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Ringkasan Eksekutif
Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) dicantumkan dalam daftar Warisan
Dunia pada tahun 2004 karena keunikan keindahan alamnya, nilai penting habitatnya
bagi konservasi spesies endemik termasuk satwa karismatik Sumatra (gajah, harimau,
badak, orang-utan), dan peran pentingnya bagi kelangsungan proses ekologi dan
biologi ekosistem bentang alam global. TRHS meliputi tiga taman nasional yaitu: TN
Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan. Ketiga TN ini meliputi
total kawasan seluas 2,5 juta hektar, sehingga menjadi salah satu kawasan konservasi
terbesar di Asia Tenggara.
Ancaman utama keutuhan TRHS adalah deforestasi dan perambahan kawasan
TN akibat ekspansi pertanian monokultur (kelapa sawit, karet, kopi, dsb.) serta
pembangunan infrastruktur. Perambahan seringkali ditambah dengan masalah lain
seperti penebangan liar dan perburuan. Hingga pada akhirnya, persoalan telah
menjadi berakar karena kepentingan politik dan ekonomi ikut bermain dalam
pemanfaatan sumber daya di dalam TN. Ancaman yang terus berlangsung ini
menyebabkan dicantumkannya TRHS pada daftar Warisan Dunia dalam Bahaya oleh
Komite Warisan Dunia/World Heritage Committee pada tahun 2011.
Telah banyak inisiatif yang dilakukan oleh ketiga taman nasional dan berbagai
pemangku kepentingan sebagai upaya untuk mengatasi perambahan; namun semua
itu belum mendapat pengakuan, padahal berbagai pelajaran bisa ditarik dari
pengalaman penerapan berbagai inisiatif tersebut. Studi ini ditujukan untuk meninjau
berbagai inisiatif anti-perambahan tersebut yang telah dilakukan di tiga taman
nasional TRHS dan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta dampaknya terhadap
keutuhan kawasan TN. Pelajaran yang dipetik akan digunakan sebagai dasar untuk
merumuskan rekomendasi terkait anti-perambahan sebagai langkah strategis untuk
menghapus TRHS dari Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya. Laporan ini terdiri dari
empat bab, yaitu: 1) Pengantar; 2) Status dan tren perambahan di TRHS; 3) Tinjauan
Inisiatif Anti-perambahan di TRHS, 1990-2014: Dampak dan Pembelajaran; 4)
Rekomendasi upaya anti-perambahan.
Untuk menetapkan status dan tren perambahan (pendudukan lahan hutan negara
secara ilegal) di TRHS, maka dilakukan interpretasi terhadap tutupan lahan dari
tahun 1990, 2000, 2010, dan 2014 serta pemetaan di sepanjang kawasan TRHS
menggunakan citra Landsat. Pada 2014, area perambahan di TNGL meningkat dua
kali lipat dibanding 1990, pada 2000 tingkat perambahan menurun dibanding
1990, tetapi kemudian meningkat tajam dari 2000 ke 2014. Peningkatan tajam itu
tampaknya disebabkan oleh kenaikan kebutuhan lahan untuk perkebunan kelapa
sawit. Mirip dengan kasus TNGL, total area perambahan di TNKS pada 2014 juga
meningkat dua kali lipat dibanding 1990, laju area perambahan juga menurun dari
1990 ke 2000, lalu meningkat sedikit dari 2000 ke 2010 dan meningkat tajam dari
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2010 ke 2014. Sementara itu, TNBBS memiliki pola perambahan berbeda dibanding
kedua TN. Total area perambahan pada 2014 meningkat tiga kali lipat dibanding
tahun 1980-an. Sponsor pemerintah dan transmigrasi spontan dari Jawa menuju
Lampung dan bagian selatan Sumatra pada 1970-an menyebabkan konversi besarbesaran hutan alam menjadi pertanian skala kecil.
Kawasan perambahan terbesar terdapat di TNKS dengan total area 130.322 ha atau
52,6% dari total kawasan perambahan yang terjadi di TRHS dengan laju perambahan
sepanjang 1990-2014 sebesar 2.737 ha/tahun. TNBBS menempati posisi kedua terbesar
areal perambahannya dengan luas 74.988 ha (30,3%), dan yang ketiga adalah TNGL
dengan total perambahan 42.488 ha (17,1%). Sepanjang 1990-2014 laju perambahan
di TNBBS dan TNGL masing-masing adalah 1.240 ha/tahun dan 972 ha/tahun.
Hingga 2014, sebagian besar perubahan tutupan lahan di TNGL disebabkan
oleh pertanian lahan kering yang mencapai luas 18.027 ha dan diikuti oleh kebun
campuran dan perkebunan kelapa sawit dengan total kawasan masing-masing
mencapai 9.673 ha dan 8.430 ha. Di TNKS, sebagian besar perubahan tutupan lahan
disebabkan oleh kebun campuran (89.487 ha), dan diikuti oleh pertanian lahan kering
(12.655 ha) dan tanaman perkebunan seperti karet, coklat, kelapa, dan sebagainya,
yang mencakup kawasan seluas 2.925 ha; sementara pemanfaatan lahan terbesar
di TNBBS hingga 2014 adalah untuk tanaman perkebunan (36.489 ha), diikuti oleh
pertanian lahan kering (15.521 ha) dan kebun campuran (11.182 ha).
Karakteristik perambah bervariasi menurut kawasan, mereka bisa dikategorikan
menjadi lima tipe, yaitu: penduduk asli tanpa lahan, migran lokal, imigran Jawa, migran
miskin tanpa lahan, dan oportunis yang licik. Penyebab utama perambahan adalah:
•
•
•
•
•
•
•

X

Pemerintah menetapkan ketiga TN di kawasan yang sudah dihuni oleh penduduk
asli dan sebagian imigran Jawa yang telah tiba sejak 1905 dalam beberapa
gelombang migrasi;
Migran Jawa dan migran lokal terus memasuki kawasan ini sejak TN ditetapkan;
Masih ada pola yang belum jelas sampai batas mana masyarakat dilibatkan
dalam manajemen TN;
Pemekaran kabupaten sepanjang era desentralisasi telah membuat daerah
kewenangan beberapa kabupaten tumpang tindih dengan kawasan konservasi;
Manajemen TN gagal menunjukkan kontribusi ekonomi yang nyata dari
pelestarian alam untuk mendukung mata pencaharian masyarakat atau
meningkatkan gross domestic product pemerintah kabupaten;
Pemerintah daerah telah mengakui, mengesahkan, dan memperkuat kehadiran
desa-desa dan masyarakat di dalam batas TN;
Otoritas pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta yang beroperasi
di kawasan ini dan anggota masyarakat mengejar cita-cita pembangunan
melalui pembangunan jalan, pasar, sekolah dan kompleks perkantoran;
menyediakan listrik dan telekomunikasi, pertambangan dan mengubah hutan
menjadi kawasan perkebunan;
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•

TN tidak memiliki kapasitas dan wewenang penegakan (peraturan) untuk
menerapkan mandatnya dan tidak ada dukungan dari pemerintah daerah.

Manajemen TN telah menanggapi masalah ini melalui beberapa cara. Upaya
preventif termasuk patroli rutin oleh polisi hutan, perluasan jangkauan peraturan
kehutanan kepada publik, pembangunan masyarakat melalui model desa konservasi,
dan sebagainya. Upaya represif termasuk operasi gabungan berkala oleh polisi
hutan bersama dengan kepolisian nasional dan TNI Angkatan Darat. Proses peradilan
termasuk menangkap dan menuntut pelanggar sampai putusan final pengadilan.
Operasi khusus untuk melindungi hutan, dan kekayaan flora dan fauna dari gangguan
non-alami yang datang dari luar TN, seperti melakukan patroli di kawasan yang rentan
kebakaran, khususnya di kawasan yang dekat dengan kegiatan manusia. Restorasi
kawasan hutan, biasanya dilakukan sesudah operasi pengusiran dan gangguan
non-alami lainnya, dilaksanakan melalui percepatan suksesi alami, didukung oleh
pengawasan dan pemeliharaan intensif.
Mempelajari beragam upaya anti-perambahan sepanjang 1990-2014, faktor
pendukung kunci upaya anti-perambahan dapat digambarkan sebagai berikut:
Tata kelola konservasi
Untuk proyek konsorsium seperti ICDP dan CANOPI, keberadaan organisasi terkemuka
yang memiliki kepemimpinan kuat merupakan suatu keharusan. Semangat kuat TN
menuju tata kelola yang baik dan terlibatnya para pemangku kepentingan kunci di
tingkat daerah dan nasional.
Penegakan hukum
Sebagai pembelajaran penegakan hukum di TNBBS (1985-1997), dalang kegiatan
ilegal menjadi target penegakan hukum. Penegakan hukum didukung oleh operasi
inteligen yang dapat mengidentifikasi target sejak tahap awal, reaksi cepat terhadap
setiap masalah perambahan ini penting, sehingga tidak menunggu hingga masalah
menjadi besar dan rumit. Penegakan hukum didukung oleh sumber daya memadai
dan keyakinan kuat dari aparat penegak hukum.
Kesepakatan Konservasi Desa/Village Conservation Agreement (VCA)
Pembelajaran dari pembangunan ekowisata berbasis masyarakat di Tangkahan,
Sumatra Utara, penduduk desa seharusnya merasakan kebutuhan mendesak akan
VCA; peningkatan kesadaran diperlukan sebelum memfasilitasi perumusan VCA.
Desa-desa mempunyai modal sosial yang kuat maupun potensi sumber daya alam
yang tinggi untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Fasilitasi intensif
diperlukan baik sebelum maupun sesudah implementasi VCA, dan VCA seharusnya
memiliki keterkaitan erat dengan tujuan kunci konservasi.
Hibah Konservasi Desa/Village Conservation Grant (VCG)
Pembelajaran dari kasus Tangkahan dan ICDP LDP, VCG diberikan kepada desa
tergantung pada kebutuhan dan permintaan mereka. VCG harus memiliki keterkaitan
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tinggi dengan tujuan konservasi, dan harus menyeleksi penerima manfaat yang pantas.
Fasilitasi intensif dan bantuan teknis diperlukan untuk proposal dan penggunaan VCG.
Restorasi Ekosistem (RE)
Pembelajaran dari program restorasi UNESCO-TRHS, RE dilaksanakan bersama-sama
dengan masyarakat setempat mulai dari pembangunan persemaian, pembibitan,
penanaman, perawatan tanaman, dan pengamanan batas TN dari perambahan.
Kehadiran staf TN dan fasilitator RE di kawasan restorasi sangat diperlukan.
Pengembangan kapasitas masyarakat setempat mengenai restorasi ekosistem diperlukan,
termasuk penyediaan mata pencaharian berkelanjutan. Bantuan teknis dan fasilitasi
intensif serta terus-menerus diperlukan bagi masyarakat setempat. Penting pula untuk
melibatkan peran LSM yang memiliki pengalaman panjang dalam restorasi ekosistem.
Pembangunan ekowisata
Pembelajaran dari ekowisata berbasis masyarakat di Tangkahan, sangat penting untuk
membentuk organisasi lokal yang dapat diterima dan diakui dengan baik. TN harus
bersedia untuk mendelegasikan wewenang pengelolaannya kepada organisasi lokal
yang diakui, dan ada manfaat yang jelas dari mekanisme bagi hasil (sharing mechanism).

Rekomendasi
Belajar dari kesuksesan dan kegagalan langkah-langkah anti-perambahan di masa
lalu, diusulkan strategi anti-perambahan sebagai berikut:
Memperkuat Tata Kelola Konservasi
Sangat penting untuk memperkuat Tata Kelola Konservasi dengan membangun
kolaborasi lebih kuat dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan
daerah, dan dengan LSM konservasi dan kemasyarakatan. Memperkuat patroli
keamanan dan kehadiran staf TN di lapangan juga diperlukan. Memperkuat Tata
Kelola Konservasi Desa dapat dilakukan dengan menghubungkan pembangunan
desa dengan konservasi. Sangat penting untuk melaksanakan Reformasi Agraria dan
Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/2012, serta memperkuat penegakan hukum
yang ditargetkan untuk sindikat dan dalang kegiatan ilegal. Memantau kawasan
perambahan dapat dilakukan dengan menggunakan drone konservasi.
Pendekatan bentang alam terintegrasi
Perubahan dari pendekatan kawasan lindung/Protected Area (PA) menuju manajemen
berbasis bentang alam terintegrasi melibatkan penerapan sertifikasi mandatory dan
voluntary untuk mengendalikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di sekitar TRHS.
Standar SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) harus dipatuhi untuk mengontrol IPK
dari PA. Kualitas restorasi ekosistem perlu ditingkatkan, dan kampanye penyadaran
serta pendidikan lingkungan amat dibutuhkan.
Membangun penyangga sosial di sepanjang batas TN yang kritis
Untuk membangun skema hutan kemasyarakatan di zona pemanfaatan khusus,
keputusan menteri diperlukan untuk mengatur prosedur pengumpulan hasil hutan
XII
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bukan kayu/HHBK oleh masyarakat lokal. Penting pula untuk membangun kemitraan
jangka-panjang, fasilitasi pembangunan masyarakat dan bantuan teknis bagi
masyarakat dan tokoh kunci di sekitar TN; Selain itu, penting pula untuk mendirikan
kawasan penelitian, mengintensifkan kegiatan penelitian dan menghubungkan dengan
operator ekowisata internasional.
Kekuatan baru diperlukan untuk menerapkan strategi yang direkomendasikan secara
konsisten. Dari mana kekuatan itu bisa diperoleh? Itu dapat diperoleh melalui reformasi
manajemen TN, bersama dengan dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat.
Membangun kekuatan internal
Struktur organisasi TN ditetapkan berdasarkan keperluan spesifik TN (berdasarkan
tantangan, ancaman dan tekanan spesifik), tidak ditetapkan secara pukul rata
berdasarkan peraturan dan ketetapan umum KLHK. Jumlah resorts (kantor di lapangan),
target desa yang difasilitasi, strategi pemberdayaan masyarakat dan pendukung
sumberdaya dan fasilitasi yang diperlukan ditetapkan berdasarkan strategi spesifik
TN. Jumlah staf manajerial, administrasi dan fungsional yang diperlukan, yaitu polisi
hutan, PEH, dan petugas penyuluh kehutanan ditetapkan berdasarkan keperluan
spesifik pembangunan TN. Budget tahunan TN dan alokasinya harus memberikan
dukungan utama terhadap kegiatan lapangan dan ditetapkan berdasarkan rencana
aksi nyata TN. Pengembangan kapasitas staf TN di semua level secara terus-menerus
dimonitor dan diperkuat dan semestinya didasarkan pada penilaian akan pelatihan
yang diperlukan/pengembangan kapasitas yang dapat dipercaya. Sebagian besar
kegiatan lapangan seharusnya secara aktif dipimpin dan atau dikoordinasikan oleh
petugas TN dan tidak banyak bergantung pada mitra/pemangku kepentingan/
konsultan. Manajemen TN harus didukung secara kuat oleh UPT KLHK di daerah,
seperti Litbang Kehutanan/FORDA, BDK, BKSDA, BPDAS, dan seterusnya.
Dukungan dari Pemerintah Pusat
DPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian
Pertanian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dipandu oleh Kelompok Kerja
Warisan Dunia/World Heritage Working Group (WHWG), harus memberikan
dukungan kuat untuk memperkuat manajemen dan tata kelola konservasi TN dengan
memberikan dukungan politik kuat terhadap otoritas TN di tingkat daerah. Pemerintah
pusat dapat memberikan dukungan bagi penyelesaian konflik permanen akibat
perambahan kronis melalui pelaksanaan lahan terintegrasi dan proses peradilan,
merekonsiliasi mis-interpretasi kawasan TN terkait penunjukan hutan dan air di tingkat
provinsi, membentuk zona penyangga di TNKS dan TNBBS dan menetapkan mereka
sebagai Kawasan Strategis Nasional, membuat kebijakan untuk membentuk hutan
kemasyarakatan di TN, memperbaiki Undang-undang No.5/1990 tentang konservasi
sumber daya alam, penyesuaian hukuman bagi pelaku kejahatan, memberlakukan
Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan
memberlakukan Keputusan Menteri tentang pengawasan ekstraksi HHBK.
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Pemerintah pusat dapat meningkatkan SVLK yang memerlukan auditor untuk menilai
pemegang izin IPK, mengaudit semua konsesi perkebunan kelapa sawit di sekitar
TRHS untuk memastikan bahwa mereka sudah memiliki sertifikasi RSPO/ISPO.
Pemerintah pusat dapat pula merekrut polisi hutan muda dari masyarakat lokal dalam
jumlah optimal, begitu pula dengan petugas penyuluhan (fasilitator pengembangan
masyarakat dan tata kelola konservasi desa). Ia dapat pula meningkatkan alokasi
dana/budget untuk patroli, operasi lapangan, pembangunan masyarakat serta
pembangunan kapasitas dan fasilitasi pemerintah desa, membangun kapasitas untuk
staf TN seiring dengan tantangan yang dinamis, ancaman dan tekanan. Ia dapat
memfasilitasi Keputusan Gabungan Empat Menteri tertanggal 17 Oktober 2014
tentang prosedur penyelesaian kepemilikan lahan di kawasan Hutan Negara, namun
hanya bila panduan teknisnya telah diberlakukan.
Satu lompatan besar bagi manajemen TN di tingkat nasional dan di lapangan
diperlukan, ini harus didukung kuat dengan semangat ‘Bukan Bisnis Seperti Biasa’,
penekanannya seharusnya diberikan pada upaya pencegahan, membangun
komunikasi intensif dengan masyarakat lokal dan membawa investasi TN terbesar
ke tingkat lapangan untuk melakukan pengumpulan data intensif (didukung dengan
database GIS/RS lanjutan) serta patroli, merekonsiliasi batas TN dengan masyarakat
lokal, membangun komunikasi intensif dengan masyarakat lokal, meningkatkan kualitas
kemitraan jangka panjang untuk program pembangunan masyarakat, memperkuat
kampanye kepedulian dan memulai program kehutanan sosial di zona pemanfaatan
khusus, pembangunan HHBK dan jasa lingkungan lain yang dapat dikelola masyarakat
lokal. Banyak upaya perlu difokuskan untuk mendirikan penyangga sosial di sepanjang
perbatasan yang kritis, sementara penyelesaian perseteruan masalah perambahan
yang kronis harus diselesaikan melalui upaya kolaboratif yang melibatkan kepolisian
lokal, pemerintah daerah, jaksa, dan dukungan penuh dari KPK dan PPATK untuk
menahan dalang kejahatan dan membasmi sindikat, jaringan, dan bisnis yang terlibat
dalam kegiatan ilegal.
Manajemen TN harus memiliki kapasitas jaringan dan komunikasi yang kuat untuk
mempromosikan peran penting TRHS sebagai sistem pendukung kehidupan dalam
pembangunan ekonomi daerah dan menunjukkan manfaat ekonomi dari konservasi alam
melalui pemasaran ekowisata yang inovatif. Manajemen TN harus terbuka dan bersedia
terlibat dalam peran pemerintah daerah yang sesungguhnya dalam perencanaan,
pelaksanaan tugas manajemen kolaboratif, pengawasan dan evaluasi program TN.
KLHK/PHKA bersama dengan TN harus mendesain ulang administrasi TN, termasuk
instrument peraturan, perencanaan, pendanaan, alokasi sumber daya maupun sistem
terkait yang harus didedikasikan untuk menanggapi ancaman kunci dan tekanan
atas TN. Pengembangan kapasitas staf lapangan, staf teknis, staf manajerial perlu
diperkuat sejalan dengan ancaman kunci dan tekanan atas TN, sementara mutasi
staf juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan kapasitas
kelembagaan TN.
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1. Pendahuluan

Latar Belakang
Hutan tropis memuat jenis-jenis spesies terkaya sekaligus habitat yang paling
terancam di dunia (Myers et al., 2000). Ancaman terhadap habitat-habitat ini
umumnya disebabkan oleh deforestasi dan degradasi habitat, yang menurunkan
keanekaragaman hayati baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
fragmentasi habitat. Laju deforestasi di Pulau Sumatra di Indonesia termasuk yang
tertinggi di dunia (Holmes, 2001). Terlepas dari arti pentingnya, hutan terus dibabat
oleh para penebang liar dan oleh kepentingan bisnis maupun pertanian subsisten,
sehingga baru-baru ini diperkirakan semua hutan dataran rendah di pulau ini akan
gundul dalam beberapa tahun mendatang (Jepson dkk., 2001).
Kawasan Warisan Hutan Tropis Sumatra (TRHS) dimasukkan dalam daftar Warisan
Dunia pada 2014 oleh Komite Warisan Dunia/World Heritage Committee (WHC)1
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UNESCO karena keunikan keindahan alamnya, nilai penting habitatnya bagi
konservasi spesies endemik, dan peran pentingnya dalam proses biologi dan ekologi
ekosistem bentang alam global (Kotak 1.1). TRHS terdiri dari tiga taman nasional (TN)
terpisah, yaitu: TN Gunung Leuser (TNGL), Kerinci Seblat (TNKS), dan Bukit Barisan
Selatan (TNBBS) yang mencakup total kawasan seluas 2.595.124 ha, sehingga
menjadi salah satu dari kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Kawasan ini
terletak di Pegunungan Bukit Barisan dan memiliki potensi konservasi jangka panjang
yang terbesar dan beragam di Sumatra, termasuk spesies yang terancam punah
(WHP, 2014). 1
Kotak 1.1. Kekayaan keanekaragaman hayati dan keunikan keindahan
alam TRHS1
Kekayaan keanekaragaman hayati TRHS luar biasa dalam hal jumlah spesies dan
keunikannya. Diperkirakan terdapat 10.000 spesies tanaman, termasuk 17 genus
endemik. Keanekaragaman hewan di TRHS juga mengesankan, dengan 201 spesies
mamalia dan 580 spesies burung, di mana 465 menetap dan 21 endemik. Dari spesies
mamalia yang ada, terdapat 22 jenis endemik hingga ke hotspot dataran Sunda
dan 15 terbatas untuk wilayah Indonesia, termasuk orangutan Sumatra (Pongo abelii).
Selain itu juga terdapat beberapa jenis satwa mamalia kunci seperti harimau Sumatra
(Panthera tigris sumatrae), badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), gajah Sumatra
(Elephas maximus sumatranus), dan beruang madu Malaya (Helarctos malayanus).
TRHS memiliki gunung berapi tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Kerinci (3.805 m dpl)
dengan berbagai keistimewaan lain seperti keelokan alam yang luar biasa, antara
lain: Danau Gunung Tujuh yang merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara, sejumlah
gunung berapi lain, dan danau-danau glasial di dataran tinggi, fumarol, air terjun,
sistem gua dan jalan setapak berbatu. Baik TN Gunung Leuser maupun TN Bukit Barisan
Selatan memiliki sisi yang menghadap ke Samudera Hindia, sehingga rangkaian
ketinggian TRHS membentang dari gunung tertinggi di Sumatra hingga ke permukaan
laut. Ketiga kawasan menunjukkan zona ketinggian vegetasi yang luas, mulai dari
hutan hujan dataran rendah hingga hutan pegunungan, meluas hingga hutan sub-alpin
rendah, perdu dan semak belukar serta meliputi keanekaragaman ekosistem yang
mengagumkan.

Indonesia adalah negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, dengan
pembangunan pesat meski sempat mengalami kemunduran perekonomian ketika
krisis keuangan melanda Asia. Sumatra memiliki populasi besar dan terus meningkat
yang menempati ratusan desa di sekitar atau bahkan di dalam kawasan hutan yang
tersisa dan juga di kawasan taman nasional (Kotak 1.2). Ini merupakan tantangan
bagi pengelola TN yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi
habitat alam dan satwa liar seraya tetap menghargai hak dan mata pencaharian
penduduk lokal. Perambahan (penyerobotan lahan hutan negara secara ilegal) dan
1

2
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klaim atas lahan telah menjadi masalah utama di TN yang memicu hilangnya hutan
dataran rendah yang memiliki keanekaragaman tinggi, itulah kasus-kasus yang terjadi
di Kawasan Besitang di TNGL, Sipurak Hook di TNKS, dan Rata Agung di TNBBS.
Kotak 1.2. Taman Nasional di Indonesia
Undang-undang No.5/1990 mengartikan taman nasional (TN) sebagai sebuah
kawasan yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem alami dan dikelola oleh TN
menggunakan sistem zonasi tata ruang. Sebuah TN digunakan untuk kepentingan
penelitian, pendidikan, budaya, wisata, atau rekreasi. Definisi ini sesuai dengan
klasifikasi IUCN (Dudley, 2008) untuk TN sebagai kawasan lindung Kategori II,
dibentuk untuk: (a) melindungi keutuhan ekologi dari satu atau lebih ekosistem untuk
generasi sekarang dan masa datang; (b) menghindari eksploitasi atau pekerjaan yang
berlawanan dengan tujuan penetapan kawasan; (c) menyediakan landasan spiritual,
ilmiah, pendidikan, rekreasi, dan kesempatan bagi pengunjung, di mana semuanya
harus selaras dengan lingkungan dan budaya.

Sebagian dari ancaman utama terhadap keutuhan TRHS adalah perambahan untuk
penebangan liar dan pemukiman, ekspansi tanaman monokultur (kelapa sawit, karet,
kopi, dan sebagainya), dan pembangunan infrastruktur (terutama pembangunan
jalan), yang terus menggerus kawasan hutan di TRHS. Ancaman yang terus berlanjut
terhadap TRHS yang memiliki nilai luar biasa dan mendunia, menyebabkan kawasan
ini dimasukkan ke dalam daftar Warisan Dunia dalam Bahaya oleh Komite Warisan
Dunia/ World Heritage Committee pada 2011. Hilangnya tiga TN dari Daftar Kawasan
Warisan Dunia akan memberikan implikasi serius terhadap reputasi Pemerintah
Indonesia terkait miskinnya komitmen untuk melindungi Situs Warisan Dunia/WHS.
Para anggota misi pengawasan warisan dunia IUCN-UNESCO untuk Sumatra 2006
menjelaskan rekomendasi mereka untuk memasukkan TRHS dalam Daftar Bahaya
sebagai berikut:
“Kapasitas manajemen dalam merespon dan menyelesaikan situasi yang kritis secara
efektif telah gagal untuk mengimbangi menggunungnya ancaman karena serangkaian
hambatan kelembagaan, termasuk hambatan pendanaan, dan tidak memadainya kerja
sama dan dukungan dari lembaga pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat, termasuk
dalam beberapa kasus lembaga penegak hukum; kebingungan mengenai hak-hak
pemerintah daerah atas TN; dan hambatan serta ketidakefisienan prosedur birokrasi.
Selain itu, masyarakat dan pemerintah daerah sebagian besar tetap belum mendapat
informasi mengenai ancaman dan pentingnya kekayaan warisan dunia, dan karenanya
seringkali bersikap antagonis” (Hitchcock dan Meyers, 2006:4).
Sebagai respon atas hal itu, Satgas Indonesia untuk Warisan Dunia (the Indonesia’s
World Heritage Task Force) telah menetapkan Rencana Aksi Darurat (EAP 2007-2011;
lihat Lampiran 1) yang mengupayakan penghapusan TRHS dari Daftar Warisan
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Dunia dalam Bahaya (Keputusan WH 38). Rencana Aksi tersebut menggarisbawahi
beberapa kegiatan yang ditujukan untuk menyelesaikan meningkatnya ancaman
yang disebabkan oleh perambahan kawasan hutan dan menjaga keutuhan TRHS
melalui penegakan hukum dan upaya kolaboratif bersama dengan para pemangku
kepentingan seperti masyarakat dan pemerintah daerah.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan
menyelesaikan masalah perambahan di kawasan lindung, termasuk TRHS, baik dengan
menggunakan pendekatan litigasi maupun non-litigasi. Di tingkat nasional, sebuah
Satuan Tugas/Task Force untuk Anti-Perambahan telah dibentuk oleh Kementerian
Kehutanan pada 2011. Satgas Nasional untuk Warisan Dunia yang berada di bawah
koordinasi Kementerian Kesejahteraan Rayat itu, mengkoordinasikan berbagai upaya
tersebut dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah (kabupaten maupun
provinsi). Di tingkat lokal, tiga TN di TRHS telah melakukan beberapa upaya: mulai
dari pendekatan represif, seperti operasi di lapangan dan penggusuran pemukiman
liar, hingga pendekatan persuasif seperti relokasi pengungsi, melalui kesepakatan
yang dibangun dengan masyarakat lokal. Selain itu, ada pula berbagai upaya
dari LSM yang bekerja di lapangan untuk mencegah dan mencari jalan keluar bagi
perambahan yang terjadi di TRHS. Namun, tekanan ekonomi dan pembangunan di
kawasan yang berbatasan dengan TN seringkali lebih kuat dan lebih pesat dibanding
sumberdaya yang tersedia untuk mencegah perambahan, sehingga degradasi hutan
terus berlanjut. Hingga saat ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai
pihak belum mendapat pengakuan, sementara banyak pelajaran bisa dipetik dari
berbagai pengalaman dalam menerapkan setiap inisiatif, maupun dari derajat
kesuksesan berbeda yang diraih.
Selama Oktober 2013, misi reaktif IUCN mengunjungi Jakarta untuk melakukan
finalisasi keadaan konservasi yang bertujuan untuk menghapus dari daftar bahaya,
untuk mengidentifikasi dan menyepakati serangkaian upaya perbaikan. Misi ini jelas
menyatakan:
“Perambahan tetap merupakan ancaman paling serius atas kekayaan ini, baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang di masa depan. Tekanan tutupan lahan di kawasan
sekitar tiga taman nasional seringkali tinggi, termasuk tekanan untuk memperluas
perkebunan kopi dan kelapa sawit” (Van Merm dan Perkin, 2013:9).
Laporan ini mengumpulkan dan mengulas inisiatif anti perambahan yang terjadi
di tiga TN yang termasuk dalam TRHS dan menganalisis kelemahan dan kekuatan
metode-metode yang digunakan, serta dampak dari inisiatif-inisiatif tersebut
terhadap keutuhan kawasan TN. Berdasarkan analisis tersebut, faktor-faktor
kunci yang mempengaruhi pencapaian inisiatif, baik positif maupun negatif, akan
diidentifikasi, dan rekomendasi metode anti perambahan yang paling sesuai di TRHS
akan disajikan. Selanjutnya, upaya dilakukan untuk mengidentifikasi satu kawasan
perambahan sebagai uji coba penerapan inisiatif anti perambahan di salah satu dari
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TN di TRHS. Rangkaian kegiatan diharapkan mendukung upaya dalam menyelesaikan
isu perambahan di TRHS, membantu dalam menerapkan EAP, dan berkontribusi
terhadap upaya mempertahankan kesatuan TRHS, dengan tujuan utama menghapus
TRHS dari Warisan Dunia yang termasuk dalam Daftar Bahaya.

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengidentifikasi inisiatif anti-perambahan yang telah dilakukan di tiga
TN yang termasuk dalam Warisan Hutan Tropis Sumatra (Gunung Leuser, Bukit
Barisan Selatan, dan Kerinci Seblat) sejak 1990 hingga sekarang.
2. Untuk menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari inisiatif
anti perambahan untuk menjaga keutuhan TRHS dan kawasan yang berbatasan
dengannya.
3. Untuk mensintesis pembelajaran, termasuk faktor-faktor pendukung maupun
non-pendukung yang mempengaruhi hasil inisiatif anti-perambahan di TRHS
mulai dari tingkat lokal hingga nasional.
4. Memberikan rekomendasi metode anti-perambahan yang sesuai untuk
diterapkan di setiap taman nasional di TRHS.

Keluaran
Hasil dari penelitian ini adalah:
1. Deskripsi detail mengenai inisiatif anti perambahan yang telah dilakukan di
TRHS oleh pemerintah, LSM, dan berbagai pemangku kepentingan terkait
sejak 1990 hingga 2013.
2. Kompilasi pembelajaran dari inisiatif anti-perambahan, termasuk faktorfaktor pendukung dan non pendukung yang mempengaruhi hasil inisiatif
anti-perambahan di TRHS mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Ini akan
termasuk analisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari inisiatif
yang dilakukan menurut perspektif ekonomi, sosia-budaya, dan ekologi.
3. Rekomendasi metode anti perambahan yang sesuai untuk diterapkan di setiap
taman nasional di TRHS, dengan mempertimbangkan konteks yang berbeda dari
kawasan yang paling terdampak oleh perambahan di masing-masing taman.

Metodologi
Penilaian tren perambahan di TRHS
Perambahan didefinisikan di sini sebagai penguasaan secara liar atas lahan hutan
negara. Untuk menetapkan laju perambahan di TRHS (ditetapkan sebagai konversi
penuh dari hutan menjadi lahan pertanian), tutupan hutan tahun 1990, 2000, 2010,
dan 2014 di seluruh kawasan TRHS dipetakan menggunakan citra Landsat. Semua
citra dikoreksi secara geometrik untuk menyajikan tutupan lahan yang akurat dan
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dikoresiksi secara radiometrik untuk menghilangkan dampak kabut atmosfer. Warna
citra komposit yang salah dihasilkan untuk setiap citra dengan mengkombinasikan pita
5, 4 dan 2 dalam urutan ini. Peta perubahan hutan kemudian disusun menggunakan
metode digitasi on-screen untuk memetakan kelas hutan dan non hutan dari tahuntahun yang berbeda. Teknik visual multistage digunakan dengan interpretasi on‑screen
untuk mendigitasi secara langsung unit-unit tutupan lahan dan memvalidasi hasilnya
menggunakan citra dengan resolusi tinggi dari Google Earth dan didukung oleh
wawancara dengan narasumber selama FGD di TRHS. Lihat Lampiran 2.

Pengumpulan informasi
FGD dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengumpulkan informasi di tengah
terbatasnya sumber daya untuk melakukan pekerjaan lapangan, cakupan yang luas,
dan jangka waktu studi yang panjang (1990-2014). FGD di TNBBS dilaksanakan di
Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada 16 September 2014. Sementara
di TNGL dilaksanakan di Medan, Sumatra Utara pada 10 Oktober 2014, dan di TNKS
dilaksanakan di Sungai Penuh, Jambi, pada 21 Oktober 2014. FGD dilaksanakan di
kantor TN dengan mengumpulkan semua staf kunci, mulai dari Kepala Resor hingga
Kepala TN (40-50 orang).
Acara tersebut dirancang dengan tahap-tahap berikut:
• TBI Indonesia menyampaikan tujuan dari penelitian UNESCO dan hasil yang
diharapkan dari FGD;
• Presentasi Kepala TN tentang masalah perambahan;
• Setiap bagian mendiskusikan masalah perambahan dan upaya anti perambahan
yang telah dilakukan antara 1990-2014;
• Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dalam sesi pleno;
• Kesimpulan dan saran. Pengecekan ke lapangan untuk kawasan perambahan
secara terbatas dilakukan di TNGL dan TNBBS.

Studi Pustaka
Mengingat keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan tugas lapangan dan
melakukan observasi langsung terhadap masalah perambahan, maka studi ini lebih
menekankan pada studi pustaka yang meliputi isu-isu berikut: penyelesaian laporan
untuk beberapa program konservasi di TRHS; laporan ilmiah yang dipublikasikan di
jurnal internasional; publikasi semi-popular di Indonesia; buku-buku dan artikel-artikel
yang diterbitkan oleh para pakar konservasi Indonesia; laporan proyek LSM; dan
laporan/dokumen UNESCO. Penelitian ini didukung oleh komunikasi intensif melalui
email dengan pakar-pakar Indonesia dan internasional.
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2. Status dan tren
perambahan di TRHS

Letak Geografis
TRHS terletak di jalur rangkaian Pegunungan Bukit Barisan, terlepas dari interupsi
minor meliputi hampir sepanjang pulau, membentang dari Utara ke Selatan dan
menentukan bentuk daratan utama pulau. TNGL terletak di bagian paling Utara
rangkaian Pegunungan Bukit Barisan Selatan, TNKS di tengah, dan TNBBS di bagian
paling selatan (Gambar 1).
Ketiga TN masing-masing terdiri dari jenis hutan tropis yang berbeda yang menyimpan
keanekaragaman hayati flora dan fauna pulau ini. TNGL memiliki semua jenis hutan
tropis utama di Utara Sumatra, mulai dari hutan pantai berpasir di pantai barat
dan hutan rawa gambut di Kluet, hingga formasi alpine di kompleks Gunung Leuser,
7
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Kemiri, Simpali, dan Bandahara. TNKS memiliki spektrum habitat hutan tropis dataran
rendah yang kaya akan spesies melalui hutan-hutan perbukitan dan sistem lahan
basah dataran tinggi yang unik hingga habitat sub-alpine dan hutan pengunungan di
gunung tertinggi Sumatra, sementara TNBBS terdiri dari hutan-hutan sub pegunungan
dan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai (PHKA, 2003).

Taman Nasional
Gunung Leuser

Taman Nasional
Kerinci Seblat

Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan

Gambar 1. Tropical Rainforest Heritage of Sumatra

TNGL terletak di dua provinsi di mana sebagian besar kawasan berada di Provinsi
Aceh (81,2%) dan yang lain berada di Provinsi Sumatra Utara (18,8%) (lihat
Gambar 2).
TNGL

TNKS
18.8%

17.9%

Aceh

31.7%

Jambi

25.0%
25.4%

Bengkulu
Sumatera Selatan

Gambar 2. Persentase tiga TN menurut administrasi provinsi
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Berdasarkan batas provinsi pada 2014, wilayah TNGL tersebar di sembilan kabupaten
di mana kawasan terbesar terletak di Kabupaten Aceh Tenggara (SE Aceh) (35,7%),
sementara di kabupaten yang lain adalah: Gayo Lues (21,9%), Langkat (18,7%),
Aceh Selatan (14,5%), Aceh Barat Daya (S.W. Aceh, 8,9%), Aceh Tamiang (0,2%),
Karo (0,1%), Deli Serdang (0,0%), dan Dairi (0,0%), lihat Gambar 3.
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Gambar 3. Persentase TNGL menurut administrasi kabupaten pada 2014

Kabupaten

TNKS terletak di empat provinsi, yaitu: Sumatra Selatan (17,9%), Bengkulu (25,0%),
Sumatra Barat (25,4%), dan Jambi (31,7%). Berdasarkan batas kabupaten pada
2014, TNKS tersebar di sebelas kabupaten, di mana kawasan terluas TNKS terletak
di kabupaten Pesisir Selatan (19,3%), sementara kabupaten yang lain adalah: Musi
Rawas (17,2%), Kerinci (16,8%), Bengkulu Utara (13,%), Merangin (12,3%), Rejang
Lebong (9,2%), Solok (5,9%), Muko-Muko (2,9%), Bungo (2,7%), Lubuk Linggau
(0,7%), Sawahlunto (0,2%), dan Sarolangun (0,0%), sebagaimana disajikan pada
Gambar 4.
Pesisir Selatan
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Gambar 4. Persentase kawasan TNKS menurut administrasi kabupaten pada 2014

TNBBS terletak di dua provinsi yang sebagian besar kawasannya termasuk dalam
Provinsi Lampung (79,2%) dan sisanya berada di Provinsi Bengkulu (20,8%). Wilayah
TNBBS tersebar di empat kabupaten, di mana bagian wilayah terbesar terletak di
Kabupaten Pesisir Barat (58,6%), sementara kawasan yang lain berada di Kabupaten
Kaur (20,8%), Lampung Barat (16,5%), dan Tanggamus (4,1%). Lebih jelasnya lihat
Gambar 5.
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Gambar 5. Persentase TNBBS menurut administrasi kabupaten pada 2014

Hutan Sumatra tidaklah bebas dari berbagai gangguan. Populasi yang meningkat,
ekspansi pertanian, dan eksploitasi sumber daya fisik dan biologi hutan, telah
memberikan tekanan yang besar terhadap kawasan hutan. Sebagian ancaman
utama terhadap keutuhan TRHS adalah perambahan untuk penebangan liar dan
pemukiman, perluasan pertanian tanaman monokultur (kelapa sawit, karet, kopi, dan
lain-lain), dan pembangunan infrastruktur (terutama pembangunan jalan) yang terus
menggerus kawasan hutan di TRHS. Ancaman terus-menerus terhadap nilai luar biasa
TRHS hingga tingkat dunia, menyebabkan dimasukkannya kekayaan ini ke dalam
daftar Warisan Dunia dalam Bahaya oleh Komite Warisan Dunia/World Heritage
Committee pada 2011. Status dan tren perambahan di tiga taman nasional TRHS
digambarkan di bawah ini.

Karakteristik Kunci dan Ancaman
TN Gunung Leuser (TNGL)
TNGL (838.872 ha) yang ditetapkan pada 1980 (Kotak 2.1) dan terletak di dalam
ekosistem Leuser (2,1 juta ha) didesain sebagai zona penyangga taman nasional
(lihat Kotak 2.2). TNGL ini juga didesain sebagai Cagar Biosfer/Biosphere Reserve
(1981), TN Warisan Asean/Asean Heritage Park (AHP, 1984) dan Kawasan Strategis
Nasional/National Strategic Area (2008), (Lihat Gambar 6).
TNGL terdiri dari medan bergunung dan kelerengan yang hampir tak dapat diakses,
dengan ketinggian berkisar dari 0 meter di Kluet (Aceh Selatan) hingga 3.381 meter
di puncak Gunung Leuser (Aceh Tenggara). Sungai Alas mengalir melalui kawasan
TNGL dan membelah TN menjadi bagian timur dan barat. KawasanTNGL terutama
penting bagi konservasi karena di sinilah orangutan (Pongo abelii), harimau Sumatra
(Panthera tigris sumatrae), gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus), badak Sumatra
(Dicerorhinus sumatrensis), dan macan tutul (Panthera pardus) tinggal bersama. TNGL
juga merupakan hulu daerah aliran sungai dari sembilan sungai yang penting secara
ekonomi yang semakin lama semakin rentan terhadap banjir yang merugikan.
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Kotak 2.1. Sejarah dan status hukum TNGL2
Sejarah penetapan TNGL dimulai pada tahun 1914 ketika pemimpin Aceh setempat
meminta pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi Hutan Singkil dan Alas
Landen, dan tidak mengizinkan penebangan kayu di sana. Pada tahun 1928 seorang
pengusaha karet Belanda bernama Dr. F.C. Van Heurn membuat proposal pertama
untuk pelestarian. Pada 1932 Van Heurn merevisi proposal yang mengarah pada
penetapan suaka margasatwa Gunung Leuser pada 1934. Pelestarian ini didukung oleh
Van Aken yang kemudian menjadi Gubernur Aceh, meliputi kawasan seluas 416.500
ha. Pada 1936, Rawa Kluet (20.000 ha) ditambahkan ke cagar alam, dan dua tahun
kemudian cagar alam Sekundur (79.100 ha), Langkat Barat dan Langkat Selatan
(127.075 ha) ditetapkan. Lebih dari tiga dekade kemudian, didirikan dua stasiun yang
kemudian memainkan peran penting dalam pengembangan penelitian, perlindungan
dan ekowisata TNGL. Pada 1972, pasangan asal Belanda, Herman dan Ans Rijksen,
memulai stasiun penelitian untuk merehabilitasi orangutan di Sungai Ketambe. Setahun
kemudian satu lagi pusat rehabilitasi orangutan dimulai oleh Monica Borner dan Regina
Frey di Sungai Bahorok di Langkat. Pada 1976 Pemerintah Indonesia mendirikan Suaka
Margasatwa (wildlife reserve) Kappi (150.000 ha).
Semua cagar alam di kawasan Gunung Leuser kemudian digabung. Pada 6 Maret
1980, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian secara resmi mengumumkan
pembentukan TN Gunung Leuser, satu dari lima TN yang diumumkan secara resmi di
Indonesia, dengan luas 792. 675 ha. Pada 1984, surat resmi dari Direktorat Jendral
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyatakan bahwa kawasan TN diperluas
menjadi 862.975 ha untuk mencakup 5 suaka margasatwa: Gunung Leuser, Kappi,
Langkat, Kluet, Sikundur; 1 kawasan hutan wisata: Lawe Gurah; dan 2 hutan lindung:
Serbolangit dan Sembabala.

