata 
Laksana Hutan Mukim’.

Terkait dengan penyelenggaraan Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK) ke depan, penguatan kapasitas 
pelaku hutan mukim sebagai sasaran program SVLK 
tentu perlu pula dilakukan.

Postulat Hutan Mukim

Pasca penggantian Undang-Undang No. 18 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh 
oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2004 ini 
‘diperbaharui’ dengan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian 
Imuem Mukim di Aceh. Dalam Qanun Aceh No. 3 
Tahun 2009 disebutkan bahwa Qanun No. 4 Tahun 
2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku, sepanjang telah diatur dalam qanun 
kabupaten/kota tentang pemerintahan mukim. Artinya, 
sepanjang belum diatur oleh Qanun Kabupaten yang 
ada di Provinsi Aceh, amanat yang terkandung dalam 
Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 ini tetaplah berlaku.

Dengan kata lain, meskipun Qanun Aceh No. 3 
Tahun 2004 ini telah dicabut, namun semangatnya 
sepanjang yang mengakui dan mengatur keberadaan 
Hutan Ulayat tetaplah relevan dan menjadi inspirasi 
dalam perumusan Qanun Kabupaten tentang 
Pemerintahan Mukim. Sampai laporan ini dibuat, 
informasi yang diterima menujukkan bahwa 
setidaknya terdapat ada 5 kabupaten/kota yang 
sudah membuat Qanun Pemerintahan Mukim, yakni 
Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten 
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Bener Meriah, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota 
Sabang. Sekedar menyebut satu contoh, seperti 
hal yang diatur oleh Qanun Aceh No. 3 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Kabupaten 
Pidie No. 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim 
misalnya, juga mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan ‘harta kekayaan, Pendapatan Mukim, dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM)’. 
Pada Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa kekayaan 
mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau 
yang kemudian dikuasai mukim, berupa hutan (cetak 
tebal ditambahkan), tanah, batang air, kuala, danau, 
laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi 
ulayat mukim (cetak tebal ditambahkan) sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan 
yang berlaku. Seperti halnya Qanun Aceh No. 3 
Tahun 2004, Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 
2011 tentang Pemerintahan Mukim di Kabupaten 
Pidie juga mengatur soal ulayat mukim. Pada pasal 1 
Ayat 13 disebutkan bahwa ‘tanah ulayat adalah tanah 
yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan 
diatur oleh hukum adat’. Selanjutnya, persis sama 
dengan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2004, pada bagian 
Penjelasan untuk Pasal 13 dinyatakan pula hal-hal 
sebagai berikut:

 » Tanah Ulayat adalah tanah, hutan, batang air, 
danau, laut dan gunung yang terdapat dalam 
wilayah Mukim yang bersangkutan.

 » Tanah Ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat 
di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. 
Semua penduduk yang mempunyai mata 
pencaharian bertani, dapat membuka tanah 
tersebut untuk diusahakan atas izin Imuem 
Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan 
pemanfaatannya diatur oleh Imuem Mukim setelah 
mendengar pendapat Tuha Peuet Mukim.10

10. Tuha peuet mukim adalah kelengkapan lembaga 
mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka 
masyarakat dan cerdik pandai.

 » Hutan Ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan 
pulang pergi, di hutan ini semua penduduk boleh 
memungut dan mencari hasil hutan, dengan 
pembagian hasil disepakati antara pencari dan 
Imuem Mukim.

 » Batang Air Ulayat adalah sungai yang terdapat 
dalam wilayah Mukim yang bersangkutan yang 
semua penduduk Mukim mempunyai hak yang 
sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga 
Danau Ulayat.

 » Laut Ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang 
pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. 
Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah 
sebatas melabuh pukat. Warga Mukim lain dilarang 
untuk melabuh pukat di laut ulayat ini, kecuali para 
nelayan menyetujuinya.

 » Gunung Ulayat berada di bawah pengaturan 
pengawasan Pawang Gle, Hutan Ulayat berada 
di bawah pengawasan Panglima Uteuen, Batang 
Air dan Danau berada di bawah pengaturan 
dan pengawasan Panglima Lhok, sedangkan 
Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan 
pengawasan Panglima Laot, yang kesemuanya 
berada di bawah koordinasi dari dan 
bertanggungjawab kepada imum mukim.11

Aceh dengan kewenangan yang dimilikinya yang 
diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 
Pemerintah Aceh pada dasarnya bisa mengeluarkan 
pengakuan terhadap hutan ulayat Mukim. Sayangnya, 
setidaknya hingga saat laporan ini disusun, karena 
political will Pemerintah Aceh belum ke arah tersebut, 

11. Berbagai lembaga yang disebutkan dalam kaitannya 
dengan pengakuan atas mukim dan gampong berikut 
pengelolaan ulayatnya ini telah diperkuat kedudukannya 
melalui Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Adat-Istiadat, dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Adat.
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maka upaya pengakuan hutan ulayat Mukim masih 
belum ada sampai saat ini. Dengan kata lain, belum 
ada satu wilayah hutan pun di Aceh yang dikelola oleh 
masyarakat adat sebagai hutan ulayat Mukim.

Di pihak lain, beberapa kalangan organisasi 
masyarakat sipil, seperti Forum Komunikasi 
Kehutanan Masyarakat, melalui Simpul Aceh yang 
dimotori Perkumpulan RINCONG (Resourcing 
Indigenous Communities for Nature’s Management),12 
Yayasan Rumpun Bambu Indonesia,13 dan Jaringan 
Kerja Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh),14 sudah 
mulai mencoba upaya merealisasikan gagasan hutan 
mukim ini.

Dari berbagai dokumen yang telah dirujuk dapat 
diketahui bahwa, melalui serangkaian kegiatan 
penelitian bersama masyarakat di tingkat lapangan, 
termasuk melakukan pemetaan secara partisipatif, 
berbagai inisiatif ini berhasil ‘menemukenali kembali’ 
wilayah kelola hutan ulayat mukim ini, lengkap 
dengan organisasi dan seperangkat aturan yang 
pernah – dan sebagian kecil memang masih berlaku – 
dalam proses pengelolaan kawasan ulayat mukim itu. 
Lengkap dengan dengan tata guna lahan dan/atau 
kawasan tradisional yang pernah dan masih warga 
mukim – dan gampong kenal hingga hari ini.15

12. Lihat Perkumpulan RINCONG, Pengantar Pengakuan 
Hutan Ulayat Mukim Beungg, Kecamatan Tengse, Kabupaten 
Pidie. Pidie: Perkumpalan R)NCONG, dan Jaringan Kerja 
Masyarakat Adat (JKMA) Pidie, 2011.
13. Lihat Sanusi M. Syarif, 2008a, Menuju Pengelolaan 
Kawasan Berbasis Gampong dan Mukim di Aceh Rayeuk. 
Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu; 2008b. op.cit.
14.  Lihat Perkumpulan Rincong, 2011, op,cit.
15.  Lihat kembali literature-literatur yang telah dirujuk dalam 
Catatan Kaki-Catatan Kaki terdahulu.

