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Secara luas diketahui bahwa pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo 
telah menargetkan pendistribusian 12,7 juta hektar hutan negara dibawah 
fungsi perlindungan dan produksi bagi masyarakat adat dan penduduk lokal 
(IPLC) melalui program hutan kemasyarakatan. Diantara berbagai strategi 
dan pemikiran untuk mencapai target tersebut dalam waktu yang terbatas, 
ada wacana yang muncul di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) 
untuk mempertimbangkan 2,7 juta ha kawasan konservasi/lindung (PA), yang 
telah dirambah serius, sangat terdegradasi, dan sulit untuk dipulihkan, kedalam 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM).

Secara umum, perambah di PA dapat dikategorikan menjadi 4 tipe: (a) penduduk 
asli tanpa lahan, mereka yang sudah tinggal di situ jauh sebelum ditetapkannya 
PA; (b) migran lokal, masyarakat asli di dalam kabupaten atau provinsi yang 
sama yang datang setelah ditetapkannya PA; (c) imigran Jawa, yang diprakarsai 
oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 1900-an, kemudian disponsori 
pemerintah dan migran spontan yang sudah tinggal di sekeliling PA sebelum 
dan sesudah ditetapkannya PA; (d) oportunis licik, mereka adalah pengusaha, 
spekulan tanah, politisi berpengaruh atau memiliki jaringan kuat yang berperan 
sebagai dalang yang menarik dan mem-back up perambah untuk mengamankan 
kepentingan atau bisnis mereka. 

Perubahan status PA yang dirambah menjadi CBFM adalah strategi yang 
ditujukan untuk memberikan akses hukum kepada IPLC yang diharapkan 
mampu meredam dan menyelesaikan masalah perambahan hebat yang sudah 
berlangsung lama di kawasan PA. 

Namun, dengan sangat beragamnya kondisi sosial ekonomi, modal sosial, 
motif, derajat akses dan kendali terhadap lahan di dalam dan di luar PA, 
studi kelayakan yang teliti diperlukan sebelum dilakukannya penerapan dan 
pengembangan CBFM. Jika tidak, skema ini hanya akan memicu perambahan 
yang lebih luas. Aksi untuk memecahkan masalah perambahan kronis di PA tidak 
dapat disederhanakan dan disamaratakan, masalah harus jelas dipetakan dan 
penyelesaiannya harus disesuaikan kasus per kasus.

Identifikasi dan seleksi individu (perorangan) yang terlibat didalam hutan 
kemasyarakatan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Prosedur yang diajukan 
sebagai berikut:

(a) Identifikasi nama perambah dan luas kawasan yang dirambah; 
(b) Identifikasi luas lahan pertanian yang dikuasai/diakses oleh setiap perambah 

di dalam dan di luar PA; 
(c) Klasifikasikan kawasan perambahan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi 

perambah secara spesifik, terutama akses yang ada dan kendali terhadap 
lahan pertanian di dalam dan di luar PA, misalnya:

 (i) kawasan perambahan yang ditanami oleh petani asli tanpa lahan; 
 (ii)  kawasan perambahan yang ditanami oleh migran tanpa lahan;
 (iii)  kawasan perambahan yang ditanami oleh pemilik lahan besar di luar PA; 
(d)  Perlakuan manajemen (termasuk penegakan hukum) tidak dapat 
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disamaratakan tetapi harus didasarkan pada kondisi spesifik perambah. 
Misalnya: 

 (i) Perambah A harus digusur dari PA karena ia sudah memiliki lahan   
 pertanian yang mencukupi (katakan lebih dari 3 ha) di luar PA. 

 (ii)  Perambah B dapat disertakan dalam program hutan kemasyarakatan  
 karena ia hanya memiliki kurang dari 0,5 ha lahan di luar PA, dsb. 

Penyelesaian konflik atas perambahan hutan tidak dapat dilakukan melalui 
pendekatan sama rata, tetapi harus diselesaikan secara adil kasus per kasus.

Pertanyaan selanjutnya dapatkah manajemen PA yang ada memetakan para 
pemain tersebut secara jelas untuk menjadi dasar bagi kebijakan CBFM?

Ini dapat ditelusuri melalui pertanyaan berikut: apakah struktur organisasi 
PA (jumlah divisi, seksi, resort) didesain dan disesuaikan untuk menghadapi 
tantangan spesifik mereka; apakah PA memiliki manajer dan staf teknis dalam 
jumlah memadai untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan tersebut; 
apakah administrasi PA, termasuk instrumen peraturan, perencanaan, keuangan, 
alokasi sumber daya dan sistem terkait dirancang untuk melakukan hal itu. 
Apakah sistem pengambilan keputusan dan koordinasi manajemen PA punya 
kemampuan memadai untuk menghadapi isu-isu tersebut.

Sejauh ini, isu-isu manajemen mendasar di atas belum ditetapkan berdasarkan 
tantangan spesifik yang dihadapi masing-masing PA, tetapi secara seragam 
ditetapkan oleh KLHK berdasarkan asumsi umum, perlakuan sama rata dan 
distribusi dana yang seragam. Dapat dipahami bila manajemen PA tidak 
berdaya mengingat sumber daya yang diterima dari pemerintah pusat tidak 
sesuai dengan tantangan sebenarnya yang mereka hadapi.

Selain itu, mengingat bahwa sebagian besar masalah PA melampaui batas 
kewenangan mereka, tata kelola PA, penegakan hukum dan manajemen 
dapat ditegakkan hanya dengan dukungan politik kuat dari pemerintah 
pusat. Pemerintah pusat idealnya mengulurkan tangan untuk menyelesaikan 
perambahan kronis yang telah berlangsung lama yang disponsori oleh perambah 
oportunis licik melalui penegakan hukum terintegrasi dan proses peradilan yang 
melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jelaslah bahwa upaya pemberdayaan manajemen PA adalah conditio sine 
qua non (syarat mutlak yang harus ada) untuk mengubah kawasan yang telah 
mengalami perambahan hebat kedalam skema CBFM. Bila syarat kunci tidak 
dipenuhi dengan baik, yang terjadi akhirnya adalah tindakan menutupi fakta 
perambahan liar yang akan memperparah kebuntuan konservasi PA yang sudah 
berlangsung sekian lama! 