2

2

Batas TN ditetapkan secara resmi melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No: 276/kptsVI/1997 mengenai penetapan TNGL yang
mencakup kawasan seluas ± 1.094.692 ha di
Provinsi DI. Aceh dan Sumatra Utara. Dengan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan
No. 865/Menhut-II/2014 dan No. 579/MenhutII/2014 mengenai penetapan kawasan hutan
dan perairan di Provinsi DI. Aceh dan Sumatra
Gambar Kotak 2.1. Perbedaan batas
Utara. Untuk mengakomodasi perencanaan
TNGL sesuai SK Menhut th 1997 dan
tata ruang D.I. Aceh, luasan kawasan TNGL
2014
kini menjadi 838.872 ha, berkurang seluas
255.820 ha dari luasan sebelumnya (SK No. 276/Kpts-VI/1997), lihat Gambar
Kotak 2.1. Sebagian besar luas kawasan baru telah diresmikan. Luasan baru ini telah
menyebabkan terjadinya mispersepsi antara KLHK (Direktorat Jenderal Planologi),
otoritas TNGL, dan Pemerintah Provinsi D.I.Aceh.
PHKA 2003 dan WHP 2014.

11

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

Gambar 6. TN Gunung Leuser

Hutan hujan dataran rendah Dipterokarpa yang terletak di bawah 600 meter adalah
jenis vegetasi terpenting meliputi 12% kawasan TNGL. Tercatat ada 105 spesies
mamalia di dalam TN yang mewakili 60% spesies yang ada di seluruh Sumatra,
banyak diantaranya terancam di mana-mana. Keberadaan TNGL ini mendukung
populasi akhir dari badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) yang kini jumlahnya
diperkirakan tinggal 130 hingga 200 ekor serta populasi mamalia besar lain yang
penting seperti: harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae), macan dahan (Neofelis
nebulosa), kucing hutan (Prionailurus bengalensis), kucing emas (Catopuma temminckii),
orangutan (Pongo abelii), ungko lengan putih (Hylobates lar), monyet langur Thomas
(Presbytis thomas), anjing liar Asia (Cuon alpinus), beruang madu (Helarctos malayanus),
kambing hutan Sumatra (Capricornis sumatraensis), dan gajah Asia (Elephas maximus).
Selain itu juga terdapat sekitar 325 spesies burung yang mewakili 60% dari total
spesies yang ada di Sumatra (ACB, 2010; Kelman, 2013).
Ancaman utama TNGL antara lain penebangan liar terorganisasi, berskala besar;
buruknya pengelolaan konsesi hutan di perbatasan TN; perambahan untuk lahan
pertanian oleh petani kecil; konversi hutan-hutan di sekitarnya untuk lahan perkebunan
dan transmigrasi; konstruksi jalan di dalam dan di sekeliling TN; pembangunan
perkebunan kelapa sawit; perburuan mamalia yang dilindungi, khususnya harimau
dan gajah Sumatra; para pengungsi, yang harus mengungsi di kawasan ini akibat
konflik bersenjata antara Militer Indonesia/ABRI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
TN juga dikelilingi oleh sekitar 320 desa (Sapto Aji, pers. comm, 2015).
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Kotak 2.2. Ekosistem Leuser
Status Kawasan Ekosistem Leuser (2,1 juta) diatur oleh Undang-Undang No.26 tahun
2007 tentang Perencanaan Tata Ruang Nasional. Dalam detil implementasi Undangundang ini, PP No.26 tahun 2008, Ekosistem Leuser ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis, sebuah kawasan yang penting secara nasional, terutama untuk alasan ekonomi
dan lingkungan. Ekosistem Leuser menjadi zona penyangga penting di sekeliling TN
dan dikukuhkan oleh Program Pembangunan Leuser. Konsekuensinya adalah aktivitas
apapun yang dilakukan di dalam Ekosistem Leuser menjadi ilegal yang tidak secara
langsung berkaitan dengan perlindungan atau restorasi ekosistem, status perlindungan
paling kuat yang dimungkinkan dalam hukum di Indonesia. Selain itu, perencanaan tata
ruang di tingkat kabupaten dan provinsi sudah sesuai dengan peraturan dari Jakarta,
dan batas ekosistem Leuser telah disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal
di sepanjang pinggiran TN. Ancaman utama terhadap ekosistem adalah penebangan
liar berskala besar, perburuan, perambahan untuk lahan pertanian oleh para petani
kecil, kegiatan penebangan yang merusak, konversi hutan di sekitarnya untuk lahan
perkebunan dan proyek transmigrasi, dan konstruksi jalan. Melihat adanya kebutuhan
untuk melindungi Ekosistem Leuser secara khusus, Gubernur Aceh, dengan persetujuan
DPRD Aceh, membentuk sebuah badan khusus untuk mengelola Ekosistem Leuser, yaitu
Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL). Diperkirakan sekitar 690.000
orang tinggal di dalam atau berbatasan dengan Ekosistem Leuser.

Sejak 2004 ancaman hilangnya hutan di Aceh semakin meningkat akibat sejumlah
perubahan fundamental. Pertama, konflik masyarakat yang telah berlangsung selama
30 tahun di Aceh berakhir pada Agustus 2005, selama masa itu ada ketidakpastian
politik dan ekonomi yang menghambat investasi. Kedua, tsunami pada 2004 yang
menimbulkan bencana kemanusiaan dan infrastruktur yang memerlukan upaya
rekonstruksi besar-besaran dan menyebabkan tingginya permintaan akan kayu.
Akibatnya, laju deforestasi meningkat secara dramatis di Aceh, dari sekitar 20.000
ha per tahun menjadi sekitar 130.000 ha per tahun pada 2005-2006 atau mencapai
laju deforestasi 3,6%. Keterlibatan polisi dan militer dalam penebangan liar juga
sudah dilaporkan. TNGL hanya memperoleh dukungan minim untuk penegakan
hukum dari pemerintah daerah yang sangat tidak senang akan luasnya proporsi
kawasan mereka yang dikuasai oleh TN, meski lahan TN yang curam dan tidak subur
tidak cocok untuk pertanian dan penebangan berkelanjutan. Perambahan liar dan
penebangan liar di dalam TN terus meluas dan secara nyata tidak dihambat oleh
upaya pelarangan apapun (Kelman, 2013).

TN Kerinci Seblat (TNKS)
TNKS membentang seluas 1.389.510 ha dan mewakili kawasan terbesar hutan primer
tak terjamah di Sumatra (Gambar 7; Kotak 2.3). TNKS adalah TN terbesar di Asia
Tenggara dan juga ditetapkan sebagai TN Warisan Asean/Asean Heritage Park (AHP,
1984). TN ini melindungi sungai-sungai yang mengaliri Provinsi Jambi yang penting
secara ekonomi.
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Membentang di sepanjang rantai gunung berapi Bukit Barisan sepanjang hampir
350 km dari selatan ke utara dengan lebar maksimum sekitar 70 km dan mengelilingi
cekungan lembah gunung yang berpenduduk padat, yang merupakan bagian dari
pusat retakan lembah rangkaian Bukit Barisan. Cekungan seluas 70 km panjang dan
25 km lebar tersebut membentang di ketinggian antara 900 m dan 1.300 m dpl.
Lembah Kerinci terdiri dari dataran aluvial, di mana juga terdapat Danau Kerinci
seluas 41 km2 dengan kedalaman 110 m. Di selatan, TN terbagi mulai dari lembah
Lebong di Bengkulu oleh garis vulkanik yang mengelilingi Gunung Sumbing (2.507 m)
dan Gunung Masurai (2.935 m) dan di ujung utara dari lembah lateral di sekitar
Muara Labuh dekat Gunung Kerinci. TN ini memiliki lebih dari 20 lahan basah yang
unik, termasuk danau vulkanik dan hutan rawa gambut. TN ini juga memiliki beberapa
puncak utama: Gunung Kerinci, sebuah gunung berapi yang aktif dan merupakan salah
satu dari gunung tertinggi di Indonesia (3.804 m), Gunung Pantaicermin (2.690 m),
Gunung Tujuh (2.604 m), Gunung Terembung (2.577 m), Gunung Rasam (2.566 m),
Gunung Boleng (2.560 m), dan Gunung Raya (2.543 m). Di sebelah timur Bukit Barisan
bentang alam menurun menuju dataran pedalaman, sementara di barat lereng yang
menurun menuju pantai sangat curam. Proses morfologi sesuai tipikal dari cuaca tropis
yang lembab telah membentuk relief TN. Tanah yang sangat dipengaruhi cuaca
dan tingginya curah hujan menyebabkan erosi yang serius dan sering terjadi tanah
longsor. Akibatnya, reliefnya dicirikan oleh lereng yang miring dan dasar lembah
yang relatif datar, membentuk tipikal ‘gulungan bukit’ di dataran rendah dan zona
berbukit (Werner, 2001).

Gambar 7. TN Kerinci Seblat
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Kotak 2.3. Sejarah dan status hukum TNKS3
Sebelum penetapannya sebagai TN, TNKS adalah kawasan hutan dengan status yang
berbeda, misalnya hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa. Pada 1921, saat
negara ini masih berada di bawah Pemerintah Belanda, status cagar alam diberikan
kepada hutan Indrapura dan Bayang (205.550 ha) di Pesisir Selatan, dan Kabupaten
Solok. Pada tahun yang sama, hutan Merangin Alai di Bungo Tebo dan Kabupaten
Sarko (24.287 ha) diberi status hutan lindung, dan hutan Sangir, Jujuhan dan Kambang
di Solok, Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan (40.800 ha) diberi status hutan
produksi/hutan produksi terbatas. Selanjutnya, pada 1929, hutan Vick van Inderapura
dan Bukit Tapan di Kerinci dan Kabupaten Bungo Tebo (279.550 ha) diberi status cagar
alam. Status hutan lindung diberikan pada 1936 untuk hutan Batanghari I, Lubuk Nyiur
dan Kambang (129.580 ha) di Kabupaten Pesisir Selatan.
Di bawah Pemerintah Indonesia, hutan Rawas Ulu Lakitan di Kabupaten Musi Rawas
(281.120 ha) menerima status suaka margasatwa pada 1979. Sepanjang 1980 dan
1981, hutan Bukit Kayu Embun dan Bukit Gedang di Kabupaten Bengkulu Utara dan
Rejang Lebong (154.750 ha) juga menerima status suaka margasatwa. Pada 1982
sesudah survei lapangan ekstensif yang dilakukan sebelumnya oleh FAO dan PHPA
(sekarang PHKA, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam), di
bawah Kementerian Kehutanan, hutan-hutan ini di bawah status berbeda di kawasan
Kerinci Seblat dinominasikan sebagai TN oleh Kementerian Pertanian.
Sesudah penetapan kawasan TN Kerinci Seblat oleh Menteri Kehutanan melalui
Undang-undang No.192/Kpts-II/1996 tertanggal 1 Mei 1996, kemudian TN Kerinci
Seblat didelineasi di lapangan dengan penandatanganan Penetapan Batas/Minutes
Boundary di setiap provinsi. Berdasarkan penetapan ini, luas kawasan TNKS adalah
1.375.349,867 ha yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui UU
No.901/Kpts-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembentukan kawasan
TN Kerinci Seblat yang berlokasi di Provinsi Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan,
dan Bengkulu seluas 1.375.349,867 ha. Dalam perkembangan selanjutnya, perluasan
TNKS mencakup 14.160 ha hutan produksi di Sipurak Hook, Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi. Perubahan luasan TNKS ini ditetapkan melalui Undang-undang Menteri
Kehutanan No. SK.420/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004.
3

Kerinci-Seblat memiliki beragam habitat sesuai dengan ketinggiannya. Hutan dataran
rendah yang selalu hijau adalah yang terpenting dari perspektif konservasi, namun
juga paling terancam. Mamalia penting yang terdapat di kawasan TNKS antara
lain harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae), gajah Sumatra (Elephas maximus
sumatranus), Siamang (Hylobates syndactyllus), owa (Hylobates agilis), tapir (Tapirus
indicus), dan kelinci Sumatra (Nesolagus netscheri). Hampir semua mamalia ini dan
burung-burung ditemukan di hutan kanopi tertutup di ketinggian di bawah 1.000
meter, di mana perambahan justru paling parah.
3 PHKA 2003 dan WHP 2014.
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Ancaman utama terhadap TNKS antara lain: pembangunan jalan, perburuan satwa
liar, perambahan untuk lahan pertanian, migrasi ke dalam TN, penebangan liar,
pertambangan, pengumpulan hasil hutan bukan kayu, pembangunan energi panas
bumi dan pertambangan4. TN juga dikelilingi oleh sekitar 420 desa (David pers.
comm, 2015).

TN Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
TNBBS adalah kawasan lindung ketiga terbesar di Sumatra (356.800 ha) (Gambar
8). TNBBS ditetapkan sebagai suaka margasatwa pada tahun 1935 dan menjadi
TN pada tahun 1982 (Kotak 2.4). Terletak di barat daya Pulau Sumatra, tempat
ini menjadi bagian dari provinsi Lampung (79,12%) dan Bengkulu (20,88%). TN
ini membentang sepanjang 150 km di rangkaian pegunungan Bukit Barisan, dan
tersusun dari topografi yang berbeda mulai dari garis pantai di selatan hingga hutan
pegunungan di utara. TN ini menyempit bentuknya, dengan garis keliling sepanjang
700 km (Kinnaird et al., 2003) dan dibatasi oleh sekitar 190 desa (WCS, WWF and
YABI 2015), pertanian, dan perkebunan yang terbilang sangat padat penduduknya.
Satu fungsi penting dari TN ini adalah fungsi hidro-orologisnya sebagai sistem
pendukung kehidupan. TN ini merupakan kawasan penyangga dan membentang di
kawasan hulu dari 181 sungai, di mana 91 sungai mengalir ke hilir dan digunakan
oleh masyarakat di tiga provinsi (Lampung, Bengkulu, dan Sumatra Selatan) untuk
mendukung kebutuhan pertanian, mikro-hidro, dan perikanan.
TN ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, keindahan pemandangan
alam, dan fenomena alam yang memiliki potensi untuk berbagai bidang seperti ilmu
pengetahuan, pendidikan, mendukung budidaya dan peternakan, serta ekowisata.
TN ini terdiri dari ekosistem yang berkesinambungan mulai dari hutan pantai (1%),
hutan hujan dataran rendah (45%), hutan hujan pegunungan (34%), hutan hujan
pegunungan menengah (17%), hingga hutan pegunungan dataran tinggi (3%).
Dengan ekosistemnya yang sangat beragam, TN ini menjadi habitat yang ideal
bagi tak kurang dari 514 spesies tanaman, 126 spesies anggrek, 26 spesies rotan,
dan 15 spesies bambu, termasuk bunga terbesar (Rafflesia sp.) dan bunga tertinggi
(Amorphophalus sp.) di dunia (Kinnaird et al., 2003).
Hilangnya hutan merupakan ancaman terbesar bagi konservasi TNBBS. Hilangnya
tutupan hutan yang dramatis disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penebangan
liar dan konversi menjadi lahan pertanian oleh para perambah oportunis dan mereka
yang tiba di lokasi melalui program transmigrasi resmi, pembangunan perkebunan
dan kebakaran hutan (Sunderlin et al., 2001). Gaveau et al. (2009) melaporkan
harga kopi, penegakan hukum, dan kemiskinan desa merupakan penyebab utama
deforestasi dan perambahan di Sumatra Barat Daya, termasuk di kawasan TNBBS.
4 Menurut Undang-undang No.21/2014 tentang panas bumi: regulasi, perizinan, dan peluang
investasi bahwa panas bumi bukanlah suatu proses penambangan, namun ini tidaklah sama dengan
pemanfaatan lahan untuk WHP
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Gambar 8. TN Bukit Barisan Selatan5

Kotak 2.4. Sejarah dan status hukum TNBBS5
Sejarah berdirinya TNBBS dimulai pada 1935, ketika pemerintah kolonial Belanda
memberikan status suaka margasatwa bagi kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai
Sumatra Selatan 1 (atau SS1). Pada 1 April 1979, di bawah Pemerintah Indonesia,
status suaka margasatwa kawasan ini digantikan dengan status cagar alam. Pada
1982, melalui Keputusan Menteri Pertanian, kawasan ini diberi status TN. Nama Bukit
Barisan Selatan diberikan pada 1984. Keputusan Menteri Kehutanan No.71/KptsII/1990 tertanggal 15 Februari 1990 menetapkan Cagar Alam Laut Bukit Barisan
Selatan, meliputi kawasan seluas 21.600 ha. Sejak saat itu, cagar alam laut telah
menjadi bagian integral TNBBS dan berada di bawah manajemen TNBBS.
TNBBS ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
No.736/MENTAN/X/1982 tertanggal 14 Oktober. Keberadaan TN diperkuat oleh
Keputusan Menteri Kehutanan No.096/Kpts-II/1984 tertanggal 12 Mei 1984, yang
mengubah namanya dari TN Sumatra Selatan 1 (SS1) menjadi TN Bukit Barisan
Selatan. TNBBS mencakup kawasan seluas 356.800 ha. Kawasan dan batas TN tak
pernah berubah sejak kawasan ini ditetapkan sebagai suaka margasatwa di bawah
pemerintah kolonial Belanda pada 1935. Di bawah Keputusan Menteri Kehutanan
No.71/Kpts II/1990 tertanggal 15 Februari 1990, Cagar Alam Laut (CAL) dimasukkan
dalam manajemen TNBBS.
5

PHKA 2003
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Tren Perambahan
Kegiatan perambahan telah memperburuk kegiatan lain seperti perburuan harimau
dan badak, serta penebangan liar, yang merajalela, terutama di dalam dan di luar
kawasan lindung/Protected Area (PA). TRHS menunjukkan bukti sedang berlangsungnya
perambahan besar-besaran untuk lahan pertanian. Perambahan khususnya untuk tujuan
pertanian merupakan ancaman terbesar yang berlangsung di tiga taman nasional
(TNGL, TNKS, dan TNBBS) yang merupakan kekayaan warisan dunia ini.

Perambahan di TNGL
Perambahan pinggiran TN yang paling serius seperti di Langkat, Sekundur, dan
Lembah Alas, terkait dengan sistem operasi perusahaan kayu kecil (penyewa HPHH),
yang paling aktif pada periode 1976-1988. Perambahan di kawasan ini, seperti
di Simpur, Marpunge, Jumalada, Sei Kerapuh, Sei Lepan, dan Sei Minyak, terutama
dilakukan oleh kelompok atau perorangan yang bertujuan untuk mengubah kawasan
di dalam TN untuk pertanian.
Pada 2014, kawasan perambahan di TNGL meningkat 121,9% dibanding 1990
sementara kawasan perambahan pada 1990 adalah 19.151 ha dan pada 2014
menjadi 42.488 ha. Kawasan perambahan di TNGL lebih rendah dibanding kedua TN
lainnya. Tren dan perubahan perambahan di TNGL sepanjang 1990-2014 disajikan
pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Perubahan tutupan lahan kumulatif di TNGL (ha), 19990-2014
Kelas Tutupan Lahan
Lahan kosong
Pertanian Lahan Kering
Kebun Campuran
Perkebunan Kelapa Sawit
Sawah
Perkebunan Karet
Semak belukar
Semak Rawa
Total

1990
182
4,401
1,951
6,656
1,120
228
934
1,244
16,715

2000
396
8,078
3,585
7,744
1,123
314
951
1246
23,436

2010
711
14,218
6,522
8,370
1,124
694
951
1,247
33,837

2014
813
18,027
9,673
8,430
1,124
881
951
1,247
41,145

Mencermati Tabel 2.1, perubahan tutupan lahan yang dominan di TNGL adalah untuk
Pertanian Lahan Kering (18.027 ha), diikuti oleh kebun campuran/MTC (9.673 ha) dan
perkebunan kelapa sawit/OPL (8.430 ha). Lihat Gambar 9. Perambahan terbesar
terjadi di Aceh Tenggara (20.722 ha) dan diikuti oleh Kabupaten Langkat (8.911 ha)
dan Kabupaten Gayo Lues (7.462 ha), di mana kawasan perambahan terbesar terdapat
di sepanjang jalan yang melintasi TN (Lihat Gambar 10 dan Lampiran 4.). Kawasan
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Kelas Perubahan Penutupan Lahan

perambahan di Kabupaten Langkat terpusat di Kecamatan Besitang sebagai dampak
tak terpecahkannya kolonisasi di TN oleh para pengungsi Aceh pada akhir 1990an hingga sekarang. Tren perambahan di TNGL sepanjang 1990-2014 berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No.276/kpts-VI/1997 disajikan pada Gambar 11.
Pertanian Lahan Kering

18,027

Kebun Campuran

9,673

Perkebunan Kelapa Sawit

8,430

Semak Rawa

1,247

Sawah

1,124

Semak belukar

951

Perkebunan Karet

881

Lahan kosong

813
0

5,000

10,000

15,000

20,000

Luas (ha)

Gambar 9. Perubahan tutupan lahan TNGL, 1990-2014

1990

2000

2010

2014

Gambar 10. Sejarah perubahan tutupan lahan di TNGL
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Sepanjang 1990-2000 laju perambahan mencapai 549 ha/tahun, sepanjang 20002010 laju perambahan meningkat menjadi 1.460 ha/tahun, dan menurun menjadi
325 ha/tahun sepanjang 2010-2014. Lihat Tabel 2.7.
Luas Perambahan (ha)
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25,000
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Gambar 11. Tren perambahan di TNGL, 1990-2014

Perambahan di TNKS
TNKS rentan terhadap perambahan karena bentuknya yang memanjang dan tidak
beraturan. Menjaga dan berpatroli di perbatasan sepanjang 2.600 km adalah tugas
yang tidak ringan bagi pengelola taman nasional. Terlepas dari sejarah panjang
pembentukan TN, di banyak tempat masyarakat belum menghormati batas TN. Pada
kasus lain, masyarakat yang tidak tahu telah merambah ke dalam TN atau sudah
bermukim di dalam TN sebelum TNKS ditetapkan. Banyak orang membudidayakan
tanaman dan membangun rumah pada lahan di dalam kawasan TN, baik di sepanjang
perbatasan bahkan kadangkala hingga jauh ke dalam kawasan TN.
Total kawasan perambahan di TNKS pada 2014 (130.322 ha) hampir dua kali
lipat dibanding tahun 2000 (73.090 ha), sesudah TNKS ditetapkan sebagai taman
nasional (1996). Tren dan perubahan perambahan di TNKS sepanjang 2000-2014
disajikan pada Tabel 2.2. Laju perambahan terus-menerus meningkat sejak 1990
hingga 2014. Pada 1990-2000, laju perambahan adalah 847 ha/tahun, sepanjang
2000-2010, sesudah penetapan TNKS laju perambahan meningkat sedikit menjadi
1.414 ha/tahun, dan kemudian meningkat tajam mulai dari 2010 ke 2014 (10.773
ha/tahun). Kawasan perambahan terluas di TNKS terdapat di Kabupaten Kerinci
(27.799 ha), dan diikuti oleh kabupaten lain seperti: Kabupaten Rejang Lebong
(26.529 ha), Lubuk Linggau (17.667 ha), Solok (15.738 ha), Pesisir Selatan (15.312
ha), dan Musi Rawas (11.883 ha), lihat Gambar 14 dan Lampiran 4.
Mencermati Tabel 2.2 dan Gambar 12 perubahan tutupan lahan antara 1990 hingga
2014 didominasi oleh kebun campuran (89.486,75 ha). Pembukaan lahan untuk
perkebunan dan kebun kayu manis (Cassiavera6) di Kerinci, Merangin, dan kabupaten
6 Cassia Vera (Cinnmomum burmannii, Lauraceae). Dekat dengan C. zeylanicum, kayu manis asli, dan
juga dibudidayakan untuk kulit aromatiknya.
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lain telah menjadi salah satu format utama perambahan. Hasil citra satelit menunjukkan
bahwa pembukaan hutan telah terjadi di banyak kawasan di dalam TN, khususnya
pada lahan yang relatif datar yang berbatasan dengan kawasan pemukiman. Hanya
pada lokasi yang kelerengan sangat curam perambahan cenderung lambat (PHKA,
2003). Perambahan bagian kawasan yang lebih besar terjadi dalam sepuluh tahun
terakhir, ini juga ditunjukkan oleh peningkatan laju perambahan antara 2000 hingga
2014. Penyekatan batas kabupaten dan ekspansi pembangunan kabupaten (jalan
dan infrastruktur) telah diikuti oleh meningkatnya perambahan. Tren perambahan di
TNGL sepanjang 1990-2014 disajikan dalam Gambar 13.
Tabel 2.2. Perubahan tutupan lahan kumulatif di TNKS 1990-2014
Kelas Tutupan Lahan
Lahan Kosong
Perkebunan: karet,
coklat, kelapa
Pertanian Lahan Kering
Kebun Campuran
Sawah
Semak
Pemukiman
Semak Rawa
Hutan Tanaman Industri
Total

1990*
29

2000
29

2010
29

2014
949

170

339

339

2,924

10,203
37,025
134
14,126
35
2,544
356
64,620

15,080
39,065
134
15,509
35
2,544
356
73,090

24,561
41,097
134
18,138
35
2,544
356
87,232

12,655
89,487
176
21,178
53
2,544
356
130,322

Kelas Perubahan Penutupan Lahan

* = sebelum penetapan TNKS
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Gambar 12. Perubahan tutupan lahan TNKS, 1990- 2014
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Gambar 13. Tren perambahan di TNKS, 1990-2014
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Gambar 14. Sejarah perubahan tutupan lahan di TNKS
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Perambahan di TNBBS
Provinsi Lampung, di mana sebagian besar TNBBS berlokasi, adalah gerbang utama
transportasi darat dari Jawa ke Sumatra. Perekonomian setempat sangat bergantung
pada sektor pertanian dan perkebunan. Provinsi ini mensuplai produk pertanian ke
banyak kota besar di Indonesia. Selain itu, provinsi ini juga sangat terkenal sebagai
zona ekspor kopi. Lampung memiliki tempat istimewa dalam sejarah transmigrasi
di Indonesia. Inilah tempat pertama penerapan kebijakan kolonisasi Belanda yang
ditujukan untuk memindahkan pertumbuhan populasi yang tinggi di Jawa keluar pulau.
Transmigrasi pertama ke Lampung yang disponsori pemerintah berlangsung pada
1905. Setelah itu tempat ini tetap menjadi tujuan program transmigrasi Indonesia
pada periode 1970-an. (Safitri, 2006).
Titik balik utama migrasi memasuki Lampung terjadi pada 1977 ketika harga di
pasar international untuk kopi robusta (Coffea robusta)7 mencapai puncaknya, yang
memicu migrasi spontan besar-besaran ke kawasan pegunungan di selatan Sumatra
dan menyebabkan berkembangnya deforestasi besar-besaran di pinggiran TNBBS
di bagian timur. Antara 1976 dan 1982, sekitar 195.000 ha kawasan dibuka dan
diubah menjadi perkebunan kopi yang diduga dilakukan oleh sekitar 100.000
imigran, terutama yang berasal dari Jawa. Laju deforestasi sangat erat hubungannya
dengan harga kopi lokal. Pada akhir abad ke dua puluh semua kawasan hutan yang
mudah diakses, meskipun masih berstatus hutan lindung, hingga ke bagian timur TN
telah diubah menjadi perkebunan kopi (Gaveau et al., 2009).
Deforestasi di kawasan yang kini dikenal sebagai TNBBS dimulai pada 1960-an.
Analisis citra mendukung penemuan ini yang menunjukkan bahwa sebelum 1972
tutupan hutan TNBBS telah hilang 46.100 ha, mewakili kehilangan sebesar 13% di
kawasan TNBBS (356.800 ha). Sejak 1972 hingga 2006, deforestasi di TNBBS ratarata mencapai 0,64% per tahun. Tutupan hutan yang hilang dari TNBBS adalah
67.225 ha dari hutan asli seluas 310.670 ha yang tersisa pada 1972, mewakili 21%
kehilangan dari 1972 hingga 2006. Analisis citra mengindikasikan bahwa mayoritas
(80%) konversi hutan berasal dari pembangunan pertanian dan dimulai dari kawasan
penyangga TNBBS masuk ke dalam TN (Suyadi, 2011). Kusworo (2000); Verbist dan
Paya (2004) mencatat bahwa konflik atas kepemilikan lahan antara kelompok lokal
berbasis di Lampung dengan pemerintah dan konflik antara lembaga-lembaga
pemerintah telah memperparah perambahan.

7 Preferensi kopi sebagai komoditas utama terkait dengan beragam faktor: tanah dan iklim cocok,
bibit mudah didapat, tanaman yang dibudidayakan tidak terlalu rentan terhadap hama; sudah mulai
berproduksi hanya dalam 3 tahun, mudah disimpan dan dipindahkan; harga bervariasi tetapi tidak
pernah terlalu rendah dalam jangka waktu lama, dan mudah dijual karena banyak pembelinya. Menurut
tipe perambahan, kopi dibudidayakan sebagai tanaman monokultur, bagian dari sistem agroforestri
yang kompleks, atau cukup ditanam dengan coklat atau beragam pohon buah-buahan. (Levang, et. al.,
2012).
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Bertambahnya kawasan perambahan dari tahun 1982 hingga 2000 terutama
disebabkan oleh ekspansi perkebunan kopi robusta berbasis masyarakat di TN.
Lahan yang dibuka untuk produksi kopi meningkat 28% di Lampung antara 1996
dan 2001 (O’Brien, 2001). Ekspansi tersebut akhirnya mencapai batasnya seiring
dengan menyusutnya kawasan yang cocok untuk budidaya kopi serta turunnya
harga kopi dunia. WWF (2007) melaporkan, diperkirakan 28% (atau 89.224 ha)
tutupan hutan asli TN telah rusak sebagai akibat dari pembangunan perkebunan
kopi, 60% dari kawasan perambahan itu atau 55.042 ha sekarang adalah lahan
pertanian aktif, sementara sisanya yang 33.822 ha adalah hutan sekunder, semak,
atau padang rumput. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 20.000 ton dari total
sekitar 285.000 ton kopi robusta yang diproduksi di Lampung ternyata ditanam
secara ilegal di dalam TNBBS. Ini mewakili 4% dari keseluruhan produksi tahunan
kopi robusta (Gaveau et al., 2009).
Mencermati Tabel 2.3 dan Gambar 15 mengindikasikan bahwa perkebunan
monokultur/CPL (termasuk perkebunan kopi) adalah penyebab perubahan tutupan
lahan terbesar di TNBBS hingga 2014 dengan total kawasan 36.489 ha, diikuti oleh
pertanian lahan kering (15.521 ha) dan kebun campuran (11.182 ha). Kawasan
perambahan terbesar di TNBBS terdapat di Kabupaten Lampung Barat (34.500 ha)
dan Pesisir Barat (31.002 ha). (Lihat Gambar 16 dan Lampiran 4). Laju perambahan
terus meningkat dari 1980-an hingga 2000, kemudian menurun tajam dari 2000 ke
2014 (Gambar 17 dan Tabel 2.7). Sesudah krisis ekonomi Asia yang mulai terjadi
pada 1997, laju deforestasi di TNBBS meningkat secara tajam sebesar 13% per
tahun, dibandingkan dengan laju deforestasi antara 1972-1996 yang sebesar
9,09% per tahun (Suyadi, 2011).
Tabel 2.3. Perubahan tutupan lahan kumulatif di TNBBS (ha), 1990-2014
Kelas Tutupan Lahan
Lahan Kosong
Perkebunan: karet, coklat,
kelapa
Pertanian Lahan Kering
Kebun Campuran
Sawah
Semak
Pemukiman
Semak Rawa
Badan Air
Total

24

1990
1,677

2000
186

2010
218

2014
230

18,470

24,958

27,428

36,489

8,563
7,767
67
8,615
0
67
383
45,609

816
16,844
65
24,738
70
383
0
68,059

13,860
15,259
100
16,072
0.3
67
509
73,512

15,521
11,182
102
12,121
23
67
499
76,233

Kelas Perubahan Penutupan Lahan
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Gambar 15. Perubahan tutupan lahan TNBBS, 1990-2014
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Gambar 16. Sejarah perubahan tutupan lahan di TNBBS
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Gambar 17. Tren perambahan di TNBBS, 1990-2014

Pola Perambahan di TRHS
Pola perambahan dari setiap TN adalah spesifik dan sangat ditentukan oleh
meningkatnya permintaan komoditas pertanian, aksesibilitas lahan, khususnya
kemudahan untuk mengakses jalan dan kecuraman/kemiringan lereng. Linkie et.al.,
(2009), berdasarkan penelitian mereka di TNKS menyatakan bahwa aksesibilitas
hutan, dengan hutan lebih dekat ke pemukiman, hingga pinggir hutan, pada ketinggian
yang lebih rendah dan pada lahan yang lebih datar tampaknya memiliki peluang
lebih besar untuk dibuka sebagai lahan pertanian. Akumulasi perambahan sepanjang
1990-2014 di TRHS disajikan pada Tabel 2.4. dan Tabel 2.5.
Mencermati Tabel 2.4, seluas 247.798 ha kawasan TRHS telah dirambah hingga
2014 (sekitar 10% dari kawasan TRHS). Kawasan perambahan terluas terdapat
di TNKS, yaitu seluas 130.322 ha atau 52,6% dari total perambahan di TRHS, luas
perambahan urutan kedua adalah TNBBS (74.988 ha, 30,3%), dan urutan ketiga
adalah TNGL (42.488 ha atau 17,1%) (Gambar 18). Laju perambahan tahunan
tertinggi juga terdapat di TNKS (2.737 ha/tahun), diikuti oleh TNBBS (1.240 ha/
tahun), dan TNGL (972 ha/tahun).
Tabel 2.4. Akumulasi perambahan di tiga TN dalam TRHS, 1990-2014
TN
TNGL
TNBBS
TNKS
Total

Luas areal perambahan (ha)
1990
2000
2010
2014
19,151
24,641
39,240
42,488
45,223
67,671
72,999
74,988
64,620 *
73,090
87,232
130,322
128,995
165,402
199,470
247,798

* = sebelum penetapan TNKS
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Laju perambahan
1990-2014 (ha/tahun)
972
1,240
2,738
4,950
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Tabel 2.5. Persentase perambahan di tiga TN dalam TRHS, 1990-2014

TN

Total areal TN
(ha)

TNGL
TNBBS
TNKS
Total

838,872
356,800
1,389,510
2,585,182

Total
perambahan
(ha)
42,487
74,988
130,322
247,798

Persentase
perambahan
terhadap
kawasan TN
(%)
5.0
21.0
9.4

Persentase
Persentase
perambahan
terhadap total
terhadap
perambahan
kawasan TRHS
(%)
(%)
1.6
17.1
2.9
30.3
5.0
52.6
9.5
100.0
TNKS

TNKS

TNBBS

TNBBS

972.4 ha/yr

42,487.8 ha

TNGL

TNGL
130,322.2 ha

2,737.6 ha/yr
1.240,2 ha/yr

74,988 ha

A

B

Gambar 18. Kawasan perambahan di TRHS (A) dan laju kawasan perambahan, 1990-2014 (B)

Sangat penting untuk memahami preferensi akan kondisi lahan bagi perambah. Seperti
diperlihatkan pada tabel 2.6 dan gambar 19, perambahan terbesar terdapat di
lahan yang bertopografi datar hingga landai (0 – 25%), sementara 23,2% terdapat
di kawasan miring (25-40%), dan hanya 12,1% terdapat di daerah kelerengan
yang curam atau sangat curam (> 40%). Ini dapat dimengerti mengingat kawasan
perambahan terbesar dimanfaatkan untuk tujuan pertanian komersial. Kinnaird dkk.
(2003), berdasarkan penelitian perambahan di TNBBS menyimpulkan bahwa hutan
dataran rendah lebih cepat hilang dibanding hutan pegunungan/dataran tinggi
(dengan faktor 6) dan hutan di kelerengan yang tidak terlalu miring lebih cepat hilang
daripada hutan di kelerengan yang curam. Syukurlah areal TRHS yang didominasi
oleh lahan miring, mengarah pada mendatarnya laju perambahan seiring dengan
habisnya kawasan yang cocok untuk pertanian komersial.
Tabel 2.6. Penyebaran kawasan TRHS berdasarkan kemiringan lereng
TN
TNGL
TNKS
TNBBS

0–8%
72,663
78,548
61,429

Total kawasan per kelas kemiringan (ha)
8–15%
15–25%
25– 40%
>40%
65,895
130,591
255,813
559,598
172,534
323,173
436,315
359,435
74,281
84,643
67,248
27,178

Total (ha)
1,084,560
1,370,004
314,779
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Persentase kawasan perambahan terbesar dari kawasan TN adalah TNBBS (21%).
Ini lebih rendah dibanding prediksi Kinnard dkk. (2003) yang menyatakan bahwa
hingga 2010, 70% TN akan menjadi lahan pertanian. Luas kawasan perambahan
setelah TNBBS adalah TNKS (9,4 %), dan TNGL (5%). Berdasarkan penemuan ini,
fragmentasi/degradasi TN yang tertinggi terjadi di TNBBS. Ini dapat dimengerti
mengingat medan TNBBS didominasi oleh lereng yang landai (8% - 40%), berlawanan
dengan TNGL yang didominasi kelerengan yang sangat curam (>40%), sementara
TNKS didominasi oleh kelerengan yang curam (> 25%).

Derajat kemiringan lereng

Berlawanan dengan TNBBS, TNGL mengalami fragmentasi hutan lebih sedikit; ini
mengindikasikan lebih rendahnya persentase perambahan hutan (5% vs 21%) dan
juga tren mendatarnya laju perambahan tahunan (Gambar 11). Nyatanya, baik
TNBBS maupun TNGL tampaknya telah mencapai tren stagnan seiring dengan
berkurangnya lahan yang memiliki kelerengan landai, berlawanan dengan TNKS di
mana laju perambahan cenderung meningkat (Gambar 13), karena masih luasnya
lahan dengan kelerengan landai yang mudah diakses untuk pertanian.
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Gambar 19. Penyebaran lahan perambahan berdasarkan kemiringan lereng
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Kesimpulan, Bab 2
Kawasan perambahan terluas terdapat di TNKS, diikuti oleh TNBBS dan TNGL. Hingga
2014, perubahan tutupan lahan terbesar di TNGL disebabkan oleh pertanian lahan
kering yang mencapai 18.027 ha dan diikuti oleh kebun campur dan perkebunan
kelapa sawit dengan total kawasan masing-masing mencapai 9.673 ha dan 8.430
ha. Di TNKS, tutupan lahan terbesar disebabkan oleh kebun campur (89.487 ha), dan
diikuti oleh pertanian lahan kering (12.655 ha) dan perkebunan tanaman komoditi
seperti karet, coklat, kelapa, dsb meliputi kawasan seluas 2.924 ha, sementara
pemanfaatan lahan terbesar di TNBBS hingga 2014 adalah perkebunan tanaman
komoditi (36.489 ha) diikuti dengan pertanian lahan kering (15.521 ha), dan kebun
campur (11.182 ha).
Mencermati Tabel 2.7, dengan membandingkan laju perambahan 1990-2000 dan
2000-2010, ada penurunan laju perambahan yang signifikan di TNBBS setelah TN
dimasukkan sebagai TN Warisan Dunia/World Heritage Park pada 2004, tapi tidak
demikian halnya dengan TNGL dan TNKS. Penyebab utama bisa jadi adalah kualitas
manajemen TNBBS yang telah meningkat, atau mengacu pada analisis di atas, itu
ada kaitannya dengan berkurangnya kawasan yang cocok untuk pertanian karena
hambatan kecuraman kelerengan. Tidak demikian halnya dengan TNGL dan TNKS
di mana kawasan yang sesuai untuk pertanian masih melimpah antara 2000-2014
lihat tabel 2.8.
Dengan membandingkan laju perambahan tahun 2000-2010 dan tahun 2010-2014,
juga ada penurunan laju perambahan yang signifikan di TNBBS dan TNGL sesudah
TRHS dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia “Dalam Bahaya”. Penyebab utama
menurunnya laju perambahan bisa jadi disebabkan oleh meningkatnya intensitas
pengelolaan TN sebagai tanggapan atas Rencana Aksi Darurat/Emergency Action
Plan (EAP, 2007 – 2011, lihat Lampiran 1) atau penyusutan lebih lanjut dari kawasan
yang sesuai untuk lahan pertanian di kedua TN karena hambatan kecuraman
kelerengan. Menariknya, kedua hal itu tidak terjadi di TNKS, di mana tren perambahan
tetap meningkat. Ini mungkin disebabkan oleh masih melimpahnya lahan pertanian
ditambah dengan kompleksitas masalah sosial ekonomi karena panjang dan tak
beraturannya bentuk batas TN.
Tabel 2.7. Laju perambahan tahunan di tiga TN pada tiga periode berbeda
TN
TNGL
TNBBS
TNKS

1990–2000
549
2,245
847 *

2000–2010
1,460
533
1,414

2010–2014
325
199
4,309

* = sebelum penetapan TNKS
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Tabel 2.8. Ringkasan fakta perambahan di TRHS
Fakta
Kawasan perambahan terbesar
Kawasan perambahan terkecil
Laju perambahan tahunan tertinggi
Fragmentasi TN terparah
Fragmentasi TN tidak terlalu parah
Tren laju perambahan menurun (stagnan)
Tren kawasan perambahan meningkat
Perubahan tutupan lahan yang dominan di TNGL
Perubahan tutupan lahan yang dominan di TNKS
Perubahan tutupan lahan yang dominan di TNKS

Keterangan
TNKS
130,322 ha
TNGL
42,488 ha
TNKS
2,737 ha
TNBBS
21% dari kawasan TN
TNGL
5% dari kawasan TN
TNBBS, TNGL
TNKS
Pertanian lahan kering/pertanian
tadah hujan
Kebun campur (Perkebunan
Cassiavera)
Perkebunan tanaman komoditi
(perkebunan kopi)

Kabar baiknya perubahan tutupan lahan terbesar di TNKS adalah untuk kebun
campur/agroforestri berbasis kayu manis (Tabel 2.2.), diharapkan kualitas manajemen
lahannya selaras dengan prinsip konservasi air dan tanah. Namun aksi serius tetap
diperlukan untuk mengubah kondisi yang ada saat ini.
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3. Tinjauan Inisiatif
Anti-Perambahan di TRHS,
1990 - 2014

Kawasan lindung: Konservasi vs. Pembangunan Daerah
Masalah pengelolaan kawasan lindung/Protected Area (PA) di Indonesia merupakan
akibat dari perseteruan antara dua kepentingan berbeda, yaitu kubu para pakar
konservasi dan kepentingan masyarakat umum. Kepentingan para pakar konservasi
adalah melestarikan keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan mempertahankan
fungsi sumber daya alam sebagai sistem pendukung kehidupan, versus kepentingan
publik akan kebutuhan ruang hidup bagi pembangunan ekonomi. Perseteruan dua
kepentingan yang berbeda ini terjadi di tingkat internasional maupun di akar rumput.
Negara-negara yang berbatasan dengan Kutub Utara seperti Amerika dan Eropa yang
sebagian besar merupakan negara maju, terobsesi dengan keindahan warisan bentang
alam, sehingga menganggap kawasan konservasi harus ‘steril’ dari intervensi manusia.
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Ide tersebut kemudian disebarkan ke selatan dunia, terutama di kawasan tropis. Sejak
1980-an, telah dilakukan pendekatan yang umumnya diikuti oleh pemerintah negara
untuk mencegah deforestasi, menurut perkiraan 23% dari bioma hutan tropis lembab
di dunia sekarang dilindungi (Chape et al. 2003). Nyatanya, hingga awal 1980-an,
pemerintah Indonesia lebih tertarik terhadap pembangunan dibanding konnservasi,
dan sedikit saja yang dicapai dalam mencegah penebangan liar dan perambahan di
kawasan lindung. Sepanjang 1970-an, pemerintah Indonesia menghasilkan dana tunai
bagi pembangunan ekonominya melalui penebangan sumber daya hutannya yang luas.
Perubahan kebijakan yang luar biasa terjadi setelah Program Pembangunan TN FAO/
UNDP, dengan diterapkannya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan yang pertama
(Undang-undang No.4/1983 tentang Peraturan Dasar Pengelolaan Lingkungan)
dan Kongres TN Dunia ketiga yang diadakan di Bali pada 1982. Beberapa TN
diumumkan, sebagian ditingkatkan statusnya dari kawasan lindung yang didirikan
sejak masa kolonial Belanda.
Sayangnya, banyak kawasan lindung kehilangan sebagian atau seluruh habitat
alamnya karena dikonversi menjadi lahan pertanian (Gaveu et al., 2008). Adopsi
konsep kawasan lindung di Indonesia telah berjalan lancar selama masa kolonial
hingga akhir 1970-an, di mana kawasan PA dilindungi dari deforestasi anthropogenic
(akibat ulah manusia) berdasarkan keterasingannya dan berdasarkan rendahnya
kepadatan populasi secara umum di sepanjang kawasan yang lebih luas. Namun,
masalah yang menekan tampaknya meledak selama masa reformasi didukung
oleh euforia demokrasi dan kebutuhan mendesak akan lahan untuk mempercepat
pembangunan ekonomi sebagai respon atas tingginya permintaan internasional akan
tanaman yang memberikan pemasukan tunai.
Konflik ini diperparah oleh lambannya respon manajemen kawasan lindung terhadap
pesatnya dinamika politik dan sosial melewati batas kawasan lindung. Contoh, adanya
pola yang belum jelas sampai batas mana masyarakat dilibatkan dalam manajemen
kawasan lindung. Perluasan kabupaten melalui proliferasi/pembelahan sepanjang
era desentralisasi8 telah menyebabkan kawasan jurisdiksi beberapa kabupaten
menjadi tumpang tindih (bahkan hingga 100%) dengan kawasan konservasi. Ini
memicu terjadinya konflik kewenangan antara kabupaten dan manajemen PA.
Selain itu, manajemen kawasan lindung gagal mendemonstrasikan kontribusi ekonomi
nyata dari pelestarian alam untuk menopang mata pencaharian masyarakat atau
menambah Produk Domestik Bruto (PDB) pemerintah daerah.
Konflik atas lahan menguat secara signifikan sepanjang akhir 1990-an, serangkaian
krisis menggoyahkan Orde Baru dan memicu pergolakan besar-besaran serta
reorganisasi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kekeringan, kebakaran, dan
8 Kabupaten (District) dengan cepat menjadi lebih kecil dan lebih banyak jumlahnya pada dekade
setelah reformasi, setelah dilakukan pemekaran, koordinasi dan perencanaan daerah menjadi lebih
ruwet.
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kelaparan di Sumatra ditambah dengan krisis9 ekonomi Asia untuk menghancurkan
kekuasaan rezim Orde Baru, memicu kekacauan dan transformasi. Jatuhnya Soeharto
pada 1998 dan proses berikutnya yaitu cepatnya demokratisasi dan desentralisasi
menjadi otonomi daerah menimbulkan konsekuensi serius terhadap praktik konservasi
di Indonesia.
Desentralisasi telah menciptakan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah lokal,
namun itu digunakan untuk mendorong perilaku mencari keuntungan oleh politisi dan
birokrat lokal, bukan keberlanjutan sumber daya, mata pencaharian yang lebih
baik bagi masyarakat lokal, dan yang terpenting mengklarifikasi hak masyarakat
atas lahan dan hutan. Akibatnya, undang-undang desentralisasi Indonesia, bahkan
jika dianggap sebagai momen mengagumkan bagi perubahan sistem tata kelola,
hanya berdampak kecil bagi hubungan negara dengan masyarakat (Safitri, 2006).
Konsekuensi negatif termasuk rusaknya aturan hukum pada tahun-tahun itu dengan
cepat mengikuti krisis ekonomi dan tumbangnya rezim Soeharto. Di tengah situasi
perekonomian yang amburadul dan iklim politik yang terpecah-pecah di akhir 1990an, banyak rakyat Indonesia melihat bahwa tampaknya tidak akan ada hukuman
terhadap aksi-aksi melanggar hukum tertentu di PA (McCarthy, 2006), pada saat
yang sama keuntungan dari ekspor hasil pertanian/perkebunan meningkat, memicu
terjadinya konversi lahan hutan yang lebih besar menjadi lahan pertanian. Secara
keseluruhan hasilnya adalah meningkatnya kegiatan ilegal di kawasan lindung,
termasuk pertanian, pemukiman, perburuan, dan penebangan liar.
Bab ini mendiskusikan tipologi dan persepsi perambah dan inisiatif anti perambahan
yang telah dilakukan banyak pihak dalam kolaborasi dengan manajemen TN di TRHS
mulai dari 1990-2014, kolaborasi ini sebagian besar dalam bentuk proyek, yang
skalanya bervariasi dari kecil hingga besar, termasuk kegiatan yang dilaksanakan
oleh TN menggunakan budget nasional (APBN). Informasi yang disajikan pada bab
ini merupakan hasil tinjauan pustaka yang didukung oleh informasi yang dikumpulkan
dari Focused Group Discussion (FGD) di tiga TN.