Sistem Hutan Kerakyatan di Aceh 

Seperti halnya di banyak tempat, berdasarkan 
tradisi, Ureung Aceh (Orang Aceh) juga mengenal 
pola-pola pengelolaan sumberdaya hutan maupun 
sumberdaya alam pada umumnya. Sebagaimana 
dilaporkan Syarif (2005, 2008a dan 2008b),16 yang 
banyak merujuk pada berbagai sumber tertulis yang 
terbit lebih dahulu, apa yang disebut meulampoh 
atau berkebun sudah menjadi bagian yang menyatu 
dengan kehidupan petani di Aceh. Ureung Aceh telah 
mengamalkan berbagai macam pola meulampoh dan 
juga pengelolaan kawasan uteunrimba (hutan rimba).

Secara umum ada dua pola utama dalam kegiatan 
meulampoh, yaitu pola penanaman tanaman sejenis 
dan pola tanaman campuran. Contoh pola tanaman 
sejenis adalah menanami kebun dengan karet. Pola 
campuran, misalnya menanam kopi, durian dan 
tanaman hutan lain secara sekaligus. Pola tanaman 
campuran ini telah mendapat perhatian dari para 
pengkaji karena bersifat akrab lingkungan dan relatif 
kurang beresiko terhadap lingkungan. 

Pada masa sebelum kolonial, pengelolaan kawasan 
hutan dilakukan oleh lembaga mukim atau uleebalang 
setempat.17 

16. Sanusi M. Syarif, 2005, Gampong dan Mukim di Aceh, 
Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami. Bogor: Pustaka 
LATIN; 2008a & 2008b, ibid. Penjelasan pada sub-bab ini 
semuanya bersumber dari ketiga karya Syarif ini, kecuali 
disebutkan lain.
17. Sebagaimana disimpulkan Syarif (2008a), merujuk 
pada sumber-sumber tertulis yang terbit sebelumnya, 
peninggalan terpenting Kesultanan Aceh dalam administrasi 
pemerintahan yang saat ini menjadi wilayah administrasi 
Pemerintahan Aceh adalah pembentukan mukim, yakni 
suatu wilayah administrasi di bawah sistem kerajaan 
yang mengatur beberapa gampong ke dalam satu sistem 
pengaturan di bawah pimpinan seorang imuem mukim. 
Pembentukan mukim terkait langsung pada masuk dan 
berkembangnya pengaruh ajaran agama Islam. Menurut 
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Sistem ini berlangsung hingga pertengahan 
tahun 1940’an.Peran mukim dalam pengelolaan 
kawasan hutan rimba pada umumnya dalam bentuk 
pengawalan, pemberian izin dan pengutipan cukai 
dari pengumpulan hasil hutan. Pengawasan terhadap 
kegiatan dan pemberian izin pembukaan hutan rimba 
oleh penduduk kampung yang se’mukim dalam luas 
terbatas biasanya dilakukan oleh Keuchik (Kepala 
Gampong, pen.) setempat.18 Sedangkan untuk 
kegiatan pembukaan hutan rimba yang lebih luas, 
misalnya melampaui kemampuan sebuah keluarga 
untuk mengusahakannya, maka mereka haruslah 
mendapatkan persetujuan dari uleebalang atau 
imuem mukim (kepala mukim, pen.).

Dalam konteks hak untuk mengatur tata cara 
pemanfaatan sumber alam, mukim merupakan 
institusi tertinggi di wilayahnya untuk merumuskan, 
menetapkan, dan memberlakukan aturan-aturan 
tentang pemanfaatan sumberdaya alam. Selanjutnya 

Syarif (2005, ibid.) pembentukan mukim memiliki dasar yang 
cukup kuat, baik untuk kebutuhan kehidupan sosial (baca: 
adat) maupun untuk kebutuhan kehidupan beragama (baca: 
hukum). Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama, 
pembentukan mukim dimaksudkan agar penyelenggaraan 
shalat Jum’at, yang menurut Mazhab Syafi’i diperlukan 
sekurang-kurangnya 40 orang jemaah, dapat dipenuhi. 
Sistem mukim untuk pertama kali dikenalkan pada masa 
Sultan Alaudin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah, yang 
memerintah pada tahun 1507 - 1522 (Syarif, 2008a: 5).
18. Menurut Syarif, 2005, ibid., berdasarkan sejarahnya, 
gampong merupakan satuan masyarakat (hukum) yang 
‘asli’ (maksudnya, sudah ada sebelum mukim dikenalkan. 
Pen.). Dalam Bahasa Melayu gampong bisa disejajarkan 
dengan kampung. Dalam sistem pemerintahan ‘asli’ di 
Aceh, gampong diurus bersama oleh keuchik dan imuem 
meunasah (imam mushola, pen). Keuchiek mengurus hal-
hal yang berhubungan dengan adat dan imuem meunasah 
mengurus aspek hukum (berhubungan dengan agama). 
Namun, setiap keputusan yang dihasilkan dibahas bersama 
dengan mengikutsertakan pula lembaga tuha peuet sebagai 
representasi dari warga gampong.

kampung melaksanakan aturan-aturan yang telah 
disepakati pada tingkat mukim secara otonom. 
Namun demikian, di beberapa mukim didapati adanya 
peran mukim secara langsung dalam penetapan 
atau pemberian persetujuan untuk pemanfaatan 
sumberdaya alam.19

Tantangan Pengembangan PHBM 
dan Hutan Mukim ke Depan 

Tantangan Pengembangan 
PHBM’Jalur Nasional’

Dalam konteks pengembangan PHBM pada ‘Jalur 
Nasional’, sebagaimana yang terungkap dalam 
diskusi kelompok terarah yang dilakukan di Banda 
Aceh, tanggal 6 Juli 2012 lalu, hampir seluruh 
kawasan hutan produksi di Aceh saat ini, yakni sekitar 
600.000 ha, telah habis terbebani hak. Oleh sebab itu, 
pengembangan PHBM melalui ‘Jalur Nasional’ dinilai 
sebagai langkah yang tidak strategis, meski, ‘di atas 
kertas’, secara kelembagaan dan pendanaan untuk 
pengembangan skema PHBM pada ‘Jalur Nasional’ 
relatif siap. Meski begitu, sebagaimana dikemukakan 
oleh para peserta diskusi kelompak terarah yang 
dilakukan di Banda Aceh pada tanggal 6 Juli 2012 
lalu, ‘para pihak di sektor Pemerintah terlalu banyak 
terlibat dalam konflik kepentingan’.