Tipologi dan persepsi perambah
“Perambah” adalah masyarakat yang secara ilegal menanami lahan di dalam kawasan
TN. Mereka mungkin hidup dan bercocok tanam berbatasan dengan kawasan TN
atau tinggal di desa-desa yang berdekatan dengan TN di mana setidaknya ada
sebagian lahan yang mereka kuasai di dalam TN. (Levang et.al., 2012). Karakteristik
perambah bervariasi antar kawasan dan bisa dikategorikan menjadi 5 tipe, yaitu:
penduduk asli tanpa lahan, migran lokal, imigran jawa, migran miskin tanpa lahan,
dan oportunis yang licik. Lihat Tabel 3.1.
9 Mulai pertengahan 1997, mata uang Asia melemah nilai tukarnya terhadap dolar AS, mengakibatkan
krisis ekonomi yang tak pernah terjadi sebelumnya meluas di kawasan ini. Di antara negara Asia yang
terkena dampaknya, tak ada yang bernasib lebih buruk dibanding Indonesia.
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Tabel 3.1. Tipologi Perambah di TRHS
Perambah

Penduduk
asli tanpa
lahan

Migran
Lokal

Imigran
Jawa
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Karakteristik
Tipe 1
Asal
Asli
Kehadiran mereka di dalam dan
Jauh sebelum penetapan TN
di sekitar TN
Motif
Kemiskinan yang sangat tinggi
Jenis pertanian/ usaha
Tanaman pangan subsisten
Kesadaran melanggar hukum
Sebagian besar tidak menyadari
Memindahkan dan mengurangi lahan
Dampak negatif penetapan TN
pertanian
Kebijaksanaan lokal untuk hidup
Memegang kebijaksanaan lokal
harmonis dengan hutan
Tipe 2
Imigran masyarakat asli dari
Asal
kabupaten, provinsi, atau pulau yang
sama
Kehadiran mereka di dalam dan
Kebanyakan sesudah penetapan TN
di sekitar TN
Motif
Peluang ekonomi yang menarik
Tanaman perkebunan (kopi, coklat,
Jenis pertanian/ usaha
kayu manis, tanaman iklim sedang,
karet, dan kelapa sawit)
Kesadaran melanggar hukum
Sebagian besar sadar
Dampak negatif penetapan TN
Tidak ada
Kebijaksanaan lokal untuk hidup
Tidak ada
harmonis dengan hutan
Type 3
Sebagian besar pindahan dari
Jawa selama kolonisasi Belanda*,
Asal
disponsori pemerintah Indonesia atau,
migran spontan bergabung dengan
program yang disponsori pemerintah
Sebagian dari mereka telah berada
di TN jauh sebelum penetapan TN**,
Kehadiran mereka di dalam dan
banyak di antara mereka pindah
di sekitar TN
atau memperluas lahan pertanian
sesudah penetapan TN.
Motif
Peluang ekonomi yang menarik
Tanaman perkebunan (kopi, coklat,
Jenis pertanian/ usaha
kayu manis, tanaman iklim sedang,
karet, dan kelapa sawit)
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Perambah

Karakteristik
Kesadaran melanggar hukum
Sebagian besar sadar
Dampak negatif penetapan TN
Tidak ada
Kebijaksanaan lokal untuk hidup
Tidak ada
harmonis dengan hutan
Tipe 4
Asal
Lokal atau imigran
Kehadiran mereka di dalam dan
Sesudah penetapan TN
di sekitar TN
Motif
Kemiskinan yang sangat tinggi
Migran
Tanaman pangan subsisten dengan
miskin tanpa Jenis pertanian/ usaha
tanaman perkebunan
lahan
Kesadaran melanggar hukum
Sebagian besar sadar
Dampak negatif penetapan TN
Tidak ada
Kebijaksanaan lokal untuk hidup
Tidak ada
harmonis dengan hutan
Tipe 5
Asal
Asli atau migran
Kehadiran mereka di dalam dan
Sesudah penetapan TN
di sekitar TN
Motif
Finansial atau kepentingan politik
Oportunis
Jenis pertanian/ usaha
Spekulan tanah, penebang liar, politik
yang licik
Kesadaran melanggar hukum
Sangat sadar
Dampak negatif penetapan TN
Tidak ada
Kebijaksanaan lokal untuk hidup
Tidak ada
harmonis dengan hutan
* = Kolonisatie adalah program kolonisasi pertanian yang dikembangkan oleh Belanda pada 1905,
ditujukan untuk mengoreksi ketidakseimbangan demografi antara Pulau Jawa dan Sumatra. Disebut
Transmigrasi sesudah kemerdekaan, program ini diperkuat selama era Suharto (Levang et. al., 2012). **=
Dua kawasan di TNBBS, yaitu Way Pamekahan (671 ha) dan Way Haru ((4.900 ha), Bengkunat, Kabupaten
Lampung Barat telah ada sejak lebih dari seabad lalu, jauh sebelum kawasan ini diberi status TN.

Werner (2001), berdasarkan penelitiannya tentang persepsi masyarakat di desadesa yang didominasi oleh penduduk asli tanpa lahan di timur dataran rendah tepian
TNKS (Provinsi Jambi dan Sumatra Barat), menyatakan bahwa TN menimbulkan
rasa kehilangan bagi mereka, karena tempat mereka untuk membuka lahan baru,
bertanam tadah hujan dan sawah, jadi sangat terbatas. Selain itu, hewan-hewan
seperti rusa dan kijang kecil yang merusak lahan petani tidak boleh dibunuh. Ini
menyebabkan penurunan hasil panen dan karenanya memberikan dampak negatif
bagi perekonomian rumah tangga. Mereka tidak mengerti, mengapa, di sisi lain,
orang-orang dari luar boleh mengambil kayu dalam jumlah besar, atau menanam
di lahan yang luas, sedangkan mereka bahkan tidak diizinkan untuk mengambil
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beberapa pohon atau membuka sepetak kecil lahan untuk mencukupi kebutuhan
pangan. Petani mungkin juga bisa diusir dari lahan mereka untuk memberi tempat
bagi transmigrasi dari luar yang disponsori pemerintah. Ini betul-betul tidak masuk
akal bagi penduduk asli.
Penduduk asli merasa diperlakukan tidak adil jika mereka tidak diizinkan untuk
mengumpulkan hasil hutan untuk dijual seperti rotan dari kawasan PA. Masyarakat
secara tradisional sudah selalu mengumpulkan berbagai produk dari hutan primer,
sebagian untuk dipakai sendiri atau dikonsumsi, sebagian untuk dijual. Karena sangat
sedikitnya tanaman atau hasil yang bisa dijual penduduk desa, mereka merasa sangat
terluka oleh peraturan ini. Setiap orang yang ingin mengumpulkan rotan dari kawasan
PA untuk dijual harus mendapat izin lebih dulu. Izin berlaku selama 3 atau 6 bulan dan
harus dibayar. Menurut seorang petugas TN izin tersebut sangat murah, tetapi menurut
masyarakat lokal, biayanya beberapa ratus ribu rupiah (yaitu lebih besar dari US$
50, pada tahun 2000). Meski nilai tersebut tampak seperti perkiraan yang berlebihan,
bisa jadi masyarakat lokal kadangkala dikenakan biaya lebih besar daripada biaya
sebenarnya, yang mungkin mereka tidak tahu berapa biaya resminya.
Mereka juga mengekpresikan ketidakpahaman secara umum mengapa mereka
harus melindungi hutan jika itu bukan milik mereka. Menurut pendapat mereka, pihak
yang memilikinya, yaitu Kementerian Kehutanan-lah yang seharusnya bertanggung
jawab untuk melindungi. Penemuan ini sesuai dengan pernyataan Weber dan Reveret
(1993:71) “bahwa kekayaan sumber daya umum di mana publik tidak disertakan melalui
upaya kebijakan yang melarang akses mereka, akibatnya tidak lagi dipandang sebagai
kekayaan sumber daya umum yang dikelola secara local”. Menurut Werner (2001),
konsep terintegrasi konservasi alam yang dipahami penduduk asli tidak sejalan dengan
pelarangan akses terhadap hasil hutan melalui tujuan konservasi. Jika masyarakat
asli dilarang memanfaatkan hutan ikatan sosial antara mereka dan hutan menjadi
terganggu dan nilai manfaat hutan bagi masyarakat menjadi hilang. Karenanya,
masyarakat asli merasa kurang perlu melindungi hutan, hutan menjadi sumber daya
yang bisa dieksploitasi dan dihabiskan, karena itu bukan tanggung jawab mereka
dan bukan kepentingan mereka lagi untuk melindunginya. Hanya sumber daya yang
dimiliki oleh masyarakat lokal yang masih memegang kebijakan lokal melalui hidup
yang harmonis dengan hutan akan menuju pada pemanfaatan berkelanjutan dan
jangka panjang. Pendapat lain dari masyarakat asli untuk tidak menghormati batas
TN adalah bahwa, menurut mereka, bahkan petugas pemerintah pun ikut serta dalam
pencurian kayu dan pembukaan perkebunan kayu manis di kawasan PA.
Levang et. al., (2012:252) melaksanakan penelitian persepsi masyarakat di desadesa yang didominasi oleh perambah migran miskin di TNBBS. Mereka bertanya
pada para perambah mengapa mereka merambah TN untuk kegiatan pertanian?
Mereka kerap menjawab bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jawaban yang
popular adalah “Lebih baik merambah di TN daripada menjadi pencuri.” Kemiskinan
yang ekstrem dan tidak adanya pekerjaan alternatif adalah alasan utama yang
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dikemukakan oleh perambah migran miskin untuk merambah TN, dan oleh pihak lokal
yang berwenang untuk tidak bereaksi keras melawan perambah. Jika seseorang
menantang tingkat kemiskinan atau tidak adanya peluang lain, maka alasan
berikutnya umumnya adalah: “Saya bukan satu-satunya. Yang lain melakukan hal yang
sama, terutama mereka yang lebih kaya yang membuka jalur hutan yang besar. Mereka
tidak pernah dipedulikan oleh polisi”.
Ketika ditanya mengapa jumlah perambah meningkat tajam di akhir pemerintahan
otoriter Suharto, tidak seorang pun berseru tentang meningkat tajamnya kemiskinan.
Jelaslah, turunnya penegakan hukum adalah faktor penentu utama (bila tidak adanya
peluang legal yang lebih menarik). Semua perambah sadar bahwa mereka melanggar
hukum ketika mereka membuka lahan di dalam TN. Tapi, selama yang lain juga
melakukan hal yang sama, dan mereka tidak dipedulikan oleh pihak yang berwenang,
perambahan tersebut akan terus berlanjut. Tidak ada perambah perorangan berani
berjalan sendiri; tetapi di dalam kelompok, segalanya menjadi mungkin.
Era desentralisasi telah menyebabkan munculnya perambah oportunis yang licik di TRHS
(Levang et.al., 2012). Mereka adalah preman10 , pengusaha kaya, spekulan tanah,
politisi berpengaruh atau politisi yang punya jaringan kuat yang berperan sebagai
dalang yang menarik dan mem-back-up sejumlah besar orang untuk merambah di TN
untuk mengamankan bisnis atau kepentingan mereka. Dengan menarik sejumlah besar
migran ke kawasan TN, menjadi rumit untuk mengusir perambah. Sejumlah besar
perambah merupakan suara yang menjanjikan bagi pemilihan daerah.
Petani kecil sering didorong untuk menguasai lahan TN oleh pemerintah daerah,
dan spekulan lokal yang kurang tertarik terhadap konservasi keanekaragaman
hayati karena TN hanya memberikan keuntungan ekonomi yang kecil sekali bagi
daerah (Levang et al., 2007 dalam Gaveau, 2012:8). Yang terakhir didukung oleh
sebuah penelitian dari London School of Economics berjudul ‘The Political Economy
of Deforestation in the Tropics’ (Burgess et al., 2011), yang menunjukkan kaitan erat
antara ekonomi politik dan laju deforestasi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan
bahwa di bawah kebijakan desentralisasi pembagian kabupaten di beberapa
provinsi dengan hutan yang luas telah memicu percepatan deforestasi. Analisis citra
satelit membuktikan bahwa penebangan liar di hutan lindung meningkat secara
dramatis dalam dua tahun menjelang pemilihan daerah. Sementara itu di kawasan
lindung penebangan kayu meningkat tajam setahun sebelum dan sesudah pemilihanpemilihan ini (UNODC, 2012:31).

10 Istilah ini berasal dari bahasa Belanda ‘manusia bebas’, mengacu kepada seseorang yang bebas dari
hambatan hukum. Preman umumnya mengabdikan kegiatan mereka untuk setiap bisnis menguntungkan,
yang sayangnya, makin ilegal kegiatannya, makin besar keuntungannya (Levang, et.al., 2012).

37

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

Memerangi perambahan berdasarkan
Undang-undang No. 41/1999
Penetapan Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan menggariskan proses
keterlibatan penegak hukum dalam menangani kejahatan hutan (Gambar 20). Menurut
KUHAP, pihak-pihak yang dapat menyelidiki kejahatan hutan termasuk polisi, polisi
hutan, dan pegawai negeri dari kantor kehutanan (PPNS) yang bekerja di bawah
koordinasi polisi. Hasil setiap investigasi akan diteruskan ke kejaksaan negara untuk
menyiapkan dakwaan untuk dimasukkan ke pengadilan negeri. Hakim kemudian akan
mempelajari kasus tersebut dan memutuskan dengan mempertimbangkan ketetapan
Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Umumnya, kejahatan terkait hutan
akan diproses secara eksklusif menurut ketetapan Undang-undang No. 41/1999
tentang Kehutanan (Santoso et al., 2011). Proses penanganan kejahatan terkait
hutan dan sanksi kejahatan perambahan berdasarkan Undang-undang Kehutanan
No. 41/1999 disajikan pada Tabel 3.2 dan 3.3.
Tabel 3.2. Lembaga hukum serta peran dan tanggung jawab mereka
Lembaga
Kepolisian
Nasional

Jaksa
penuntut
umum
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Peran dan tanggung jawab
Kepolisian Nasional Republik Indonesia adalah entitas nasional yang
berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Di antara
tugas-tugas ini, petugas Kepolisian Nasional juga bertanggung jawab
terhadap penegakan Undang-undang kejahatan hutan. Lebih spesifik lagi,
penerapan KUHAP memberi wewenang kepada Kepolisian Nasional untuk
melakukan investigasi dan penyelidikan atas semua tindak kejahatan,
termasuk kejahatan hutan. Wewenang Kepolisian Nasional untuk
melaksanakan investigasi lingkungan tidak mengurangi wewenang yang
dimiliki oleh investigator lain, termasuk PPNS.
Kantor jaksa penuntut umum adalah lembaga pemerintah yang melakukan
tuntutan atas tindak kejahatan. Peran Jaksa Penuntut Umum diperlihatkan
oleh kantor Kejaksaan Agung, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor
Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Agung berkedudukan di Jakarta dan
kewenangannya meliputi wilayah kekuasaan negara. Kejaksaan Tinggi
berkedudukan di ibukota provinsi dan kewenangannya meliputi wilayah
provinsi, sementara Jaksa Penuntut Umum berkedudukan di kabupaten/
ibukota kabupaten dan kewenangannya meliputi kabupaten/kota. Dalam
konteks kejahatan hutan, tugas Jaksa Penuntut Umum meliputi (a) melakukan
tuntutan terhadap pelaku pelanggaran, (b) mengeksekusi keputusan
hakim dan keputusan pengadilan, (c) melakukan supervisi dan pengaturan
keputusan bersyarat, dan (d) menyelesaikan kasus yang kadangkala
memerlukan koordinasi dengan penyidik. Hampir serupa, dalam konteks
sipil dan admistrasi kehutanan, Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan
untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama pemerintah.
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Lembaga
Hakim

Peran dan tanggung jawab
Kehakiman terdiri dari empat kewenangan berbeda di bawah Mahkamah
Agung. Dua sub-sistem terkait erat dengan kasus-kasus lingkungan, disebut
peradilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan peradilan
administratif (PTUN dan PTTUN). Peradilan umum memiliki kewenangan atas
kasus sipil dan pidana. Peradilan adminstratif negara memiliki kewenangan
atas sengketa administratif. Dua sub-sistem lain, pengadilan agama dan
pengadilan militer tidak memiliki kaitan dengan kasus-kasus kejahatan hutan.

Kejahatan yang dicurigai

Polisi hutan/investigasi
sebagai layanan publik

Investigasi polisi

Pengadilan

Putusan

Gambar 20. Proses dalam menangani kejahatan atas hutan berdasarkan Undang-undang No. 41/1999
(Santoso et al., 2011)

Tabel 3.3. Sanksi kejahatan perambahan menurut Undang-undang No. 41/1999
tentang Kehutanan
Tipe
Secara ilegal
menduduki kawasan
hutan

Dasar hukum
Pasal 50
(3) Tidak seorangpun
diperkenankan untuk:
membudidayakan dan/atau
menggunakan dan/atau
menduduki kawasan hutan
secara ilegal

Menggembalakan
ternak tanpa izin

Pasal 50
(3) Tidak seorangpun
diperkenankan untuk: i.
menggembalakan ternak di
dalam kawasan hutan yang
tidak ditetapkan secara
khusus untuk keperluan
tersebut oleh petugas yang
berwenang.

Sanksi
Pasal 78
(2) Siapapun yang kedapatan
melanggar ketentuan Pasal 50,
ayat (3) surat (a), surat (b), atau
surat (c), akan dikenakan hukuman
penjara maksimal hingga 10
(sepuluh) tahun dan denda
maksimum Rp 5.000.000.000
(lima miliar rupiah).
Article 78
(8) Siapapun yang kedapatan
melanggar ketentuan Pasal 50,
ayat (3), surat (i), akan dikenakan
hukuman penjara maksimal
hingga 3 (tiga) bulan dan denda
maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh
juta rupiah).
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TN Gunung Leuser
Program Pembangunan Leuser
Program Pembangunan Leuser/Leuser Development Programme (LDP) didanai oleh
European Commission/EC. Proyek ini dimulai pada 10 November 1995 dan awalnya
didesain sebagai proyek tujuh tahun yang selesai pada 9 November 2002. Untuk
menyelesaikan pekerjaan yang kompleks dalam finalisasi landasan hukum bagi
konservasi Ekosistem Leuser (LE, lihat Kotak 2.1) dan manajemennya, proyek ini
diperpanjang selama dua tahun (9 November 2004). LDP didesain dengan dasar
prinsip-prinsip Program Pembangunan Konservasi Terintegrasi (ICDP), lihat Kotak 3.1.
Kotak 3.1. Integrated Conservation Development Projects11
Integrated Conservation Development Project (ICDP) telah diterapkan di serangkaian
inisiatif berbeda dengan satu tujuan umum: menghubungkan konservasi keanekaragaman
hayati di kawasan konservasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Pada
praktiknya, ICDP tidak hanya mengacu pada kegiatan yang memiliki konsep umum
tetapi juga serangkaian kegiatan yang lebih spesifik dengan target kawasan
konservasi, dan biasanya, kawasan yang berpenduduk di sekitarnya. ICDP bertujuan
untuk memberikan insentif yang meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal dan
karenanya menjadi daya tarik terhadap konservasi dan pemanfaatan sumber daya
berkelanjutan di dalam dan di sekitar PA. Sebagian besar ICDP sangat menekankan
partisipasi lokal dalam desain dan implementasinya. Indonesia adalah salah satu
negara pertama yang menerapkan ICDP. Sekitar 20 ICDP telah direncanakan dan
diterapkan di Indonesia sejak awal 1990-an.
Prinsip ICDP muncul pada 1980-an dan dianggap sebagai pendekatan baru dalam
manajemen kawasan lindung (PA). Pertama, karena mereka menawarkan alternatif yang
sederhana dan secara intuitif menarik dibanding pendekatan manajemen PA sebelumnya
yang tak sukses, yang dipandang tak layak secara politis. Kedua, karena ICDP menawarkan
prospek menarik sebagai kontribusi terhadap tiga cita-cita yang paling ingin dicapai
dalam agenda pembangunan berkelanjutan: (a) konservasi keanekaragaman hayati
yang lebih efektif; (b) meningkatnya partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi dan
pembangunan, dan (c) pembangunan ekonomi bagi desa miskin.

11

11
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Karakteristik ini tampaknya sangat menarik bagi banyak LSM, departemen pemerintah,
dan dinas pembangunan. Meski populer, tak banyak yang tahu mengenai resep sukses
ICDP. Membentuk ICDP yang berhasil terbukti lebih menantang dibanding memasarkan
konsep dan menggalang dana. Ini sebagian karena banyak ICDP nyaris tak bisa
dimulai. Tapi setelah satu dekade sejak pendekatan ICDP pertama kali dipopulerkan,
ternyata kasus-kasus yang meyakinkan dan sukses di mana kebutuhan pembangunan

Kotak 3.1 diambil dari Wells dkk. 1999.
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masyarakat lokal telah secara efektif dipertemukan dengan manajemen PA masih
kurang. Di antara berbagai masalah, banyak ICDP mengabaikan pelajaran penting
dari pembangunan desa di lapangan dan tak dapat membentuk keterkaitan yang
utuh antara kegiatan pembangunan dan tujuan konservasi. Jadi, hingga saat ini ICDP
masih jauh dari meyakinkan.
Menurut Kelman (2013) masalah dari proyek awal ICDP di TNGL dan TNKS adalah: (a)
fokus pada kegiatan proyek dibanding hasil keanekaragamanhayati; (b) mengatasi
masalah lokal tapi mengabaikan masalah di tingkat makro, begitupun sebaliknya; (c)
ketiadaan manajemen adaptif; perencanaan yang menentukan suatu siklus proyek
terikat waktu dengan tenggat waktu yang ditentukan secara eksternal; (d) kegagalan
untuk menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata kepada masyarakat
lokal; karenanya menghalangi kepemilikan lokal atas cita-cita proyek; (e) sikap seolaholah masyarakat adalah entitas yang homogen; (f) harapan akan skenario yang winwin dan kegagalan untuk mempertimbangkan potensi tawar-menawar.

Ide proyek muncul dari pengakuan pemerintah Indonesia dan EC bahwa pembangunan
berkelanjutan tergantung dari pemanfaatan jasa lingkungan yang bijaksana yang
berasal dari lahan-lahan tak berpenduduk di dunia. Sebagai prasyarat dasar
bagi penerapan program ini, konsesi konservasi khusus untuk mengelola Ekosistem
Leuser diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada yayasan yang khusus dibentuk
untuk keperluan ini, yaitu Leuser International Foundation (LIF) atau Yayasan Leuser
International/YLI 12). Selama masa LDP, LIF mendelegasikan manajemen harian
kawasan ini kepada lembaga teknis yang khusus dibentuk yang terdiri dari staf
professonal Indonesia dan Eropa, yang dikenal sebagai Unit Management Leuser/
Leuser Management Unit (LMU). Sesudah akhir program, tugas menerapkan
pengelolaan konservasi Ekosistem Leuser dialihkan ke LIF. Pencapaian utama ditinjau
dan dirangkum oleh Kelman (2013) dan disajikan pada Tabel 3.4.

12 YLI adalah yayasan swasta, yang pada 1995 menerima konsesi konservasi selama tujuh tahun untuk
mengelola ekosistem melalui keputusan Menteri Kehutanan, disetujui oleh Presiden. Ini merupakan contoh
pertama konsesi konservasi yang diberikan kepada organisasi swasta di Indonesia. Selama pelaksanaan
proyek, YLI diarahkan oleh komite pengarah yang diketuai oleh BAPPENAS termasuk tiga menteri dan
dua gubernur.
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Tabel 3.4. Pencapaian utama ICDP TNGL
Komponen Proyek

Pencapaian
Upaya-upaya proyek yang efektif melindungi TN dari dua jalan
yang direncanakan dan berbagai proyek drainase hutan rawa,
empat skema transmigrasi, dan menghentikan rencana untuk enam
konsesi penebangan baru dan lima izin perkebunan kelapa sawit
A: Meningkatkan
besar di dalam Ekosistem Leuser (LE). Perbatasan LE didemarkasi di
Tata Kelola
lapangan dan diinkorporasikan kedalam perencanaan tata ruang
Konservasie
kecamatan dan kabupaten yang sudah ada maupun yang baru
dibentuk, maupun tingkat provinsi dan nasional. Selama dua tahun
perpanjangan program (2002–2004), landasan pesawat Alur
Buluh dibangun di Kutacane dan diserahkan ke Kabupaten Aceh
Tenggara.
Total 613 proyek pembangunan desa berskala kecil dilaksanakan
di 11 kabupaten di Aceh dan Sumatra Utara antara 1995 dan
2001. Proyek-proyek ini dilaksanakan di desa-desa tergantung
pada kebutuhan dan permintaan mereka, serta kemampuan
LDP untuk menyelenggarakan proyek tersebut, yang termasuk
B: Pembangunan
serangkaian kegiatan luas seperti menyediakan bibit untuk kebun,
Desa dan Kawasan
hewan ternak untuk dipelihara, kano atau motor untuk perahu,
kegiatan edukasi, klinik keluarga berencana, penginapan untuk
ekowisata, hibah kecil luntuk memulai bisnis seperti membuat topi
pria atau memproses biji-bijian, membangun jembatan dan kanal
irigasi, serta berbagai tipe proyek lainnya.
Penelitian biologi dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan
konservasi terpenting di dalam TN, dan suatu koridor dibangun
untuk menghubungkan keanekargaman hayati kawasan
C: Keanekaragaman Rawa Singkil ke Ekosistem Leuser. Unit anti-perburuan yang
hayati dan
beranggotakan 45 orang melakukan patroli bulanan di lokasi
konservasi satwa liar terpencil untuk melindungi badak, unit patroli gajah, unit patroli
keliling yang mendokumentasikan kegiatan penebangan liar, dan
program kamera tersembunyi yang menyajikan bukti foto mamalia
darat besar.
Komponen ini mendukung kegiatan pemantauan bentang alam,
D: Pengawasan dan termasuk jalan lintas lapangan, fotografi fixed-point, survei sosial
Evaluasi
ekonomi, penelitian hidrologi, pengumpulan data tentang kegiatan
penebangan liar dan survei GIS.
(Sumber: Kelman 2013)

Hasil keluaran (output/outcome)
Diterbitkannya delineasi batas LE di Aceh dan Sumatra Utara yang disahkan oleh
Kementerian Kehutanan, dan deklarasi masyarakat lokal yang mengekspresikan
dukungan terhadap konservasi LE. Satu Unit Patroli Gajah di Aras Napal juga dibentuk
bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Koridor satwa liar Singkil – Bengkung
direhabilitasi. Buku konservasi LE dipublikasikan dan didistribusikan untuk SD, SMP,
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dan SMA di 11 kabupaten. Landasan pesawat Alur Buluh di Kutacane dibangun.
Sjumlah proyek jalan yang akan merusak LE dibatalkan, demikian pula enam konsesi
penebangan dan tiga perkebunan yang tidak layak. Sejumlah skema drainase
rawa dibatalkan, dan hampir setengah juta ha hutan yang akan dibabat habis dan
dikonversi menjadi lahan pertanian diselamatkan.
Pembelajaran
Proyek ini mengadopsi pendekatan manajemen bentang alam terintegrasi untuk
membentuk dan memberikan perlindungan hukum bagi Ekosistem Leuser (LE). Ini
dilakukan dengan penetapan LE sebagai konsesi konservasi bagi LIF, dengan
memperluas TN untuk mencakup kawasan yang memiliki keragaman biologi yang
kaya dan ekosistem yang utuh, khususnya dataran rendah. Desain kelembagaan yang
inovatif ini merupakan salah satu contoh pertama di Indonesia dari gerakan menuju
pendekatan perencanaan bentang alam ke pendekatan perencanaan konservasi
(Wells et al., 1999) berdasarkan data ekologi dan pendekatan tata kelola multiskalar (jenjang) terintegrasi. Ia memberikan perhatian penuh terhadap pembentukan
dukungan politik yang kuat, dasar hukum yang kuat, dan pengaturan fungsi
kelembagaan tingkat tinggi. Ia membentuk TN yang mendapat dukungan, kuat, dan
terpusat serta unit manajemen proyek yang independen dari departemen kehutanan
(melalui konsesi) di ibukota provinsi. Para anggota proyek memahami pentingnya
menyeimbangkan insentif yang positif dengan penegakan hukum. Mereka membentuk
mekanisme pendanaan yang fleksibel dan kesepakatan kontrak yang merinci
kewajiban konservasi dari penerima investasi proyek pembangunan. Namun di sisi
lain, proyek ini juga menerima sejumlah kritik, terutama dari The Rainforest Foundation
(TRF)13 sehubungan dengan tidak adanya konsultasi pada tahap persiapan proyek
dan kecil sekali atau bahkan tidak adanya partisipasi masyarakat.

Upaya TNGL mengendalikan perambahan kronis di Besitang
Perambahan kronis dan luas terjadi di Seksi Konservasi (STPN) IV Besitang (kemudian
sering disebut Kawasan Besitang), Konservasi Daerah Seksi Stablat. Kawasan Besitang
terletak di Sei Lepan dan Kecamatan Besitang. Sekitar 25.000 ha kawasan perambahan
telah terdegradasi oleh banyak perambah (Basrul, 2013), terutama pengungsi dalam
negeri atau Internal Displaced People (IDP), yang terpaksa mengungsi di kawasan ini
karena konflik bersenjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sebelum ditetapkan sebagai bagian dari TNGL, kawasan Besitang merupakan
bagian dari Suaka Margasatwa Sikundur (± 79.100 ha), Suaka Margasatwa Langkat
Barat dan Selatan (±127.075 ha) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda
pada 1938. Penandaan perbatasan kawasan Besitang dilaksanakan selama masa
penjajahan, dan pertama kali direkonstruksi pada 1982.

13

The Rainforest Foundation, 1998
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Sejak 1970 hingga 1977, ketiga suaka margasatwa ditebangi kayunya oleh tiga
pemegang konsesi HPH. Sebelum diterbitkannya Undang-undang No. 5/1990, masih
dimungkinkan untuk melakukan eksploitasi hutan terbatas di Suaka Margasatwa. Mulai
dari 1977 hingga 1982, kawasan ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan,
Kementerian Pertanian sebagai percontohan untuk “Pengelolaan Habitat dan Populasi
Satwa Liar” berkolaborasi dengan PT Raja Garuda Mas/RGM (30.000 ha) selama
20 tahun. Tak seperti misi ideal yang diniatkan oleh judul program ini, kegiatan
nyata di lapangan tidak banyak berbeda dibanding eksploitasi hutan biasa, seperti
penebangan hutan perawan dengan alat berat dengan dalih untuk pembuatan
grassing ground untuk meningkatkan populasi satwa liar. Pada 1982, kolaborasi ini
dihentikan karena RGM dianggap melanggar kesepakatan. Kegiatan-kegiatan itu
telah menurunkan kualitas ekosistem Besitang.
Pada 6 Maret 1980, Gunung Leuser ditetapkan sebagai TN oleh Kementerian Pertanian
(±792.675 ha) dan dikelola berdasarkan sistem zonasi oleh Dinas Pelestarian dan
Perlindungan (PPA) Gunung Leuser yang bermarkas di Kutacane, Kabupaten Aceh
Tenggara. Sesudah pembentukan Kementerian Kehutanan pada 1983, PPA tersebut
diubah menjadi Unit Implementasi Teknis TN Gunung Leuser.
Pada 1981, Bupati Langkat menetapkan kawasan seluas ± 5.864 ha untuk regenerasi
dan rehabilitasi perkebunan karet rakyat. Karena tidak adanya koordinasi dengan
BKSDA I (Balai Konservasi Sumber Daya Alam I yang berbasis di Medan), kawasan
yang ditetapkan tersebut tumpang tindih dengan Kawasan Besitang (di Desa Sekoci
dan Sei Lepan).
Pada 1982, Kabupaten Langkat dengan dukungan pendanaan dari Bank Pembangunan
Asia/Asian Development Bank (ADB) mengembangkan program transmigrasi lokal
di dalam Kabupaten Langkat untuk memeratakan penyebaran populasi dengan
membangun perkebunan kelapa sawit inti rakyat (PIR-ADB). Berhubung tidak adanya
koordinasi dengan PPA Gunung Leuser, lagi-lagi kawasan transmigrasi lokal yang
ditetapkan tumpang tindih dengan kawasan Besitang (di Desa Sekoci), kawasan ini
sekarang dikenal luas sebagai PIR ADB (±1,500 ha). Perkebunan kelapa sawit di Sekoci
telah menarik investor untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Langkat, sebagian dengan merambah Kawasan Besitang. Sejumlah perkebunan
kelapa sawit kemudian bermunculan seperti PT. Rappala (± 200 ha), PT. Putri Hijau
(± 150 ha), PT. Bandar Meriah (± 70 ha), PT. Mutiara Sei Lepan (± 53,50 ha).
Perambahan Kawasan Besitang menjadi semakin parah setelah kedatangan IDP
akibat konflik bersenjata antara TNI dan GAM sepanjang akhir 1990-an. Para
pengungsi Aceh itu menebang hutan dan membudidayakan lahan di kawasan
Besitang. Penguasaan oleh para pengungsi Aceh tersebut ikut menarik para spekulan
tanah dalam skala beragam.
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Pemukiman pengungsi Aceh tersebut tersebar di sejumlah blok pengungsian yang
meliputi sejumlah desa, yaitu Sekoci, Sei Minyak, Barak Induk, Damar Hitam, dan
seterusnya. Kawasan Besitang menjadi kawasan ‘jual beli’ lahan dikendalikan oleh
preman dan cukong dari Langkat, Binjai, dan Medan yang memanfaatkan keberadaan
pengungsi Aceh sebagai ‘tameng’ untuk memperluas lahan perambahan mereka. Para
pengungsi Aceh telah menarik perhatian para politisi oportunis untuk memperoleh
dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah. Akibatnya, pembukaan dan
penebangan hutan alam terus berlanjut karena menjadi sumber mata pencaharian
sebagian pengungsi Aceh. Lihat Gambar 21.

Gambar 21. Ekspansi perambahan di Besitang dari tahun 2009 hingga 2012 (Wiratno, 2013)

Upaya mengontrol perambahan
Sejak 2005, melalui kerja sama dengan Kepolisian Kabupaten Langkat telah
dilaksanakan proses hukum terhadap perambah skala kecil dan spekulan tanah di
Desa Sekoci, Sei Minyak dan Sei Lepan, banyak di antaranya telah dipenjara selama
3 sampai 9 bulan, dan beberapa dari mereka dimasukkan dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO). Berkolaborasi dengan militer melaksanakan program restorasi atas
lahan yang mengalami perambahan dan menggelar operasi khusus litigasi bersama
dengan Kepolisian, TNI, jaksa, dan SPORC14. Selama upaya litigasi, tim gabungan
tersebut memberantas perkebunan liar (Tabel 3.5), mengumpulkan bukti-bukti di
lapangan sebagai dasar pelaksanaan proses hukum terhadap sejumlah perusahaan
perkebunan yang dituduh merambah TNGL, seperti PT. Raya Padang di mana kasusnya
dimenangkan oleh TNGL.

14

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat/Response Unit Forest Ranger
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Tabel 3.5. Upaya memberantas penanaman liar di kawasan perambahan, TNGL
Tahun
2011-2012
2012
2012
2013
2012

2014
2014

Lokasi
Desa Sekoci, Besitang, Kabupaten
Langkat
Desa Sei Lepan Village, Besitang,
Kabupaten Langkat
Desa Lau Sekelam, Kabupaten
Langkat
Desa Cinta Raja, Kabupaten
Langkat
Desa Lawe Gurah, Kabupaten
Aceh Tenggara
Desa Datuk Saudane, Lumban Tua
dan Mutiara Damai,
Kabupaten Aceh Tenggara
Desa Tanjung and Alur Baning,
Kabupaten Aceh Tenggara
Desa Senebuk Keranji, Kabupaten
Aceh Selatan

Total lahan yang
diberantas

Total kawasan
perambahan (ha)

1,870 ha

6,800

3,500 pohon
karet

200

20 ha

n/a

20 ha

n/a

10 ha

100

22 ha

n/a

21 ha

n/a

100 ha

n/a

Para pengungsi telah direlokasi (Tabel 3.6), yang melibatkan peran Menkokesra dan
Kementerian Transmigrasi. Semua upaya relokasi tersebut tak berhasil, sebagian besar
keluarga yang direlokasi kembali ke Besitang. Bekerja sama dengan Dinas Pemetaan
Hutan I, TNGL melaksanakan rekonstruksi penetapan batas TN. Operasi Khusus
Pengamanan Hutan/OKPH dilaksanakan mulai dari 27 hingga 29 Juni 2011 dengan
melibatkan TNI, Kepolisian, kejaksaan, pemerintah provinsi dan DPRD. Pengusiran
paksa itu gagal karena kuatnya perlawanan perambah yang mengakibatkan
dibakarnya kantor Resor Sekoci, lihat Gambar 22.
Tabel 3.6. Upaya merelokasi perambah di Kecamatan Besitang
Tahun
2001
2003
2004
2010
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Jumlah keluarga
144
30
50
24

Kawasan Relokasi
Kabupaten Rokan Hulu District, Provinsi Riau
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara
Kabupaten Dumai, Provinsi Riau
Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatra Selatan
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Gambar 22. Reruntuhan Kantor Resor Sekoci pasca pembakaran

Sejak Desember 2011 – Februari 2012, TNGL memberantas sekitar 1.870 ha
perkebunan liar seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan tanaman pertanian lahan kering.
Operasi khusus dengan kekerasan tersebut telah memperkuat resistensi dan militansi
perambah terhadap polsus/ranger TN dan staf TN. Secara politis, pengusiran dengan
kekerasan telah menempatkan perambah dalam posisi yang lebih baik. Munculnya isu
hak asasi manusia, di mana DPRD menekan otoritas TN bahwa kawasan pengusiran
berada di bawah kendali DPRD, secara keseluruhan telah membuat TN berada di posisi
sulit dan merasa bekerja sendiri dalam hal ini. Ini menyebabkan ‘hilangnya’ kontrol TN
terhadap ekspansi kawasan perambahan di Besitang. Demi alasan keamanan, staf
dan polsus TN enggan mengunjungi kawasan tersebut, sementara resort yang dibakar
belum dibangun kembali dan sudah tidak aktif sejak Juni 2011.
Pembelajaran
Kronisnya masalah perambahan di Kawasan Besitang adalah akumulasi dari
pengelolaan yang salah di PA, di mana panduan nasional belum ada (seperti Undangundang No.5, 1990). Kegiatan TN untuk mengendalikan perambahan baru dimulai
sesudah masalah berkembang meluas dan menjadi kronis. Tanggapan terhadap
masalah lambat dan tidak percaya diri, karena terbatasnya dukungan dari para
pemangku kepentingan TN dan isu hak asasi manusia. Pengelolaan TN tidak bisa
dilaksanakan secara efektif tanpa pengakuan yang kuat dari pemerintah daerah,
dukungan yang kuat dari aparat penegak hukum dan LSM. Tidak adanya dukungan
politik dari Pemerintah Pusat untuk memecahkan masalah perambahan secara konsisten
dan komprehensif. Penggunaan kawasan konservasi sebagai tempat penampungan
pengungsi telah menempatkan kawasan konservasi dalam risiko tinggi. Ini juga sama
dengan kawasan lain; di antaranya kasus di Buton, di mana hutan produksi digunakan
untuk menampung pengungsi Ambon, hasilnya adalah merajalelanya perusakan
besar-besaran di kawasan hutan produksi.
Sebagai pembelajaran pada Kotak 3.2 berikut disampaikan analisis SWOT Balai
Besar TNGL.
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Kotak 3.2. Analisis SWOT untuk mengontrol perambahan di TNGL15
Kekuatan: (a) TN telah ditetapkan; (b) Kelembagaan TN diakui; (c) Ketersediaan
sumber daya manusia, dukungan dana, dan fasilitas; (d) TN luas diakui sebagai
Warisan Dunia, TN Warisan Asean dan Kawasan Strategis Nasional
Kelemahan: (a) Akses-terbuka; (b) upaya anti perambahan bersifat kebetulan; (c)
Tidak adanya koordinasi dan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan
TN; (d) Tidak adanya dukungan tulus dari pemerintah provinsi dan kabupaten.
Peluang: (a) MoU dengan TNI dan Kepolisian untuk upaya anti perambahan; (b)
Dukungan dari UNESCO dan LSM nasional maupun internasional; (c) Pemanfaatan
hutan produksi terbatas sebagai penyangga TN.
Ancaman: (a) Perambahan telah menjadi isu politis; (b) Pengusiran perambah sensitif
terhadap isu hak asasi manusia; (c) Masalah perambahan digunakan oleh para
spekulan tanah; (d) Penguasaan lahan oleh bisnis agro-komoditi berskala besar; (d)
Adanya pasar yang menyerap produk dari kawasan perambahan.
15

Restorasi Ekosistem
Sejak 2005, TNGL bersama dengan UNESCO16 telah melakukan kolaborasi
untuk melaksanakan restorasi ekosistem dan mempromosikan mata pencaharian
berkelanjutan di desa-desa di sekitar TNGL.
Restorasi di Sei Serdang, Resort Cinta Raja, Kabupaten Langkat
Sepanjang 2005-2008, TNGL didukung oleh aparat hukum melakukan upaya
persuasif dan represif untuk mengambil alih kawasan hutan negara yang telah
dirambah, seperti di Resort Cinta Raja, Besitang di mana sekitar 53,5 ha dirambah
oleh perkebunan kelapa sawit, yaitu PT. Tunas Baru dan PT. Mutiara Sei Lepan.
Melalui proses litigasi dan negosiasi, pada 2006 kawasan yang dirambah akhirnya
dikembalikan ke TNGL. Masalahnya, perusahaan perkebunan sebelumnya tidak
membuang pohon-pohon sawit yang telah ditanam. Menanggapi masalah ini, TNGL
didukung UNESCO dan Badan Litbang Kehutanan merumuskan restorasi ekosistem
berbasis ilmiah melalui percepatan penggantian tanaman.
Program ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut: melaksanakan survei
sosial ekonomi untuk memahami persepsi masyarakat tentang program restorasi
dan manajemen TN; memformulasikan desain restorasi berbasis ilmu pengetahuan;
melaksanakan survei Pengetahuan, Sikap dan Praktik/Knowledge Attitude and
Practices (KAP), diikuti dengan sosialisasi program restorasi; mendirikan markas
restorasi; memberikan pelatihan restorasi; (f) Membangun percontohan suksesi alami
15 Basrul, 2013
16 Sejak 2006, Pusat Warisan Dunia/World Heritage Center (WHC) dan Pemerintah Spanyol (melalui
UNESCO) telah memberikan pendanaan untuk pelatihan dan pendampingan bagi staf TN, untuk
pertemuan dengan mitra dan bantuan peralatan.
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(1,25 ha); memusnahkan pohon-pohon kelapa sawit; membangun pembibitan spesies
tanaman asli; melakukan kampanye penanaman; memantau dan mengevaluasi;dan
melakukan pemeliharaan/penanaman kembali.
Dampak
Sebanyak 18.675 bibit pohon telah ditanam di area seluas 21 ha; dengan psersentase
tanaman hidup ± 70%. Melalui restorasi yang hanya seluas 21 ha, diperoleh efek
jera dan berantai lebih besar dari kawasan yang direstorasi (Wiratno, 2013).
Melalui inisiatif ini, TNGL telah menyelamatkan sekitar 500 ha kawasan yang
mendukung penegakan hukum (Hasanah 17, pers. comm, 2015). Program restorasi
ini telah menurunkan perambahan masyarakat untuk perkebunan karet; terbukti
bahwa kehadiran staf di lapangan adalah kunci untuk mengendalikan perambahan.
Kawasan yang direstorasi telah memperluas habitat satwa liar, ini dibuktikan oleh
lebih seringnya keberadaan satwa liar sesudah restorasi. Keberhasilan program
restorasi sebagian disebabkan oleh kehadiran staf TN yang berdedikasi tinggi,
yaitu Pak Keleng Ukur, Kepala Resort Cinta Raja. Pada 2013, upaya restorasi telah
diperluas dengan dukungan dana dari UNESCO menggunakan pendekatan yang
sama terhadap 73 ha kawasan hutan yang dirambah, upaya restorasi tersebut
difasilitasi oleh YOSL-OIC18.
Pembelajaran
Pengelolaan intensif, terutama kehadiran staf TN di lapangan, adalah kunci sukses
program restorasi, yang tampaknya mempertimbangkan kurang terlibatnya masyarakat
lokal. Dari sudut pandang teknis (Wiratno, 2013); perhatian juga harus diberikan
terhadap pengendalian gulma, membasmi secara drastis menyebabkan iklim mikro
menjadi lebih kering, sehingga menurunkan kemampuan bertahan hidup bibit pohon;
ukuran lubang penanaman harus tidak terlalu dalam, disesuaikan dengan ukuran bibit.
Ada dua cara untuk melibatkan masyarakat dalam program dan meningkatkan
partisipasi mereka. Pertama, harus ada komitmen dari manajemen proyek dan
perluasan lapangan; model restorasi ekosistem Dei Serdang mengindikasikan bahwa
meski partisipasi masyarakat kurang, bila komitmen manajemen tinggi dan supervisi
intensif, proyek akan berhasil.
Restorasi di Resort Sei Betung
Program restorasi difasilitasi oleh YOSL-OIC dan KETAPEL19. Restorasi yang dimulai
sejak 2007 telah memetik beberapa pembelajaran dari inisiatif serupa di Resort
17 Nur Hasanah, Project Assistant, Ilmu Lingkungan, kantor UNESCO, Jakarta
18 Yayasan Orangutan Sumatra Lestari-Orangutan Information Centre (OIC) didirikan pada 2001 oleh
sebuah kelompok pakar konservasi Indonesia, dan bermitra dengan Masyarakat Orangutan Sumatra/
Sumatran Orangutan Society (SOS), untuk meningkatkan isu kepedulian lingkungan dan konservasi
orangutan di antara masyarakat lokal.
19 KETAPEL adalah sebuah kelompok petani lokal yang dibentuk sebagai hasil proyek ini, yang
berperan sebagai supervisor kegiatan program di lapangan.

49

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

Cinta Raja. Inisiatif ini juga dimulai dengan melenyapkan pohon kelapa sawit yang
ditanam secara ilegal, dan sesudahnya diikuti dengan meningkatkan kualitas tanah
dengan pupuk organik dan rumput biasa. Anggota masyarakat termasuk para wanita
desa telah membangun tempat pembibitan untuk mendukung program ini.
Tabel 3.7. Restorasi ekosistem kawasan perambahan di TNGL
Tahun
2010

2011

2012

2013

Area (Ha)
250
250
250
500
3.140
100
250
250
1.000
1.000
650
200
300
1.000
1.000

Desa
Desa Agusan, SPTN IV, BPTN II
Desa Trenggulun, SPTN VI, BPTN III
Desa Sei Betung, SPTN VI, BPTN III
Simpur Jaya, SPTN IV, BPTN II
Sekoci, SPTN VI, BPTN III
Bohorok, SPTN V, BPTN III
Desa Bakongan and Kluet Selatan, SPTN II, BPTN I
Desa Kluet Selatan, SPTN II, BPTN I
Desa Trenggulun, SPTN VI, BPTN III
Desa Sei Lepan, SPTN VI, BPTN III
Desa Sei Betung, SPTN VI, BPTN III
Desa Simpur Jaya, SPTN IV, BPTN II
Desa Rumah Bundar, SPTN IV, BPTN II
Alur Baning, SPTN IV, BPTN II
Putri Betung, SPTN III, BPTN II

Dua tipe spesies pohon yang diseleksi untuk restorasi, (a) spesies tanaman kayu
keras yang secara alami tumbuh di hutan; (b) Spesies pohon multi-guna (kebanyakan
pohon buah) yang ditanam di zona kawasan penyangga. Program ini sangat
melibatkan partisipasi masyarakat lokal untuk mengembangkan pembibitan,
melakukan kampanye penanaman, dan pemeliharaan berkala pohon yang ditanam
untuk memastikan pertumbuhan dan daya tahan hidupnya, memonitor lahan yang
direstorasi dari perambahan ulang. Proyek ini juga menyediakan mata pencaharian
berkelanjutan untuk masyarakat lokal, yaitu pembibitan pohon dan pengembangan
agroforestry20.
Dampak
Sekitar 100.876 bibit pohon ditanam di atas lahan seluas 82,6 ha dari lahan hutan
TN yang terdegradasi. Masyarakat yang terlibat dalam program restorasi memiliki
kapasitas yang lebih baik untuk mengembangkan pembibitan sebagai sumber mata
pencaharian alternatif. Rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan yang direstorasi
merupakan modal sosial yang besar untuk melindungi TNGL dari perambahan di
masa depan.
20
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Pembelajaran
Berbeda dengan pendekatan restorasi di Sei Serdang; keterlibatan masyarakat
lokal merupakan kunci kesuksesan proyek ini. Program restorasi kawasan TN sebelum
perambahan harus melibatkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal
sebagai cara untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan rasa memiliki terhadap
kawasan yang direstorasi. Sangat penting untuk membangun program pengembangan
masyarakat yang mendukung restorasi untuk memberikan manfaat tambahan bagi
masyarakat lokal, seperti: agroforestry atau ekowisata (Puska UI, 2012)
Pada banyak kasus lain, demi keamanan dan alasan lain, program restorasi
dilaksanakan bekerja sama dengan TNI. Bibit-bibit tanaman normalnya dibawa
dari kawasan lain, bukan dikembangkan oleh masyarakat lokal). Pada kasus seperti
itu, program restorasi hanya seperti acara kampanye penanaman, yang mungkin
hanya berdampak kecil terhadap keberlanjutan kawasan yang direstorasi. Program
restorasi serupa dengan pendekatan sama juga dilakukan YOSL-OIC di Ketambe
dan desa-desa sekitarnya di Kabupaten Aceh Tenggara pada 2009. Belajar dari
program restorasi di TNGL, yaitiu Sei Serdang dan Sei Betung, dan di TNBBS, yaitu
Desa Padamaran, difasilitasi oleh OWT (lihat sub bab 3.5.5), target restorasi tahunan
sekitar 50-100 ha.

Program Ekowisata Berbasis Masyarakat di Tangkahan
Tangkahan terletak di persimpangan dua sungai, Sungai Buluh dan Sungai Batang
yang menawarkan ekowisata internasional untuk keindahan bentang alam (air terjun,
mata air panas), hutan dan trekking gajah. Kawasan ini terletak di Sei Serdang
dan Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Ekowisata
Tangkahan diperkenalkan pada 2002 dan secara resmi diluncurkan pada 2004,
sekarang kawasan ini telah berkembang menjadi salah satu tujuan wisata kunci di
Sumatra Utara, sekitar 36.000 wisatawan domestik (Hasanah, pers. comm, 2015)
dan 6.000 wisatawan asing setiap tahun berkunjung ke tempat ini. Tangkahan
merupakan praktik terbaik tentang bagaimana ekowisata berbasis masyarakat dapat
menghentikan penebangan liar, meningkatkan mata pencaharian, dan membangun
rasa kebanggaan masyarakat lokal. Mata pencaharian masyarakat lokal semula
adalah penebang liar.
Inisiatif ini dimulai dengan pembentukan organisasi yang diterima dengan baik dan
sah secara hukum yang disebut Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) pada 19 Mei
2001. Pembentukan LPT didukung oleh banyak pihak seperti Jaringan Ekowisata
Indonesia/Indonesian ecotourism network (Indecon), Unit Manajemen Leuser/LMU,
dan Flora Fauna International (FFI) untuk mengembangkan Master Plan Pembangunan
Ekowisata Desa (RIPDES) pada 2002.
Tonggak sejarah kunci adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman/Memorandum
of Understanding (MoU) antara TNGL dengan LPT pada 22 April 2002, di mana
51

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

TNGL mendelegasikan kewenangan kepada Desa Namo Sialang dan Sei Serdang
melalui LPT sebagai ‘sistem manajemen satu pintu’ untuk mengelola ekowisata di
Tangkahan. Ini menyebabkan hadirnya kebijakan baru untuk biaya masuk dan saling
berbagi keuntungan secara adil. Ini merupakan kebijakan inovatif yang dapat
digunakan sebagai pembelajaran yang baik bagi pengelolaan TN di Indonesia,
yang menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki akses dan kontrol terhadap
manajemen TN yang luasnya lebih dari 10.000 ha.
Indecon memberikan pelatihan intensif, fasilitasi, dan bantuan teknis untuk
mengembangkan Peraturan Desa tentang manajemen ekowisata (No. 4/2004).
Peraturan ini telah menjadi payung kegiatan manajemen ekowisata berbasis
masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pengelolaan limbah, termasuk
sanksi dan penalti terhadap masyarakat yang melakukan penebangan liar,
perambahan, dan perburuan liar.
Sepanjang 2012-2013 dengan dukungan UNESCO, melalui Sumatra Orangutan
Ecotourism Development Project (SOEDP dan /Tangkahan Ecotourism Development
Initiative (TEDI), YOSL-OIC memberikan serangkaian pelatihan mengenai panduan
interpretasi etika dan pengetahuan tentang hutan dan keanekaragaman hayati untuk
asosiasi pemandu lokal di Tangkahan, memfasilitasi LPT untuk meninjau perencanaan
ekowisata, memfasilitasi Namo Sialang dan Sei Serdang untuk meninjau dan
menetapkan Peraturan Desa baru (No.7/2014, 22 Januari 2014), memberikan
pelatihan dan memfasilitasi pembuatan pupuk organik sebagai mata pencaharian
alternatif untuk masyarakat lokal.
Pembelajaran
Tangkahan memberikan pembelajaran berharga untuk pengelolaan TN di Indonesia.
Manajemen TN harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk memanfaatkan dan
melestarikan sumber daya TN, ini seharusnya tidak terbatas pada keindahan alam;
tetapi juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang diawasi dengan baik. Dan bila
perlu juga menggunakan zona khusus di TN untuk pengembangan agroforestri (b)
peraturan desa yang dibuat juga dipandang sebagai peraturan desa yang efektif
untuk pertama kalinya yang dirumuskan secara partisipatif untuk mengatur peran
dan etika masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam.

TN Kerinci Seblat
Dalam sepuluh tahun terakhir, sesudah berakhirnya ICDP, TNKS menerima kerja sama
dan dukungan internasional yang jauh berkurang dibanding dua taman nasional TRHS
yang lain. Dukungan internasional yang diterima TNKS secara langsung hanya dari
FFI. Kegiatan FFI fokus pada survei dan pengawasan spesies di dalam TN termasuk
harimau, gajah, dan tapir, dan membantu TN untuk meningkatkan pengelolaannya.
FFI juga bekerja sama dengan staf TN dan mitra lainnya dalam pembentukan tim
anti-perburuan.
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ICDP Kerinci Seblat
ICDP Kerinci Seblat (US$ 19 juta), yang dilaksanakan antara 1997 dan 2002,
didesain sebagai model untuk merekonsiliasi pelestarian dan pembangunan di
seluruh Indonesia dan Asia dan ditujukan untuk mengatasi masalah deforestasi
dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi yang akan menyelaraskan manajemen
TN dengan pembangunan daerah dan perencanaan tata ruang; mengkoordinasikan
implementasi/penerapan; melaksanakan pengawasan rutin dan kegiatan penertiban,
meningkatkan pelatihan dan jasa layanan staf; dan meningkatkan pengelolaan
sumber daya dan layanan antar (World Bank, 1996).
Proyek ini awalnya diimpikan hanya sebagai periode perkenalan dari program
yang jauh lebih panjang yang dibutuhkan untuk melindungi TN sepenuhnya dan
mengintegrasikan manajemen yang sesuai dengan pembangunan daerah. Namun,
tidak pernah ada komitmen dari Bank Dunia untuk proyek multi-fase seperti yang
telah dicapai melalui Program Pinjaman Adaptasi/Adaptable Program Loan, dan
tidak ada komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pendanaan setelah
ICDP. Sebaliknya, kegagalan ICDP lebih menonjol, sebagian karena investasi besar
dan high profile dari Bank Dunia, ditambah dengan pembatalan dan hasil yang tidak
memuaskan (Linkie et al., 2008).
Kompleksitas proyek ICDP sebagian muncul dari keterlibatan empat provinnsi yang
terpisah dan sembilan kabupaten yang meliputi sebagian TN, bersama dengan tiga
direktorat jendral dari dua kementerian (PHPA dan Direktorat Produksi Hutan/PH)
dari Kementerian Kehutanan ditambah Direktorat Pembangunan Daerah (BANGDA)
dari Kementerian Perumahan. BAPPENAS, belum dinas lainnya, memiliki tanggung
jawab penuh terhadap proyek ini tetapi tidak ada kehadirannya di lapangan. Proyek
ini diimplementasikan dan dikelola sebagian besar oleh berbagai konsultan asing
yang direkrut oleh Bank dunia, dalam kemitraan dengan WWF Indonesia dan LSM
yang berbasis di Jambi, yaitu WARSI (Warung Konservasi Indonesia).
Rata-rata sekitar US$ 1,5 juta dibelanjakan untuk proyek pembangunan di 74 desa
yang berbatasan dengan TN Kerinci Seblat. Proyek ini fokus pada infrastruktur,
kredit mikro, peternakan hewan, dan skema pengelolaan pertanian karena dengan
meningkatkan mata pencaharian lokal akan menurunkan pemanfaatan sumber daya
alam di hutan yang tidak berkelanjutan. Setiap desa yang ditargetkan mendapat
Hibah Konservasi Desa/Village Conservation Grants (VCG) sebesar US$ 50.000
per desa yang diberikan dua kali berjarak beberapa tahun untuk memastikan
kerja sama. Hibah proyek dikelola melalui Kesepakatan Konservasi Desa/Village
Conservation Agreements (VCA21) yang menetapkan desa tersebut, disertakan dalam
skema pembangunan, tidak akan mengubah kawasan hutan asli mereka menjadi
lahan pertanian dan tidak akan bercocok tanam di TNKS (World Bank, 2003).
21 Ini merupakan contoh pertama di Indonesia mengenai kesepakatan kontrak yang khusus
menghubungkan investasi pembangunan dengan kewajiban konservasi.
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Meski ICDP Kerinci-Seblat meliputi beberapa inovasi dan karakteristik yang ambisius,
setiap kontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati tampaknya kalah oleh
kombinasi desain proyek yang terlalu kompleks, tidak adanya kapasitas kelembagaan,
dan komitmen yang lemah dari dinas-dinas kunci. Pencapaian utama telah ditinjau
dan dirangkum Kelman (2013) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8. Pencapaian ICDP Kerinci Seblat
Komponen Proyek

A: Manajemen TN

B: Pembangunan
Desa dan Kawasan
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Pencapaian
Ini menjadi bagian paling sukses ICDP Kerinci, dan semua kegiatan
ini terkait dengan tata kelola TN resmi, seperti tercapainya
peresmian Kerinci secara formal sebagai TN pada 2000 sesudah
proses 11 langkah yang rumit, termasuk tanda batas di lapangan
menggunakan kayu dan penanda konkrit lainnya. Kerinci adalah
TN pertama di Indonesia yang diresmikan secara legal. Terlepas
dari masalah sengketa dengan masyarakat dan perusahaan
pemegang konsesi penebangan di sekitarnya, TN tidak akan
memiliki manajemen yang layak tanpa ICDP.
Sebuah perencanaan manajemen telah dihasilkan, yang akan
digunakan sebagai dasar rencana kerja tahunan TNKS. Sebuah
survei dasar tentang tutupan hutan juga telah dibuat, untuk
digunakan bagi pengawasan bentang alam, dengan tujuan untuk
mengidentifikasi titik pusat/‘hot spot’ perambahan. Setiap tahun,
unit GIS TN membeli data Landsat NASA untuk diterjemahkan
menjadi peta GIS untuk melacak perubahan tutupan lahan di TN
dari waktu ke waktu dan melaksanakan kegiatan patroli. Sebagai
tambahan, proyek ini menstimulasi penambahan staf TN, dari 71
menjadi 180, termasuk sejumlah lulusan universitas (lulusan baru
direkrut sebagai staf lapangan). Para staf baru ini dilatih dan
dibawa studi tour ke TN-TN di Indonesia dan Malaysia sebagai
bagian dari Komponen A. Selain itu, pusat penerjemahan baru
dengan perpustakaan juga didirikan di kantor pusat TN.
Komponen ini direncanakan dan diimplementasikan oleh WWF
Indonesia dan WARSI dengan arahan konsultan World Bank. Ini
dilakukan dengan menyediakan bantuan pembangunan untuk 74
desa di sekitar TN, untuk menghilangkan tekanan dari pinggirpinggir TN. Perambahan untuk pertanian oleh masyarakat lokal
dirasakan sebagai ancaman langsung yang utama bagi TN. Strategi
yang digunakan termasuk komitmen kontrak dari tiap desa untuk
melaksanakan upaya konservasi tertentu (VCA) sebagai imbal balik
atas hibah pembangunan yang diterima.VCG senilai US$ 50.000
per desa dari Bank Dunia adalah untuk pembangunan ekonomi dan
infrastruktur seperti dana yang digulirkan untuk pasokan pertanian.
Meski terdapat sudut pandang berbeda tentang relatif suksesnya
hasil Komponen B, tampaknya ada kesepakatan bahwa sedikit sekali,
jika pun ada, hubungan atau keterkaitan antara VCA dengan VCG
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Komponen Proyek

Pencapaian
yang diberikan kepada desa bila terkait dengan keberhasilan
atau kegagalannya, meski poin utama pemberian hibah adalah
untuk memberikan insentif konservasi dan ini berarti menjadi titik
penghubung utama antara konservasi dan pembangunan dalam
ICDP.
Komponen ini sia-sia. Survei biologi menunjukkan bahwa sejumlah
C: Mengintegrasikan
pemegang konsesi tetap melakukan penebangan di TN, dan
Keanekaragaman
bahwa konsesi yang diberikan ke perusahaan-perusahaan ini
Hayati dalam
merupakan kawasan kaya spesies yang pantas untuk dikembalikan
Manajemen Konsesi
ke TN, tetapi Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan tidak
Hutan
melakukan tindakan apapun.
Komponen ini mendukung kegiatan pengawasan bentang alam,
D: Pengawasan dan termasuk jalan lintas lapangan, fotografi, survei sosial ekonomi,
Evaluasi
penelitian hidrologi, pengumpulan data kegiatan penebangan liar,
dan survei GIS.
(Sumber: Kelman 2013)

Dampak
Pada 1999, sesudah konsultasi panjang dengan masyarakat sekitar, perbatasan
disepakati dan TN diresmikan secara legal. TNKS menjadi TN pertama di Indonesia
yang memperoleh status ini. Sesudah enam tahun implementasi proyek, ICDP gagal
mencapai tujuan konservasinya. Pada 27 Februari 2002 sebuah Nota Kesepakatan
tentang Perlindungan dan Konservasi TNKS (Nota Kesepakatan Bersama tentang
Perlindungan, Pengamanan, dan Pelestarian TNKS) ditandatangani oleh empat Gubernur
dan 9 Bupati (Kepala Kabupaten) yang kawasannya berada di dalam TN, serta Kepala
DPRD Kabupaten. Kesepakatan itu menyebutkan bahwa semua pihak akan bekerja
bersama untuk melindungi, mengamankan, dan melestarikan TNKS; semua pihak setuju
untuk melakukan tuntutan hukum dan memberikan sanksi administratif menurut undangundang yang berlaku kepada setiap pihak yang secara langsung atau tidak langsung
menyebabkan gangguan terhadap TN (perambahan, pencurian hasil hutan bukan kayu,
pertambangan, mendirikan penggergajian kayu, menyebabkan kebakaran hutan, dan
sebagainya), dan pemerintah pusat dan daerah akan meninjau undang-undang yang
berlawanan dengan upaya untuk melestarikan TNKS (PHKA, 2003).
Kini, TNKS masih di bawah ancaman perambahan untuk pertanian, penebangan liar,
pembangunan jalan, penambangan, dan energi panas bumi. Staf TN tidak mampu
menghentikan perambahan dan penebangan liar, meski dengan sumber daya yang
baik untuk melakukan patroli, pelatihan, dan perlengkapan. Sedikit saja masyarakat
penerima manfaat yang menjaga komitmen timbal balik untuk menghormati batas TN.
Banyak penerima manfaat terus merambah hutan, dan kadangkala bahkan menjadi
ancaman yang lebih besar dibanding desa yang tidak menerima manfaat (Linkie et
al., 2008). Sangat tidak realistis berharap bahwa memberikan opsi pembangunan
akan membuat masyarakat lokal mengurangi ulah mereka terhadap hutan TNKS,
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terutama setelah banyak ekspansi pertanian bukan lagi sekadar untuk bertahan
hidup melainkan bagi petani kaya yang ingin memperluas penanaman komoditi
bernilai tinggi (Kelman, 2013).
Pembelajaran
(a) Desain proyek terlalu ambisius dan perlu waktu persiapan terlalu lama sementara
waktu penerapannya terlalu singkat: Ini merupakan kelemahan banyak proyek,
terutama yang menerima dana besar dari lembaga donor, perencanaan dan proses
distribusi dana memakan waktu lama, sementara penerapannya seringkali terlalu
kaku dan waktu implementasinya terlalu singkat dan terbatas untuk exit strategy.
(b) Pendanaan terlalu besar tetapi tidak ada proses fasilitasi: Proyek ini menunjukkan
bahwa pendanaan bukanlah segalanya; konservasi adalah suatu proses dan tidak
bisa dipaksakan hanya melalui pendanaan. Kombinasi antara proses fasilitasi terusmenerus, dukungan politik yang kuat, dan dukungan pendanaan yang mencukupi
adalah kunci keberhasilan konservasi.
(c) Pengaturan kelembagaan yang kompleks tanpa kerja sama dan ketidakjelasan
lembaga yang memimpin: Proyek seharusnya tidak eksklusif, seharusnya ini melibatkan
banyak institusi dan organisasi yang relevan tetapi jalur koordinasi dan lembaga yang
memimpin harus jelas sejak awal. Tidak adanya kepemimpinan telah menyebabkan
kegiatan yang penuh konflik dan membuang dana yang berharga. Well et al., (1999:22)
menyatakan, ”TNKS tidak berhasil memimpin upaya konservasi keanekaragaman hayati
di kawasan konsesi yang diberikan kepada perusahaan penebangan kayu di hutan-hutan
di sekitar TN. Staf BANGDA dan BAPPEDA hanya memiliki sedikit keahlian konservasi
dan tidak jelas mengenai jenis kegiatan pembangunan yang harus didukung di desadesa, sementara BAPPENAS tidak hadir di lapangan untuk melakukan koordinasi dan
kepemimpinan langsung. Terlepas dari lamanya persiapan proyek, WWF-IP baru saja
memulai upaya memperbesar proyek sebelumnya, sementara LSM lokal tidak memiliki
kapasitas untuk memberikan rangkaian dukungan yang diperlukan oleh kegiatan proyek
yang direncanakan”.
(d) Asumsi tidak benar yang menyebabkan seleksi kurang tepat terhadap penerima
manfaat proyek: Penekanan terhadap pembangunan desa didasarkan pada asumsi tak
terbukti bahwa kemiskinan dan tidak adanya mata pencaharian alternatif telah memicu
terjadinya deforestasi. Nyatanya, sejumlah desa yang menjadi target adalah desadesa yang terkaya (Kelman, 2013). Selain itu, pembukaan hutan untuk pertanian dan
penebangan liar didorong oleh individu-individu kaya dan berpengaruh, yang seringkali
tinggal jauh dari kawasan TN. Dengan kondisi seperti itu, kesepakatan konservasi yang
tidak dipaksakan dengan desa-desa setempat tampaknya tidak akan efektif. Hibah
pembangunan melalui ICDP selalu dianggap sebagai pelengkap dan bukan pengganti
untuk tanaman yang memberikan pendapatan besar seperti kayu manis.
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(e) Perhatian yang tidak memadai terhadap isu kepemilikan lahan: Linkie et al., (2008)
mempublikasikan sebuah analisa kuantitatif mengenai hubungan antara perubahan
tutupan lahan dan penyertaan desa-desa di ICDP Kerinci. Mereka menemukan bahwa
desa yang berpartisipasi dalam proyek tidak berdampak apapun terhadap laju
deforestasi lokal dibanding desa-desa yang tidak berpartisipasi. Mereka menyimpulkan
bahwa memperkuat proyek konservasi berbasis masyarakat perlu didukung oleh
upaya memperkuat sistem kepemilikan lahan tradisional dan menegakkan peraturan
yang relevan di dalam PA. Pendekatan seperti itu harus berakar dari pemahaman
yang kokoh akan faktor sosial politik dan bisa memberikan penekanan berbasis
masyarakat yang kuat selama masyarakat efektif dalam mempertahankan atau
mentransfer pengawasan atas akses dan sumber daya.

Upaya TNKS mengendalikan perambahan di Sipurak Hook, Kabupaten
Merangin
Perambahan yang paling hebat dan kronis di TNKS terjadi di Sipurak Hook (14.160
ha), Kecamatan Lembah Masurai. Ini terletak di Hutan Produksi Terbatas dekat kawasan
konsesi PT Serestra I dan II yang merupakan anak usaha perusahaan Malaysia Tanjung
Johor I. PT Sarestra I menghentikan kegiatannya pada 1997, sementara PT Sarestra
II beroperasi hingga 2002. Sejak akhir 1990-an, kelompok-kelompok petani dari
Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa, dan Jambi telah mulai menanam kopi
di kawasan bekas tebangan yang ditinggalkan oleh PT. Sarestra I dan II. Sekarang
kawasan ini dan sebagian TNKS telah dihuni oleh sekitar 5.000 keluarga petani kopi
yang menanam lebih dari 30 juta pohon kopi.
Pada 1997, FFI mendirikan markas/camp penelitian di Daerah Tangkapan Air (DTA)
Sipurak/Sipurak Catchment Area untuk melakukan survei flora dan fauna di hutan
produksi terbatas dekat kawasan konsesi PT. Sarestra I and II. Pada 3 Juni 2002, FFI
dan TNKS mengklaim hutan dataran rendah primer berada di bawah status kawasan
produksi terbatas karena memiliki kekayaan nilai ekologi dan keanekaragaman
hayati. Kawasan ini memiliki hutan dataran rendah primer kurang dari 800 m di
atas permukaan laut dan mendukung daerah tangkapan air yang luas. Pada saat
yang sama, kawasan ini juga merupakan habitat penting bagi badak dan harimau
Sumatra, serta spesies bunga yang penting seperti Amorphophallus sp. dan Rafflesia
sp. Sebagai tindak lanjut, melalui surat No. 050/136/II/Bappeda tertanggal 29 April
2002, Bupati Merangin, Rotani Yutaka, menyatakan dukungannya atas disertakannya
kawasan Sipurak Hook ke dalam TNKS.
Kawasan ini akhirnya dimasukkan sebagai bagian dari TNKS pada 19 Oktober 2004
ketika perambah (Lampung, Sumatra Selatan, dan sebagainya) berada pada 200300 m dari perbatasan TN yang baru diajukan tetapi tidak ada perambahan ke
dalam hutan alam pada saat pemulangan itu. WALHI Jambi melakukan konseling
luas dan penyadaran terhadap perambah terkait batas TN yang direvisi dengan
menunjukkan bahwa kawasan tersebut adalah hutan primer, tanpa masih adanya
penebangan, dan sebagainya (Whitten, pers. comm, 2015).
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Pada Agustus 2010, Kabupaten Merangin dan Kantor Kehutanan Provinsi menghimbau
semua petani kopi untuk meninggalkan kawasan hutan; bila tidak mereka akan dituduh
melanggar undang-undang No. 41/1999 ayat 50 dan dikenai sanksi/hukuman
sebagai perambah. Sebagai tindak lanjutnya, litigasi bersama operasi kekerasan
dilaksanakan mulai dari 10-25 November 2010 melibatkan SPORC (Unit Tanggap
Polisi Hutan), Polisi Hutan TNKS Provinsi Jambi dan Polisi Hutan Kabupaten Merangin
(148 orang). Akibat protes para aktivis hak asasi manusia dan LSM, beberapa pihak
litigasi seperti TNI, dinas kepolisian provinsi, dan kejaksaan, batal bergabung dalam
operasi litigasi. Litigasi bersama dalam operasi kekerasan tidak efektif, selain karena
terbatasnya personel, petani kopi juga didukung oleh koalisi LSM yang berbasis di
Jambi yang dikenal sebagai ‘Gerakan Pecinta Manusia’ (Human Lovers Movement)
yang melindungi petani terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Pembelajaran
Dimasukkannya hutan yang memiliki tekanan populasi tinggi (seperti petani kopi) ke
dalam kawasan TN semestinya dilihat sebagai masalah pengelolaan, bukan operasi
paksaan. Operasi paksaan yang dilaksanakan melalui pemberantasan perkebunan
kopi, pembakaran rumah-rumah petani harus dihindari, tindakan paksaan tidak akan
mencapai target yang diharapkan, tetapi justru menambah sikap militan petani dan
bisa disalahkan oleh para aktivis karena dianggap melanggar hak asasi manusia.
Solusi terhadap kasus perambahan kronis seharusnya dicapai melalui pendekatan
yang saling menguntungkan menggunakan skema terbaik yang ada.

Pengelolaan hutan secara kolaboratif oleh masyarakat pinggir hutan
Program ini dicetuskan oleh UNESCO bekerja sama dengan FFI dan L-TB berlokasi di
kawasan penyangga TNKS di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tujuan program
ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat tepi hutan untuk melindungi
dan mengelola kawasan hutan adat mereka secara lestari, dan memastikan hak
yang diakui secara hukum atas kawasan ini untuk menurunkan ancaman konversi
hutan. Zona penyangga ini menghadapi pembukaan besar-besaran untuk konsesi
perkebunan komersial, dan deforestasi berlapis secara bertahap ketika hutan alam
dikonversi menjadi lahan pertanian, seperti perkebunan kopi.
Dampak
Kegiatan ini memberikan kontribusi penting dan tepat waktu pada upaya yang
lebih luas untuk menurunkan laju deforestasi dan meningkatkan kapasitas lokal untuk
pengelolaan hutan secara berkelanjutan di TNKS dan kawasan penyangga hutan di
Kabupaten Merangin. Pemerintah Kabupaten Merangin pada akhirnya mendukung
17 proposal resmi untuk Hutan Desa/HD kepada Kementerian Kehutanan pada
Mei 2010. Pendekatan HD mendukung Kabupaten untuk membangun rencana kerja
pengelolaan alternatif bagi kawasan hutan yang tersisa, mengurangi ancaman
konversi hutan besar-besaran untuk perkebunan komersial dan membangun komitmen
dan kapasitas masyarakat untuk melindungi kawasan hutan mereka di masa depan.
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Pembelajaran
Memperkuat akses masyarakat lokal terhadap kawasan hutan (hutan produksi dan
hutan lindung) di sekitar TN merupakan nilai penting untuk perlindungan kawasan TN.

Konservasi dan Perlindungan Harimau Kerinci Seblat
Proyek ini diimplementasikan oleh FFI dalam kerjasama dengan pihak TNKS yang
berwenang. Program ini telah menjadi program perlindungan harimau yang paling
aktif di Asia Tenggara dengan lima Unit Pelestarian dan Perlindungan Harimau yang
aktif, dan di lapangan bekerja dari empat base-camp di sekitar TNKS. Tujuannya
adalah untuk mengamankan konservasi harimau Sumatra liar dalam jangka panjang,
melalui pengawasan perburuan harimau dan satwa mangsanya, hilangnya habitat,
dan melalui mitigasi efektif konflik antara harimau dan manusia.
Dampak
Kapasitas TNKS meningkat dan staf pemerintah lokal serta masyarakat tepi hutan
mampu menghadapi tindak kriminal atas harimau dan satwa liar lainnya serta
melindungi harimau dan habitat mereka serta melindungi kawasan penyangga yang
banyak harimaunya yang terancam oleh pembukaan untuk perkebunan kelapa sawit
dan pembangunan jalan22.
Pembelajaran
Meningkatnya kepedulian masyarakat lokal terhadap nilai TN akan membantu
mendukung upaya konservasi TN. Kampanye kepedulian diperlukan untuk diarahkan
pada generasi muda (terdidik).

Proyek percontohan untuk menghentikan perambahan di tingkat desa di
Kabupaten Kerinci
Proyek ini diimplementasikan oleh LTA dan didanai oleh Program Hibah Ekosistem
NL/NL Ecosystem Grants Programme IUCN selama 20 bulan (2007-2009). Tujuannya
adalah untuk menghentikan perambahan di tiga desa di kawasan Gunung Kerinci,
yaitu Desa Pelompek, Kecamatan Gunung Tujuh, Giri Mulyo, dan Kerisik Tuo, Kecamatan
Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, untuk mencegah perambahan di masa depan dan
untuk mengembangkan mekanisme restorasi lahan yang belum lama dibuka. Ini akan
dicapai melalui lima cara:
• mengamankan keinginan politik dan penerapan praktis penegakan hukum
melalui pengembangan MoU antara otoritas TN dengan pemerintah di tingkat
kabupaten;
• melakukan inventarisasi tata ruang dan sosial ekonomi tentang perambahan
di desa-desa;
22

FFI, 2012
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•
•
•

menyusun dan menerapkan strategi komunikasi, dan meningkatkan pengetahuan
serta penghargaan masyarakat lokal terhadap TN dan batas-batasnya;
melalui kerja sama dengan masyarakat lokal mengembangkan pendekatan
detail untuk memulihkan lahan terdegradasi; dan
memastikan Memorandum of Understanding diterapkan di lapangan untuk
mengatasi masalah perambahan.

Berdasarkan penilaian umum perkembangan proyek yang dilakukan oleh Syaf dan
Wood, 200923, dampak dan pembelajaran dari proyek tersebut adalah sebagai
berikut:
Dampak
Secara keseluruhan proyek ini berhasil, karena telah menghentikan perambahan
lebih lanjut di kawasan proyek (setidaknya sementara) dan mengawali suatu proses
kolaborasi di antara para pemangku kepentingan kunci yang terlibat dalam isu
ini. Proyek ini telah berhasil menghadapi isu yang tidak bisa dihadapi oleh TN
dan oleh proyek yang lebih besar. Pilihan pendekatan yang baik dan identifikasi
pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan proyek ini, yang ditunjukkan oleh
kesediaan pejabat-pejabat desa untuk mendukung proyek ini dan sebagian besar
dari para perambah sendiri memberikan informasi mengenai kegiatan mereka dan
untuk diidentifikasi sebagai orang yang memiliki lahan di dalam TN. Bupati, badan
legislatif kabupaten, dan TN telah pula mengindikasikan dukungan mereka atas
proyek ini melalui partisipasi mereka dalam beberapa pertemuan, pembentukan
kelompok kerja untuk perambahan, pembuatan rencana kerja dan inisiasi kegiatan.
TN dan Pemerintah Kabupaten merasa sangat antuasias akan proyek ini karena bisa
menjadi cara untuk menghindari penegakan hukum secara represif.
Pembelajaran
Seringnya kehadiran fasilitator lapangan LTA dan staf lain, serta konsistensi pesan
di antara para aktor, dan antara aksi serta komunikasi, membantu membangun
kepercayaan dengan para pemangku kepentingan desa. Kolaborasi antara tiga
pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah kabupaten, badan legislatif, dan TN
adalah kunci untuk memperoleh kemajuan dalam masalah perambahan. Pemerintah
kabupaten memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan pembangunan
sosial, termasuk bagi masyarakat yang berinteraksi dengan TN; Badan legislatif
mempunyai kekuatan untuk menyetujui penggunaan budget lokal dan nasional di
kawasan; sedangkan Otoritas manajemen TN mempunyai wewenang untuk menangkap
perambah dan memusnahkan pertanian di dalam TN bila diperlukan. Mengingat
bahwa proses MoU akan lebih lama dibanding perkiraan, LTA mulai bekerja dalam
pembentukan kelompok kerja dan pengembangan kegiatan model di lapangan.
23 Rudi Syaf dan Pete Wood mengunjungi proyek ini pada 31 Maret – 4 April 2009 untuk melaksanakan
penilaian umum atas perkembangan atau hasil proyek. Evaluasi juga diminta oleh LTA untuk menjadi
input strategi.
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Strategi paralel ini sukses, ada hasil dan contoh nyata dari lapangan yang dapat
digunakan untuk memberi informasi dan mengkatalisa proses politik. Memberikan
sumber mata pencaharian alternatif bagi perambah (seperti membangun dan
menyebarluaskan benih kopi dan peternakan kelinci) adalah ‘pintu masuk’ yang
efektif untuk bekerja dengan masyarakat. LTA juga memfasilitasi aksi hukum melawan
perambah yang terus melakukan perambahan sementara yang lain sudah setuju untuk
berhenti.
Kondisi yang harus ada tetap perlu didiskusikan dan ditetapkan oleh TN, desa,
dan Pemerintah Kabupaten. Apakah model manajemen masa depan melibatkan
manajemen lanjutan dari lahan di dalam TN? Apa yang akan diizinkan dan apakah
hak dan kewajiban yang akan dimiliki petani? Sebagai contoh, revisi perencanaan
manajemen TN untuk menciptakan sebuah ‘zona pemanfaatan tradisional’, dipercaya
memberikan izin bagi masyarakat lokal untuk mengambil HHBK. Sampai batas mana
kawasan perambahan diharapkan dapat direstorasi? Perlukah dan mungkinkah untuk
merevisi batas TN untuk mengeluarkan beberapa kawasan TN yang paling intensif
digunakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu mendapat jawaban.

TN Bukit Barisan Selatan
CANOPI
WCS-IP telah membantu manajemen TNBBS sejak 1997. Kegiatan WCS-IP di TNBBS
termasuk: pembentukan Stasiun Penelitian Way Canguk dan Pusat Pendidikan
Konservasi, serta Penelitian dan Konservasi harimau Sumatra. WCS-IP bekerja bersama
dengan Program Konservasi Badak Indonesia/Indonesian Rhinoceros Conservation
Program (PKBI) untuk membentuk Unit Perlindungan Harimau/Tiger Protection Unit
(TPU). PKBI adalah LSM yang bekerja untuk melestarikan dan menyelamatkan badak
Sumatra melalui pembentukan Unit Perlindungan Badak/Rhino Protection Unit (RPU).
Kegiatan utama RPU adalah melakukan patroli anti-perburuan badak Sumatra, dan
memantau populasi serta penyebaran mereka. TPI melaksanakan kegiatan patroli
anti-perburuan untuk melindungi harimau dan mengawasi populasi serta penyebaran
spesies terancam, dan juga melakukan penelitian dan koservasi tentang gajah
Asia. Pada 2002, WCS-IP menggagas pembuatan proposal proyek CANOPI yang
melibatkan semua LSM konservasi24 di Lampung dan Bengkulu.
Pada akhir 2004, konsorsium LSM yang dipimpin oleh Wildlife Conservation SocietyIndonesia Program (WCS-IP) didukung oleh UNESCO dan PHKA membangun
Conservation Action Network Program (CANOPI): “Kerjasama untuk Konservasi Warisan
Alami Sumatra” dengan dukungan pendanaan dari UN Foundation (UNF) dan Critical
Ecosystem Partnership Fund (CEPF). Proyek ini, dengan dana hampir US$ 2 juta, bertujuan
untuk menguji pendekatan pembangunan kerja sama dan jaringan untuk membangun dan
24 WATALA, Yayasan ALAS Indonesia, GARSI (Garuda Sylva), LSPPM (Lembaga Studi dan Pelayanan
Penyuluhan Masyarakat); NIPAH; YASADHANA; YBWS (Yayasan Bina Wana Sejahtera) dan PRATALA
(Panthera Rafflesia)
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memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk
konservasi TRHS. Proyek ini fokus terutama pada TNBBS di bawah skema manajemen
konservasi terintegrasi termasuk penelitian dan pelatihan, manajemen TN, kepedulian
masyarakat, dan strategi investasi serta perencanaan regional.
Hasil25
Suatu model kerja sama untuk aksi konservasi terbentuk, begitu pula informasi dasar
dan penelitian berkelanjutan terkait dengan ekologi dan sosial ekonomi TNBBS. Selain
itu, kapasitas staf TN dan pemangku kepentingan lain juga meningkat.
Pembelajaran
Tema kunci CANOPI adalah untuk meningkatkan kerja sama di antara para pemangku
kepentingan, memperkuat kapasitas para aktor, dan mengembangkan pendekatan
kolaborasi untuk mengatasi ancaman dan masalah konservasi di TNBBS. Tema ini
telah menarik perhatian dan memperoleh penghargaan pemangku kepentingan
terkait. Konsep ini menawarkan ruang yang luas untuk para aktor dengan bidang
ilmu pengetahuan berbeda dan kapasitas untuk terlibat dalam serangkaian dialog
konstruktif untuk menyuarakan komitmen mereka dan menetapkan peran mereka
masing-masing.
Dengan kapasitas dan latar belakang pendidikan beragam, LSM lokal sangat
dinamis. Upaya memperkuat kapasitas LSM seringkali diwarnai debat yang memanas
dan ketidaksepakatan intens, yang kadang memicu konflik. Waktu membosankan
yang dihabiskan untuk debat diikuti oleh kegiatan yang lambat dan tidak jelas.
Harapan tinggi terkait waktu dan jumlah sumber daya yang dapat disediakan bagi
proyek CANOPI, dan penundaan dalam menerima pendanaan, meningkatkan konflik
dan ketidakpercayaan di antara sejumlah mitra. Konflik di antara LSM sejak awal
program telah menurunkan kualitas penerapan program di lapangan.
Program CANOPI ini menunjukkan bahwa konsorsium LSM mungkin efektif untuk
menarik pendanaan, namun implementasinya seringkali terhambat oleh konflik
internal di dalam konsorsium.