Secara kelembagaan keberadaan Sekolah 
Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) dinilai positif bagi 
upaya pemampuan kelompok masyarakat untuk 
menyelenggarakan PHBM. Hanya saja, pengawasan 
atas upaya-upaya pengembangan PHBM ini belum 
maksimal dilakukan. Asistensi oleh tenaga teknis 
yang jumlahnya dianggap mencukupi terhadap 
inisiatifinisiatif PHBM pada ‘Jalur Nasional’ ini, 

19. Lihat juga Taqwaddin Husein, 2009a. “Mukim dalam 
Pengelolaan Sumberdaya Alam”, sebagaimana dapat 
diunduh dari www.greenaceh.or.id.  Pernah pula dimuat 
dalam Buletin Tuhoe Edisi XI, Desember 2009.
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misalnya dalam beberapa kasus rencana HTR, tidak 
atau belum dilakukan secara baik. Dengan kata 
lain sumberdaya manusia yang tersedia belum bisa 
dimanfaatkan secara optimal.20

Sepertinya, secara umum kelembagaan pengelolaan 
hutan di Aceh memang lebih banyak menjurus 
pada urusan perkebunan, dan belum berorientasi 
pada urusan pengelolaan kehutanan. Saat ini Dinas 
Kehutanan memang masih digabung dalam Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan.

20. Hasil wawancara dengan informan dari BP2HP pada 
tanggal 5 Juli 2012 menujukkan bahwa terdapat 169 orang 
dengan tenaga teknis dari berbagai tingkatan kwalifikasi di 
Provinsi Aceh.

Tantangan Pengembangan Hutan Mukim

Sementara itu, pada ‘jalur otonomi khusus’, 
setidaknya terdapat dua tantangan utama dalam 
mewujudkan program pengembangan PHBM, dalam 
hal ini adalah hutan mukim, di Aceh. Masing-masing 
adalah tantangan pada tataran kebijakan, dan kedua 
adalah tantangan pada tataran kapasitas organisasi 
mukim itu sendiri dalam mengelola kegiatan hutan 
mukim.

Pada ranah kebijakan, berbeda dengan pemberlakuan 
otonomi khusus untuk Papua berdasarkan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua, bahkan pada propinsi dan/atau 
kabupaten yang tidak memiliki keistimewaan itu, 
seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah 
dan beberapa kabupaten, belum ada pengaturan 
khusus yang berkenaan dengan pengelolaan hutan 
dan/atau tanah adat dan/atau tanah ulayat di Aceh, 
yang dikembangkan berdasarkan diskresi otonomi 
khusus yang telah dimiliki Provinsi Aceh lebih dari 
5 tahun yang lalu. Padahal, terlepas dari kekuatan 
dan kelemahannya, berdasarkan hak-hak yang 
diperolehnya berdasarkan otonomi khusus yang 
diberlakukan di Papua, saat ini sudah ada Peraturan 
Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua No. 21 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 
di Papua, yang antara lain memuat pengakuan 
atas hutan-hutan ulayat yang dapat dikuasai dan 
dikelola oleh kelompokkelompok masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan. Selain itu, terdapat pula 
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 
Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum 
Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum 
Adat atas Tanah, yang pada hakekatnya memberikan 
pengakuan legal atas tanah-tanah yang dikuasai 
masyarakat hukum adat, baik secara berkelompok 
maupun perorangan, atas tanah-tanah yang memiliki 
alas hak yang bersumber pada hukum adat yang 

Aktivitas pencari rotan di Hutan Lindung Parigi Moutong, 

Sulteng (©KpSHK)
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berlaku dalam kehidupan masyarakat Papua.21 
Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Iswari, et.al., 
(2012), kedua Perdasus Provinsi Papua telah 
memberikan warna tersendiri dalam pengelolaan 
hutan di provinsi yang bersangkutan, dan pada 
akhirnya juga berimplikasi pada adanya keharusan 
untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian 
kebijakan Nasional ketika diterapkan di daerah yang 
memiliki keistimewaan itu.22

Sekedar menambah ilustrasi, inisiatif serupa 
juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk 
melindungi kepentingan masyarakat adat di 
Provinsi ini, Pemerintah Provinsi setempat telah 
mengundangkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 
tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah 
(yang sejatinya penyempurnaan terhadap Peraturan 
Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang Kedemangan di 
Provinsi Derah Tingkat I Kalimantan Tengah); serta 
Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah 
Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi 
Kalimantan Tengah. Seperti halnya kedua Perdasus 
Provinsi Papua, Peraturan Daerah No. 16 Tahun 
2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan 
Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 

21. Catatan kritis atas Perdasus No. 21 Tahun 2008 dan 
Perdasus 23 Tahun 2008, lihatlah R. Yando Zakaria, “Hutan 
Papua untuk Siapa? Analisis dan bahan presentasi yang 
dipersiapkan untuk Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua” dan “Beberapa 
Catatan Atas Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak 
Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga 
Masyarakat Hukum Adat atas Tanah”, bahan presentasi yang 
dipersiapkan untuk berbagai Lokakarya Tingkat Kampung 
yang diselenggarakan oleh Yayasan PUSAKA sepanjang 
tahun 2009 – 2010 lalu.
22. Paramita Iswari, et.al., 2012. Stocktaking Assessment. 
SVLK dalam Konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua. 
5 Kasus Terkait Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat 
Hukum Adat. Jakarta: Multistakeholder Forest Program dan 
Departemen Kehutanan.

tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah 
di Provinsi Kalimantan Tengah ini pada intinya, lagi-
lagi terlepas dari kekuatan dan kelemahannya, 
merupakan political will Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan untuk mengakui hak-hak masyarakat 
adat setempat atas sumberdaya alam yang menjadi 
tumpuan utama bagi kelangsungan kehidupan 
kelompok-kelompok masyarakat adat di wilayah yang 
bersangkutan. Melalui Peraturan Gubernur No. 13 
Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di 
Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, misalnya, 
hak-hak adat atas tanah dapat berlaku bagi kawasan 
hutan yang bukan diklaim sebagai tanah adat. 
Dengan demikian, Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 
2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas 
Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah berlaku baik di 
dalam maupun di luar hutan, di atas tanah maupun 
di bawah tanah. Pengaturan soal tanah adat dan 
hak-hak adat atas Tanah dalam Peraturan Gubernur 
No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak 
Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah 
ini meliputi soal kepemilikan dan pengusahaan, tata 
cara mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) 
yang diatur dapat dikeluarkan oleh Demang sebagai 
Kepala Adat Kedemangan, baik yang berada di 
Tingkat Kecamatan, dalam hal ini adalah Kerapatan 
Mantir Perdamaian Adat Kecamatan, maupun yang 
ada di tingkat desa atau kelurahan, dalam hal ini 
adalah Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/
Kelurahan.23

Menurut informasi yang diperoleh selama penelitian, 
Peraturan Pemerintah yang akan mengatur 
soal pembagian Kewenangan antara Pusat dan 
Pemerintah Aceh masih dalam proses penyusunan. 

23. Lebih lanjut lihat Mumu Muhajir, 2010. “Bersiap Tanpa 
Rencana: Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap 
Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah”, dalam 
Mumu Muhajir, ed., 2010. REDD di Indonesia. Ke mana akan 
melangkah?. Jakarta: HuMA.
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Qanun Aceh No. 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan 
Provinsi Aceh Darussalam, meskipun belum dicabut, 
tidak lagi dapat dijadikan pedoman karena tidak 
sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang No. 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang muncul 
belakangan. Sementara itu, kalangan masyarakat 
sipil, sebagaimana yang dilakukan oleh Wahana 
Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, sedang berupaya 
mendesakkan ‘Rancangan Qanun Aceh tentang 
Kehutanan’ yang dianggap lebih baik bagi Aceh di 
masa depan. Dalam rancangan ini terdapat klausul 
yang mengakui keberadaan hutan adat, yang 
didefenisikan sebagai ‘... hutan yang berada pada 
tanah milik gampong/mukim yang merupakan aset 
gampong/mukim atau yang berada di dalam wilayah 
adat yang dikelola oleh masyarakat adat untuk 
kepentingan tertentu dan atau kepentingan bersama 
warga masyarakat adat.’ 

Maka, sangat bisa dimaklumi jika para peserta 
diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan 
awal bulan Juli 2012 itu berkesimpulan polical 
will Pemerintah Daerah dalam merebut ruang 
pengelolaan hutan berdasarkan kepentingan dan 
situasi lokal sendiri relatif sangat rendah. Hal ini 
terlihat jelas dalam kasus yang dialami Perkumpulan 
Rincong dan JKMA Pidie dalam mendapatkan 
pengakuan atas ulayat mukim Beungga, Kecamatan 
Tangse, Kabupaten Pidie. Meskipun inisiatif ini telah 
diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku, termasuk Surat Edaran No. S. 75/
Menhut/II/2004 Perihal Masalah Hukum Adat dan 
Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat 
Hukum Adat, yang antara lain memuat tentang tata 
cara penelitian untuk membuktikan keberadaan 
masyarakat adat sebagaimana yang telah diatur 
dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 
2009 tentang Kehutanan, hingga laporan ini disusun 
permohonan itu belum jelas juga muaranya. Menurut 
Helene Barnes, wanita kelahiran Inggris yang menjadi 

WNI setelah menikah dengan warga gampong 
Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, 
status permohonan yang diajukan kepada Bupati 
Pidie, tertanggal 10 Januari 2011 itu, sangat tidak 
jelas. Hingga saat ini belum ada tanggapan apapun 
dari pihak Pemerintah Kabupaten Pidie. Menurut 
dugaan yang bersangkutan, juga menurut sejumlah 
informan lain, tidak adanya respons itu adalah fungsi 
dari belum adanya kebijakan Daerah yang mengatur 
soal pengakuan dan penyelenggaraan hutan ulayat 
mukim itu. Padahal, pengakuan atas ulayat mukim 
sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 3 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Mukim yang tetap 
relevan dirujuk tidak mensyaratkan pengaturan lebih 
lanjut dalam bentuk apapun.24

Untuk mengatasi situasi yang dihadapi, misalnya 
seperti yang dialami oleh Perkumpulan Rincong 
dan JKMA Pidie tersebut, peserta diskusi kelompok 
terarah bersepakat bahwa perlu segera menetapkan 
‘Qanun Aceh tentang Kehutanan’, di mana didalamnya 
ditegaskan soal pengakuan atas hutan mukim dan/
atau ulayat mukim, sebagaimana yang telah ada 
dalam rancangan Qanun yang digagas oleh WALHI 
Aceh di atas.

Mengingat pengaturan mukim lebih lanjut 
sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 
11 Tahun 2006 diserahkan menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota, maka qanun yang 
mengatur tentang keberadaan hutan (ulayat) mukim 
dapat pula diupayakan melalui ‘Qanun Kabupaten 
tentang Pengakuan dan Pengelolaan Hutan Ulayat 
Mukim’ di masing-masing Kabupaten/Kota terkait.
Upaya-upaya penguatan pengakuan dan pengaturan 
hak ulayat mukim ini dapat pula dilakukan dengan 

24. Sayang sekali kegiatan asesmen ini tidak dapat 
melakukan cross check pada pihak Pemerintah Kabupaten 
Pidie untuk mengetahui latar-belakang mengapa tidak ada 
respons atas permohonan itu.Aktivitas warga di sekitar kawasan Hutan, Sumsel ( © KpSHK )
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memberlakukan ‘Qanun Pengakuan Terhadap Tanah 
Adat’, baik melalui Qanun Aceh, sebagaimana yang 
telah terjadi di Papua dan Kalimantan Tengah, maupun 
melalui Qanun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang 
terjadi pada beberapa kasus yang telah dirujuk 
sebelum ini.

Macetnya upaya permohonan pengakuan hutan 
mukim Beungga sekaligus menunjukkan masalah 
kelembagaan,25 dalam hal ini kapasitas kelembagaan 
pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan pilihan 
pada ‘Jalur Nasional’, sebagaimana yang hendak 
ditempuh oleh Mukim Beungga, terlebih lagi bagi 
perwujudan pilihan skema PHBM dari ‘Jalur Otonomi 
Khusus’. Sejauh ini belum ada Dinas Kehutanan (dan 
Perkebunan) yang memiliki tugas pokok dan fungsi 
(TUPOKSI) untuk mengurus hutan mukim. Sejauh 
ini mukim baru diurus oleh Sekretariat Daerah, 
sebagai konsekwensi dari pengakuan mukim dalam 
jalur pemerintahan. ‘Qanun Kabupaten tentang 
Pemerintahan Mukim’ – meski secara substansi juga 
mengakui dan mengatur keberadaan harta benda dan 
ulayat mukim – berpotensi membuat pengakuan atas 
hak mukim atas harta benda dan ulayatnya itu bersifat 
idle (tidak berfungsi, ‘tidur’), karena Sekretariat Daerah 
yang mengurus mukim itu tidak memiliki TUPOKSI 
yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan 
dengan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya 
alam. Oleh sebab itu keberadaan Qanun yang 
mengatur soal hutan dan/atau ulayat mukim serta 
pengakuan atas hak-hak masyarakat adat setempat 
atas tanah menjadi sangat mendesak. Di dalam 

25. Merujuk pada GTZ, SfDM, Support for Decentralization 
Measures. Guidelines on Capacity Building in the Regions. 
Module C: Supplementary Information and References. 
SfDM Report 2005-4 (2005), masalah kelembagaan dalam 
kajian ini merujuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan 
dengan ‘struktur manajemen, proses dan prosedur kerja 
yang dihadapi tidak hanya dalam organisasi tertentu, namun 
juga pengelolaan hubungan antara organisasi yang berbeda 
dan sektor (publik, swasta dan masyarakat)’.

qanun dimaksud harus terkandung kelembagaan 
yang seperti apa yang akan mengurus keberadaan 
hutan mukim itu.

Sementara itu, lembaga mukim itu sendiri masih 
mengalami masalah kelembagaan pula. Kemauan 
politik Pemerintah Aceh untuk ‘mengakui kembali’ 
keberadaan mukim beserta hak-hak yang melekatkan 
padanya tentulah sesuatu yang dapat dimaklumi. 
Namun, ‘keterbatasan’ yang dialami mukim pada hari 
ini tentunya juga perlu dicermati. Aroma ‘romantisme’ 
pengakuan mukim, khususnya dalam kehidupan 
sosial, ekonomi dan politik di Aceh pada saat ini dan 
masa-masa mendatang memang tidak terhindari, 
meskipun, sekali lagi, bisa dimaklumi. Betapapun, 
kecuali untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan adat dalam kehidupan sosial dan 
budaya sehari-hari, ketrampilan mukim sebagai 
organisasi yang mengelola berbagai aspek kehidupan 
masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan 
pengelolaan harta benda dan ulayatnya, sudah sejak 
lama tidak berfungsi. Maka, tidak terlalu mengejutkan 
jika dalam sebuah diskusi informal di lapangan yang 
diselenggarakan baru-baru ini, seorang Sekretaris 
Mukim mengatakan bahwa “mukim itu suatu organisasi 
baru...Mukim belum dikenal sebelum tahun 1982 
lalu… Kerjanya juga mudah, hanya mengkoordinir 
keuchik saja. Mukim tidak berhubungan dengan 
warga secara langsung… Keuchik yang berurusan 
langsung dengan warga masyarakat.”26

Tentu fakta yang menyangkut salah seorang 
Sekretaris Mukim di Kecamatan Leumteba, 
Kabupaten Aceh Besar itu tidak dapat dijadikan 
sebagai gambaran umum keadaan mukim saat ini 
di seluruh Aceh. Namun, beberapa informan yang 
telah beberapa tahun terakhir ini mendampingi dan 
menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan mukim 
sebagai sebuah sistem kelola kehidupan bersama 

26. Kunjungan lapangan ke sebuah mukim di Kecamatan 
Leumteba, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2012.
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masyarakat mengakui bahwa ‘perlu upaya-upaya 
khusus untuk memfungsikan kembali organisasi mukim 
ini’. “Proses penguatan adat memerlukan waktu yang 
lama dan menghabiskan banyak tenaga,” tulis Syarif 
(2008b: 91), yang bersama Yayasan Rumpun Bambu 
Indonesia telah aktif memeperkuat kelembagaan 
mukim sejak tahun 2001 lalu. “Isu terpenting dalam 
diskusi tentang peranan lembaga adat (baca: mukim, 
pen) adalah bagaimana menjadikan lembaga adat 
sebagai lembaga yang memiliki otoritas, baik dalam 
pandangan masyarakat maupun pemerintah. Selain 
itu, bagaimana mendorong agar lembaga-lembaga 
adat di mukim dapat lebih mandiri dalam mengatur 
kawasannya, termasuk dalam upaya menggerakkan 
peran serta masyarakat. … proses meyakinkan 
para peutua adat ternyata memerlukan waktu yang 
relatif panjang. Karena berhubungan langsung 
dengan masalah otoritas (kewenangan, hak) ketika 
berhadapan langsung dengan lembaga Negara. 
Oleh sebab itu, tumpuan lebih ditujukan untuk 
mendorong pimpinan lembaga adat meneruskan 
agenda-agenda yang sudah biasa mereka lakukan. 
Kemudian dilanjutkan dengan agenda-agenda yang 
berhubungan dengan pembelaan hak-hak bersama 
warga mukim,” tulis Syarif dalam bagian lain.27

Gambaran seperti yang ditulis Syarif di atas seperti 
diamini oleh M. Sabi Basah, imuem mukim Bangkeh, 
dan Yunus, imuem mukim Beunggah, dua mukim 
yang berada di Kecamatan Geumpang, Kabupaten 
Pidie yang sempat ditemui pada tanggal 5 Juli 2012 
lalu. “Pengakuan yang ada dalam Undang-Undang 
belum bisa membuat kami berbuat banyak di tingkat 
lapangan. Perlu SK (Surat Keputusan,pen) yang lebih 
jelas tentang tugas-tugas kami yang berkaitan dengan 
ulayat mukim itu,” kata M. Sabi Basah, yang sebelum 
menjadi imuem mukim berpengalamn belasan tahun 
sebagai keuchik alias kepala gampong.28 “… institusi 