World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia
WWF Indonesia memulai kegiatannya di TNBBS sejak 2000 dengan membentuk WWF
AREAS (Strategi Aksi Gajah dan Badak Asia), sebuah program yang diprioritaskan
untuk menyelamatkan badak Sumatra dan gajah Sumatra. Target program ini adalah
untuk mempertahankan populasi badak Sumatra dan gajah Sumatra di TNBBS.
Diharapkan hingga 2010 populasi akan stabil dan bila mungkin meningkat. Kegiatan
ini termasuk memastikan tingkat perlindungan badak Sumatra agar tidak ada lagi
badak Sumatra dan gajah Sumatra yang diburu atau diperdagangkan; membantu
25
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TNBBS untuk meningkatkan manajemen dan memastikan keutuhan taman nasional;
memfasilitasi pemerintah daerah untuk merevisi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten
dan menciptakan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten yang lebih berbasis konservasi
(PHKA, 2003).

Unit Perlindungan Badak
TNBBS adalah satu dari tiga taman nasional (bersama dengan TN Way Kambas
dan TNGL) sebagai habitat utama badak Sumatra. Saat ini diperkirakan populasi
badak di TNBBS berkisar antara 30-50 (WCS, WWF and YABI 2015). Ancaman
utama adalah perburuan culanya, yang digunakan sebagai obat tradisional Cina,
sementara meningkatnya perambahan dan pembangunan jalan baru di selatan TN,
dikombinasikan dengan jenis tumbuhan invasif, yaitu tumbuhan invasif asli setempat
yang disebut mantangan26 (Merremia peltata) telah mendorong badak lebih jauh
ke dalam dan ke utara kawasan. Merajalelanya lahan terdegradasi di dalam
kawasan TNBBS telah mendorong pertumbuhan mantangan sebagai jenis tumbuhan
invasif, Mantangan menutupi tanaman yang ada yang bila dibiarkan akhirnya akan
memusnahkan habitat badak.
Menyelamatkan populasi badak yang tersisa memerlukan serangkaian upaya untuk
melindungi populasi sisa tersebut dengan mengaktifkan patroli badak dan memperkuat
kegiatan anti-perburuan, sampai kegiatan perburuan dan perusakan habitat dikurangi
bahkan hilang sama sekali. Yayasan Badak Indonesia (YABI) atau Indonesia Rhino
Foundation mempunyai misi khusus untuk menyelamatkan Badak Sumatra di dalam
dan bahkan hingga melewati batas habitatnya. YABI mengoperasikan beberapa unit
anti-perburuan yang disebut sebagai Unit-unit Perlindungan Badak/Rhino Protection
Units (RPU) di TNBBS, Way Kambas, dan Ujung Kulon. RPU dibentuk dan dirancang
untuk mengontrol kegiatan perburuan dan gangguan terhadap habitat (termasuk oleh
perambah). RPU sudah luas dikenal dan dianggap sangat efektif dalam tugasnya di
lapangan.
RPU melakukan patroli intensif untuk mencegah perburuan, perambahan, dan
berbagai kegiatan ilegal lain di TN. Mereka mendeteksi adanya perangkap dan
menangkap penyusup pelaku perburuan, dan menghancurkan perangkap yang
ditemukan di dalam kawasan. Mereka menerapkan pengawasan populasi badak
melalui survei kawasan untuk mengidentifikasi tanda-tanda adanya badak seperti
tapak, kotoran, genangan, dan sebagainya. Mereka melaksanakan operasi intelijen
26 Mantangan adalah gulma asli dengan karakter morfologis berdaun lebar, buah, bunga, batang
dan akar yang mengandung latex putih yang berubah warna menjadi kekuningan bila terkena udara.
Spesies ini merupakan pionir lokal yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai
keadaan dan sangat agresif bila menemukan habitat yang sesuai. Mantangan juga memiliki karakteristik
alelopati yang mengganggu jenis-jenis kayu lainnya. Tanaman ini berkembang biak melalui biji dan
akar; termasuk jenis tanaman menjalar, tumbuh cepat 1-2 cm/hari. Sebagian telah menyebar secara
luas dan menjadi dominan di kawasan khusus dan sebagian telah tersebar di kawasan-kawasan kecil di
seluruh kawasan TNBBS (Purwanto dan Setyawati, 2013).
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untuk membantu menangkap pelaku perburuan illegal. Mereka membantu TN dalam
operasi gabungan untuk menurunkan perambahan hutan, dan menerapkan kegiatan
penyadaran dan pendidikan.

Upaya TNBBS untuk mengendalikan perambahan
Setelah penetapan TNBBS pada 1982, otoritas TN melaksanakan kampanye
pengusiran untuk memindahkan perambah liar yang telah membangun perkebunan
kopi di dalam TN. Para perambah liar itu datang dari kabupaten miskin di Jawa
Tengah untuk mencari keuntungan dari harga kopi yang tinggi. Mereka telah menetap
di sepanjang tepi jalur bekas penebangan di semenanjung selatan TN. Sebuah
perusahaan penebangan Indonesia milik Angkatan Laut telah membuat jaringan
jalan penebangan >1000 km antara 1970 dan 1978 di TNBBS sebelum kawasan ini
ditingkatkan statusnya menjadi TN.
Gaveu et.al. 2009, dengan dukungan dana UNESCO dan CEPF melaksanakan
penelitian untuk memahami bagaimana penegakan hukum dapat mengurangi
hilangnya habitat dari perkebunan kopi skala kecil yang ada di TNBBS. Mereka
membandingkan data empiris selama 34 tahun (dari citra satelit, data ekologi, dan
pemodelan GIS) tentang laju deforestasi dan harga kopi di dua zona: di sepanjang
kawasan dengan penegakan hukum tinggi dan di kawasan dengan penegakan hukum
rendah. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk
melindungi keutuhan TNBBS dari para petani migran, dan selanjutnya mencegah
pembabatan hutan untuk bertanam kopi (Gambar 23).

1972 - 1985

1985 - 1997

1. Penegakan hukum rendah
1. Penegakan hukum tinggi
2. Penebangan legal (r2=0.771) 2. Penggusuran
2
3. Harga kopi tinggi (r =0.484)

1997 - 2006
1. Penegakan hukum rendah
2. Pembalakan liar
3. Harga kopi tinggi (r2=0.494)

Gambar 23. Hubungan antara penegakan hukum dan perambahan (ha/th) di TNBBS
(Sumber: Suyadi, 2011)

Dampak penegakan hukum telah memudar sejak jatuhnya Presiden Suharto pada
1998 dan dengan penerapan otonomi daerah pada 2000. Sejak 1998, budget TN
telah berkurang dan patroli menurun Selain itu, pemerintah daerah maupun pemerintah
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pusat Indonesia yang baru terpilih secara demokratis menganggap pengusiran dari
kawasan lindung tidak adil secara moral. Dengan penerapan otonomi daerah pada
2000, pemerintah daerah tidak menunjukkan ketertarikan terhadap konservasi
keanekaragaman hayati karena TN berada di bawah jurisdiksi pemerintah pusat dan
hanya memberikan sedikit keuntungan ekonomi bagi daerah, hal ini telah melemahkan
kerja sama antara staf TNBBS dengan pemerintah daerah yang berwenang.
Dalam konteks ini, petani kopi ilegal telah menjadi lebih berani, dan beberapa
di antaranya mengambil keuntungan dari perubahan politik yang baru terjadi
untuk kembali ke kawasan di mana mereka sebelumnya digusur. Akibatnya, konflik
perbatasan antara petani dan pihak TNBBS yang berwenang jadi meningkat (lihat
Tabel 3.9 dan Kotak 3.3). Tak hanya itu, banyak polisi hutan tinggal di situ dengan
keluarga mereka, sehingga setiap intervensi paksaan di dalam TNBBS rentan
menghadapi perlawanan. Tanpa dukungan dari pihak lokal yang berwenang, para
polisi hutan tak ingin membahayakan kesejahteraan keluarga mereka demi gaji yang
kecil. Karenanya, rezim penegak hukum TNBBS yang pernah begitu keras pada awal
1980-an telah dilemahkan oleh perubahan situasi politik dan ekonomi.
Tabel 3.9. Sejarah perambahan dan upaya anti perambahan, 1990-2014
Kawasan
perambahan
Kecamatan
Sidorejo

Sejarah perambahan dan upaya anti perambahan
Segera setelah kekuasaan Suharto mulai melemah pada 1998, rumor
mengenai proyek transmigrasi baru disebarkan di seluruh Lampung
hingga ke Jawa. Hingga akhir 1998, migran pertama yang telah
melunasi biaya pendaftaran kepada kepala desa memperoleh jatah
2 ha hutan per keluarga. Peta peruntukan dibuat oleh tim khusus yang
dipimpin oleh kepala desa. Pada 1999 dan 2000, seratus keluarga
pindah ke kawasan perambahan. Pada saat yang sama, perusahaan
kayu lokal milik seorang politisi membuka akses jalan dan mulai
beroperasi di kawasan ini. Pada 2001, perusahaan kayu ini diadili atas
tuduhan penebangan liar dan manajernya diganjar hukuman penjara.
Namun pemilik perusahaan maupun kepala desa tidak dihukum. Setelah
hukuman tersebut, banyak migran merasa takut dan meninggalkan
kawasan perambahan. Sebagian tidak pernah kembali, sementara yang
lain menunggu hingga suasana mereda sebelum kembali. Antara 2001
dan 2003, hanya sedikit perambah liar memasuki kawasan perambahan.
Selama kampanye pemilihan kepala desa pada 2004, perlindungan
tehadap pengusiran perambah merupakan janji utama calon walikota
(di antaranya adalah pemilik dari perusahaan kayu yang disebut di
atas). Sebagai hasil pemilihan tersebut, pada 2005 jumlah perambah
meningkat lagi.
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Kawasan
perambahan
Desa Rata
Agung

Desa Suoh

Desa Way
Nipah

Sejarah perambahan dan upaya anti perambahan
Desa Rata Agung mulai menarik pendatang sejak 1983 hingga sekarang,
segera setelah jalan dari Krui ke Bengkulu dibuka. Berhubung banyak
hutan masih ada di luar TN, perambahan tetap masih sangat terbatas.
Dengan mulusnya jalan pada 1993, kawasan ini menjadi lebih menarik
dan jumlah pendatang di dalam TN terus meningkat. Pada 1996, polisi
hutan di TN memutuskan untuk mengusir semua pendatang dari kawasan
perambahan Rata Agung. Sebulan sebelum pengusiran itu, kantor TN
telah membocorkan informasi ini dan perambah bisa memindahkan gubuk
mereka ke perbatasan TN. Pada 1997/98, krisis moneter menyebabkan
lebih banyak lagi keluarga memasuki kawasan perambahan. Pada 1999,
seorang warga elit desa di Rata Agung memperoleh izin penebangan
untuk lokasi di luar TN, di mana pohon-pohon terakhir telah dirobohkan
sejak lama. Selama dua tahun, operasi penebangan berlangsung di
dalam TN (diduga dengan beking dari staf TN), dan jumlah perambah
jauh meningkat. Pada 2001, kegiatan ini dihentikan, polisi hutan yang
terlibat dipindahkan, dan elit desa yang terlibat dituntut. Upaya
penegakan hukum ini berdampak langsung terhadap menurunnya jumlah
perambah. Tapi pada 2002, elit desa tersebut dibebaskan dari tuduhan
(melalui penyelesaian tak resmi ‘di luar pengadilan’) dan karenanya jadi
terkenal. Sejak saat itu, jumlah perambah terus meningkat.
Desa ini terletak di luar TN tetapi dekat dengan perbatasan. Pada awal
1980-an, seorang pengusaha lokal mempekerjakan sekitar 30 pekerja
dari Jawa untuk membangun jalan dari Suoh ke Bumi Hantatai. Pada
akhir proyek, bukannya mengembalikan para pekerja itu, ia beralih ke
kegiatan penebangan liar, dan para pekerja itu membuka lahan di dalam
TN. Manajer itu tak lama kemudian ditangkap dan dihukum satu tahun
penjara. Para pekerja itu memindahkan kediaman mereka keluar TN
tetapi terus bertanam di lahan mereka di dalam TN. Pada 1994, seorang
warga elit setempat yang mencalonkan diri sebagai walikota mengklaim
perambahan di sekitar desa sebagai hutan adat. Jadi, dia memperoleh
dukungan dari semua perambah yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Setelah terpilih, ia mengambil keuntungan dari kehadiran sejumlah besar
perambah untuk mendapat subsidi lebih besar dari kabupaten dan
menerapkan pajak lahan bahkan untuk lahan di dalam TN.
Pada 1968, AL Indonesia mulai menjalankan konsesi penebangan
di kawasan ini. Pembabatan hutan mempengaruhi baik kawasan di
dalam maupun di luar TN. Para perambah dengan segera mengikuti,
mengambil keuntungan dari bekas penebangan dan kawasan yang
dibuka sebelumnya. Jumlah perambah meningkat pesat pada 1986
ketika perambah dari Talang Kejadian dan Talang Canguk, dua kawasan
perambahan di dalam TN, digerakkan oleh polisi TN. Lebih lanjut, sekitar
3.000 orang ditempatkan di Pematang Sawah, dekat dengan perbatasan
TN.

(Sumber: Levang et al. 2012)
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Kelemahan utama bila mendasarkan keberhasilan konservasi pada penegakan hukum
yang keras adalah bahwa setiap kekacauan politik dan ekonomi dapat meniadakan
tahun-tahun investasi panjang dalam kesuksesan konservasi. Pada akhirnya, pilihan
lain selain penegakan hukum di dalam TN mungkin diperlukan untuk mengurangi
deforestasi hutan tropis. Diperkirakan 735 juta orang tinggal di dekat hutan tropis
terpencil demi lahan pertanian, sumber daya yang kian langka yang tetap masih
berlimpah di tepi hutan. Tanpa adanya keuntungan nyata dari pelestarian hutan
tropis, petani mencoba untuk mencari keuntungan maksimal dengan membuka hutan
lindung dan menanaminya. Gaveu et al., (2006) menunjukkan bahwa kinerja TNBBS
dalam melestarikan habitat hutan hanya mencapai hasil yang tidak jelas. Di satu sisi,
TNBBS menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding bentang alam tetangganya,
ia menghentikan pembangunan penebangan mekanis skala besar dan hingga batas
tertentu mempromosikan peremajaan hutan. Di sisi lain, ia gagal memperlambat
perambahan untuk lahan pertanian.
Certification of origin (sertifikasi asal) kopi robusta berkelanjutan telah diajukan
sebagai cara yang layak untuk meningkatkan pendapatan petani dan menurunkan
deforestasi di dalam kawasan lindung. WWF baru-baru ini telah mendesak para
pembeli kopi utama dan alat pemanggangnya untuk mengadopsi sertifikasi asal
di sekitar TNBBS (WWF, 2007). Salah satu kriteria penting untuk menetapkan
keberlanjutan adalah bahwa kopi tersebut harus tidak ditanam di dalam kawasan
lindung. Namun, pada kenyataannya menerapkan kriteria ini penuh kesulitan karena
para pembeli kopi dan alat penggorengnya enggan untuk mengeluarkan biaya
sertifikasi kopi robusta (Sanderson, 2005). Harga premium murah yang dibayarkan
kepada petani kopi untuk kopi robusta berkelanjutan tidak akan menyurutkan petani
untuk melakukan praktik bertanam di dalam kawasan lindung. Bukan itu saja, harga
premium mungkin justru bahkan mendorong penyelundupan dalam perdagangan
kopi, menyulitkan dalam membedakan antara biji kopi yang ditanam di luar TN
dan di dalam TN (WWF, 2007). Hutan kemasyarakatan di dalam kawasan lindung/
PA disertai dengan penegakan hukum dalam situasi yang tepat dapat membantu
masyarakat desa dalam menyiapkan perencanaan jangka panjang untuk intensifikasi
pertanian, program sertifikasi, pekerjaan di luar pertanian, dan tingkat pendidikan
yang lebih tinggi.
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Kotak 3.3. Upaya represif untuk mengendalikan perambahan di TNBBS
pada 201327
Sebuah operasi dilaksanakan di Pedamaran, Talang Kelampaian, dan Karang BerakTirom, berlokasi di Kabupaten Siring Tanggamus, dan di Siring Gading (Way Haru),
berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Operasi ini melibatkan 400 personel dari
elemen-elemen TNBBS, Kepolisian Lampung, Kepolisian Tanggamus, Angkatan Darat,
Sektor Swasta, Pemerintah Daerah, dan LSM. Hasil operasi termasuk pembongkaran
pondok-pondok sebanyak 25 unit, pemusnahan tanaman eksotis sekitar 141,5 ha, juga
menanam lebih dari 2.000 tanaman lokal seperti kongki, cempaka, pulai, medang.
Sebuah operasi di Sukabumi melibatkan 100 personel dari elemen TNBBS, Kepolisian
Lampung Barat, Pemerintah Daerah, dan Angkatan Darat. Hasilnya, 79,5 ha kawasan
perambahan telah diterlantarkan.
Sebuah operasi di Serdang melibatkan 100 personel dari elemen TNBBS, Kepolisian
Lampung Barat, Pemerintah Daerah, dan Angkatan Darat. Hasilnya, 51,5 ha kawasan
perambahan telah diterlantarkan dan tim ini berhasil merobohkan 20 unit pondok.
Sebuah operasi di Pancurmas melibatkan 100 orang dari TNBBS, Kepolisian Lampung
Barat, Pemerintah Daerah, dan YABI - RPU. Pada saat operasi ditemukan 16 keluarga
yang bertahan dan sesudah diberi pengarahan oleh tim, mereka merobohkan
pondoknya dan meninggalkan lahannya. Sekitar 82 ha kawasan perambahan telah
diterlantarkan.
Di Pulau Duku di Kabupaten Kaur Bengkulu, tim beranggotakan 100 personel berhasil
menghancurkan tak kurang dari 68 pondok, dengan rincian sebanyak 22 pondok di
Talang Air Durian, 21 pondok di Talang Kapak Seratus dan 25 pondok di Talang
Cikabuan. Diluar target, tim ini menemukan perambah sebanyak 20 keluarga. Para
perambah itu kemudian membuat pernyataan untuk meninggalkan kawasan subur
yang dirambah selamanya dan tidak kembali lagi serta membongkar pondoknya
masing-masing.
Sebuah operasi di Ujan Mas di Kabupaten Kaur Bengkulu melibatkan pihak-pihak
terkait dengan total personel 100 orang. Tim ini menggusur 16 keluarga tanpa ada
perlawanan dari mereka. Tim ini juga menghancurkan 15 pondok dan 1 jembatan
yang digunakan sebagai akses mereka.
Di Bukit Makmur di Kabupaten Kaur Bengkulu, tim beranggotakan 100 personel mengusir
perambah sekitar 25 keluarga tanpa perlawanan. Mereka juga menghancurkan 19
pondok, dengan rincian 9 pondok di Talang Air Mantai dan 10 pondok di Talang
Simpang Lima.
Di Bangun Bersama di Merpas-Kaur – Kabupaten Kaur Bengkulu, tim beranggotakan
100 personel mengusir 39 keluarga dari Desa Batu Lungun. Tim ini juga menghancurkan
15 pondok dan 1 jembatan yang digunakan sebagai akses.
27
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Mempertahankan populasi harimau yang sehat pada skala bentang alam
Wildlife Response Unit (WRU) dibentuk, terdiri dari staf TNBBS, masyarakat lokal,
dan staf teknis WCS-IP dengan tujuan untuk mengawasi dan memberikan tanggapan
yang cepat terhadap ancaman dan konflik manusia-satwa liar di dalam dan di
sekitar TNBBS. Sebagai predator top, harimau Sumatra memainkan peran penting
dalam ekologi TNBBS dan bentang alam di sekitarnya. Bila predator top ini tidak
ada, populasi mangsa akan meningkat tak terkendali sehingga mempengaruhi fungsi
ekosistem hutan. Proyek ini juga mendukung sejumlah investigasi tindak kriminal yang
memperdagangkan satwa liar bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk
melacak jejak harimau dan pedagang satwa liar di bentang alam BBS. Tuntutan
pertama atas kepemilikan harimau di Indonesia terjadi selama proyek ini, diikuti oleh
penyitaan empat harimau Sumatra.
Dampak
Proyek ini bermanfaat untuk menjaga keutuhan batas TN. Diantara berbagai kegiatan,
staf TN, WWF, RPU dan Kepolisian telah menggusur petani kopi ilegal di lahan TN
seluas 9.689 ha di Kabupaten Lampung Barat.
Pembelajaran
Pengawasan rutin perbatasan TN merupakan upaya efektif untuk mengendalikan
perambahan sejak dini, sebelum berkembang menjadi kronis. Peran WRU sangat
penting untuk mengurangi konflik harimau-manusia dan menjaga keutuhan habitat
harimau atau mengawasi hilangnya habitat karena kegiatan pertanian.

Restorasi Hutan Berbasis Masyarakat di Resort Way Nipah
Kegiatan ini diprakarsai oleh UNESCO bekerja sama dengan Yayasan Operasi
Wallacea Terpadu (OWT), dengan lokasi restorasi di Desa Padamaran, Resort Way
Nipah, Sukaraja, BPTN Semaka. Para perambah didominasi oleh suku Jawa. Operasi
disiplin gabungan, melibatkan Kepolisian dan TNI, dilaksanakan November 2013
untuk mengusir perambah keluar dari kawasan hutan Padamaran dan memusnahkan
spesies eksotis yang ditanam oleh petani. OWT adalah LSM nasional yang berbasis
di Bogor, yang dipilih UNESCO untuk memfasilitasi restorasi ekosistem berbasis
masyarakat di Padamaran di mana kawasan perambahan berlokasi di dekat
kawasan penampungan perambah sebelumnya.
OWT melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor kunci restorasi, mulai dari
pengadaan dan seleksi materi genetik, pembangunan sarana persemaian, pembibitan,
kampanye penanaman, pemeliharaan tanaman, dan melakukan pemantauan hasil
tanaman restorasi. LSM ini memberikan pelatihan intensif bagi masyarakat local
dan staf TNBBS, termasuk pembiakan secara vegetatif maupun generatif, dan
pembuatan pupuk organic. OWT memberikan fasilitasi intensif dan bantuan teknis
untuk keseluruhan tahap restorasi, dan staf kunci OWT yang bertanggung jawab
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terhadap program ini tinggal di kawasan restorasi. Mereka melakukan kampanye
penyadaran melalui pendekatan sosial dan teknis dan berkoordinasi secara ekstensif
dengan manajemen TN.
Dampak
Masyarakat mempunyai rasa memiliki yang besar terhadap pembibitan karena
mereka terlibat sejak awal, dalam penanaman maupun pemeliharaan setelahnya.
Resolusi konflik telah muncul diantara masyarakat dan TN. Para perambah memiliki
kapasitas kuat untuk melakukan pembiakan vegetatif dan generatif yang bisa
menjadi modal bagus untuk mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan atau
perluasan kegiatan restorasi yang melibatkan mereka.
Pembelajaran
Fasilitasi intensif dan bantuan teknis selama kegiatan restorasi telah meningkatkan
kepedulian perambah terhadap peraturan TN. Idealnya, LSM atau fasilitator yang
bekerja untuk pembangunan masyarakat harus tinggal di lapangan di mana proyek
berlangsung, dan tidak hanya hit and run untuk satu hari kegiatan saja. Dengan
tinggal bersama masyarakat, selain bisa melakukan transfer pengetahuan secara
intensif, juga merupakan strategi yang baik untuk meraih dukungan masyarakat lokal
sepenuh hati, memastikan dampak restorasi dalam jangka panjang.

Kesimpulan, Bab 3
Karakteristik perambah bervariasi antar kawasan, mereka bisa dikategorikan
menjadi lima tipe, yaitu penduduk asli tanpa lahan, migran lokal, imigran Jawa,
migran miskin tanpa lahan, dan oportunis yang licik.
Penyebab utama perambahan diantaranya adalah:
• Pemerintah menetapkan tiga TN di kawasan yang sudah dihuni oleh masyarakat
asli dan sebagian imigran Jawa yang telah tiba dalam beberapa gelombang
migrasi sejak 1905;
• Migran lokal dan Jawa terus memasuki kawasan sesudah TN ditetapkan;
• Masih ada pola yang belum jelas sampai batas mana masyarakat dilibatkan
dalam manajemen TN:
• Maraknya pemekaran kabupaten sepanjang era desentralisasi telah
menyebabkan wilayah kabupaten banyak yang bertumpang tindih dengan
kawasan konservasi;
• Manajemen TN kurang berhasil mendemonstrasikan kontribusi ekonomi
yang nyata dalam melestarikan alam untuk mendukung mata pencaharian
masyarakat atau memperkuat gross domestic product pemerintah kabupaten;
• Pemerintah daerah meligitimasi desa dan masyarakat di dalam TN;
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•

•
•
•

Otoritas pemerintah daerah dan pusat, perusahaan swasta yang beroperasi di
kawasan, dan anggota masyarakat mengejar cita-cita pembangunan melalui
pembangunan jalan, pasar, sekolah, dan kompleks perkantoran; menyediakan
listrik dan telekomunikasi, pertambangan dan mengubah hutan menjadi
kawasan perkebunan;
TN kurang memiliki kapasitas untuk menjalankan mandatnya dan tidak
memperoleh dukungan dari pemerintah daerah;
Buruknya tata kelola, termasuk tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi, yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang;
Banyak dari mereka yang mendapat keuntungan dari sumber daya, barang,
atau jasa – terutama birokrat dan politisi, melakukan intervensi ‘free rider’
melalui beragam saluran.

Manajemen TN telah gagal merespon masalah perambahan. Upaya pencegahan
diperlukan, antara lain melalui patroli rutin oleh polisi hutan, sosialisasi kepada publik
tentang peraturan kehutanan, pembangunan masyarakat melalui model konservasi
desa, picohydro, ekowisata, pembangunan pembibitan, dan sebagainya. Upaya
represif juga diperlukan, termasuk operasi gabungan secara periodik oleh polisi
hutan bersama dengan kepolisian nasional dan angkatan darat, dan menggunakan
proses peradilan untuk menangkap dan menuntut pelanggar sampai putusan final.
Operasi khusus untuk melindungi hutan, kekayaan flora dan fauna dari gangguan
non-alami yang datang dari luar TN, seperti melaksanakan patroli di kawasan
rentan kebakaran, terutama kawasan yang dekat dengan kegiatan manusia.
Restorasi ekosistem dan kawasan hutan (biasanya dilaksanakan sesudah operasi
disiplin dan gangguan non alami lain) melalui percepatan regenerasi (Accelerated
Natural Regeneration/ANR) alami maupun penanaman penuh yang didukung dengan
pemeliharaan dan pengawasan intensif.
Selama era reformasi, TN memiliki keberhasilan terbatas untuk mengendalikan arus
pendatang baru atau mengusir perambah yang sudah bercokol lama. Petugas PHKA
sering merasa tak punya kekuatan untuk bersikap tegas menghadapi pelanggaran
ini, meski polisi hutan diberi wewenang untuk menangkap pelanggar dan menahan
selama 24 jam sebelum menyerahkan mereka kepada polisi atau membebaskan
mereka. Tapi, meski bekerja sama dengan polisi, target polisi hutan biasanya terbatas
pada pelanggaran skala kecil, sementara kegiatan ilegal yang terorganisasi dengan
baik dan berskala besar yang dikendalikan oleh kepentingan yang kuat, berlanjut
tak terkendali. Sebagai tanggapan atas situasi ini, seperti dicatat oleh Levang dkk.
(2012), elit lokal biasanya menyalahkan ketidakefektivan ini kepada para polisi hutan
yang dituduh tidak efisien dan korup, sebaliknya polisi hutan mengeluh tentang tidak
adanya dukungan politik dari elit. Kedua pernyataan tersebut sebagian ada benarnya.
Sementara di depan umum meratapi kehancuran TN, elit lokal menentang keras setiap
upaya untuk mengusir perambah dari dalam TN karena sebagian besar calon tidak
dapat mengelak dari janji konstituen mereka akan akses terbuka ke dalam TN.
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Keberhasilan terbatas penegakan hukum masalah perambahan berakar dari faktor
internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari terbatasnya kehadiran polisi hutan TN
di lapangan dan keterlibatan beberapa staf TN (langsung maupun tak langsung) dalam
kegiatan ilegal. Dukungan bervariasi Kepala TN yang sangat ditentukan oleh orang
daripada program jangka panjang. Penandaan batas yang tidak jelas, beberapa dari
mereka digerakkan oleh pihak luar. Koordinasi terbatas dengan aparat hukum dan
terbatasnya pengawasan dari PHKA. Sementara faktor eksternal termasuk kegiatan
ilegal dilakukan oleh kelompok terorganisasi yang menguasai sumber daya besar dan
tak terbatas. Kegiatan ilegal seringkali dibekingi oleh militer atau politisi kuat. Ada
tekanan permintaan yang tinggi atas lahan untuk penanaman komoditas bernilai tinggi
(kelapa sawit, karet, kopi, kayu manis) dan pertambangan. Sedangkan dukungan
aparat penegak hukum tidak konsisten atau terbatas. Implikasinya, penegakan hukum
memiliki keberhasilan terbatas untuk memenjarakan dalang atau cukong. Akibatnya,
penegakan hukum tidak berfungsi sebagai pencegah yang efektif.
Upaya anti-perambahan sepanjang 1990-2014 diringkas dalam Tabel 3.10,
sementara faktor pendukung kunci keberhasilan dan penyebab utama kegagalan
diringkas dalam Tabel 3.11.
Tabel 3.10. Ringkasan inisiatif anti perambahan dan pembelajaran kunci di TRHS,
1990 – 2014
Proyek/Kegiatan
Program
Pembangunan
Leuser/Leuser
Development
Programme
Upaya TNGL
mengatasi
perambahan di
Besitang

Pendanaan Tahun
Pelaksana
TN Gunung Leuser
EC
1995 –
LIF/LMU
2004

APBN

2005 –
sekarang

UNESCO

2009–
2013

Restorasi berbasis UNESCO
masyarakat di
Resort Sei Betung

2010–
2012

Restorasi di
Sei Serdang,
Resort Cinta
Raja, Kabupaten
Langkat
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TNGL

Pembelajaran kunci
Pendekatan manajemen
bentang alam terintegrasi
(dari TNGL ke Ekosistem
Leuser)

Sumber daya besar
diperlukan untuk
mengendalikan
perambahan kronis.
Penggusuran paksa
bukanlah solusi yang tepat.
TNGL
Kehadiran staf TN di
lapangan adalah kunci
sukses restorasi, sementara
kawasan yang direstorasi
secara efektif melindungi
kawasan sekitar TN dari
perambahan.
YOSL-OIC dan Keterlibatan masyarakat
KETAPEL
lokal adalah kunci
keberhasilan restorasi.
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Proyek/Kegiatan
Program
Ekowisata
Berbasis
Masyarakat di
Tangkahan

Pendanaan Tahun
UNESCO
2001 –
sekarang

Pelaksana
TNGL
LPT
Indecon
YOSL-OIC

TN Kerinci Seblat
1997 TNKS,
2002
Pemerintah
Empat Provinsi,
Kementerian
Kehutanan
(PHPA & PH),
BAPPENAS,
Kemendagri
(BANGDA),
WWF, WARSI
2010
TNKS, SPORC,
Kabupaten
Merangin

ICDP Kerinci
Seblat

World
Bank

Upaya TNKS
mengendalikan
perambahan di
Sipurak Hook

APBN

Pengelolaan
hutan secara
kolaboratif pada
masyarakat
pinggir hutan

UNESCO

2008 2012

FFI, LTB

Perlindungan
FFI
dan Konservasi
Harimau Kerinci
Seblat
Proyek
IUCN-NL,
percontohan untuk
menghentikan
perambahan
di tingkat desa
di Kabupaten
Kerinci.

2008 2012

KSNP, FFI

2007 2009

LTA

Pembelajaran kunci
Organisasi ekowisata
berbasis masyarakat yang
kuat (LPT) dan Peraturan
Desa untuk mengubah
perilaku masyarakat lokal
dan mata pencaharian
dari penebangan liar
menjadi ekowisata.
Desain proyek terlalu
ambisius dan persiapannya
memakan waktu terlalu
lama sementara waktu
penerapannya terlalu
singkat; pengaturan
kelembagaan yang
kompleks tanpa koordinasi
selama implementasi
proyek.
Dimasukkannya hutan yang
memiliki tekanan populasi
tinggi (petani kopi) ke
dalam kawasan TN akan
menimbulkan masalah
bagi manajemen TN.
Penggusuran paksa
bukanlah solusi yang tepat
Memperkuat akses
masyarakat lokal ke
kawasan hutan (hutan
lindung dan produksi) di
sekitar TN penting bagi
perlindungan kawasan TN.
Penyadaran masyarakat
lokal terhadap nilai
TN adalah kunci upaya
konservasi TN.
Kolaborasi antara tiga
pemangku kepentingan,
yaitu Pemerintah
Kabupaten, badan
legislatif, dan TN adalah
kunci untuk mengendalikan
perambahan.
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Proyek/Kegiatan
CANOPI

Unit Perlindungan
Badak/Rhino
Protection Unit
(RPU)
Upaya
TNBBS untuk
mengendalikan
perambahan.

Pendanaan Tahun
Pelaksana
TN Bukit Barisan Selatan
UNF, CEPF, 2004TNBBS, WCS2008
IP, Watala,
Pratala,
Yasadhana,
Alas Indonesia,
Garsi etc.
IRF, WWF

2002 – to YABI
date

APBN

APBN,
TNBBS
19831997;
1998 – to
date

Mempertahankan WCS-IP
populasi harimau
yang sehat di
tingkat bentang
alam
Restorasi
UNESCO
Hutan Berbasis
Masyarakat
di Resort Way
Nipah
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WCS-IP,
20002006

WRU

UNESCO,
20142015

OWT

Pembelajaran kunci
Konsorsium LSM mungkin
efektif untuk menarik
pendanaan, tetapi
penerapannya seringkali
terhambat oleh konflik
internal di dalam
konsorsium.
Patroli intensif adalah
kunci untuk mengendalikan
perambahan.
Penegakan hukum
diperlukan untuk menjaga
keutuhan TNBBS dari
petani migran.
Besarnya kawasan
perambahan erat terkait
dengan upaya penegakan
hukum.
Pengawasan rutin atas
batas TN adalah kunci
untuk mengendalikan
perambahan.
Bantuan teknis intensif dan
kampanye penyadaran
didukung oleh kegiatan
pengembangan mata
pencaharian alternatif
adalah kunci untuk
memperoleh dukungan
sepenuh hati dari
perambah untuk
memelihara kawasan
restorasi.
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Tabel 3.11. Inisiatif anti-perambahan, 1990-2014: faktor pendukung kisah sukses
dan penyebab utama kegagalan
Upaya antiperambahan

Tata kelola
konservasi

Penegakan
hukum (LE)

Kesepakatan
Konservasi
Desa

Keberhasilan

Kegagalan

Faktor pendukung: Untuk konsorsium
proyek seperti ICDP dan CANOPI,
(a) adanya organisasi pemimpin
yang memiliki kepemimpinan
kuat adalah suatu keharusan; (b)
Semangat tinggi TN terhadap tata
kelola dan keterlibatan pemangku
kepentingan kunci di tingkat lokal
dan nasional.
Faktor pendukung: Pembelajaran
dari LE di TNBBS (1985-1997):
(a) LE ditargetkan bagi dalang
kegiatan-kegiatan ilegal; (b) LE
didukung oleh operasi intelijen
yang bisa mengidentifikasi target
sejak tahap awal; (c) Respon
cepat terhadap setiap masalah
perambahan, dan tidak menunggu
hingga masalah menjadi besar
dan rumit; (d) LE didukung oleh
sumber daya yang cukup; (e)
Keyakinan kuat terhadap penegak
hukum.

Penyebab yang patut digarisbawahi:
Tidak adanya kepemimpinan
menyebabkan aksi konflik yang
membuang-buang sumber daya
berharga; (b). Keterlibatan
pemangku kepentingan kunci yang
separuh hati dan tata kelola yang
buruk dari manajemen TN

Faktor pendukung: Pembelajaran
dari pembangunan ekowisata
berbasis masyarakat di
Tangkahan: (a) Penduduk desa
perlu merasakan mendesaknya
kebutuhan VCA (peningkatan
kepedulian diperlukan sebelum
fasilitasi penyusunan VCA), (b)
Desa-desa memiliki modal sosial
yang kuat; (c) Desa-desa memiliki
potensi sumber daya alam tinggi
untuk dilindungi dan dimanfaatkan
secara berkelanjutan;

Penyebab yang patut digarisbawahi:
Pembelajaran untuk langkahlangkah sesudah reformasi: (a)
LE seringkali ditargetkan untuk
pelanggaran berskala kecil; (b)
Respon lambat dari manajemen
TN, LE banyak dilaksanakan
setelah masalah perambahan
menjadi besar dan rumit; (c)
LE yang dilaksanakan melalui
langkah-langkah kekerasan
seringkali gagal karena operasi
yang direncanakan sudah
diketahui oleh pelanggar; (d)
Tidak adanya rasa percaya diri
penegak hukum, karena perambah
didukung oleh kelompok-kelompok
hak asasi manusia dan tidak
punya dukungan dari pemangku
kepentingan TN.
Penyebab yang perlu digarisbawahi:
Untuk kasus ICDP Kerinci: (a)
Penduduk desa belum menyadari
dengan baik akan mendesaknya
VCA, karena inisiatif sangat
dipengaruhi oleh agen-agen
eksternal, (b) Fasilitasi terbatas
selama dan sesudah perumusan
VCA, dan terbatasnya upaya
untuk menghubungkan dengan
tujuan kunci konservaasi; (c) Belum
dilembagakannya sanksi terhadap
para pelanggar.
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Upaya antiperambahan

Keberhasilan

(d) Fasilitasi intensif sebelum dan
sesudah penerapan VCA; (e) VCA
harus memiliki keterkaitan erat
dengan tujuan kunci konservasi.
Faktor pendukung: Pembelajaran
dari ICDP LDP dan kasus Tangkahan:
(a) VGC diberikan ke desa-desa
sesuai kebutuhan dan permintaan
Hibah
mereka; (b) VGC seharusnya
Konservasi
mempunyai keterkaitan erat dengan
Desa (VGC)
tujuan konservasi, (c) Seleksi yang
pantas dari penerima manfaat, (d)
fasilitasi intensif dan bantuan teknis
untuk penggunaan VCG.
Faktor pendukung: Pembelajaran
dari program restorasi UNESCO di
TRHS: (a) ER dilaksanakan bersama
dengan masyarakat lokal mulai
dari pembangunan pembibitan,
penanaman, perawatan pohon
yang ditanam, dan pengamanan
perbatasan TN dari perambah;
(b) Kehadiran staf TN dan
Restorasi
fasilitator ER di kawasan restorasi;
Ekosistem
(c) Pengembangan kapasitas
masyarakat lokal untuk restorasi
ekosistem termasuk pengembangan
mata pencaharian berkelanjutan;
(d) Fasilitasi dan bantuan teknis
yang intensif dan terus-menerus
bagi masyarakat lokal; (e)
Melibatkan peran LSM yang
memiliki pengalaman panjang di
bidang restorasi ekosistem.
Faktor pendukung: Pembelajaran
dari ekowisata berbasis
masyarakat di Tangkahan: (a)
Pembentukan organisasi lokal
Pengembangan yang diakui dan diterima dengan
Ekowisata
baik; (b) Kesediaan TN untuk
mendelegasikan kewenangan
pengelolaan kepada organisasi
lokal yang diakui; (c) Mekanisme
pembagian keuntungan yang jelas.
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Kegagalan

Penyebab yang perlu digarisbawahi:
Pembelajaran dari ICDP Kerinci:
(a) Asumsi yang menutupi
kebutuhan masyarakat lokal dan
jumlah dana hibah; (b) Seleksi
yang tidak layak terhadap desa
penerima manfaat; (c) Tidak
adanya fasilitasi dan bantuan
teknis atas proposal VCG dan
pengeluaran terkait.
Penyebab yang perlu digarisbawahi:
Pembelajaran dari proyek
restorasi TN-TNI (AD): (a)
Memperlakukan ER sebagai
proyek reforestasi biasa; (b)
Terbatasnya keterlibatan
masyarakat lokal, sebagian besar
bibit dibeli/didatangkan dari luar
desa; (c) Pengembangan kapasitas
yang terbatas bagi masyarakat
lokal menyebabkan kurangnya
rasa memiliki terhadap kawasan
yang direstorasi.

Penyebab yang perlu digarisbawahi:
Hampir semua ekowisata dikelola
secara langsung oleh pihak
TN yang berwenang dengan
keterlibatan kecil yang tidak
memadai dari masyarakat lokal.

4. Strategi Anti-perambahan
di TRHS: Rekomendasi

Mengatasi Kebuntuan Konservasi
Terlepas dari dukungan nasional dan internasional yang berarti untuk melindungi TRHS,
laju deforestasi, yang kemudian diikuti dengan perambahan, hanya menunjukkan sedikit
sinyal penurunan, yang berarti upaya sebelumnya secara umum hanya menunjukkan
sedikit keberhasilan. Deforestasi TRHS cenderung dipicu oleh tekanan populasi yang
padat di sekitar TN yang menyebabkan meluasnya batas-batas lahan pertanian,
seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kayu manis, yang secara umum terkait dengan
aksesibilitas, seperti kedekatan hutan dengan jalan dan ketinggian lahan. Akibatnya,
hutan dataran rendah TRHS, yang memiliki level keanekaragaman hayati tertinggi
dan kapasitas penyimpanan karbon, sangat terancam karena menyimpan kayu
berkualitas tinggi dan cenderung paling bisa diakses untuk pembangunan pertanian.
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Mengacu pada penyebab perambahan sebagaimana didiskusikan pada Bab 3
dan memetakan mereka sesuai dengan kewenangan manajemen pada Tabel 4.1.
Dapat dimengerti mengapa pengelola TN gagal mengontrol masalah perambahan,
mengingat banyak penyebab mendasarnya terletak pada kapasitas dan akses
manajemen mereka.
Tabel 4.1. Kewenangan pemerintah untuk menghadapi penyebab utama
perambahan TN
Penyebab mendasar

TN

Kewenangan dari
Pusat
Provinsi

Kabupaten

Penetapan TN telah mengambil kawasan
hunian penduduk asli dan migran







Migran pindah ke sekeliling TN































Pola keterlibatan masyarakat yang tidak
jelas terhadap manajemen TN



Pemekaran kabupaten
TN gagal menunjukkan kontribusi ekonomi
Pemerintah daerah melegalkan desa-desa
di dalam TN
Tekanan pembangunan yang besar di
sekeliling TN
Kurangnya kapasitas TN dalam
penatakelolaan
Buruknya penatakelolaan dalam proses
perencanaan tata ruang
Intervensi ‘free riders’













Jelaslah bahwa perambahan tidak dapat diselesaikan oleh pengelola TN sendiri,
dukungan yang kuat dan serius diperlukan dari lembaga-lembaga terkait di tingkat
pusat dan daerah. Tidak ada pendekatan dan solusi tunggal untuk mengontrol
perambahan dan tindak kejahatan hutan lainnya. Seperti dikatakan oleh Wiratno
(2010:1): “tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi kebuntuan. Apa yang diperlukan
adalah serangkaian tindakan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan saling melengkapi”.
Namun, peran kunci tetap terletak pada pengelola TN sendiri yang harus berperan
sebagai penggiat dan fasilitator untuk menyelaraskan semua dukungan yang
berlangsung agar menuju ke arah yang benar. Dalam konteks ini, kerangka status
Warisan Dunia merupakan alat dan instrumen penting untuk membantu TN membawa
serta pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional, dan membantu
mengatasi masalah yang mengancam kawasan Warisan Dunia ini. Belajar dari
praktik terbaik yang didiskusikan pada Bab 3, daftar rekomendasi didiskusikan dan
ditujukan untuk TN dan mitra kunci serta para pemangku kepentingan.
78

Strategi Anti-perambahan di TRHS: Rekomendasi

Rekomendasi: Menuju Paradigma Baru
Memperkuat Tata Kelola Konservasi
Memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan
daerah
Kewenangan pengelolaan TN berada di Pemerintah Pusat; ini kerap memicu persepsi
umum yang keliru baik bagi TN maupun Pemerintah Daerah. Yang terakhir kerap
menganggap manajemen TN jelas berada diluar tanggung jawab mereka, sementara
manajemen TN menyadari bahwa mereka independen, mereka sering mengabaikan
peran Pemerintah Daerah (Kabupaten) sebagai pemangku kepentingan penting
di tingkat daerah. Mereka tidak merasa wajib melibatkan partisipasi pemerintah
daerah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Dengan menghilangkan peran pemerintah daerah, manajemen TN menjadi eksklusif;
ini seperti kerajaan di dalam kerajaan. Akibatnya, pemerintah daerah tidak peduli
terhadap masalah-masalah TN. Mereka bahkan memberi bantuan kepada para
perambah, membangun sekolah-sekolah dan berbagai fasilitas publik lainnya, serta
mengakui kawasan perambahan sebagai desa. Di sisi lain, dampak pembagian
kabupaten dan pembangunan sepanjang era reformasi telah mendongkrak
permintaan akan lahan untuk pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman, dan
lahan pertanian. Akibat miskinnya visi dalam menghargai alam, mereka seringkali
menganggap keberadaan TN sebagai hambatan bagi pembangunan daerah. Mereka
sering mengeluh bahwa porsi terbesar kabupaten mereka terdiri dari kawasan TN
yang berada di luar akses dan kendali kekuasaan mereka. Untuk mempercepat
pembangunan ekonomi daerah, pemerintah kabupaten mendorong investasi berskala
besar terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan adanya tekanan
permintaan untuk melepaskan status hutan negara menjadi APL
Manajemen TN seharusnya tidak dipisahkan dari dinamika pembangunan di luar batas
TN. Ini tidak hanya berlaku bagi tata kelola, tetapi juga penegakan hukum dan isuisu pengelolaan. Para pemangku kepentingan TN tersebar di tingkat lokal, regional,
maupun nasional. Berdasarkan analisis yang disajikan pada Tabel 4.2, sebagian
besar pemangku kepentingan punya kesempatan untuk memberikan dampak negatif
terhadap tata kelola dan manajemen TN yang ada. Manajemen TN sangat tergantung
dengan banyak mitra dan pemangku kepentingan, sementara sebagian besar mereka
punya peluang tinggi untuk memberikan umpan balik yang tidak menyenangkan.
Upaya luar biasa diperlukan untuk mengubah keadaan ini. Upaya seperti ini sudah
disadari dengan baik dan dilakukan oleh ICDP. Banyak strategi ICDP difokuskan
untuk meningkatkan tata kelola konservasi melalui koordinasi berbagai pemangku
kepentingan untuk menyelesaikan perencanaan yang tumpang tindih dari berbagai
lembaga, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sektor swasta, LSM, dan
penduduk desa, serta lembaga-lembaga donor dan pihak-pihak international di mana
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upaya yang ada diselaraskan dengan perubahan paradigma IUCN dalam pengelolaan
kawasan lindung (PA) di Tabel. 4.2. Nyatanya, jalan raya, proyek transmigrasi, kegiatan
pertambangan, program pembangunan perkebunan besar, yang merupakan ancaman
paling serius terhadap TRHS, tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua itu didiskusikan dan
direncanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah setempat.

Penegakan Hukum

Tata Kelola

Tabel 4.2. Peran dan kekuatan yang ada dari pemangku kepentingan/mitra kunci TN
Kekuatan
**

+

Internasional

+++



Pusat

+++



Provinsi****

+++





Kabupaten t

++





Kecamatan

+





Desa

++



Tekanan padatnya populasi,
distribusi tidak seimbang dari
lahan pertanian yang tersedia,
kepentingan ekonomi yang kuat

Mahkamah Agung

+++





Jaksa Agung

+++





Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tata
Usaha Negara
(PTTUN)

+++





Sanksi yang lemah, karena
lemahnya sistem peradilan pidana,
hasilnya hukuman yang tidak
sesuai untuk mencegah tindak
kejahatan.

Jaksa Tinggi

+++





Satgas Anti
Perambahan

++



Tidak adanya kerja sama (dan
dukungan) diantara lembaga
penegak hukum

Pusat Pelaporan
dan Analisis
Transaksi
Keuangan PPATK/
INTRAC

+++



Kompleksitas penetapan dan
pengawasan kasus transaksi
keuangan yang mencurigakan dan
menghubungkan mereka dengan
tindak pidana kejahatan hutan.

KPK

+++

LSM
kemasyarakaatan
LSM Konservasi

80

Level Dampak

Mitra/Pemangku
kepentingan TN *



0

=***

Keterangan
Dukungan pendanaan dan politik
Kurangnya perhatian terhadap
konservasi keanekaragaman
hayati karena TN berada di
bawah jurisdiksi pemerintah pusat
dan hanya memberikan sedikit
manfaat ekonomi secara lokal.

Kurangnya sumberdaya, beban
kasus yang dihadapi yang jauh
melebihi keuangan dan kapasitas
sumber daya manusia untuk dapat
menghadapinya secara efisien.




++

—



Mendukung perambah melawan
penggusuran.
Mitra kunci untuk tata kelola yang
baik
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Level Dampak

Mitra/Pemangku
kepentingan TN *

Kekuatan
**

+

BKSDA

++



Pengadilan Negri
PTUN

+++





Tidak adanya integritas,
akuntabilitas, kemandirian
dan ketidakberpihakan yang
menyebabkan penerapan hukum
yang tidak adil

Kepolisian
Nasional

+++





TNI

+++





Tidak adanya kapasitas untuk
mengelola dan menegakkan
hukum; putusan sengketa yang
memprihatinkan, yang dapat
menyebabkan penyelesaian tak
resmi ‘di luar pengadilan’.

Sektor swasta
(perkebunan dan
pertambahangan)

+++



Penguasaan lahan oleh bisnis agro
komoditi berskala besar

Politisi

+++



Perlindungan perambah dari
penggusuran

Media

++



Mitra yang baik untuk
pengumpulan data
keanekaragaman hayati,
pelacakan efektivitas manajemen,
pengembangan masyarakat,
kampanye konservasi dan deteksi
kejahatan hutan

LSM Konservasi

++



Masyarakat Ilmiah ++



Mitra yang baik untuk
pengumpulan data
keanekaragaman hayati,
pelacakan efektivitas manajemen,
pengembangan masyarakat,
kampanye konservasi dan deteksi
kejahatan hutan

—

0

=***

Mitra kunci untuk
mengimplementasikan rencana
strategis untuk mengendalikan
kegiatan kejahatan hutan.

Public Prosecutors

Manajemen

Keterangan

Masyarakat
migran

+



Penduduk asli

++



Lapar lahan

* Para pemangku kepentingan di sini didefiniskan sebagai mereka yang memiliki hak atau kepentingan
di dalam sebuah sistem. Ini bisa berupa masyarakat, kelompok sosial, pemerintah, atau lembaga yang
dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian cita-cita TN. ** Kekuatan pemangku kepentingan
dapat dipahami sebagai batas di mana para pemangku kepentingan mampu mempengaruhi atau
memaksa pihak lain dalam pengambilan keputusan dan mengikuti suatu aksi tertentu.. *** Sejauh ini
hanya memiliki kontribusi terbatas. **** Undang-undang No. 23/2014 tentang Tata Kelola Daerah
mengatur otonomi daerah di tingkat provinsi.
Kekuatan: + : Lemah, ++ : Kuat, ++++ : Sangat kuat
Level Dampak: + : Dampak positif, - : Dampak negatif, 0 : Netral
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Konservasi keanekaragaman hayati global memerlukan lembaga-lembaga yang
kuat dan teruji. Kepala TN dan staf kunci pendukungnya harus memiliki kemampuan
komunikasi yang kuat dan kapasitas jaringan untuk mempromosikan peran penting
TRHS sebagai sistem pendukung kehidupan dalam pembangunan ekonomi. TN
seharusnya memiliki kapasitas untuk membangun jaringan tata kelola konservasi
multi-skalar terintegrasi, suatu jaringan heterogen, dari agen-agen yang mewakili
masyarakat, pemerintah, LSM local, dan internasional, organisasi multilateral, dan
akademisi, semua bekerja sama untuk menegosiasikan konsensus untuk mencapai
cita-cita bersama. Ini membutuhkan perubahan paradigma dari manajemen oleh
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan atau dinas TN sendiri menjadi manajemen
adaptif dan kolaboratif oleh kelompok pemangku kepentingan, dari pengelolaan TN
sebagai suatu unit terpisah menjadi pengelolaan sebagai bagian dari keseluruhan
kawasan, termasuk integrasi sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip
tata kelola hutan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, status hak dan
kewajiban, demokratisasi, partisipasi, kesamaan, dan kesetaraan kekuasaan (Mayers
dan Vermuelen, 2005). Untuk itu, idealnya Kepala TN harus memiliki kepemimpinan
kuat, integritas tinggi, dan sosok yang disegani. Ia harus aktif dalam isu-isu tata kelola
yang lebih besar, termasuk kerja sama inter-lembaga untuk resolusi konflik yang
efektif dan penegakan hukum.
Manajemen TN harus solid dan mampu mendemonstrasikan sistem manajemen yang
efektif. Mereka mampu mengelola jaringan organisasi beragam dalam pembuatan
kebijakan. ‘Manajemen TN’ harus bekerja untuk mengelola TN dan tidak hanya
mengelola dana pemerintah yang dialokasikan untuk TN. Mereka seharusnya mampu
meningkatkan pendanaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya dengan cara
berkelanjutan. Peraturan ketat pemerintah pusat (KLHK/PHKA) seharusnya disesuaikan
untuk memberikan ruang inovatif bagi manajemen TN, termasuk pergiliran tugas yang
terencana dengan baik dan evaluasi kinerja kepemimpinan yang transparan.
Memperkuat patroli keamanan dan kehadiran staf TN di lapangan
Penyebab utama yang melandasi masalah perambahan hutan adalah ketidakhadiran
staf lapangan di area kerjanya. Petugas TN seringkali mengunjungi tempat kejadian
hanya sesudah menerima laporan, di mana pada banyak kasus masalah sudah menjadi
sulit untuk dikontrol. Masalah perambahan mungkin tidak akan menjadi sehebat saat
ini kalau saja staf lapangan TN telah melaksanakan tugas lapangannya dengan baik.
Mereka menghabiskan waktu lebih banyak di lapangan, inilah yang oleh Wiratno
(2012) disebut sebagai manajemen berbasis resort/resort-based management (RBM),
yang memang merupakan kunci untuk mengendalikan masalah perambahan. Jika
program RBM sukses diimplementasikan, TRHS akan menghemat banyak sumber daya
untuk melakukan tindakan represif bagi pengendalian perambahan, penebangan
liar dan kebakaran hutan. Untuk itu, sumber daya yang ada dapat digunakan untuk
mengelola dan memulihkan ekosistem TN (Wiratno, 2012).
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Pendekatan ini telah sukses diimplementasikan di Jawa dan semestinya dapat diikuti
di TRHS. Memang benar bahwa situasi TRHS berbeda dengan kondisi umum di Jawa.
Di Jawa, satu resort mengelola 10.000-12.000 ha, sementara di TNGL misalnya,
1 resort mengelola 50.000-100.000 ha atau 5 hingga 10 kali lebih luas dengan
masalah yang lebih rumit; Di Jawa, satu polisi hutan mengontrol 5.000 – 10.000 ha, di
Sumatra rasionya bisa naik hingga 30.000 ha. Tidak adanya sumber daya manusia,
fasilitas, dan infrastruktur telah menjadi kambing hitam buruknya manajemen hutan.
Kehadiran staf TN di lapangan akan mampu mengendalikan perambahan sejak tahap
awal; Polisi Hutan yang secara rutin berpatroli akan menciutkan nyali pendatang baru
untuk memasuki TN. Patroli rutin bisa dilakukan lebih sering, mulai dari 4 hari hingga
15 hari dalam sebulan. Jika Tim RBM menemukan kasus perambahan, mereka bisa
secara langsung memproses dan melapor ke kantor seksi TN. Melewatkan waktu kerja
lebih banyak di lapangan akan memampukan staf untuk mengembangkan komunikasi
intensif dan kerja kolaboratif dengan pemuka-pemuka desa. Mereka akan menjadi
komunikator manajemen TN dan pada saat yang sama juga menjadi fasilitator
pemberdayaan masyarakat. Rekrutmen staf lapangan yang muda dan penuh energi,
baik sebagai Polisi Hutan maupun Spesialis Peningkatan Habitat/Habitat Improvement
Specialist (PEH) dengan pengetahuan dan keahlian yang tinggi tentang pembangunan
masyarakat mendesak diperlukan.
Nyatanya, staf lapangan yang ada sekarang (Kepala Resort) didominasi oleh
generasi tua, yang sebagian besar direkrut sepanjang akhir 1970-an. Masalahnya,
banyak staf terdidik yang muda (lulusan universitas, bergelar BSc) enggan bekerja
di lapangan. Untuk itu, PHKA perlu mengembangkan sistem merit untuk mendorong
staf terdidik muda agar bersedia bekerja di lapangan. Ini bisa dilaksanakan
antara lain dengan meningkatkan perencanaan karir yang ada saat ini, misalnya
semua staf terdidik yang muda ditempatkan di lapangan selama beberapa tahun
sebelum dipromosikan ke tahap yang lebih tinggi, remunerasi yang lebih baik untuk
staf lapangan, membawa sebagian besar sumber daya TN (budget) untuk kegiatan
lapangan, dan sebagainya.
Sebagaimana catatan Wiratno (2012), program RBM tidak hanya diimplementasikan
dengan membangun kantor resort baru atau memindahkan staf ke lapangan. Program
ini seharusnya diikuti dengan penyesuaian komunikasi dan hubungan kerja, meningkatkan
pengembangan kapasitas staf, membangun komunikassi intensif antara resort-seksi-kantor
kepala TN, meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat lokal dan pemangku
kepentingan TN dan lebih penting lagi memprioritaskan investasi di tingkat lapangan.
Pembentukan data base-line di tingkat lapangan akan menjadi langkah pertama
menuju pembentukan RBM yang kuat, data yang dikumpulkan akan digunakan
sebagai dasar untuk mendesain strategi polisi hutan, yang perlu difokuskan pada
kawasan TN yang paling rentan, yaitu hutan yang berlokasi di ketinggian lebih
rendah dan lebih dekat dengan jalan, dibanding bagian yang lebih sulit dijangkau.
Ini terutama penting bagi TRHS yang memiliki area luas dengan dukungan finansial
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yang seringkali terbatas. Mengendalikan perambahan mungkin melibatkan berbagai
aksi, tetapi yang terpenting dan mungkin paling murah adalah patroli di kawasan TN
untuk mencegah penebangan liar dan perambahan pada tahap awal.
Mengingat bahwa semua kawasan TN berada di bawah unit administratif (desa,
kecamatan, dan kabupaten) dan luasnya kawasan TN, penerapan RBM akan bisa
dilaksanakan bila dikolaborasikan secara kuat dengan dinas kehutanan kabupaten
setempat. Ini pula yang terjadi ketika konsep KPHK (Unit Manajemen Konservasi
Hutan) akan diterapkan dalam waktu dekat di masa yang akan datang. (Wahjudi
Wardojo, pers.comm, 2015).
Memperkuat Tata Kelola Konservasi Desa: Mengaitkan Pembangunan Desa dengan
Konservasi
Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa yang baru diberlakukan telah memberikan
perspektif baru mengenai pengelolaan sumber daya alam desa. Undang-undang ini
memberikan ruang lebih luas dan posisi lebih kuat bagi pemerintah desa dalam
mengelola sumber daya alam mereka. Impian dibalik peraturan ini adalah untuk
membangun desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis – kunci untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Desa-desa bukan merupakan sub-sistem pemerintah kota/
kabupaten tetapi merupakan negara kesatuan Indonesia. Pemerintah desa adalah
pemerintahan masyarakat sendiri, seperti sebuah ‘negara kecil’, yang memiliki batas
wilayah hukum, kewenangan, masyarakat, dan sumber daya alam yang jelas.
Ini tertuang dalam dua (dari 14) prinsip-prinsip tata kelola desa, yaitu pengakuan dan
dukungan. Prinsip pengakuan: pemerintah mengakui tata kelola spesifik desa, yang
berakar dari tradisi adat, sejarah, asal usul mereka. Ini berlawanan dengan praktik
masa lalu, di mana pemerintah menasionalkan sistem28 tata kelola desa adat yang
beragam. Prinsip dukungan: desa-desa memiliki wewenang penuh untuk menetapkan
arah pembangunan mereka sendiri, termasuk modal sumber daya manusia untuk
melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, semua kegiatan pembangunan yang
dapat ditangani oleh desa seharusnya tidak perlu ditangani oleh pemerintah. Dukungan
dari pemerintah, jika pun ada, seharusnya selaras dengan rencana pembangunan
desa. Desa-desa akan menjadi subyek pembangunan, bukannya obyek atau proyek
uji coba bagi pemerintah pusat.
Penerapan Undang-undang Desa yang baru semestinya dipandang sebagai kesempatan
emas bagi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang lebih baik pada skala
bentang alam. Tentu saja, ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Lemahnya relasi
kabupaten dengan dinas-dinas provinsi untuk manajemen desa seharusnya digunakan
sebagai pintu masuk yang baik bagi TN untuk mengarahkan manajemen sumber daya
alam desa agar bermanfaat bagi integritas kawasan TN (Purwanto, 2014c).
28 Dibawah undang-undang tata kelola desa sebelumnya (No.5/1974) pemerintah tidak mengakui
legitimasi sistem tata kelola adat. Di tingkat desa, kehadiran dua jenis tata kelola menyebabkan
kebingungan dan melemahkan tata kelola tradisional (asli).
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Menyadari bahwa semua lahan TN berada di bawah administrasi desa, uluran tangan
TN dan dukungan LSM diharapkan, khususnya untuk mendukung dan memfasilitasi
desa dalam pembangunan Green RPJM-Des atau perencanaan pembangunan desa
jangka menengah, untuk memastikan bahwa dana desa yang besar (karena desa
akan menerima porsi yang jauh lebih besar dari budget nasional) akan dibelanjakan
pada arah yang tepat yang terkait dengan cita-cita konservasi TN. Upaya juga
diperlukan untuk memberikan hak terhadap akuntabilitas pemerintah desa untuk
mengelola dana desa. Menimbang akan keterbatasan sumber daya TN, manajemen
TN dan para mitra dapat memilih desa-desa kunci yang memiliki posisi paling strategis
sebagai kawasan penyangga TN.
Melaksanakan Reformasi Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012
Reformasi Agraria merupakan suatu alternatif solusi untuk mengatasi perambahan
di Kawasan Lindung. Dalam praktiknya, reformasi agraria dapat dicapai melalui
dua pendekatan, yaitu reformasi akses dan pembagian lahan. Sejauh ini, Pemerintah
Indonesia telah menyentuh tahap pertama, yaitu reformasi akses, ini kasus untuk
skema perhutanan sosial yang diimplementasikan di hutan lindung dan hutan produksi.
Pembagian lahan sangat diminati oleh petani kecil. Target pembagian lahan adalah
lahan-lahan terlantar yang dikontrol oleh sektor swasta dan pemilik modal besar. Pada
saat yang sama, kebijakan mengenai kepemilikan dan pembatasan kepemilikan harus
diterapkan sejalan dengan Undang-undang No. 56 tahun 1966. Reformasi agraria
seharusnya didukung kuat oleh perbaikan administrasi kependudukan. Administrasi
kependudukan dan kebijakan migrasi harus diintegrasikan di tingkat nasional.
Terkait dengan masyarakat adat, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/201229 dapat
membantu mengatasi konflik terkait hutan melalui pengakuan tempat dan keberadaan
masyarakat adat untuk melindungi hak-hak adat. Namun, hingga sekarang tidak ada
upaya dari pemerintah untuk menerapkan keputusan ini. Sebaliknya, Kementerian
Kehutanan menerbitkan suarat SE 1/Menhut-II/2013 tentang Keputusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang ditujukan bagi Gubernur, Bupati/Walikota,
dan Kepala Layanan Kehutanan di seluruh Indonesia, yang mengkonfirmasikan
bahwa hutan adat akan ditentukan oleh Kementerian Kehutanan. Untuk melakukan
hal ini, Kementerian Kehutanan meminta pemerintah daerah membuat peraturan
untuk mengidentifikasi hutan adat. Kementerian Kehutanan telah ditunjuk sebagai
koordinator proses persiapan rancangan undang-undang tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat/PMHA.
Belum ada kemajuan berarti atas diterbitkannya peraturan daerah untuk menindaklanjuti
keputusan mahkamah mengingat kepentingan pemerintah pusat dan daerah adalah
29 Pada 16 Mei, 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia menerbitkan keputusan tentang tinjauan
peradilan/Judicial Review yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat/Indigenous Peoples
Alliance of the Archipelago (AMAN) dan dua Masyarakat Adat terkait Undang-undang No.41/1999
tentang Kehutanan. Dalam keputusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasikan
bahwa Hutan Adat adalah hutan yang terletak di kawasan adat, dan seharusnya tidak lagi dianggap
sebagai Hutan Negara. Sudah beberapa bulan berlalu sejak keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
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sama, mengurusi perizinan bisnis skala besar daripada mengurusi kepemilikan lahan
untuk masyarakat adat (DKN, 2014). Jadi, keadilan bagi masyarakat adat terusmenerus diabaikan oleh negara dan ini pada akhirnya menjadi penyebab utama
merajalelanya perambahan di PA. Untuk itu, Pemerintah Indonesia seharusnya segera
menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 di tingkat nasional
dan daerah. Juga diharapkan bahwa DPR yang baru terbentuk (2014-2018)
mengadopsi Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat. Aksi-aksi ini dapat mengacu pada hasil dan rekomendasi workshop
nasional yang diselenggarakan oleh United Nations Office for REDD+ Coordination
in Indonesia (UNORCID); lihat Kotak 4.130
Kotak 4.1. Hasil dan rekomendasi kunci Workshop Nasional tentang
Undang-undang Kehutanan30
a.

b.

30
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Menunjuk/menetapkan sebuah lembaga, dinas, atau kementerian, yang
dipercaya dan netral, untuk secara eksplisit diberi tugas melakukan konsolidasi
dan mengawasi penerapan proses Putusan No.35/2012. Kementerian terkait,
dinas, dan lembaga yang menerapkan harus melapor kembali kepada lembaga/
otoritas pusat mengenai perkembangannya secara teratur.
Menyelaraskan dan mensinkronkan peraturan untuk penetapan dan pengakuan
masyarakat hukum adat.
1. 	
Kejelasan definisi mengenai siapa yang memenuhi kriteria sebagai
masyarakat hukum adat akan sangat terbantu oleh percepatan
penyelesaian rancangan undang-undang mengenai pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat, RUU PMHA.
2. 	
Keberagaman dalam konteks lokal dan penyelesaiannya dapat
diakomodasi melalui mekanisme yang ada yang mendukung desentralisasi
dan upaya terus-menerus untuk memperkuat kapasitas provinsi dan
pemerintah daerah sehingga mereka dapat menyusun proses partisipatif
untuk menginventarisasi dan mendata masyarakat hukum adat.
3. Prinsip dan prosedur penetapan siapa yang termasuk masyarakat hukum
adat perlu dikonsolidasikan di tingkat nasional dengan masukan dari
peraturan sekarang yang relevan dan proses di tingkat sub-nasional.
Panduan yang jelas bagi provinsi serta identifikasi dan pendaftaran hutan
adat di tingkat lokal perlu dirumuskan. Standar kodifikasi yang ada di
dalam kementerian dan peraturan lainnya harus ditinjau dan diberikan
klarifikasinya bila ada kontradiksi.
4. 	Proses pemetaan hutan adat perlu dilakukan, dan peta yang ada perlu
dikonsolidasikan, ditinjau, dan diterima oleh lembaga pemerintah terkait,
terutama Badan Pertanahan Nasional/the National Land Agency (BPN).
5. Pengalaman internasional dan nasional yang relevan dalam
menyeimbangkan keragaman budaya, linguistik, dan keagamaan dalam
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c.

d.

tata kelola demokratis serta manajemen sumber daya alam harus
dikonsolidasi dan dibagikan, terutama diantara konteks sub-nasional.
Menekankan pembangunan kapasitas sub nasional untuk memastikan
keseimbangan di tingkat mikro dengan pertumbuhan 7% setara dengan
pengurangan emisi 41%. Perbincangan di tingkat nasional yang sedang
berlangsung tentang definisi ekuitas, dan upaya untuk mengakomodir realisasi
pembangunan yang berbeda harus dipusatkan pada tujuan penerapan dan
peningkatan lebih lanjut dalam penyampaian jasa dasar, realisasi hak, dan
akses terhadap peluang ekonomi.
Penerapan putusan harus dilaksanakan dengan cara partisipatif, merefleksikan
prinsip penyertaan, pemberdayaan, dan keterlibatan, dan dalam cara di mana
upayanya adalah bagian dan paket akhir pencapaian.

Sebagai tanggapan terhadap konflik agraria (kepemilikan) yang sering terjadi
dengan masyarakat adat, KLHK telah membentuk tim keluhan kasus-kasus
kehutanan dan lingkungan hidup, dalam rangka menyelesaikan tugas mendesak dan
mengimplementasikan penyelesaian kasus-kasus keluhan di bidang kehutanan dan
lingkungan. Tim ini terdiri dari LSM (HuMa, Walhi, AMAN, Sajogyo Institute, Ecosoc,
Epistema Institute, Green Peace Indonesia, dll.) yang bertindak sebagai tim pengarah.
Pada 17 Oktober 2014, telah diberlakukan sebuah keputusan bersama oleh empat
menteri, yaitu Kementerian Dalam Negeri (No. 79/2014), Kementerian Kehutanan
(No. PB.3/Menhut-II/2014), Kementerian Pekerjaan Umum (No. 17/PRT/M/2014)
mengenai prosedur pemberian lahan kepada perorangan dan kelompok masyarakat
di dalam lahan resmi hutan negara. Keputusan bersama tersebut disiapkan oleh
antar lembaga kementerian dengan diikat oleh Nota Kesepahaman Bersama/
NKB (Memorandum of Understanding) untuk mempercepat peresmian hutan negara.
Keputusan bersama tersebut ditujukan untuk memberikan hak terhadap kelompok
masyarakat/perorangan yang secara legal menguasai lahan di kawasan hutan
negara yang telah dirugikan selama implementasi tak tepat dari hutan resmi negara.
Saat ini, 64% lahan hutan negara telah diresmikan, namun itu tidak menjamin bahwa
konflik kepemilikan atas lahan sudah benar-benar selesai (Safitri, 2015).
Banyak praktisi kehutanan mengkhawatirkan (termasuk para manajer TN) bahwa
penerapan keputusan tersebut dapat menjadi bom waktu bagi berlanjutnya degradasi
hutan (Handadhari, 2015). Bagi TRHS hal ini akan berdampak terhadap pemutihan
perambah liar. Itu dinyatakan pada Bab 3 Pasal 8 ayat 1 dan 2 bahwa semua lahan
hutan negara (termasuk TN) yang dikuasai dan dimanfaatkan secara terus-menerus
oleh masyarakat selama 20 tahun, bahkan bila kurang dari 20 tahun, didalam
kerangka kerja reformasi agraria, dapat memperoleh pengakuan dan penegasan
hak. Jika lahan yang dikuasai tidak sesuai dengan kedua kondisi tersebut, lahan
bisa dikelola melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang
terlalu menyederhanakan dan menyamaratakan tersebut akan memberikan insentif
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kuat terhadap berbagai jenis perambah liar. Masyarakat akan berani merambah
lahan hutan, karena pada akhirnya mereka akan menerima penegasan hak. Lagilagi, resolusi konflik terhadap perambahan hutan tidak dapat dilakukan secara pukul
rata, tetapi harus diselesaikan secara adil kasus per kasus.
Memperkuat penegakan hukum yang ditargetkan bagi sindikat dan dalang
kegiatan ilegal
Upaya-upaya membangun insentif bagi konservasi melalui investasi pembangunan
seringkali dibuat frustrasi oleh tidak memadainya penegakan hukum. Penguatan
penegakan hukum bisa termasuk serangkaian kegiatan, tetapi secara umum melibatkan
pemberdayaan kepolisian dan pengadilan untuk mendeteksi dan menghukum
kegiatan-kegiatan ilegal secara lebih baik. Kegiatan ilegal dan merusak didukung
oleh perambah oportunis yang licik seringkali berlanjut nyaris tanpa hambatan. Tak
heran, bila masyarakat lokal tampaknya tak mendukung hukum TN, ketika mereka
melihat kelompok maupun individu yang kuat bebas memanfaatkan TN tanpa sanksi.
Dalam konteks ini, dapat diperdebatkan bahwa pemberian kendali efektif atas lahan
dan sumber daya di dalam dan di sekitar TN kepada masyarakat lokal mungkin tak
akan mendorong perwalian dan praktik tutupan lahan yang lebih berkelanjutan, bila
hasil yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya TN secara ilegal tinggi dan
harga yang harus dibayar pelakunya relatif rendah.
Menyelamatkan TN dari konversi menjadi pertanian komoditas agro tidak akan
mungkin tanpa penegakan hukum yang ketat; jika tidak ada yang dilakukan untuk
mengusir perambah oportunis yang licik, tren saat ini akan terus berlanjut. Baik sekali
bila penegakan hukum dikombinasikan dengan peluang mata pencaharian alternatif
bagi perambah tanpa lahan yang terlibat dalam proses ini, meski pengusiran dengan
paksaan secara brutal tak lagi diperlukan. Penegakan hukum adalah prasyarat untuk
keberhasilan setiap program pengembangan masyarakat di dalam TN. Namun, ini
harus diarahkan pada perambah oportunis yang licik, organisator sindikat pembukaan
lahan dan mengambil langkah terhadap orang-orang yang menjual lahan yang
tidak mereka miliki secara ilegal, sedangkan para perambah tanpa lahan yang
dimanfaatkan para cukong dapat ditindak sesuai keadilan. Sementara itu, patroli
keamanan dengan upaya litigasi yang kokoh seharusnya diperkuat untuk mengontrol
perambah-perambah baru.
Kasus perambahan besar seperti Besitang, yang telah menyedot sumber daya TN
namun penyelesaiannya belum memadai, perlu ditangani oleh Pemerintah Pusat. DPR
bersama dengan Kementerian Kehutanan harus membentuk Panja Perambahan Lahan
hutan untuk mematahkan sindikat kejahatan terorganisasi.
Panja Perambahan Hutan akan bekerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa dan
menuntut penyokong dana perambahan menggunakan Undang-undang anti-korupsi
dan anti-pencucian uang (lihat Kotak 4.2).
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Kotak 4.2. Anti-Korupsi dan Anti-Pencucian Uang
Penerapan Anti-korupsi (Undang-undang No. 20/2001) serta Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Kejahatan Pencucian Uang (Undang-undang No. 8/2010
di sektor kehutanan masih baru. Kekhawatiran muncul bahwa penggunaan instrumen
hukum ini akan melemahkan fokus investigasi dan tuntutan terhadap kejahatan di sektor
kehutanan. Namun, ini dapat dicegah dengan mencermati masing-masing kasus untuk
memastikan apakah ini hanya terkait kejahatan di sektor kehutanan, atau apakah ini
ada hubungannya dengan korupsi dan pencucian uang.
Jika perambahan hutan merupakan kejahatan biasa, yang hanya melibatkan masyarakat
miskin yang tinggal di sekitar hutan, mungkin itu tidak akan terlalu sulit dihentikan.
Dengan keterlibatan penyokong dana, spekulan tanah berskala besar atau cukong, yang
beroperasi seperti sebuah institusi atau kejahatan terorganisasi, perambahan TN menjadi
masalah yang kompleks. Pendekatan undang-undang perambahan hutan yang ada
(Undang-undang No. 41/1999) telah gagal untuk menangkap dalang perambahan,
mengizinkan pelaku dibebaskan. Penegak hukum fokus pada bukti fisik lapangan yang
ditemukan di kawasan perambahan. Karenanya target penegakan hukum yang paling
mudah adalah petani kecil yang bercocok tanam di lahan TN. Alternatifnya, sebagai
tambahan terhadap Undang-undang Kehutanan, cukong (perusahaan) perambahan bisa
dijerat dengan Undang-undang anti-korupsi No. 20/2001, sepanjang petugas penegak
hukum bisa membuktikan adanya penyuapan (dalam pemberian/perolehan izin) yang
menyebabkan hilangnya aset negara. Hutan dan keanekaragaman hayati adalah
aset negara, memanen hutan secara ilegal akan menyebabkan hilangnya pendapatan
negara dan memberikan dampak negatif serius terhadap ekonomi dan ekologi. Untuk
itu, sangatlah penting untuk dilakukannya penegakan hukum dan menangani kasus-kasus
kejahatan menggunakan undang-undang anti-korupsi.
Pendekatan penegakan hukum anti pencucian uang yang ‘mengikuti uang’ memberikan
peluang penting untuk berhadapan dengan dalang perambahan. Melalui pendekatan
ini, bank dan berbagai penyedia jasa keuangan lain harus lebih aktif dan teliti saat
berurusan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah mereka. Nasabah
bank bisa termasuk yang mendanai spekulan lahan. Penerapan yang sepantasnya dari
rezim anti pencucian uang seharusnya memberi kesempatan untuk mempromosikan praktik
perbankan yang berhati-hati dan manajemen hutan berkelanjutan serta mengendalikan
kejahatan atas hutan.

Kebanyakan pelaku kejahatan di bidang kehutanan hanya dituntut dengan ketentuan
Undang-undang Kehutanan (No. 41/1999), Undang-undang Konservasi (Undangundang No.5/1990) dan baru-baru ini dengan Undang-undang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan/P3H (Undang-undang No.18/2013). Kegiatan
ilegal, menurut Undang-undang Kehutanan sangat dibatasi pada kegiatan di
dalam hutan sendiri. Konsekuensi dari hal ini adalah kejahatan (dan aktornya) yang
terdeteksi, didominasi aktor-aktor yang kurang kuat. Sanksi-sanksi ini tidak efektif
untuk menghentikan kejahatan di sektor kehutanan karena mereka hanya menangkap
penjahat kecil di lapangan, terbatas pada pelaku perorangan dan/atau manajer dari
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perusahaan atau badan legal yang terkait dengan kejahatan atas hutan. Sementara
itu, aktor utama yang mendanai dan merencanakan kegiatan ilegal berskala besar lolos
dari sanksi. Ini termasuk pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan izin,
dan kalangan bisnis serta pemilik modal yang secara tidak langsung terkait dengan
perusahaan atau badan hukum yang melanggar ketentuan kehutanan.
Perambahan hutan adalah kejahatan multi dimensi yang dibahas di beberapa
instrumen hukum di Indonesia, termasuk Undang-undang Kehutanan, Undang-undang
Anti-Korupsi, Undang-undang Anti–Pencucian Uang dan Undang-undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan31. Kompleksitas dan luasnya jaringan pelaku perambahan
hutan dan berbagai pelanggaran lingkungan memerlukan diterapkannya penegakan
hukum yang pendekatannya lebih utuh, terintegrasi, dan komprehensif. CIFOR telah
menyusun panduan investigasi dan dakwaan menggunakan pendekatan terintegrasi
untuk penegakan hukum, pemeriksaan pelanggan (customer due diligence/CDC) dan
menekankan panduan peningkatan due diligence bagi Bank Indonesia untuk membantu
upaya ini.
Kekhawatiran lain dalam penerapan undang-undang anti-korupsi dan anti-pencucian
uang di sektor kehutanan adalah doktrin lex specialis derogat legi generali, yang
menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur subyek perkara tertentu (lex
specialis) mengatasi undang-undang yang hanya mengatur perkara umum. Dalam
hal ini, undang-undang tentang kehutanan dilihat sebagai lex specialis dan undangundang tentang korupsi dan pencucian uang sebagai lex generalis. Dengan demikian
kejahatan kehutanan seakan cukup dijerat dengan undang-undang kehutanan,
sehingga tidak perlu dijerat undang-undang anti-korupsi dan anti pencucian uang.
Penting bahwa birokrat kehutanan dan penegak hukum yang berwenang dari
berbagai lembaga bekerja sama. Mengacu pada ketetapan Mahkamah Konstitusi
No.18/PUU-XII/2014, terkait dengan materi uji Undang-undang No.32/2009
Pasal 59 ayat 1, KLHK memegang hak untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga
penegak hukum untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terintegrasi melawan
perusak lingkungan. Jaksa harus menganalisis tuntutan mana yang paling tepat untuk
digunakan, apakah satu atau lebih tuntutan dapat digunakan, dan apakah pelaku
dapat dituntut sendiri, secara alternatif, secara sekunder, atau secara kumulatif.
Sanksi yang diterapkan bagi pelaku kejahatan terkait hutan harus termasuk hukuman
pidana dan administratif. Pelaku juga harus dibuat membayar kompensasi atas
kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan bagi negara, dengan membayar biaya
rehabilitasi, pemulihan hutan, atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan (Santoso,
et. al., 2011).
31 Undang-undang No. 32/2009 diformulasikan berdasarkan refleksi panjang dari perjalanan
manajemen lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang
sebelumnya, Undang-undang No.23 Tahun 1998 tentang Manajemen Lingkungan (Undang-undang No.
23/1997) yang juga merupakan pengganti undang-undang sebelumnya: Undang-undang No. 4 Tahun
1983 tentang Peraturan Dasar Manajemen Lingkungan.
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Namun, masih sedikit tuntutan hukum telah dilakukan di bawah pendekatan ini,
terutama karena kompleksitas penetapan dan pengawasan transaksi keuangan yang
mencurigakan dan mengaitkan hal tersebut dengan tindak kejahatan atas hutan, dan
kerahasiaan bank. Ini juga karena tidak adanya dukungan dari lembaga terkait, karena
ego-sektoral atau kurangnya kepedulian terhadap penegakan hukum terintegrasi.
Selain itu, keengganan polisi untuk menggunakan peraturan baru, dan terbatasnya
kapasitas lembaga penegak hukum dan pengadilan hukum, serta tidak adanya kerja
sama di antara lembaga-lembaga penegak hukum. FEC sangat diperlukan untuk
membentuk, memelihara, dan memperkuat penegakan hukum terintegrasi.
Dengan keterlibatan KPK dan PPATK, inilah waktu bagi terungkapnya kasus-kasus
Kejahatan Hutan dengan melacak Kejahatan Korupsi dan Kejahatan Pencucian Uang
yang seharusnya dilakukan bersama-sama dengan melibatkan koordinasi dan kerja
sama di antara polisi hutan, PPNS Kehutanan, polisi dan jaksa, KPK, dan PPATK. Tugas
ini hanya bisa dilaksanakan secara optimal jika didukung kuat oleh pengembangan
kapasitas pejabat KLHK dan para pelaku seperti: Polisi Hutan, PPNS Kehutanan, staf
Kepolisian, dan pegawai lembaga keuangan. Pelatihan peradilan bagi para petugas
penegak hukum lainnya di bidang kehutanan juga sangat penting.
Memantau kawasan perambahan menggunakan drone konservasi
Pemantauan dan pemetaan perubahan tutupan lahan di kawasan konservasi saat ini
tergantung pada penginderaan jauh oleh satelit. Meski citra satelit dapat diperoleh
secara cuma-cuma (misalnya Landsat – landsat.gsfc.nasa.gov – dan MODIS – modis.
fsfc.nasa.gov), ini tidak cukup untuk mendeteksi perambahan karena resolusinya yang
rendah, sementara citra resolusi sub-meter yang lain bisa jadi halangannya adalah
harganya yang mahal (misalnya QuickBird – digitalglobe.com, IKONOS – geoeye.
com. Namun, data dengan resolusi tinggi seperti itu seringkali sangat penting untuk
deteksi akurat dan melacak perambahan pada skala bentang alam (< 1,000 ha).
Lagipula, lembabnya udara tropis seringkali mengaburkan satelit penginderaan jauh
karena tertutup awan terus-menerus. Untuk itu, citra satelit bebas awan untuk lokasi
dan periode waktu tertentu seringkali tidak tersedia.
Untuk menjawab tantangan ini, direkomendasikan agar TN menggunakan drone yang
tidak mahal (<$2,000), ini merupakan solusi berdampak kecil dan berbiaya rendah
bagi manager lingkungan yang bekerja di ekosistem bervariasi untuk mendeteksi
perambahan dan melakukan survei serta pemetaan hutan dan keanekaragaman
hayati32. Drone adalah pesawat robotik, juga dikenal sebagai unmanned aerial
vehicles (UAVs), unmanned aircraft systems (UAS) dan remotely piloted aircrafts (RPAs).
32 Contoh, survei lapangan untuk populasi orangutan (Pongo spp.) di Sumatra, Indonesia yang
bisa menelan biaya hingga ~$250,000 untuk sekali survei selama dua minggu. Karena biaya yang
mahal ini, survei tidak dilaksanakan sesuai frekwensi yang diperlukan untuk suatu analisis yang layak
dan pemantauan tren populasi. Akibatnya, beberapa hutan tropis terpencil belum pernah disurvei
keanekaragaman hayatinya karena kelerengan yang sulit dan tidak dapat diakses (Koh dan Wich, 2012).
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Teknologi ini telah berkembang cepat selama dekade terakhir, sesudah dipicu
terutama oleh keperluan sipil dan militer. Meski memiliki latar belakang militer,
jelaslah bahwa ada banyak kawasan lain di mana mereka mungkin terbukti berguna.
Meski mereka tetap perlu diteliti dan dikembangkan secara penuh, unmanned aerial
vehicles (UAV) segera akan menjadi alat komersial penting untuk tujuan pemantauan
(Getzin et al., 2012).
Drone konservasi adalah suatu model pesawat dilengkapi dengan sistem otopilot.
Unit otopilot terdiri dari sebuah komputer, sebuah GPS, sebuah kompas, sebuah
barometric altimeter dan beberapa sensor lain. Drone konservasi dimaksudkan
untuk membawa muatan berguna seperti kamera video dan atau kamera fotografi.
Ini juga harus dilengkapi dengan sebuah software yang memungkinkan pengguna
untuk memprogram misi dan memungkinkan operasi dan perintah berguna. Drone
dikategorikan menurut ukuran, mobilitas, otonomi, peralatan, dan area pemakaian
di mana mereka dikembangkan. Contoh, sebagian besar drone bersandar pada
sistem positioning yang telah dikembangkan dengan baik, yang sering menggunakan
penerima GPS atau WiFi untuk mengikuti peta yang ditentukan sebelumnya, atau untuk
terbang bebas dengan bantuan kontrol perintah dari darat (Ivosevic et. al., 2015).
Foto dan video yang diperoleh melalui drone konservasi dapat digunakan untuk
memantau perubahan tutupan lahan. Tanaman yang lebih besar seperti kelapa sawit
dapat dengan mudah dikenali; bahkan tanaman yang relatif kecil seperti jagung
dapat diidentifikasi melalui foto. Drone konservasi juga dapat memperoleh bukti
kegiatan manusia di bentang alam, seperti penebangan kayu, jejak yang tertinggal di
hutan dan kebakaran hutan. Karenanya, drone dapat mendeteksi perambahan pada
tahap awal. Selain itu, berkat biaya pengoperasian drone yang relatif murah, target
kawasan dapat disurvei berulang kali dengan frekuensi cukup sering untuk memantau
potensi perubahan tutupan lahan dan aktivitas manusia (Koh dan Wich, 2012).
Memperkuat kolaborasi dengan LSM kemasyarakatan dan konservasi
LSM/CSO kemasyarakatan/hak asasi manusia dan konservasi/lingkungan yang kuat
dan mantap dapat secara efektif membantu menyuarakan kepedulian masyarakat
dan TN serta mempengaruhi perusahaan dan pemerintah untuk mematuhi peraturan
yang mengikat maupun tak mengikat untuk melindungi bentang alam hutan; untuk
mengintegrasikan standard sosial dan ekologi kedalam kebijakan mereka dan
praktiknya serta memperkenalkan solusi tata kelola hutan alternatif.
Kemunculan LSM mewakili tanggapan terorganisir dari masyarakat sipil terutama di
bidang di mana negara gagal atau belum bisa mencapai hasil yang diharapkan.
Pentingnya kepedulian publik dan keterlibatan LSM dalam perlindungan lingkungan
diakui di seluruh dunia.
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Selaras dengan Keputusan Menteri tentang Manajemen Kolaboratif, LSM yang
memiliki komitmen jangka panjang untuk mendukung manajemen TN harus
dimasukkan sebagai aktor untuk mendukung rencana strategis TN. Dalam konteks
ini, TN seharusnya memiliki posisi yang kuat untuk mengarahkan rencana kerja LSM
selaras dengan masalah dan kebutuhan mendesak TN, sementara manajemen TN
harus transparan dan bersedia berbagi sumber daya dengan LSM yang jujur dan
dapat dipercaya. Hubungan antara TN dan LSM harus sejajar dan keduanya harus
membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang kuat. LSM diharapkan untuk
membangun kader konservasi lokal berasal dari staf TN dan tokoh lokal, dengan
cara di mana semua inisiatif yang diperkenalkan dapat dipertahankan oleh staf TN
dan masyarakat lokal. Untuk memperkuat upaya anti perambahan, TN memerlukan
LSM yang memiliki pengalaman kuat dalam meningkatkan tata kelola bentang alam
hutan, pembangunan masyarakat, perencanaan konservasi desa/bentang alam,
restorasi ekosistem dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan. TN juga
perlu membangun kemitraan kuat dengan LSM kemasyarakatan yang terpercaya
untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dalam penanganan resolusi konflik
dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Pendekatan bentang alam terintegrasi: Perubahan dari manajemen PA
menuju manajemen berbasis bentang alam terintegrasi
Mengelola TRHS dengan pendekatan bentang alam terintegrasi
Bentang alam Indonesia seringkali mengalami perubahan tak terduga. Pertumbuhan
populasi, pembangunan jalan, bendungan dan kota-kota, perubahan iklim, dan
permintaan akan sumber daya terus meningkat. Berbagai pemangku kepentingan
lokal, regional, maupun nasional menuntut hak atas lahan dan sumber daya.
Bentang alam harus memenuhi fungsi-fungsi yang terus meningkat jumlahnya untuk
memenuhi kepentingan beragam yang dibawa oleh para pemangku kepentingan.
Dalam banyak kasus, ini memicu konflik dan tidak adanya kelestarian tutupan lahan.
Kawasan lahan yang luas lebih banyak menganggur, atau memenuhi hanya sebagian
dari fungsi potensialnya, sementara pihak luar menguasai lahan-lahan produktif dan
mengubahnya menjadi bentang alam mono-fungsi yang didominasi oleh pertanian
tanaman komoditi (Chavez-Tafur dan Zagt, 2014:vi).
Pendekatan bentang alam terintegrasi telah diperkenalkan secara luas sebagai
perspektif baru dalam menghadapi tantangan global di tingkat lokal, ini sejalan dengan
perubahan paradigma seperti dalam rancangan Borrini-Feyerabend et al., (2004) lihat
Tabel 4.3. Pengakuan terus bertambah bahwa kebijakan yang diarahkan secara murni
pada kawasan lindung, atau murni pada pertanian, hanya mempunyai keberlanjutan
terbatas; diperlukan pendekatan bentang alam yang holistik dan terintegrasi.
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Tabel 4.3. Perubahan paradigma dalam pengelolaan PA
Pemahaman konvensional tentang
kawasan lindung
Dibentuk sebagai unit-unit terpisah
Dikelola seperti pulau-pulau

Dikelola secara reaktif, dalam waktu
singkat, dengan sedikit pembelajaran
dari pengalaman
Perlindungan terhadap aset bentang
alam dan alam yang ada
Pendirian dan pengelolaan untuk
konservasi (bukan untuk pemanfaatan
produktif) dan perlindungan
pemandangan (bukan peran
ekosistem)
Dibentuk secara teoritis

Dikelola oleh ilmuwan alam dan
pakar sumber daya alam
Didirikan dan dikelola sebagai
sarana untuk mengontrol kegiatan
masyarakat lokal, tanpa
memperhatikan kepentingan mereka
dan tanpa melibatkan mereka.
Dijalankan oleh pemerintah pusat

Dibiayai oleh pembayar pajak
Manfaat konservasi dianggap
sebagai bukti diri
Terutama menguntungkan pengunjung
dan wisatawan
Dipandang sebagai aset di mana
pertimbangan nasional menang
melawan pertimbangan lokal.