27. Syarif, 2008b, op.cit., hal. 89.
28. Wawancara, Pidie, 5 Juli 2012.

mukim tidak cukup mempunyai kewibawaan untuk 
mengatasi masalah pembalakan. … Keadaan tersebut 
bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya 
kedudukan dan kapasitas lembaga adat, akan tetapi 
juga oleh tidak memadainya dukungan Pemerintah 
terhadap upaya penegakan adat yang dilakukan oleh 
warga mukim,” tulis Syarif (2008b).29 

Situasi yang demikian tentulah ‘tidak istimewa’ 
jika mengingat sejarah yang mengiringi lahir dan 
berkembangnya mukim dalam tatanan kehidupan 
masyarakat Aceh. Meski telah mulai diterapkan sejak 
awal abad 16, dan mendapatkan penguatan lebih 
lanjut pada awal abad 17 melalui Qanun Al Asyi atau 
Adat Mangkuta Alam, keberadaannya mulai terganggu 
sejak terjadinya Perang Aceh (1873 – 1942) di mana 
sebagian gampong dan mukim menjadi kosong atau 
ditinggalkan penghuninya, utamanya yang berada di 
sekitar Banda Aceh.30

Pada masa-masa berikutnya keberadaan mukim 
memang tetap diakui. Namun, keadaannya menjadi 
sangat berbeda setelah pemberlakuan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 
Sebagaimana diketahui, pemberlakukan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa ini telah menimbulkan dampak negatif yang 
tidak kecil dalam kehidupan masyarakat-masyarakat 
adat dan lokal di seluruh pelosok Indonesia. Tidak 
terkecuali di Aceh.31

Upaya penguatan peran mukim yang telah dimulai 
sejak diakuinya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh 
pada tahun 2001 lalu, sebagaimana yang dilakukan 

29. Syarif, 2008b, op.cit., hal. 101.
30. Sanusi, 2005. Op.cit., hal. 67.
31. Tentang hal ini periksalah R. Yando Zakaria, 2000. Abih 
Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. 
Jakarta: ELSAM. Khusus untuk kasus Aceh lihat Sanusi, 
2005. Op.cit.; dan Irine Hiraswati Gayatri, ed., Runtuhnya 
Gampong di Aceh. Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P – LIPI.
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Yayasan Rumpun Bambu )ndonesia, misalnya, 
bukannya tanpa hasil. “Capaian terpenting dari 
agenda konservasi dan penguatan adat di Lampanah 
meliputi aspek penguatan lembaga adat, penguatan 
adat, perlindungan kawasan hutan dan komitmen 
masyarakat untuk agenda lingkungan,” tulis Syarif 
(2008b).32

Beberapa kejadian penting di Mukim Lampanah 
dalam upaya pelestarian lingkungan, sebagai wujud 
keberdayaan mukim saat ini dapat dilihat pada tabel 1

Maka, tidaklah heran jika Taqwaddin, seorang 
cendikiawan Aceh bertanya-tanya: “… Dari perspektif 
juridis formal, adanya pengaturan tentang mukim 
dalam undang-undang tersebut (Undang-Undang No. 
11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pen.), berarti 
telah memiliki dasar justifikasi yang cukup kuat untuk 
eksistensinya. Artinya, law in book-nya sudah cukup 
tersedia, bagaimana dengan law in action-nya?” “Hingga 
ini hari, masih sedikit sekali orang yang mengetahui 
bahwa mukim adalah lembaga pemerintahan resmi 
versi Provinsi Aceh. Ketidaktahuan ini bukan hanya 
dialami oleh rakyat awam, tetapi bahkan di kalangan 
elit pemerintahan di Aceh. Anehnya, banyak pula para 
imuem mukim pun tidak mengetahui bahwa ia sedang 
memimpin lembaga pemerintahan resmi dalam struktur 
pemerintah yang diakui undang-undang. Benar-benar 
32. Syarif, 2008b, op.cit., hal. 102.

fakta memprihatinkan dan sekaligus menyedihkan 
!!” tulis Taqwaddin dalam bagian lain di tulisan yang 
sama.33

Maka, dapat dimengerti pula saran yang diajukan 
Taqwaddin dalam sebuah tulisannya yang lain: “ … 
sebagai upaya untuk mengembalikan fitrah mukim 
sebagai lembaga pemerintahan yang handal di 
Aceh, perlu dilakukan beberapa upaya dan strategi, 
yaitu: sosialisasi yang massif dan mencerdaskan 
kepada semua pihak terkait (stakeholders) 
untuk memberitahukan dan menegaskan bahwa 
pemerintahan mukim bukan lagi hanya lembaga 
adat yang tak memiliki kuasa memerintah; pihak 
pemerintahan atasan harus memberikan porsi 
kekuasaan, kewenangan, dan anggarannya 
yang jelas tentang organisasi, tugas, fungsi, 
dan kelengkapan yang dituangkan dalam qanun 
kabupaten sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 
114 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh 
(UUPA); pihak kecamatan dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan sebaiknya melalui pemerintahan 

33. Lihat Taqwaddin Husein, 2009b. “Kewenangan Mukim 
dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam”, Bahan Pelatihan 
Fasilitator Perencanaan Mukim, yang diselenggarakan oleh 
FFI, Institute of Green Aceh, JKMA Pidie, PeNA, SNI, dan 
KKP, Hotel Kuala Radja, Banda Aceh 19 November 2009.

Tabel 1 Beberapa Kejadian Penting di Mukim Lampanah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan

No Waktu Perkembangan

1 Maret 2004 Teridentifikasinya lokasi hutan adat di Karam Cut, Karam Rayeuk dan Goh Puntong. 
Ketiganya merupakan zona penyangga sumber air.

2 22 Desember 2004 Tercapainya kesepakatan penetapan kawasan hutan Karam Cut, Karam Rayeuk dan 
Goh Puntong sebagai Hutan Adat Mukim Lampanah.

3 5 Juni 2005 Deklarasi Adat Mukim Lampanah untuk melindungi kawasan hutan adat mereka.

4 16 Desember 2005 Penangkapan pertama terhadap truk pengangkut kayu yang melanggar adat mukim 
Lampanan.

Sumber : Sanusi M. Syarif, 2008b, Pengalaman Bersama di Mukim Lampanah Leungah. Belajar 

dari Lembah Seulawah. Hal. 100.
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mukim. Tidak langsung ke pemerintahan gampong. 
Sebaiknya lagi, Sekretaris mukim diangkat dari atau 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana 
halnya sekretaris gampong; masyarakat kemukiman 
harus kembali mendukung eksisnya pemerintahan 
mukim sebagai kekayaan warisan leluhur (indatu), 
dengan cara membantu, mendukung, dan mematuhi 
kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan kemukiman 
(imuem mukim, imuem mesjid dan tuha lapan).”34

Sementara itu, terkait dengan upaya untuk menjadi 
hutan mukim sebagai moda produksi sebagaimana 
yang dimaksudkan oleh sistem community logging, 
dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu di Aceh ke 
depan, terdapat dua tantangan lain yang juga perlu 
diperhatikan dalam penyelenggaraan hutan mukim 
ini.35

Pertama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh literatur 
yang dirujuk, pada masa lalu fungsi mukim dalam 
sistem pengelolaan sumberdaya alam pada umumnya, 
dan hutan ulayat pada khususnya, lebih banyak pada 
‘aspek peirizinan’. Merujuk pada Zainuddin (1961), 
Moehammad Hoesin (1970), dan Soetardjo (1984), 
Syarif (2008b) menulis bahwa “peranan mukim dalam 
pengelolaan kawasan hutan rimba pada umumnya 
dalam bentuk pengawalan, pemberian izin dan 
pengutipan cukai dari hasil pengumpulan hasil hutan.” 
Oleh sebab itu perlu upaya khusus untuk menjadikan 
mukim sebagai sebagai suatu ‘organisasi produksi’ 
semacam community logging itu.36

Selain itu, menurut beberapa informan, kegiatan 
menanam dan memanen kayu juga belum menjadi 
budaya pengelolaan hutan, baik oleh warga maupun 
oleh organisasi seperti gampong dan mukim. Meski 
begitu, tradisi meulampoh (berkebun) dengan 

34. Taqwaddin Husein, 2009a, op.cit.
35. Community logging adalah sistem pengelolaan hutan 
dengan modus penanaman dan pemanenan kayu yang 
berbasis pengelolaan oleh kelompok masyarakat.
36. Syarif, 2008b, op.cit., hal. 15.

menggunakan satu jenis tanaman ataupun campuran 
sebagaimana telah dijelaskan di muka dapat menjadi 
modal utama dalam mengembangkan sistem 
pengusahaan kayu yang berbasis pada masyarakat 
ini. Pengalaman Yayasan Rumpun Bambu Indonesia 
dalam mencapai kesepakatan baru tentang 
pengaturan pengelolaan kawasan lainnya, seperti 
adat gle, padang meurabe, bineh pasi, dan blang di 
mukim Lampanah, juga bisa jadi pengalaman yang 
sangat berharga pula.37

Penutup

Dalam kaitan upaya pengembangan PHBM dalam 
bentuk community logging ini, menjadi perlu untuk 
mencatat pengalaman membangun sebuah usaha 
community logging di Aceh yang pernah dicoba 
atas kerjasama Flora and Fauna International (FFI) 
dengan Perhimpunan Telapak, Bogor. Inisiatif yang 
berlangsung hampir sepanjang tahun 2008 lalu. 
Bermodalkan pengalaman pengelolaan community 
logging di Sulawesi Tengggara – dan belakangan 
di Papua – Perhimpunan Telapak diminta untuk 
memfasilitasi kegiatan community logging di mukim 
Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.38

37. Lebih lanjut lihat Syarif, 2008b, op.cit., hal. 95-97.
38  Pengalaman Perkumpulan Telapak dalam 
community logging ini berangkat dari pengalaman bekerja 
sama dengan Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) yang 
berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan dan Jaringan 
untuk Hutan (JAUH) dalam menjalankan pengusahaan 
hutan berbasis masyarakat yang keberlanjutan yang 
kemudian dijadikan model untuk membangun community 
logging di Indonesia. Kedua usaha community logging ini 
telah berhasil mendapatkan sertifikat ekolabel dari skema 
FSC untuk menembus pasar internasional. Lebih lanjut 
lihat publikasi Perkumpulan Telapak yang bertajuk ‘From 
Illegal Logging to Community Logging’, sebagaimana 
yang dapat diunduh melalui http://www.telapak.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=119:from-illegal-
logging-to-community-logging&catid=8:from-illegal-logging-
to-community-logging&Itemid=38 



54

KAJIAN UTAMA

ide itu tetap layak untuk dilanjutkan.. Saya mendukung 
ide hutan mukim untuk keperluan penanaman dan 
pemanen kayu itu,” begitu kira-kira makna komentar 
imuem mukim Bangkeh yang disampaikannya dalam 
Bahasa Indonesia dengan Logat Aceh yang sangat 
kental itu, ketika mengakhiri diskusi yang sempat 
kami lakukan.

Sebagaimana yang dapat dilihat pada notulensi 
diskusi kelompok terarah yang dilakukan di Banda 
Aceh pada tanggal 6 Juli 2012, empat orang imuem 
mukim dari berbagai Kabupaten yang berbeda, yang 
sempat hadir dalam pertemuan dimaksud, juga 
mengamini ide untuk membangun community logging 
pada kawasan hutan mukim itu.40

40  Lihat kembali Notulensi Diskusi Kelompok Terarah, 
yang diselenggarakan MFP dan Institute Green Aceh di 
Banda Aceh, tanggal 6 Juli 2012.