Pemahaman yang muncul tentang kawasan
lindung
Direncanakan sebagai bagian dari sistem
nasional, regional, dan internasional.
Dikelola sebagai elemen jaringan (kawasan
lindung yang dihubungkan oleh koridor-“koridor”,
“batu pijakan”, dan tutupan lahan yang
menguntungkan bagi keanekaragaman hayati).
Dikelola secara adaptif, dalam perspektif
jangka panjang, mengambil keuntungan dari
pembelajaran yang berlangsung
Perlindungan, tetapi juga restorasi dan
rehabilitasi, sehingga nilai-nilai yang hilang atau
tererosi dapat dipulihkan.
Pendirian dan pengelolaan untuk konservasi
tetapi juga untuk ilmu pengetahuan, sosioekonomi (termasuk pemeliharaan jasa lingkungan)
dan sasaran budaya.
Dibentuk sebagai langkah politik, membutuhkan
sensitivitas, konsultasi dan pertimbangan yang
cerdik.
Dikelola oleh individu multi talenta, termasuk
beberapa dengan kemampuan sosial
Didirikan dan dijalankan dengan, untuk, dan
dalam beberapa kasus oleh masyarakat
lokal; sensitif terhadap kepedulian bagi
masyarakat lokal (yang diberdayakan untuk ikut
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan).
Dijalankan oleh banyak mitra, termasuk level
pemerintahan yang berbeda, masyarakat lokal,
kelompok-kelompok adat, sektor swasta, LSM
dan lainnya.
Dibiayai oleh banyak sumber dan sebisa mungkin
secara mandiri
Manfaat konservasi dievaluasi dan diukur
Menguntungkan terutama bagi masyarakat lokal
yang berasumsi ada peluang biaya konservasi
Dipandang sebagai warisan masyarakat
sekaligus aset nasional.

(Diadaptasi dari Borrini-Feyerabend, Kothari, dan Oviedo, 2004)
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Mengelola TRHS berdasarkan pendekatan bentang alam terintegrasi menjadi kunci
untuk menyelesaikan kompetisi klaim masalah lahan. Kawasan TN dan tutupan lahan
seharusnya dipandang sebagai sebuah bentang alam terintegrasi untuk dikelola
berdasarkan perencanaan tutupan lahan berkelanjutan, dengan memperhatikan
keseimbangan aspek-aspek ekosistem alam, sosial budaya, ekonomi dan politik.
Untuk mencapai hal itu, manajemen TN seharusnya tidak bekerja terpisah dengan
agen-agen pembangunan yang lain. Ia seharusnya mempromosikan komunikasi di
antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan perencanaan yang
tumpang tindih dan agenda-agenda antar lembaga yang berbeda.
Lebih penting lagi, mengingat masalah TN kebanyakan berada di luar batas
kewenangannya (Tabel 4.1), manajemen, penegakan hukum, dan tata kelola TN
hanya bisa ditegakkan secara kuat dengan dukungan politis dari Pemerintah Pusat.
Jika tidak, tren saat ini akan menjadi tak terbendung, dan sebagian besar TRHS akan
segera dikonversi menjadi perkebunan.
Contoh yang baik diberikan oleh Ekosistem Leuser yang mendirikan zona penyangga
besar-besaran di sekitar TN. Akibatnya, baik perencanaan spasial di tingkat kabupaten
maupun provinsi mengikuti aturan yang didengungkan oleh Pemerintah Pusat, dan
batas-batas LE diakui dengan baik oleh pemerintah daerah dan provinsi. Pendekatan
ini dilakukan untuk kawasan lindung lain, seperti the Heart of Borneo (HoB), Kawasan
Ekosistem Muller (MEA), dan seterusnya yang pada dasarnya mengadopsi konsep Cagar
Biosfer (Purwanto, 2014b). Ini adalah alasan untuk mengubah perlindungan TNKS dan
TNBBS ke dalam pembangunan berkelanjutan dari bentang alam KS dan BBS.
Ringkasnya, perencanaan pengelolaan TRHS seharusnya tidak hanya dilaksanakan di
unit manajemen TN tetapi di tingkat bentang alam (tingkat provinsi); ini menyiratkan
perlunya kerja kolaboratif dengan pemerintah terkait di tingkat daerah, ini selaras
dengan prinsip manajemen ecoregion seperti dimandatkan oleh Undang-undang No.
32/1999 tentang tata kelola daerah.
Memperkuat sertifikasi mandatory dan voluntary untuk mengendalikan ekspansi
perkebunan kelapa sawit di sekitar TRHS
Pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali dilakukan dengan mengorbankan
kawasan TN. Untuk itu, pemerintah pusat perlu menggunakan sertifikasi voluntary,
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)33 dan sertifikasi mandatory Indonesian
Certification Palm Oil (ISPO)34 sebagai tool untuk pembangunan perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan di sekitar kawasan TN.
33 RSPO adalah skema sertifikasi pasar sukarela/voluntary yang meminta produsen untuk menghindari
konversi hutan-hutan primer dan bernilai konservasi tinggi (HCV), menghormati hak masyarakat adat
dan menunjukkan kepatuhan hukum terhadap semua peraturan yang berlaku. Prinsip dan kriteria RSPO
diadaptasi ke dalam konteks Indonesia melalui Interpretasi Nasional Indonesia.
34 Baru-baru ini, sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) diterapkan oleh Kementerian Pertanian
Indonesia untuk memberikan kepastian akan keberlanjutan bagi pasar yang sensitif.

95

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

Pada Januari 2010, suatu prosedur baru diperkenalkan oleh RSPO untuk memastikan
para anggotanya yang melakukan ekspansi perkebunan tidak mengorbankan hutan
alam. Ini disebut Prosedur Penanaman Baru/New Planting Procedure (NPP), yang
bukan merupakan tambahan bagi panduan RSPO untuk perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan, namun lebih merupakan pendukung untuk menegaskan kriteria RSPO
yang sudah ada bagi tata kelola ekspansi yang bertanggung jawab. NPP adalah
panduan keselamatan untuk memastikan prinsip-prinsip RSPO diimplementasikan
pada awal pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk memastikan bahwa sejak
Januari 2010 semua perkebunan baru yang dimiliki oleh para anggota RSPO akhirnya
akan menerima sertifikasi, karena ini akan menunjukkan bahwa perkebunan mereka
sejak awal telah memenuhi standard RSPO.
Kementerian Pertanian perlu menegaskan perkebunan kelapa sawit yang berbatasan
dengan TRHS harus sudah memiliki sertifikasi RSPO atau ISPO.
Memperbaiki standar SVLK
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), merupakan sistem standar sertifikasi yang
digagas oleh FLEGT. Perjanjian Kemitraan Voluntary (VPA35) antara Pemerintah
Indonesia dengan Uni Eropa ditandatangani pada September 2013 dan diratifikasi
pada April 2014. Sertifikasi terhadap SVLK akan menjadi dasar bagi setiap sistem
lisensi yang berlaku di bawah VPA. Kredibilitas VPA UE-Indonesia karenanya langsung
berkaitan dengan SVLK. Namun, standar SVLK yang ada tidak dapat mengontrol
wilayah pemegang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) yang bisa terjadi berada di wilayah
TN atau hutan lindung. Isu ini disampaikan oleh Environmental Investigation Agency
(EIA), Desember 2014 (EIA, 2014:24).
.... SVLK tidak mensyaratkan atau memberdayakan auditor untuk meneliti korupsi dalam
prosedur perizinan..... kegagalan untuk membangun SVLK menjadi standar yang baik
merupakan peluang yang terlewatkan yang mesti harus segera diupayakan perbaikannya
... KLHK harus memerintahkan audit SVLK terhadap semua pemegang izin IPK sesuai
standar terkini, dan memastikan audit serupa dilakukan untuk setiap IPK tahunan yang
dikeluarkan oleh pemegang izin atau sub-kontraktor mereka mulai dari sekarang.
Pada saat yang sama perlu dilakukan audit terhadap konsesi perkebunan sawit untuk
memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak membuka hutan tanpa IPK.
Meningkatkan kualitas restorasi ekosistem
Praktik-praktik terbaik dari kegiatan restorasi ekosistem pasca operasi pengusiran
secara paksa telah dilakukan di TNGL dan TNBBS, sebagian besar dengan dukungan
dari UNESCO. Praktik-praktik terbaik seharusnya diadopsi dan direplikasi di
35 Sekali diberlakukan VPA mensyaratkan bahwa kayu yang diekspor ke Uni Eropa dari satu negara
mitra bila tanpa lisensi FLEGT khusus pengapalan akan ditolak masuk oleh negara-negara anggota UE.
Sebaliknya, kayu berlisensi FLEGT bebas dari ketentuan European Union Timber Regulation (EUTR) –
papan inti lain dari Rencana Aksi FLEGT, yang melarang kayu ilegal dari pasaran UE. Indonesia dan UE
memasuki negosiasi resmi VPA pada Maret 2007, dan menyetujui VPA pada Mei 2011.
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seluruh TRHS. Restorasi ekosistem tidak hanya kampanye menanam yang dilakukan
di acara tertentu, tetapi program terintegrasi yang memiliki empat tujuan: untuk
memulihkan ekosistem dan mengamankan kawasan hutan negara pasca perambahan;
merekonsiliasi masalah sosial dengan masyarakat lokal; memberdayakan masyarakat
untuk memulihkan kawasan terdegradasi dengan cara yang terukur; dan memastikan
produktivitas lahan yang dipulihkan. Mengacu pada Wiratno (2013), restorasi
seharusnya tidak hanya dipandang sebagai ‘Gerhan Plus’, tetapi restorasi kawasan
hutan melalui percepatan suksesi alami, yang didukung oleh pemeliharaan dan
pengawasan intensif. Restorasi seharusnya dikelola sebagai kegiatan rutin jangka
panjang, dan bukan proyek jangka pendek di mana satu-satunya kinerja hanya
target kawasan penanaman. Evaluasi program restorasi seharusnya tidak hanya
diukur secara kuantitatif, tetapi juga dinilai melalui metode kualitatif. Ini penting
karena proyek nasional yang ada yang disebut Gerhan atau RHL lebih menekankan
pada skala kawasan proyek. Sayangnya, itu hanya membuat manajemen mencari
kawasan proyek dan bukannya kualitas program (Puska UI, 2012:2).
Kampanye bangga dan pendidikan lingkungan
Tantangan konservasi terbesar mungkin adalah perilaku manusia; ini dapat diubah
melalui kampanye publik yang intensif dan pendidikan lingkungan. Kampanye
konservasi harus benar-benar diarusutamakan dan dipromosikan untuk menginspirasi
masyarakat agar merasa bangga akan sumberdaya alamnya sehingga mengarah
pada aksi-aksi konservasi “Dari kepedulian bersama menuju aksi-aksi bersama”
(Wiratno, 2015). Beragam jenis materi kepedulian (poster, stiker, standing banner,
dsb), yang dibuat berdasarkan survei Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan (KAP) harus
dibuat secara agresif dan dimuat secara luas serta dipasang di area publik seperti
bandara, sekolah, kantor pemerintah, dan rumah para tokoh desa, lihat Gambar 24.

Gambar 24. Beberapa materi pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat dan pelajar (Sumber:
Operasi Wallacea Terpadu/OWT)

Kampanye penyadaran dapat dimuat di televisi lokal atau di radio daerah atau
radio masyarakat. Ini harus didukung oleh pendidikan konservasi bagi generasi
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muda, seperti membangun kurikulum bermuatan lokal di sekitar TRHS mulai dari
SD hingga sekolah menengah. Upaya-upaya ini telah dilaksanakan oleh LDP dan
idealnya dapat diikuti oleh seluruh TRHS untuk memberikan visi pendidikan lingkungan
bagi generasi masa depan.
Idealnya, pendidikan konservasi mampu meningkatkan:
• Kepedulian – sensitivitas terhadap masalah-masalah yang terkait dengan
lingkungan;
• Pengetahuan – memiliki pemahaman akan fungsi lingkungan, bagaimana
manusia berinteraksi dengan dan bergantung pada lingkungan, dan bagaimana
masalah lingkungan dapat dipecahkan;
• Sikap – suatu kepedulian bagi lingkungan serta motivasi pribadi dan komitmen
untuk berpartisipasi dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan;
• Keahlian – kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki masalah
lingkungan dan berkontribusi terhadap jalan keluarnya;
• Partisipasi – keterlibatan aktif dalam pekerjaan yang ditujukan bagi
penyelesaian masalah lingkungan.

Membangun penyangga sosial di sepanjang batas TN yang kritis
Membangun skema hutan kemasyarakatan di zona pemanfaatan khusus
Manajemen TN tradisional sering terlibat pengusiran masyarakat dari kawasan yang
ditetapkan sebagai bagian dari TN dan kemudian mencoba menjaga agar mereka
tetap berada di luar TN, berdasarkan pendapat para pakar konservasi kegiatan
manusia tidak bisa disamakan dengan konservasi ekosistem. Banyak tetangga
kawasan konservasi kehilangan mata pencaharian dan rumah mereka sebagai
akibatnya. Otoritas kawasan lindung menjadi sangat tidak populer, bukan hanya
di antara masyarakat setempat, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Terpisah dari
tetangga di sekitarnya dan gagal membangun dukungan politis telah menyebabkan
TN tak memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk mengelola kawasan TN yang
luas. Meningkatnya dampak manusia akhirnya membantu manager TN menyadari
mereka perlu bekerja lebih efektif dengan para tetangga.
Para pakar konservasi bergerak cepat menuju konsensus baru bahwa kelangsungan
TN bergantung pada meningkatnya manfaat TN bagi daerah. Ini menyebabkan
menetes hingga membanjirnya upaya-upaya untuk merekonsiliasi manajemen TN
dengan pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Sekarang, ada penyebarluasan
pengakuan bahwa para pakar konservasi harus lanjut bekerja secara erat dengan
kalangan aktor yang luas di lapangan, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar
TN. Apa yang tetap kurang jelas adalah bagaimana kemitraan ini seharusnya berjalan,
dan bagaimana konservasi dan kebutuhan sosial seharusnya dikaitkan. Isu yang paling
menantang dalam pengelolaan TN adalah bagaimana untuk mengintegrasikan posisi
masyarakat lokal dengan manajemen TN.
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Upaya lebih serius dibutuhkan untuk mengeksplorasi berbagai peluang memanfaatkan
sumber daya lahan hutan untuk menurunkan tekanan populasi terhadap lahan. Ini bisa
dilaksanakan di kawasan yang memiliki tekanan populasi tinggi, yang didominasi oleh
masyarakat migran dan masyarakat asli yang tak memiliki lahan. Pengakuan atas hak
kepemilikan lahan merupakan insentif kunci bagi masyarakat lokal untuk mendukung
perlindungan TN. Untuk itu, Pemerintah Indonesia merekomendasikan penerapan
skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) (Lihat Kotak 4.3) di Zona
Pemanfaatan Khusus. Mengacu pada Keputusan Menteri No. P.56/Menhut-II/2006
tentang panduan zonasi TN. Zona Pemanfaatan Khusus didefinisikan sebagai “sebuah
zona untuk mengakomodasi masyarakat lokal yang sudah menetap di kawasan tersebut
sejak sebelum ditetapkan sebagai TN, atau untuk mengakomodasi fasilitas publik dan
infrastruktur seperti menara telekomunikasi, jalan, dan instalasi listrik”. 36

Kotak 4.3. Skema Perhutanan Sosial36
Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah salah satu dari berbagai program
yang digagas pemerintah sejak awal 1980-an untuk melibatkan masyarakat dalam
manajemen hutan negara untuk tujuan tertentu, seperti rehabilitasi atau konservasi
hutan. Karena baru dibentuk, pendekatan, jenis, maupun tingkat partisipasi masyarakat
telah berkembang di bawah pengaruh orientasi kebijakan pemerintah, seperti misalnya
kebijakan desentralisasi yang diterapkan sejak 1999. Di bawah skema ini, hak-hak
diberikan kepada koperasi dalam bentuk Izin Konsesi Hutan Kemasyarakatan. Setiap
penanaman pohon sebagai bagian dari rehabilitasi hutan biasanya dikembangkan
sebagai bagian dari praktik tumpang sari. Panduan teknis dalam prosedur untuk
memperoleh izin dan proses lisensi diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.
P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, yang kemudian direvisi oleh
No.P.18/Menhut-II/2009; sesuai dengan peraturan No. P.13/Menhut-II/2010 dan
No.P.52/Menhut-II/2011.
Hutan Desa (HD). Seperti halnya HKm, pemerintah juga memberikan hak pengelolaan hutan
desa di hutan lindung dan hutan produksi kepada lembaga-lembaga desa (LKMD, LMD
dst.) dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008. HD
bertujuan untuk menyediakan akses bagi masyarakat lokal, melalui lembaga desa, untuk
memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal dengan perilaku berkelanjutan. Pemegang izin di hutan
lindung boleh mengelola kawasan, jasa lingkungan, dan mengumpulkan hasil hutan bukan
kayu (HHBK). Sementara di hutan produksi mereka bisa memanfaatkan sebagaimana di
hutan lindung dengan mengambil kayu maupun hasil hutan bukan kayu.
Dari 2010-2014, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan izin Hkm seluas 327.077
ha di 79 kabupaten, dan HD seluas 288.016 ha di 213 desa dari 85 kabupaten.
Pemerintah Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menargetkan luasan Perhutanan Sosial
seluas 12,7 juta ha (2015-2019).

36

Adiwinata Nawir, dkk., 2013:65
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Mulyana et al., (2010) merekomendasikan definisi berbeda untuk Zona Pemanfaatan
Khusus: sebuah zona di dalam TN yang mengakomodasi kepentingan masyarakat
lokal. Zona ini akan mengakomodasi masyarakat yang tinggal di dalam batas TN
atau memanfaatkan lahan, dan menjalin manajemen kolaboratif. Setiap TN idealnya
memiliki model zona pemanfaatan khusus sendiri, daripada hanya satu model umum
saja untuk semua TN. Zona pemanfaatan khusus bisa membantu mengatasi konflik
antara masyarakat lokal dengan TN, mengingat ini merupakan kawasan di mana
kebutuhan masyarakat dan TN dapat dipertemukan.
Mulyana et al., (2010) juga merekomendasikan bahwa manajemen TN seharusnya
hanya menetapkan 2 tipe zona: zona-zona inti, benar-benar hanya digunakan untuk
konservasi keanekaragaman hayati, dan zona-zona pemanfaatan khusus daripada 7
zona (inti atau suaka, zona rimba, pemanfaatan tradisional, rehabilitasi, pemanfaatan
ibadah, perlindungan budaya dan sejarah, dan pemanfaatan khusus) di sepanjang
spektrum konservasi dan pemanfaatan yang akan sulit dikelola dan terbuka untuk
interpretasi yang luas. Ini harus disederhanakan, beberapa situasi, 3 zona mungkin
diperlukan, jika zona inti dan zona rimba harus dibedakan. Zona pemanfaatan
khusus dimaksudkan untuk mengakomodasi semua tipe pemanfaatan yang disebut
di dalam Keputusan Menteri, termasuk yang memberikan kontribusi terhadap mata
pencaharian masyarakat setempat.
Penerapan hutan kemasyarakatan di zona pemanfaatan khusus di TN tidak seharusnya
dipandang sebagai upaya menutupi kesalahan perambahan liar di kawasan hutan
negara. Sebaliknya, ini justru merupakan upaya untuk mengatasi kebuntuan dalam
pengelolaan TN. Namun, mengingat tingginya variabilitas sosial ekonomi, modal
sosial, motif, derajat akses dan kendali atas lahan di dalam dan di luar TN, studi
kelayakan yang teliti diperlukan sebelum penerapan dan pengembangan hutan
kemasyarakatan, jika tidak skema ini hanya akan memicu perambahan lebih lanjut.
Aksi-aksi untuk mengatasi perambahan lahan kronis di TN tidak dapat disederhanakan
dan disamaratakan, masalahnya harus dipetakan secara jelas dan resolusinya harus
disesuaikan kasus per kasus.
Identifikasi dan seleksi individu yang dilibatkan dalam hutan kemasyarakatan harus
dilakukan dengan ekstra hati-hati. Prosedur berikut diusulkan:
• Mengidentifikasi nama perambah dan luas kawasan yang dirambah;
• Mengidentifikasi lahan pertanian yang dikuasai oleh setiap perambah di
dalam dan di luar TN;
• Mengklasifikasikan kawasan perambahan berdasarkan kondisi khusus sosial
ekonomi perambah, terutama akses dan kendali saat ini atas lahan pertanian
di dalam dan di luar TN, misalnya: kawasan perambahan yang diusahakan
petani asli tanpa lahan, kawasan perambahan yang ditanami oleh migran
tanpa lahan, dan kawasan perambahan yang ditanami oleh penguasa lahan
besar di luar TN;
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•

Perlakuan manajemen (termasuk penegakan hukum) tidak dapat
disamaratakan tetapi seharusnya didasarkan pada kondisi spesifik perambah.
Misalnya:perambah A harus diusir dari TN karena dia sudah memiliki lahan
pertanian yang cukup (katakan lebih dari 3 ha) di luar TN; Perambah B dapat
dilibatkan dalam program hutan kemasyarakatan karena dia menguasai
kurang dari 0,5 ha lahan di luar TN, dst. Resolusi konflik atas perambahan
hutan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan pukul rata, tetapi harus
diselesaikan secara adil kasus per kasus (Wahjudi Wardojo, pers. comm, 2015).

Hutan kemasyarakatan akan membantu mengatasi kebuntuan konservasi jika asumsi
berikut terpenuhi (dimodifikasi dari Mulyana, et al., 2010):
• Seleksi individu untuk dilibatkan dalam skema harus dilakukan dengan ekstra
hati-hati;
• KLHK memiliki komitmen untuk memperkuat penegakan hukum untuk menciptakan
keteraturan dan kejelasan akan apa yang boleh dan tidak boleh;
• Sumber daya lahan di dalam HKm dan HD tetap menjadi lahan negara dengan
fungsi konservasi;
• Masyarakat hanya mendapat Hak Kelola tetapi bukan Hak Kepemilikan
• Manajemen tutupan lahan harus bersahabat dengan lingkungan, dikembangkan
di bawah keputusan bersama dan dengan supervisi ketat dari Manajemen
TN37;
• Semua pemangku kepentingan bersedia dan mampu bekerja sama
dan berkolaborasi, diatur melalui Nota Kesepakatan yang secara jelas
mencantumkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing;
• Penegakan hukum oleh KLHK didukung oleh dinas pemerintah terkait;
• Tidak ada pemindahan hak pengelolaan lahan kepada orang lain/lembaga
lain tanpa sepengetahuan/izin manajemen TN;
• TN harus melaksanakan pengawasan intensif dan evaluasi setidaknya setahun
sekali.
Menyediakan akses pengelolaan lahan (hak pemanfaatan/right of use) bagi
masyarakat lokal di sekitar TN dapat dianggap sebagai sebuah lompatan besar,
mengingat manajemen kawasan konservasi hanya menghormati perjanjian kemitraan
dan kerja kolaboratif terbatas. Dalam skema HKm dan HD, kawasan konsesi masyarakat
secara hukum ditetapkan oleh KLHK, sementara izin usaha dikeluarkan oleh Bupati
untuk HD dan Gubernur untuk HKm. Jangka waktu konsesi 35 tahun dan kemungkinan
dapat diperpanjang untuk kedua kalinya akan memperkuat keamanan kepemilikan
bagi masyarakat lokal (lihat Kotak 4.4.). Skema ini juga memberikan jaminan bagi
masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan hutan bagi penanaman pohon atau
37 Ini sesuai dengan pasal 15 Undang-undang Agraria No. 5/1960, bahwa pemegang hak atas
lahan harus mengelola lahan tersebut secara berkelanjutan.
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pengembangan agroforestri untuk periode jangka panjang. Ini akan meningkatkan
total pasokan kayu, meningkatkan hubungan dengan masyarakat, menyediakan
alternatif pendapatan dan peluang kerja. Bantuan teknis untuk pengembangan
kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok tani dengan membangun koperasi,
menghubungkan produk lokal dengan pasar domestik dan internasional, akses
permodalan yang lebih baik (diterima oleh bank) dan sebagainya.
Kotak 4.4. Keamanan Kepemilikan
Keamanan kepemilikan (security of tenure) adalah persepsi individual dalam memiliki
sebidang lahan atau sumber daya secara berkelanjutan, bebas dari pemaksaan
atau pengaruh dari luar, dan memperoleh manfaat dari modal dan tenaga yang
diinvestasikan pada lahan tersebut, baik saat digunakan maupun bila dipindahkan
ke pihak lain. Untuk tujuan analisis legal, keamanan kepemilikan dapat dijabarkan
menjadi beberapa elemen (Safitri, 2006) mendeskripsikan sebagai berikut:
• Kejelasan hak-hak (kriteria pemegang hak, hak-hak dan kewajiban mereka,
dan obyek-obyek dari hak-hak tersebut disebutkan secara jelas).
• Kejelasan hukum dari hak-hak (hak-hak tidak bisa diambil atau diubah secara
tidak adil).
• Jangka waktu yang wajar dari hak-hak (jangka waktu hak-hak cukup panjang
bagi pemegangnya untuk menikmati manfaat).
• Pemberlakuan hak-hak (ada mekanisme untuk perlindungan pemegang hak
terhadap negara).
• Eksklusivitas hak-hak (pemegang hak bisa tidak melibatkan atau mengontrol
akses orang luar atas sumber daya).
• Status hukum yang jelas bagi pemegang hak (pemegang hak dikenal sebagai
pihak yang sah secara hukum dan dapat melakukan kegiatan dan kepentingan
mereka dilindungi hukum yang berlaku).
• Pemerintah memiliki wewenang dan posisi yang tepat dalam memberikan hak-hak.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Aji et al., (2014) di lima desa kehutanan sosial di
Kecamatan Kuningan, Jawa Barat (PHBM) dan Lampung Barat menunjukkan bahwa,
(a) Kehutanan sosial telah memberikan kendali atas lahan hutan kepada rumah tangga
di desa-desa di sekitar hutan hingga 2 ha. Kontribusi pendapatan dari program
kehutanan sosial bagi total pendapatan rumah tangga di desa-desa di sekitar hutan
rata-rata terbesar bervariasi antara 10% hingga 60%. Penurunan tingkat kemiskinan
di rumah tangga pedesaan di sekitar hutan melalui program kehutanan sosial sangat
tinggi, mencapai 10% hingga 90%.
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Variasi penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:
• perbedaan kehutanan sosial yang diterapkan di setiap desa,
• teknik agroforestri yang dipilih yang diterapkan oleh kelompok-kelompok
petani hutan,
• lembaga-lembaga kehutanan sosial di setiap kawasan, dan
• hubungan antara rumah tangga agraria di desa-desa di sekitar hutan.
Keamanan kepemilikan masyarakat atas lahan hutan sangat penting bagi keberhasilan
program hutan kemasyarakatan. Memiliki keamanan atas lahan dan sumber daya
hutan adalah pertimbangan utama masyarakat dalam menerapkan manajemen
hutan berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019 mengalokasikan
12,7 juta ha untuk mendukung program kehutanan sosial yang diprioritaskan bagi
masyarakat pinggiran hutan; Jelaslah bahwa saatnya telah tiba untuk memantapkan
skema kehutanan sosial di zona pemanfaatan khusus untuk merespon berbagai
tantangan maupun konflik yang rumit, dinamis dan terus berubah yang harus dihadapi.
Perlunya keputusan menteri mengatur prosedur pengambilan HHBK oleh masyarakat
lokal
HHBK menyediakan serangkaian produk yang luas bagi pemanfaatan dalam negeri
dan bagi pasar, di antaranya adalah arang kayu, kayu bakar, mainan, buah,
kacang, tanaman obat, makanan ternak, dan jerami untuk atap. Berbeda dengan
kayu, HHBK cenderung memerlukan sedikit atau tanpa modal dan cenderung berada
dalam keadaan akses terbuka atau akses semi terbuka. Fungsi HHBK sebagai jaring
pengaman, mereka menjadi sumber rezeki darurat pada masa-masa sulit, yaitu
ketika panen gagal, ketika krisis ekonomi melanda HHBK cenderung musiman dan
berfungsi sebagai pengisi kekosongan.
Saat ini, upaya untuk mempromosikan pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan
telah menyebabkan meningkatnya kepentingan dalam pengumpulan dan pemasaran
HHBK sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Di TRHS, damar, gaharu (kayu
wangi resapan damar), benzoin (damar kayu yang digunakan terutama untuk dupa,
parfum dan obat), madu, rotan, dan tanaman obat adalah sebagian dari HHBK yang
terpenting. Pendapatan yang kecil namun tetap dari damar di TNBBS dipandang
lebih berharga daripada penghasilan tinggi dari kopi karena kontribusi pendapatan
dari damar yang lebih pasti bagi keamanan rumah tangga. Di TNGL, benzoin sangat
penting bagi penduduk desa berpendapatan menengah; baik mutlak maupun relatif,
kelompok ini mempunyai pendapatan lebih tinggi dari benzoin dibanding kelompok
termiskin. CIFOR telah menunjukkan peran potensial pasar HHBK terhadap degradasi
sumber daya alam, dan menggarisbawahi kesulitan dalam mencapai keseimbangan
antara meningkatkan mata pencaharian bagi penduduk yang bergantung pada
hutan dengan konservasi hutan (CIFOR, 2003).
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Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 28/2011 mengenai Manajemen Kawasan
Konservasi dan Kawasan Pelestarian Alam, masyarakat yang tinggal di sekitar TN
boleh mengumpulkan HHBK di zona pemanfaatan tradisional. Namun, sejauh ini tidak
ada Keputusan Menteri yang memandu penerapan teknisnya. Ini berbeda dengan
pemanfaatan TN bagi ekowisata berbasis masyarakat yang telah diatur melalui
Peraturan Pemerintah No. 36/2010 dan Keputusan Menteri No. 40/2010, serta
pemanfaatan air dengan Keputusan Menteri No. 64/2013.
KLHK disarankan menerbitkan keputusan menteri mengenai pengumpulan HHBK bagi
masyarakat lokal, baik sebagai bagian dari skema kehutanan sosial (Hutan Desa/
Village Forest) maupun sebagai izin yang berdiri sendiri. Belajar dari Ekowisata
Berbasis Masyarakat Tangkahan, masyarakat dapat membangun lembaga yang
diakui secara baik sebagai ‘sistem manajemen satu pintu’ untuk mengkoordinasikan
pengumpulan HHBK. TN didukung oleh mitra terkait (Badan Litbang Kehutanan,
universitas, LSM) dapat bertindak sebagai pihak yang berwenang secara manajemen
maupun secara ilmiah untuk menetapkan kuota dan mengawasai ekstraksi HHBK.
Membangun kemitraan jangka panjang, fasilitasi pembangunan masyarakat dan
bantuan teknis bagi masyarakat dan tokoh kunci di sekitar TN
TN seharusnya menjadi agen pembangunan bagi desa yang berada di sekitarnya.
Memang, KLHK telah lama menyadari peran penting masyarakat lokal terhadap
pengelolaan TN. Sejak 2006, PHKA telah menggagas Model Desa Konservasi/MDK
di kawasan konservasi, program pengembangan masyarakat serupa telah dibangun
di kawasan zona penyangga. Inisiatif ini, betapapun tidak dapat diukur sebagai
keberhasilan untuk mengendalikan perambahan hutan; karena ini sering terjebak
pada pendekatan umum dan kegiatan berorientasi proyek jangka pendek untuk
meraih pencapaian tertentu dalam waktu singkat dan dengan dana terbatas.
Nyatanya, banyak proyek pembangunan masyarakat berasumsi bahwa masyarakat
adalah entitas yang homogen, padahal kenyataannya masyarakat sangat beragam.
Untuk itu pembangunan masyarakat harus didesain berdasarkan masing-masing lokasi.
Pendekatan yang terbukti berhasil di desa tertentu tidak dijamin akan berhasil ketika
diterapkan di desa-desa tetangganya. Pembangunan masyarakat harus disesuaikan
dengan kondisi setempat, selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Pendekatan tertutup dalam pembangunan masyarakat tidak akan berhasil dalam
melindungi TN tetapi hanya membuang-buang dana yang berharga.
Keberlanjutan TN sangat ditentukan oleh kapasitas, karakter, perilaku dan strategi
mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar TN, namun manajemen TN
dan para pemangku kepentingan hanya memberikan sedikit perhatian saja pada
penelitian sosial ekonomi, mata pencaharian, sosiologi/antropologi masyarakat lokal
yang tinggal di sekitar TN. Banyak perhatian diberikan terhadap populasi satwa
liar dan penyebarannya, yang seringkali sangat ditentukan oleh kepentingan donor.
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Sejauh ini, masyarakat tidak dianggap sebagai subyek tetapi obyek, subyeknya
adalah TN sendiri, sementara kebijakan pemerintah pusat kurang memperhatikan
dan menjawab kepentingan masyarakat lokal. Kinerja manajemen TN secara
umum diukur berdasarkan kapasitas mereka untuk menyerap budget nasional dan
kepatuhannya terhadap administrasi dan peraturan keuangan yang ada, tak peduli
apakah pekerjaannya terkait dengan kebutuhan/kepuasan masyarakat atau tidak
(Hariadi Kartodihardjo, pers. comm., 2015).
Mempelajari ICDP di TRHS, Linkie et al., (2008) berpendapat bahwa proyek berbasis
masyarakat gagal karena alasan logistik dan kelembagaan. Contoh, masyarakat
mungkin tak punya kapasitas mengimplementasikan proyek seperti itu di kawasan
terpencil dengan infrastruktur, fasilitas, dan tata kelola sangat terbatas. Proyek ini
sering gagal membuat sambungan yang jelas antara sumber daya jangka pendek dari
manfaat pontensial seperti pembentukan usaha ekowisata, dan tujuan akhir mereka
untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga bahkan proyek
yang berhasil pun tidak mencapai target konservasi karena peningkatan ekonomi yang
dihasilkan oleh proyek tersebut tidak diinvestasikan pada konservasi sebagai sumber
mata pencaharian alternatif, lebih digunakan sebagai pelengkap ketimbang sumber
daya penghasil pendapatan alternatif.38 Selain itu, proyek konservasi ini mungkin gagal
untuk mengidentifikasi penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati dan tidak
bisa berhasil tanpa mengatasi masalah-masalah yang mendasari tersebut.
Keberlanjutan dan komitmen adalah faktor kunci bagi pembangunan masyarakat di
bidang konservasi. Pembentukan kemitraan jangka panjang karenanya tampaknya
lebih berbuah daripada ‘proyek’ sebagai model upaya konservasi. Seperti
dibahas oleh Linkie, et al., (2008), pembangunan masyarakat seharusnya mampu
memperkuat institusi lokal, memberikan dampak manfaat jangka pendek dan
jangka panjang yang bisa mengatasi penyebab utama hilangnya keanekaragaman
hayati. Konservasi adalah proses jangka panjang, bukan suatu produk yang dapat
diberikan oleh suatu proyek. Pembangunan mata pencaharian berkelanjutan harus
meningkatkan kemandirian masyarakat lokal bagi keutuhan ekosistem TN (lihat Tabel
4.4.). Pengenalan akan komoditas pertanian seperti kopi, coklat, dan hortikultura
seharusnya dihindari.

38 Menawarkan kegiatan mata pencaharian alternatif (IGA) bagi masyarakat di sekitar hutan adalah
pendekatan umum untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap kegiatan yang tidak lestari.
Beberapa masalah membuat hal ini sulit tercapai: IGA baru yang diperkenalkan oleh proyek ini seringkali
tidak berkelanjutan setelah proyek berakhir; bahkan bila IGA baru berkelanjutan, tidak menjamin
capaian target konservasi, karena hanya memberikan pendapatan tambahan, bukanpendapatan
alternatif; bisnis lama (misalnya, pembalakan liar) berlanjut. Untuk alasan-alasan tersebut pendekatan
ini harus didukung kuat oleh perubahan/penguatan sistem tata kelola sumber daya alam.

105

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

Tabel 4.4. Contoh fasilitasi mata pencaharian berkelanjutan untuk mendukung
keutuhan ekosistem TN
Kegiatan/produk
Fasilitasi
Di dalam TN/mata pencaharian berkelanjutan berbasis hutan
Ekowisata
Menghubungkan dengan operator wisata nasional dan
internasional
Rotan
Ekstraksi berkelanjutan, pemrosesan dan pemasaran
Gaharu
Ekstraksi berkelanjutan, pemasaran
Madu
Ekstraksi berkelanjutan, pemrosesan higienis, pengepakan,
pemasaran
Jamur untuk konsumsi
Pengumpulan dan identifikasi yang layak, pemrosesan, dan
pemasaran
Kapur barus, kacang
Ekstraksi berkelanjutan, pemrosesan dan pemasaran
berangan
Buah-buahan
Ekstraksi berkelanjutan, pemrosesan dan pemasaran
Di luar TN/mata pencaharian berkelanjutan berbasis hutan
Pertanian menetap
Pengembangan dan aplikasi pupuk organik (mol, bokashi, Bio
Max Grow, dsb.)
Gaharu
Mengembangkan bahan inokulasi gaharu (untuk bio-induksi*) di
tingkat desa **
Penanaman gula kelapa Pengembangan gula dan ethanol
Pembiakan lebah madu Budidaya lebah, pemrosesan higienis, pengepakan, pemasaran
Budidaya jamur
Budidaya jamur, pemrosesan higienis, pengepakan, pemasaran
Perbanyakan tanaman
Keturunan F1 dan F2 dikembalikan ke hutan, F3 dapat
dan pembiakan hewan diperdagangkan (anggrek, tanaman obat, rusa, burung).
Penanaman pohon
Meningkatkan propagasi lokal spesies asli yang cepat tumbuh
dan berkualitas tinggi.
Sumberdaya air
Pico-hydro, daya mikro-hydro, mengembangkan pemanfaatan
energi produktif
* Saat ini, bio-induksi atau teknologi produksi gaharu buatan melalui mikroba inokulan seperti Fusarium
solani, F. Oxysporum, F. Lateritium, Acremonium sp, dsb., telah dilakukan oleh berbagai lembaga riset,
universitas, dan LSM, seperti FORDA, Biotrop, BPPT, OWT dan lain-lain. Inokulasi mikroba buatan telah
terbukti cukup memuaskan hasilnya dengan produksi gubal gaharu yang berkualitas mirip dengan
gaharu alami. ** Perbanyakan inokulum mikroba (inokulum gaharu) sebetulnya bisa dilakukan di desa
melalui cara yang sederhana dengan membangun laboratorium mini untuk memperbanyak inokulum
gaharu. Keberadaan inokulum di desa akan memudahkan masyarakat dalam kegiatan penyuntikan
gaharu yang mereka budidayakan sekaligus merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas
masyarakat untuk lebih berdaya dalam produksi gaharu (Purwanto, 2014b).