Namun, entah atas alasan apa yang masih perlu 
didalami lebih jauh, dalam rentang waktu yang hampir 
satu tahun itu kegiatan dimaksud hanya berkutat 
pada penyusunan anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga (AD/ART) sebuah koperasi yang akan 
didirikan untuk mewadahi penyelenggaraan kegiatan 
community logging dimaksud. Kegiatan-kegiatan 
lain yang sebenarnya tidak kalah pentingya, seperti 
penetapan kawasan, jenis tanaman yang akan 
digunakan, kegiatan pembibitan tanaman kayu yang 
hendak ditanam itu, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
kegiatan teknis lainnya belum lagi dimulai, atau relatif 
sangat kecil volumenya. Kenyataan ini membuat, 
baik pihak FFI maupun pihak warga mukim Bangkeh 
menjadi frustrasi. Akhirnya, kerjasama pembangunan 
community logging di mukim Bangkeh ini dihentikan 
pendanaannya oleh pihak FFI. Syukurlah peristiwa ini 
tidak membuat hubungan antara FFI dan masyarakat 
mukim Bangkeh menjadi buruk. Hingga saat ini 
hubungan kerjasama antara FFI dan masyarakat 
mukim Bangkeh masih tetap berlangsung, misalnya 
melalui kegiatan forest ranger, yakni memberdayakan 
mukim dan beberapa warga mukim menjadi pelaku 
monitoring dan pelapor kegiatan-kegiatan terlarang 
di kawasan hutan yang ada di sekitar mukim yang 
bersangkutan, bekerja sama dengan berbagai pihak 
yang berwenang dalam bidang pengamanan hutan.39

M. Sabi Basah, imuem mukim Bangkeh, tentu saja 
menyesali gagalnya program community logging 
di mukimnya itu. “Sangat disesalkan memang… 
Mengapa jadi gagal begitu. Mengapa hanya rapat-
rapat terus. Tidak ada kegiatan di lapangan. … Tapi 

39. Uraian tentang upaya pembangunan community logging 
di mukim Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten ini 
bersumber dari wawancara dengan )muem Mukim M. Sabi 
Basah, Helene Barnes (mantan staf FFI Aceh), dan Dewa 
Gumay (saat ini adalah staf FFI, Aceh), dalam kurun waktu 
4 – 6 Juli 2012.

Hutan di kawasan Situ Cisanti, Bandung Selatan ( © KpSHK )
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 Seorang Ibu sedang memetik biji kopi Arabica berwarna 

merah yang menandakan telah siap dipetik 

Aroma 
Arabika 
“Koerintji Kopi” 

Berada di kaki Gunung Kerinci, tanaman kopi 
jenis arabica merupakan salah satu sumber 

penghasilan petani di desa-desa Kecamatan 
Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dengan 
luasan sekitar 400 Ha dan berada di ketinggian 
1200 sampai dengan 1600 mdpl, perkebunan 
kopi arabica dengan beragam varietas seperti 
Andung Sari, Sigarar Utang, P88, Tim-tim dan 
Bor-bor dikelola oleh 450 orang petani yang 
berasal dari wilayah sekitar kawasan Taman 
Nasional Kerinci Seblat (TNKS). 

Tanaman kopi arabica memiliki tinggi pohon 
berkisar 2 sampai 3 meter dengan batang pohon 
berdiri tegak dan memiliki banyak cabang yang 
melingkari batang. Warna daun kopi arabica 
yang masih muda berwarna hijau mengkilap 
seperti berlapiskan lilin, sedangkan daun yang 
sudah tua berwarna hijau gelap. Umumnya pada 
umur 3-4 tahun tanaman kopi arabica akan mulai 
berbuah. Namun untuk buah yang pertama kali 
hasilnya sedikit dan akan berbuah maksimal 

pada umur 5 tahun ke atas. Biasanya tanaman 
kopi mulai berbunga setelah musim hujan. Butuh 
waktu 8 sampai dengan 11 bulan kuncup bunga 
menjadi buah kopi. Buah kopi arabica yang siap 
dipanen cirinya berwarna merah. Adapun buah 
yang berwarna kuning kemerahan juga sudah 
bisa dipetik. Pemetikan buah kopi dilakukan 
dengan selektif yaitu memetik buah yang hanya 
berwarna merah penuh.

Pada proses pengolahan kopi arabica dikenal 
dua jenis teknik pengolahan yakni proses basah 
dan kering. Untuk kopi arabica Koerinjti sendiri 
dilakukan dengan pengolahan basah. Alur 
proses pengolahan basah meliputi beberapa 
tahapan yakni panen, sortasi buah kopi, 
pengupasan kulit buah merah, fermentasi, 
pencucian, pengeringan, pengupasan kulit 
tanduk dan kulit ari, sortasi biji kopi, pengemasan 
dan penyimpanan. 

Buah kopi yang telah dipanen akan disortasi 
yakni memisahkan buah kopi yang kotor, 
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berpenyakit dan cacat. Setelah itu, dilakukan 
pengupasan kulit biji kopi. Biji kopi yang sudah 
dikupas akan difermentasi yang direndam 
dalam air bersih selama 12-36 jam. Kemudian 
biji kopi tersebut kembali dicuci dengan air 
bersih untuk menghilangkan lendir-lendir yang 
timbul akibat fermentasi. Biji kopi yang telah 
dicuci akan dikeringkan dibawah sinar matahari 
selama 2-3 minggu sambil dibolak-balik secara 
teratur. Proses pengeringan ini bertukjuan untuk 
mendapatkan kualitas biji kopi kering tahan rasa 
dan tahan serangan jamur. Biji kopi yang telah 
dikupas kulit tanduknya akan menghasilkan biji 
kopi beras yang disebut greenbean.

Kopi arabica Kerinci yang diberi nama “Koerintji 
Kopi” dalam setahun menghasilkan kurang 
lebih sekitar 100 ton/tahun greenbean. Kopi 

tersebut sudah dapat memenuhi permintaan 
ekspor tujuan Amerika sebanyak 2 ton/tahun 
dan merupakan jenis kopi terbaik di Amerika. 
Selain tanaman kopi juga dilakukan penanaman 
kentang secara tumpang sari yang sudah 
berjalan 5 tahun terakhir.

Adalah LTA (Lembaga Tumbuh Alami) 
bekerjasama dengan PT Agropotic Nusantara 
yang saat ini intens melakukan pembinaan 
kepada kelompok petani kopi di kaki Gunung 
Kerinci ini. Diharapkan dengan adanya 
perkebunan kopi arabica ini dapat menjadi 
ekonomi alternatif untuk masyarakat serta 
mencegah tindak perusakan hutan di wilayah 
Kerinci. (disadur dari tulisan Emma Fatma/
Lembaga Tumbuh Alami (LTA) Kerinci)

Sortasi dan penjemuran biji kopi dibawah sinar matahari 
(dok. LTA)