Pemberdayaan masyarakat harus didukung kuat oleh fasilitasi terus menerus,
pembelajaran intensif melalui pelatihan dan bantuan teknis (lihat Tabel 4.5). Fasilitasi
tersebut harus terbuka, melibatkan tokoh-tokoh lokal dan terhubung dengan berbagai
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agen pembangunan yang bekerja di tingkat desa untuk memperkuat inisiatif yang
dimiliki.
Tabel 4.5. Strategi kunci fasilitasi pemberdayaan masyarakat (FPM)39
Strategi kunci
Sejak awal, fasilitator pemberdayaan masyarakat TN (FPM) tidak menjanjikan uang tunai
sebagai imbalan atas partisipasi masyarakat
FPM memberikan bantuan teknis intensif/fasilitasi dan dukungan in-kind (bibit berkualitas
tinggi, pupuk, dsb.)
FPM menyediakan bantuan teknis bagi mereka yang tertarik; targetnya bukan angka
tetapi kualitas peserta
FPM harus tinggal di desa yang ditargetkan
Semua pelatihan bagi masyarakat lokal didesain sebagai ‘belajar sambil berjalan’ dan
dilaksanakan di tingkat lapangan.
Seleksi topik pelatihan didasarkan pada kebutuhan masyarakat; FPM mengundang para
pakar untuk menyelesaikan masalah teknis yang dihadapi petani.
FPM menggunakan tokoh-tokoh kunci di desa sebagai orang yang mengawali dan
mengarahkan proyek yang digagas.
FPM memfasilitasi pembentukan learning site sebagai demonstration pilot
FPM dibekali dengan keahlian teknis yang kuat dan bersedia melakukan pekerjan yang
kotor-kotor bersama dengan masyarakat lokal.
FPM mendorong minat belajar petani/masyarakat lokal, menggunakan kebun petani untuk
studi banding, mendorong studi banding inter-desa dan mengunjungi pusat riset untuk
kasus pertanian/pembangunan agroforestri..
FPM memfasilitasi kegiatan berbasis perempuan untuk memperkuat partisipasi perempuan
TN harus mengembangkan strategi komunikasi berorientasi target yang dibidik.
FPM harus melibatkan semua agen pembangunan yang relevan (pemerintah daerah,
penyuluh, LSM lokal)
Untuk fasilitasi pengembangan agroforestri, FPM mengunjungi kelompok petani dua kali
seminggu dan selalu mencoba membawa hal-hal baru untuk mendorong proses belajar.
Mendorong replikasi, dari pilot ke petani perorangan dan dari kelompok target ke
kelompok-kelompok/desa-desa di sekitarnya (spontan/kelompok peniru).
FPM menyelenggarakan pertemuan bulanan bagi kelompok-kelompok petani untuk
merefleksikan dan belajar dari satu sama lain.
FPM juga memberikan bantuan teknis untuk memecahkan masalah-masalah tata kelola
dan lingkungan.

Sebagai tambahan, TN perlu membangun jaringan kader konservasi yang menjadi
penghubung informal manajemen TN. Ini bisa dibentuk dari tokoh-tokoh desa yang
dihormati yang memiliki hasrat kuat akan upaya konservasi. Kader konservasi dapat
39

Dimodifikasi dari Purwanto 2012 dan 2014 a
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diseleksi melalui berbagai mekanisme; dapat diseleksi oleh staf TN, diajukan oleh
penduduk desa atau pemerintah desa. Kriteria kuncinya adalah mereka harus
dihormati dan memiliki pengaruh yang kuat, mereka bisa merupakan pemimpin formal
maupun informal. Untuk memperkuat kapasitas dan memelihara jaringan, TN harus
menetapkan peran, hak, dan kewajiban mereka. Forum komunikasi (dialog) rutin juga
perlu dibentuk untuk berbagi pelajaran dan mengkonsolidasikan kegiatan konservasi.
Para anggota kader harus memberikan umpan balik terhadap kebijakan TN; menjadi
agen perubahan lokal untuk meningkatkan perilaku masyarakat menuju manajemen
sumber daya TN yang berkelanjutan; mengkomunikasikan kebijakan TN terhadap
masyarakat lokal; dan memperkuat perlindungan hutan TN berbasis masyarakat di
tingkat lokal (tingkat desa atau sub-desa).
Mendirikan kawasan penelitian; mengintensifkan kegiatan penelitian dan
menghubungkan dengan operator ekowisata internasional
Satu upaya kunci untuk menyelamatkan TRHS adalah dengan mempromosikan nilainilai keanekaragaman hayati, sosial dan budaya kepada dunia. Ini bisa dilakukan
melalui intensifikasi kegiatan riset melibatkan universitas dalam dan luar negeri
dan mempublikasikan hasilnya secara online dan di jurnal ilmiah nasional maupun
internasional. Untuk melakukan hal ini, TN harus mengalokasikan area riset di dalam
zona pemanfaatan khusus bagi penelitian keanekaragaman hayati dan mengundang
kolaborasi jangka panjang dengan universitas nasional maupun internasional dan
organisasi lainnya.
Ekowisata ilmiah diharapkan mampu memberikan efek berantai bagi pembangunan
ekonomi lokal. Masyarakat lokal dapat terlibat sebagai pengangkut barang, pemandu,
penerjemah, dan menyewakan kamar/rumahnya untuk tempat tinggal. Inisiatif ini, di
antaranya, telah sukses dilakukan di Hutan Lambusango, Buton, dan di TN Wakatobi,
Wakatobi. Ekowisata ilmiah di kawasan ini difasilitasi oleh Operation Wallacea Ltd.
(Opwall).
Kapasitas pemasaran internasional seringkali merupakan titik lemah promosi ekowisata
di Indonesia. Manajemen TN harus berkolaborasi dengan operator ekowisata
internasional yang secara aktif mempromosikan dan memfasilitasi ekowisata di
seluruh dunia.
Opwall telah mempromosikan TN Laut Wakatobi dan Hutan Lambusango dengan
menunjukkan keunikan satwa liar kawasan ini dan juga dengan melakukan presentasi
di universitas-universitas dan sekolah-sekolah di seluruh dunia. Sejak 1995, Opwall
bekerja sama dengan organisasi berbasis masyarakat lokal telah sukses memfasilitasi
pelajar dan peneliti dari seluruh dunia untuk mengunjungi Wakatobi dan Hutan
Lambusango. Rata-rata antara 600 hingga 1.000 pelajar mengunjungi kedua
kawasan tersebut sepanjang liburan musim panas, yaitu pada Juni, Juli dan Agustus
setiap tahun. Lihat Kotak 4.5.
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Kotak 4.5. Operation Wallacea: Contoh praktik cerdas promosi ekowisata40
Operation Wallacea (Opwall) adalah lembaga pendanaan untuk studi ekologi jangka
panjang. Saat ini ada lebih dari 200 akademisi yang berpartisipasi dalam program,
dan program Opwall ikut memberikan co-funding bagi 42 calon PhD. Pendanaan untuk
Opwall berasal dari biaya studi yang dibayar oleh mahasiswa atau kelompok sekolah
menengah dengan guru-guru yang tergabung dalam proyek ini untuk memperoleh
pengalaman penelitian keanekaragaman hayati atau untuk mengumpulkan data untuk
suatu laporan riset mandiri. Program penelitian ini didesain untuk mengumpulkan data
yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang intervensi konservasi satwa liar
bila diperlukan.
Opwall memiliki kantor-kantor di UK, US, Kanada, Meksiko, Honduras untuk Amerika
Tengah, Swedia untuk negara-negara Nordic, Italia untuk negara-negara Eropa
selatan, Cina, Indonesia untuk Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru, sehingga
jaringan kontak akademisnya tak tertandingi dan cakupan untuk mempromosikan
kawasan penelitian di mana mereka bekerja di seluruh dunia sangatlah luas.
Pada 2015 akan ada > 3000 pelajar terlibat dalam program penelitian ini yang
sekarang berlangsung di Honduras, Kuba, Meksiko, Guyana, Peru, Dominika, Ekuador,
Afrika Selatan, Madagaskar, Perancis/Italia, Yunani, Transylvania dan Cina dan
permintaan akan pengalaman riset berbasis lapangan seperti ini berkembang dengan
pesat. Setidaknya satu lagi kawasan penelitian jangka panjang di Asia Tenggara
akan diperlukan oleh Opwall dalam beberapa tahun mendatang dan karenanya
merupakan kesempatan besar untuk memiliki penelitian keanekaragaman hayati di
area yang didanai secara penuh dan dipromosikan secara internasional.
40

Persyaratan kunci
Kekuatan baru diperlukan untuk menerapkan strategi yang direkomendasikan dalam
cara yang konsisten. Dari mana kekuatan itu dapat diperoleh? Itu harus diperoleh
melalui reformasi manajemen TN, didukung oleh kehendak politik yang kuat dari
pemerintah pusat.

Membangun kekuatan internal
Manajemen dan tata kelola TN harus didesain dan disesuaikan untuk berhadapan
dengan tantangan kunci TN dalam hal pengaturan administrasi, tata kelola sumber
daya, dan manajemen pemangku kepentingan. Administrasi TN termasuk instrumen
peraturannya, perencanaan, pembiayaan, alokasi sumber daya, dan sistem terkait
harus didedikasikan untuk menjawab tekanan dan ancaman utama terhadap TN.
Petugas lapangan TN harus dibekali dengan kapasitas minimum dan perlengkapan
untuk memberikan layanan operasional dasar yang praktis tentang sumber daya
40

Purwanto, 2013
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TN dan rangkaian pengawasan TN, seperti inventarisasi, penilaian/identifikasi,
pelaporan/pemrosesan data, pemetaan, penilaian lapangan, dan penanganan
seperti penyelamatan, kebakaran hutan, patroli, pengaturan masyarakat, konsultasi
publik, teknik kepedulian, dan pembuatan materi penyadaran, pemantauan persepsi
masyarakat, dan partisipasi pemangku kepentingan seperti mengorganisir sukarelawan,
kegiatan ekowisata, menggerakkan program pemberdayaan masyarakat. Berbagai
keahlian tersebut mungkin tidak ditugaskan pada satu petugas lapangan TN saja,
tetapi harus dibangun dan disertakan di dalam sistem.
Pada tahap berikutnya level manajemen TN harus menguasai serangkaian
kapasitas seperti teknik manajerial lapangan dan pirantinya seperti tata kelola
TN, perencanaan tata ruang dan waktu TN, cara untuk memastikan efektivitas
manajemen TN, keterlibatan penegakan hukum dan keadaan darurat, aturan main
wisata berkelanjutan, praktik hak asasi manusia, manajemen kampanye kepedulian,
manajemen pencarian dan penyelamatan, teknik negosiasi pemangku kepentingan,
komunikasi efektif, manajemen kebakaran hutan, manajemen pengawasan, manajemen
memerangi perambahan, mengorganisir masyarakat, manajemen pengunjung, dan
administrasi TN.
Tingkat kepemimpinan manajemen TN harus menyeluruh dan tajam untuk memimpin
dengan keahlian dan pengetahuan yang disebut di atas, terutama di tingkat pengambil
keputusan, termasuk dalam pengalokasian dan pemberian prioritas sumber daya
untuk melakukannya serta menghubungkannya dengan sistem manajemen TN dan
koordinasi di berbagai level. Kepemimpinan TN harus pula memiliki kapasitas untuk
mewakili dan melakukan negosiasi untuk kepentingan TN yang terbaik di berbagai
level dan pertemuan pemangku kepentingan. Kapasitas untuk menggerakkan
dukungan dan sumber daya bagi pengelolaan TN akan menjadi keuntungan besar
bagi tim kepemimpinan TN. Mampu untuk secara efektif berkomunikasi dengan
para pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional sangat
diperlukan. Secara keseluruhan tim manajemen TN harus mempunyai kapasitas untuk
mempertahankan tingginya kepemimpinan lapangan yang efektif.
Keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui serangkaian
pelatihan dan kursus. Sementara itu, cara terbaik untuk memupuk kepemimpinan
lapangan dan sikap adalah melalui pelatihan lapangan khusus yang ketat atau
mentoring. Sepanjang akhir 1970-an hingga 1990-an, Kementerian Kehutanan
berkolaborasi dengan Pemerintah Belanda mengoperasikan School for Environmental
Conservation Management (SECM)41. Sekolah ini memberikan kursus pelatihan bagi
pegawai PHKA. Keberadaan sekolah ini dengan kurikulum dan sistem yang dimodifikasi
tampaknya diperlukan oleh manajer TN dan staf teknis.
41 SECM (1978 – 1993) adalah kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kemudian Kementerian
Kehutanan sejak 1983) dan Pemerintah Belanda/Kementerian Luar Negeri/DGIS (Agriculture Technical
Assistance. ATA 90/HTA 40 B). Kampus SECM terletak di Ciawi dan kemudian pindah ke Pusat Pelatihan
Kehutanan Bogor sesudah pembentukan Kementerian Kehutanan (Purwanto, 1991).
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Persyaratan kunci
Struktur kelembagaan TN ditetapkan sesuai keperluan spesifik TN (berdasarkan
tantangan, ancaman dan tekanan spesifik), ini tidak bisa dipukul rata berdasarkan
undang-undang dan peraturan umum KLHK. Jumlah resort, desa target fasilitasi,
strategi pemberdayaan masyarakat dan sumber daya pendukung serta fasilitas
yang diperlukan ditentukan berdasarkan strategi khusus TN. Jumlah staf manajerial,
administrasi dan fungsional, yaitu polisi hutan, PEH dan petugas penyuluhan ditentukan
berdasarkan kebutuhan pengembangan spesifik TN. Budget tahunan TN dan alokasinya
harus memberikan dukungan utama pada kegiatan lapangan dan ditentukan
berdasarkan rencana aksi nyata TN. Pengembangan kapasitas staf TN di semua
level dimonitor terus-menerus dan diperkuat dan harus didasarkan pada penilaian
keperluan pelatihan/pengembangan kapasitas yang terpercaya. Sebagian besar
kegiatan lapangan harus dipimpin secara aktif atau dikoordinasikan oleh petugas TN
dan tidak banyak bergantung kepada para mitra/pemangku kepentingan/konsultan.
Manajemen TN harus didukung kuat oleh unit implementasi teknis (UPT) KLHK di tingkat
daerah, seperti FORDA, BDK, BKSDA, BPDAS, dan sebagainya.

Dukungan Pemerintah Pusat
DPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian
Pertanian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dsb, dipandu oleh Kelompok Kerja
Warisan Dunia (WHWG), harus memberikan dukungan kuat untuk meningkatkan
tata kelola konservasi dan manajemen TN dengan memberikan dukungan politik kuat
terhadap otoritas TN di tingkat daerah. Mereka juga harus memberikan dukungan bagi
penyelesaian konflik permanen akibat perambahan kronis melalui pelaksanaan lahan
terintegrasi dan proses peradilan. Mereka perlu merekonsiliasi misinterpretasi kawasan
TN terkait penunjukan hutan dan air di tingkat provinsi, dan membuat zona penyangga
di TNKS dan TNBBS dan menetapkan mereka sebagai Kawasan Strategis Nasional.
Mereka perlu membuat kebijakan untuk membentuk masyarakat kehutanan di TN, dan
menerapkan revisi Undang-undang No. 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam,
termasuk penyesuaian hukuman bagi pelaku kejahatan. Mereka perlu memberlakukan
Undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Dukungan lain termasuk memfasilitasi peraturan menteri tentang ekstraksi HHBK oleh
masyarakat lokal, dan meningkatkan SVLK yang memerlukan auditor untuk menilai
pemegang izin IPK. Pemerintah perlu mengaudit semua konsesi perkebunan kelapa
sawit di sekitar TRHS untuk memastikan bahwa mereka sudah memiliki sertifikasi
RSPO/ISPO. Jumlah polisi hutan muda perlu ditambah, begitu pula jumlah petugas
penyuluh hutan muda (tata kelola konservasi desa dan fasilitator pengembangan
masyarakat), terutama yang direkrut dari masyarakat lokal. Pemerintah perlu
meningkatkan budget TN untuk patroli, operasi lapangan pengembangan masyarakat,
serta fasilitasi dan pengembangan kapasitas pemerintah desa. Pengembangan
kapasitas untuk staf TN harus pula selaras dengan dinamika tantangan, ancaman
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dan tekanan. Keputusan Bersama Empat Kementerian tertanggal 17 Oktober 2014
tentang prosedur penyelesaian kepemilikan lahan di kawasan Hutan Negara harus
tidak diterapkan di TN sebelum panduan teknisnya diberlakukan.

Kesimpulan, Bab 4
Satu lompatan besar TN di tingkat nasional dan di lapangan diperlukan, ini harus
didukung kuat dengan semangat “Bukan Bisnis Seperti Biasa” dimana penekanan
harus diberikan pada upaya pencegahan, membangun komunikasi intensif dengan
masyarakat lokal dan membawa investasi TN terbesar ke tingkat lapangan untuk
melaksanakan pengumpulan data intensif (didukung dengan drone konservasi dan
database GIS/RS lanjutan) serta patroli, merekonsiliasi batas TN dengan masyarakat
lokal, meningkatkan kualitas program pengembangan kemitraan masyarakat jangka
panjang, memperkuat kampanye kepedulian dan memulai program perhutanan
sosial di zona pemanfaatan khusus, pembangunan HHBK dan jasa lingkungan TN
lainnya yang dapat dikelola oleh msyarakat lokal. Banyak upaya harus difokuskan
untuk membangun penyangga sosial di sepanjang perbatasan yang kritis, sementara
penyelesaian perselisihan perambahan kronis harus dicari jalan keluarnya melalui
upaya kolaboratif melibatkan dinas kepolisian setempat, pemerintah daerah, jaksa,
dan dukungan penuh KPK dan PPATK untuk menangkap dalang dan membasmi
sindikat, jaringan dan bisnis terkait kegiatan ilegal.
TN harus memiliki kemampuan komunikasi dan kapasitas jaringan kuat untuk
mempromosikan peran penting TRHS sebagai sistem pendukung kehidupan bagi
pembangunan ekonomi daerah dan menunjukkan manfaat ekonomi dari konservasi
alam melalui pemasaran ekowisata inovatif. Manajemen TN seharusnya inklusif
dan bersedia melibatkan peran sesungguhnya dari pemerintah daerah dalam
perencanaan, melaksanakan pekerjaan manajemen kolaboratif, mengawasi, dan
mengevaluasi program TN.
Pemerintah pusat (DPR dan kementerian terkait) harus menyediakan dukungan politik
kuat bagi TN, sementara KLHK/PHKA bersama dengan TN harus mendesain ulang
pola penatakelolaan TN yang meliputi perbaikan instrumen peraturan, perencanaan,
pembiayaan, alokasi sumber daya, dan sistem-sistem terkait yang harus didedikasikan
untuk menjawab tekanan dan ancaman kunci secara spesifik di setiap TN. Pembangunan
kapasitas staf teknis dan manajerial perlu diperkuat sejalan dengan ancaman kunci dan
tekanan atas TN, sementara pergiliran tugas (mutasi staf) perlu mempertimbangkan
dampaknya terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan TN. Strategi, rencana
aksi, indikator kinerja, dan pemangku kepentingan kunci disajikan dalam Tabel 4.6.
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Tabel 4.6. Strategi, rencana aksi, indikator kinerja, dan pemangku kepentingan kunci
Aksi

Indikator kinerja

Aktor dan pemangku
kepentingan kunci

Strategi: Memperkuat Tata kelola Konservasi: Membangun kolaborasi lebih kuat dengan pemangku
kepentingan di tingkat daerah dan nasional
Aksi Eksternal:
•
Mengintensifkan koordinasi di antara
berbagai pemangku kepentingan untuk
menyelesaikan perencanaan yang
tumpang tindih dari berbagai lembaga
yang berbeda, termasuk pemerintah
pusat dan daerah, sektor swasta, LSM,
dan penduduk desa, serta lembaga
donor dan pihak-pihak internasional.
•
Mendorong keterlibatan pemerintah
daerah dalam perencanaan, penerapan,
pengawasan dan evaluasi program TN.
Persyaratan kunci:
•
Dukungan politik yang kuat dari
Kemendagri (MoHA)
Aksi Internal:
•
Meningkatkan tata kelola konservasi
manajemen TN.
•
Pengembangan kapasitas kelembagaan
manajemen TN melalui peningkatan
sistem merit dan perencanaan karir serta
pergiliran tugas bagi staf TN melalui
pelatihan dan penilaian kinerja.
Persyaratan kunci:
•
Dukungan kuat dari KLHK
•
KLHK (MoEF)/PHKA bersama dengan
TN harus mendesain ulang kebijakan
pembiayaan selaras dengan kebutuhan
TN untuk menekankan tugas dan
tanggung jawab mereka di lapangan.
•
Pembangunan kapasitas staf TN

Peran TRHS yang sangat
penting sebagai sistem
pendukung kehidupan
dalam pembangunan
daerah dan nasional diakui
dengan baik sebagai agen
pembangunan kunci di
tingkat daerah dan nasional

TN, KLHK,
Kemendagri,
WHWG, Pemerintah
Kabupaten dan
Pemerintah Provinsi

Kepemilikan pemerintah
daerah dan nasional
terhadap program
konservasi TN meningkat
secara nyata.
Manajemen kolaboratif
antara TN dan pemangku
kepentingan kunci TN telah
dibangun berdasarkan
saling pengertian, saling
percaya, dan saling
menguntungkan.
Manajemen TN telah
dibangun secara terusmenerus menuju sistem tata
kelola yang lebih baik.

Strategi: Memperkuat patroli keamanan dan kehadiran staf TN di lapangan
•
•
•
•
•

Merekrut staf terdidik muda yang
bersedia bekerja di lapangan.
PHKA perlu membuat sistem merit untuk
mendorong staf terdidik muda untuk
bekerja di tingkat lapangan.
Membangun protokol komunikasi baru
untuk resort-seksi-kantor kepala TN.
Mengumpulkan data base-line di tingkat
lapangan untuk menentukan strategi dan
rute patroli keamanan.
Mengalokasikan porsi budget TN yang
lebih besar untuk kegiatan lapangan.

Perambahan kawasan
potensial bisa dicegah
secara efektif pada tahap
awal, sementara ekspansi
perambahan sebelumnya
bisa dikendalikan secara
efektif.

TN, Pemerintah Desa

113

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

Aksi
•

Indikator kinerja

Aktor dan pemangku
kepentingan kunci

Memperbaiki tanda perbatasan dan
mensosialisasikan batas TN kepada
pemerintah desa dan masyarakat yang
tinggal di sekitar TN.

Persyaratan kunci:
•
KLHK/PHKA bersama dengan TN harus
meredesain kebijakan budgetingnya
selaras dengan kebutuhan TN untuk
menekankan tugas dan tanggung jawab
mereka di tingkat lapangan.
•
Pembangunan kapasitas staf TN.
Strategi: Memperkuat Tata kelola Konservasi Desa: Menghubungkan Pembangunan Desa dengan
Konservasi
•
•

Pemilihan desa-desa kunci di sekitar
TN yang memiliki posisi strategis bagi
keutuhan kawasan TN.
Memfasilitasi desa-desa kunci dalam
pengembangan RPJM Desa dan
memperkuat kapasitas tata kelola desa.

Persyaratan kunci:
•
TN memiliki fasilitator tata kelola desa
dalam jumlah memadai.
•
Dukungan politis yang kuat dari
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
•
Pengembangan kapasitas staf TN.

Pengembangan kapasitas
perencanaan konservasi
desa dan fasilitasi
implementasinya telah
dilaksanakan di desa-desa
yang dipilih yang memiliki
posisi strategis bagi
keutuhan TN

Kementerian
Desa dan Daerah
Tertinggal,
Pemerintah
Kabupaten, TN,
Pemerintah Desa,
Kementerian Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi

Strategi: Melaksanakan Kebijakan Reformasi Agraria dan Mahkamah Konstitusi No.35/2012
•

•
•
•
•
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Melaksanakan reformasi Agraria melalui
penyebaran lahan terlantar yang
dikuasai oleh sektor swasta dan pemilik
modal besar.
Reformasi Agraria harus didukung oleh
perbaikan administrasi kependudukan.
Administrasi kependudukan dan
kebijakan migrasi harus diintegrasikan di
tingkat nasional.
Mengalokasikan porsi budget TN yang
lebih besar untuk kegiatan lapangan.
Memperbaiki tanda perbatasan dan
mensosialisasikan batas TN kepada
pemerintah desa dan masyarakat yang
tinggal di sekitar TN.

Tekanan populasi terhadap
sumber daya lahan di
sekitar PA berkurang.
Mekanisme teknis untuk
perlakuan yang adil bagi
masyarakat adat atas
lahan leluhur mereka
ditetapkan

Kementerian Agraria
dan Tata Ruang /
BPN, Kementerian
Dalam Negeri, KLHK,
LSM, DPR
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Aksi

Indikator kinerja

Aktor dan pemangku
kepentingan kunci

Persyaratan kunci:
•
KLHK/PHKA bersama dengan TN harus
meredesain kebijakan budgetingnya
selaras dengan kebutuhan TN untuk
menekankan tugas dan tanggung jawab
mereka di tingkat lapangan.
•
Pembangunan kapasitas staf TN.
Strategi: Memperkuat penegakan hukum yang ditargetkan bagi sindikat dan dalang kegiatan
ilegal
•
•
•

Mengintensifkan patroli keamanan
dan laporan kegiatan ilegal harus
ditanggapi secara cepat dan efisien.
DPR dan KLHK membentuk Panja
Perambahan Hutan/ untuk mematahkan
sindikat kejahatan terorganisasi.
FEC harus membentuk satgas yang
terdiri dari KPK dan PPATK serta KLHK
untuk meneliti dan menuntut korupsi
dalam alokasi perizinan.

Perambahan lama dan
hebat melibatkan sindikat
kejahatan terorganisasi
diatasi dan berfungsi
sebagai efek jera jangka
panjang yang efektif

DPR, KLHK, WHWG,
KPK, PPATK,
Kepolisian Nasional,
TNI, Kejaksaan
Tinggi, MA, Panja
Perambahan Hutan,
TN

Strategi: Memantau kawasan perambahan menggunakan drone konservasi
•
•
•

Melatih staf teknis TN untuk menggunakan Perambahan dapat
drone konservasi untuk memantau
dideteksi pada tahap awal
kawasan yang rentan perambahan.
Pengadaan drone konservasi
Penggunaan hasil untuk mendesain
strategi patroli

UNESCO, KLHK, TN

Strategi: Meningkatkan kolaborasi dengan LSM kemasyarakatan dan konservasi
•

•

TN perlu melibatkan LSM yang
mempunyai komitmen jangka panjang
untuk mendukung manajemen TN dalam
perencanaan strategisnya.
LSM diharapkan membangun kader
konservasi lokal yang berasal dari
staf TN dan tokoh lokal, sedemikian
rupa sehingga semua inisiatif yang
diperkenalkan dapat dipertahankan
oleh staf TN dan masyarakat lokal.

TN memiliki mitra-mitra
berdedikasi tinggi untuk
mengelola kawasan TN.

TN, KLHK, LSM,
UNESCO

Strategi: Mengelola TRHS dengan pendekatan bentang alam terintegrasi
•

•

Pemerintah Pusat (MoASP, BAPPENAS,
MoEF) mempromosikan konsep
pendekatan bentang alam terintegrasi
untuk melindungi TRHS
Pemerintah pusat menetapkan batas
bentang alam di sekitar TNKS dan
TNBBS yang dapat berfungsi sebagai
‘zona penyangga’.

Bentang alam KS dan
BBS ditetapkan sebagai
Kawasan Strategis Nasional

BAPPENAS,
Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten,
WHWG, TN, KLHK,
UNESCO
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Aksi
•

Indikator kinerja

Aktor dan pemangku
kepentingan kunci

Pemerintah pusat dan provinsi
mempromosikan bentang alam ke
tingkat provinsi dan kabupaten serta
mempromosikan Kawasan Strategis
Nasional.

Persyaratan kunci:
•
Dukungan politik yang kuat dari
BAPPENAS dan Kemendagri
Strategi: Melaksanakan sertifikasi voluntary dan mandatory untuk mengendalikan ekspansi
perkebunan kelapa sawit
•

•

Pemerintah pusat menerbitkan peraturan
baru bahwa manajemen perkebunan
kelapa sawit di sekitar PA harus sesuai
dengan standard RSPO dan ISPO.
RSPO dan ISPO harus mencakup
sertifikasi SVLK sebagai indikator
kepatuhan hukum bagi pemegang IPK
sesuai standar sertifikasi mereka

Sertifikasi voluntary
dan mandatory menjadi
piranti yang efektif bagi
konservasi PA

Pemerintah Indonesia,
KLHK, Kementerian
Pertanian, RSPO,
ISPO

Strategi: Meningkatkan standar SVLK untuk mengontrol IPK dari PA
•

•

Pemerintah Indonesia harus memastikan
Penebangan liar dan
Standar SVLK 2014 direvisi untuk
perambahan di PA dapat
memandu dan mengarahkan penyidikan dikontrol secara efektif
korupsi dan berbagai pelanggaran
hukum lain dalam alokasi perizinan dan
akuisisi lahan.
KLHK harus memastikan penghentian
pembukaan lahan di setiap konsesi yang
ditemukan tidak memenuhi Standar SVLK
2014, menyita kayunya, dan memulai
proses hukum.

Pemerintah Indonesia,
KLHK

Strategi: Meningkatkan kualitas Restorasi Ekosistem
•
•
•

•
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TN harus mengelola restorasi sebagai
kegiatan jangka panjang dan rutin dan
melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
TN harus mendedikasikan staf lapangan
untuk memfasilitasi restorasi berbasis
masyarakat
Dalam kasus ketidakhadiran staf TN
yang berdedikasi, program restorasi
dapat dikolaborasikan dengan LSM
yang jujur yang bersedia memfasilitasi
masyarakat di tingkat lapangan.
KLHK harus melaksanakan kajian intensif
terhadap hasil restorasi ekosistem
yang telah dilaksanakan bekerja sama
dengan TN.

Restorasi Ekosistem akan
KLHK, TN, UNESCO,
menjadi cara yang
LSM
efektif untuk memulihkan
produktivitas kawasan hutan
negara pasca perambahan,
merekonsiliasi masalah
sosial dengan masyarakat
lokal.
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Aksi

Indikator kinerja

Aktor dan pemangku
kepentingan kunci

Strategi: Kampanye bangga dan pendidikan lingkungan
•
•
•

Melaksanakan survei KAP sebagai
landasan untuk membuat materi
komunikasi
Mengembangkan beragam materi
komunikasi dan memasangnya di
tempat-tempat strategis
Membangun kerja sama kolaborasi
dengan Lembaga-lembaga
Pendidikan di tingkat kabupaten untuk
mengembangkan kurikulum bermuatan
lokal mengenai konservasi alam mulai
dari SD hingga sekolah menengah.

Manusia, khususnya
generasi muda, di sekitar
TN peduli akan peran TN
sebagai sistem pendukung
kehidupan, mereka juga
bangga akan keberadaan
TN dan bersedia untuk
mendukung perlindungan
TN.

TN, KLHK, Pemerintah
Kabupaten,
Kementerian
Pendidikan

Persyaratan kunci:
•
TN memiliki staf yang cukup untuk
melakukan kampanye dan pendidikan
•
Pengembangan kapasitas staf TN
Strategi: Membangun skema Hutan Kemasyarakatan di zona pemanfaatan khusus
•

•

•

TN bersama dengan pemerintah daerah
melaksanakan studi kelayakan untuk
mengidentifikasi kawasan yang sesuai
(sosial ekonomi dan modal sosial) di
dalam TN dikelola menggunakan skema
perhutanan sosial.
TN menetapkan tim khusus untuk
memfasilitasi masyarakat lokal dan
pemerintah daerah untuk mempersiapkan
penerapan skema kehutanan sosial di
zona pemanfaatan khusus TN.
KLHK menyesuaikan peraturan dan
undang-undang yang ada untuk
menerapkan perhutanan sosial di TN

Potensi konflik dan konflik
yang ada mengenai
kepemilikan lahan dapat
diselesaikan dengan
solusi secara saling
menguntungkan

KLHK, TN, Pemerintah
Kabupaten dan
Pemerintah Provinsi

Strategi: Perlunya keputusan kementerian yang mengatur pengumpulan HHBK oleh masyarakat lokal
•

•

•

TN bersama dengan FORDA melakukan
inventarisasi jenis HHBK yang potensial
untuk dikumpulkan masyarakat lokal
secara berkelanjutan.
TN didukung oleh FORDA menetapkan
batas kawasan ekstraksi HHBK di dalam
TN dan menetapkan kuota ekstraksi
tahunan.
KLHK merumuskan peraturan baru,
termasuk prosedur teknis dalam
menerbitkan izin HHBK di TN

Memperkuat rasa memiliki
masyarakat terhadap
kawasan TN

KLHK, FORDA

117

Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Menuju Paradigma Baru

Aksi

Indikator kinerja

Aktor dan pemangku
kepentingan kunci

Strategi: Membangun kemitraan jangka panjang, fasilitasi pengembangan masyarakat dan bantuan
teknis bagi masyarakat dan tokoh kunci di sekitar TN
•
•
•
•
•
•

Seleksi tokoh kunci di tingkat kecamatan
yang memiliki hasrat yang tinggi
terhadap konservasi.
Memfasilitasi pembentukan forum
komunikasi bagi kader konservasi.
Merumuskan program pembangunan
kapasitas bagi kader-kader konservasi
Membangun program kemitraan jangka
panjang bagi desa-desa yang memiliki
posisi strategis bagi keutuhan kawasan TN.
Meniru program kemitraan yang sukses
di desa-desa tetangga.
Mempromosikan praktik terbaik ke
seluruh desa di sekitar TN dan di luar TN.

TN dapat berfungsi sebagai TN, KLHK,
agen pembangunan bagi
pemerintah desa,
desa-desa di sekitarnya,
masyarakat lokal
sementara penduduk desa
memiliki penghargaan yang
tinggi terhadap otoritas TN

Strategi: Mendirikan kawasan penelitian, mengintensifkan kegiatan penelitian, dan menghubungkan
dengan operator ekowisata internasional
•
•
•
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Menyeleksi kawasan di dalam TN
sebagai zona/kawasan penelitian ilmiah
Mengundang universitas dalam dan luar
negeri untuk melaksanakan penelitian
di TN
Menghubungkan dengan operator
ekowisata nasional dan internasional
untuk memasarkan dan memfasilitasi
kegiatan ekowisata di TN

Masyarakat lokal akan
memperoleh sumber
penghasilan tambahan
yang signifikan dari
kegiatan ekowisata

TN, universitas,
operator wisata, LSM
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Lampiran

125

126
Jangka
Waktu

2007–11

• Analisis sejarah terjadinya
2007–11
perambahan
• Inventarisasi perambah liar
(karakteristik) dan kawasan yang
dirambah
• Menetapkan batas kantong
penampungan
• Melaksanakan rapat koordinasi
teknis tentang perambahan
• Memberikan kawasan pengganti
di luar TN

Strategi

Pengelolaan kawasan bekas
• Patroli keamanan terintegrasi
perambahan untuk mengembalikan • Identifikasi kawasan
fungsi hutan
perambahan dan tingkat
kerusakan
• Pemberantasan perkebunan di
dalam TN
• Rehabilitasi dan restorasi
kawasan perambahan

Penanganan relokasi dan kantong
penampungan perambah di luar
kekayaan Warisan Dunia

Program

• Kegiatan patroli di kawasan
bekas perambahan
• Tidak ada kemunculan
perambahan lagi di kawasan
bekas perambahan
• Rehabilitasi dan restorasi
kawasan bekas perambahan

• Pernyataan yang jelas tentang
status dan total kawasan
penampungan.
• Perkembangan kondisi
kawasan relokasi perambah
di luar TN.

Indikator Kinerja

Tujuan:
1. Untuk membatasi dan mengurangi tingkat perambahan
2. Untuk mencegah terjadinya perambahan baru
3. Untuk mempertahankan dan mengembalikan fungsi hutan
4. Untuk mengembangkan nilai ekonomi hutan
5. Untuk meningkatkan peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan

Lampiran 1. Rencana Aksi Darurat (EAP) Perambahan Lahan

Pihak TN yang berwenang,
KLHK, Polri, TNI, Pemerintah
Kabupaten, masyarakat lokal.

Pihak TN yang berwenang,
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Kementerian Sosial,
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, BRR, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten, DPRD, Polri,
TNI, lembaga adat.

Para pemangku kepentingan/
Pemangku kepentingan
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• Inventarisasi gene pool yang
penting dan menguntungkan
• Inventarisasi jasa lingkungan dan
produk ekowisata
• Pengembangan program
ekowisata secara kolaboratif
dengan masyarakat lokal
• Pembangunan pusat pembibitan

• Komunikasi dan koordinasi terus- 2007–11
menerus dengan pihak keamanan
• Melaksanakan patroli secara
berkala

Pembangunan kegiatan ekonomi
alternatif sejalan dengan prinsipprinsip konservasi

Penegakan hukum terhadap
perambahan baru melalui
koordinasi dengan penegak hukum

2008–11

2007–11

• Mengangkat perambahan
sebagai isu nasional
• Jangkauan/perluasan kegiatan
• Pendidikan lingkungan
• Pembangunan dan pemasangan
papan tanda
• Pembuatan website TRHS
• Nota Kesepahaman di antara
Bupati
• Pengembangan kapasitas institusi
lokal/TN

Sosialisasi dan penyadaran publik
tentang TRHS dan pentingnya
pemeliharaan TN

Jangka
Waktu

Strategi

Program

• Penegakan hukum untuk
perambah baru.
• Tidak adanya perambahan
baru.

• Keberadaan gene pool
sebagai sumber makanan
• Keterlibatan masyarakat
dalam ekowisata dan
pengembangan produk hasil
hutan non kayu
• Riset dan pengembangan
nilai tambah hutan dan jasa
lingkungan

• Perluasan program konservasi
• Program pembangunan alam
• Keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan hutan.
• Pembangunan desa-desa
penyangga hutan
• Pemasangan papan tanda
TRHS dan TN
• Pembuatan website TRHS
• Tidak ada perambahan
• Pembuatan perjanjian kawasan
lindung

Indikator Kinerja

Pihak TN yang berwenang,
DPRD, Polri, lembaga peradilan

Pihak TN yang berwenang,
Jasa Pertanian/Perkebunan,
Jasa Wisata, DPRD, Riset dan
Pengembangan Universitas/
Institusi, Mitra TN, ASITA,
Lembaga Adat.

Pihak TN yang berwenang,
Departemen Pendidikan
Nasional, Pemerintah Kabupaten,
DPRD, Mitra TN, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan/
Universitas, Lembaga Adat,
Institusi Lokal.

Para pemangku kepentingan/
Pemangku kepentingan

Lampiran 1

127

128

• Identifikasi masalah sosial
budaya di dalam TN
• Alokasi dana untuk penanganan
masalah sosial budaya

• Melaksanakan penelitian tentang 2008
masalah kawasan
• Penelitian tentang perencanaan
daerah dan sosial budaya
• Penelitian tentang kawasankawasan untuk diintegrasikan di
dalam TRHS.
• Rapat untuk menyusun Nota
Kesepakatan mengenai batas TN

Adanya pendanaan yang
dialokasikan bagi konflik sosial
dan budaya

Penetapan kembali batas TN dan
formasi kawasan

2007–11

2008–11

• Membuat Nota Kesepakatan
dengan masyarakat lokal di
zona TN
• Keterlibatan masyarakat lokal
dalam manajemen TN
• Menempatkan masyarakat lokal
sebagai mitra TN (manajemen
kolaboratif)

Penguatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan berkelanjutan

Jangka
Waktu

Strategi

Program

Para pemangku kepentingan/
Pemangku kepentingan

• Penelitian kawasan yang
diusulkan untuk dikeluarkan
dari kekayaan Warisan
Dunia dan mereka yang
harus dicantumkan sebagai
kekayaan
• Penetapan batas luar secara
definitif
• Kesepakatan daerah tentang
batas kawasan

• Adanya pendanaan yang
dialokasikan untuk konflik
sosial budaya
• Koordinasi dengan lembaga
donor nasional dan
internasional

Pihak TN yang berwenang,
BPKH, Pemerintah Kabupaten/
Provinsi, Dirjen PHKA, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Riset dan Pengembangan
Institusi/Universitas, Mitra TN,
KLHK

Pihak TN yang berwenang,
Dirjen Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam (PHKA), IUCN/
UNESCO, Pusat Warisan Dunia,
DPRD, Lembaga dan atau
negara-negara donor

• Alokasi zona komunal di dalam Pihak TN yang berwenang,
kawasan
Lembaga Adat, institusi lokal.
• Keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan hutan
• Keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan keputusan

Indikator Kinerja
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Lampiran 2

Lampiran 2. Diagram Alur dalam penyusunan data perambahan

Data Landsat
multi tahun

Pra-pemrosesan, komposit citra
Klasifikasi
tutupan lahan

Citra resolusi
tinggi
Interpretasi

Tutupan lahan
1990

Tutupan lahan
2000

Tutupan lahan
2010

Tutupan lahan
2014

Batas Taman
Nasional

Overlay

Perubahan
tutupan lahan
1990 - 2000

Perubahan
tutupan lahan
2000 - 2005

Perubahan
tutupan lahan
2010 - 2014

Pertanyaan
(hutan, non
hutan)

Data
perambahan
lahan
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Lampiran 3. Dokumentasi Foto

Kawasan perambahan di Sekoci, penghuni
liar membangun gubuk-gubuk untuk
menandai kehadiran mereka

Diskusi hasil sementara dari interpretasi
citra satelit dengan tim GIS YOL-OIC di
Medan

FGD di kantor TNKS di Sungai Penuh,
dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO

FGD di TNGL di Medan, Kepala TN
tengah mempresentasikan masalah
perambahan

FGD di TNBBS di Kantor Kota Agung

Diskusi kelompok kecil di TNKS
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Lampiran 4

Lampiran 4. Peta perambahan menurut kabupaten
Peta perambahan di TNGL menurut kabupaten
• Kawasan TNGL yang secara adminstratif
berada dalam kabupaten ini
± 237.009,03 ha atau ± 21,85% dari TN.
• Kawasan perambahan ± 2,98% dari TN.
• Topografi kawasan perambahan mulai
dari lahan datar, landai hingga miring
(<40%).
• Jenis tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh lahan tadah
Kabupaten Gayo Lues
hujan dan campuran aneka pepohonan.
• Spesies tanaman yang dikembangkan di
kawasan perambahan adalah pala, coklat,
dan tanaman tahunan tadah hujan.
• Kebanyakan perambah adalah
masyarakat lokal.
• Kawasan TNGL yang secara administratif
berada di dalam kabupaten ini ±
386.699,75 ha atau ± 35,65% dari TN.
• Kawasan perambahan ± 5,26 % dari TN.
• Topografi kawasan perambahan mulai
dari lahan datar, landau, hingga miring
(<40%).
• Jenis tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh lahan tadah
Kabupaten Aceh Tenggara
hujan, campuran aneka pepohonan (kemiri)
dan kelapa sawit.
• Spesies tanaman yang dikembangkan
di kawasan perambahan adalah kelapa
sawit, karet, pala, coklat, dan tanaman
tahunan tadah hujan.
• Kawasan TNGL yang secara administratif
berada di kabupaten ini ± 157.729,49 ha
atau ± 14,54 % dari TN.
• Kawasan perambahan ± 2.79 % dari TN.
• Topografi dari kawasan perambahan mulai
dari datar hingga miring landai (<15%).
• Jenis tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh perkebunan
kelapa sawit, kemiri, dan karet.
Kabupaten Aceh Selatan
• Perambahan dilakukan secara permanen;
perambah adalah masyarakat yang
berasal dari Aceh Selatan dan kawasan
sekitarnya.
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Kawasan TNGL yang secara administratif
berada di kabupaten ini ± 1.855,14 ha
atau ± 0,17 % dari TN.
• Kawasan perambahan ± 6.27 % dari TN.
• Topografi kawasan perambahan berada di
lahan datar hingga miring landai (<15%).
• Jenis tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh kelapa sawit
dan tanaman tahunan tadah hujan.
Kabupaten Aceh Tamiang
• Perambahan dilakukan secara permanen,
perambah adalah masyarakat dari Aceh
Tamiang dan kawasan sekitarnya.
• Kawasan TNGL yang secara administratif
berada di kabupaten ini ± 203.350,42
ha atau ± 18,75 % dari TN.
• Kawasan perambahan ± 4,29 % dari TN.
• Topografi kawasan perambahan berada
pada lahan datar hingga miring landai
(<15%).
• Jenis tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh perkebunan
Kabupaten Langkat
kelapa sawit, kemiri, karet, dan tanaman
tahunan tadah hujan.
• Perambahan dilakukan secara permanen;
perambah adalah masyarakat dari
Kabupaten Langkat dan dari Aceh.
Peta perambahan di TNKS menurut kabupaten
• Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi Sumatra
Barat) ± 263.000 ha.
• Kawasan perambahan ± 16.000 ha
• Lebih dari 80% kawasan perambahan
memiliki kemiringan kurang dari 40% .
• Jenis tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh kopi, durian,
kayu manis, dan tanaman tahunan tadah
Kabupaten Pesisir Selatan
hujan.
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Lampiran 4

•
•
•
•
Kabupaten Kerinci

•

•
•
•
•
Kabupaten Merangin
•
•
•
•
Kabupaten Bungo

•

•
•
•
•
Kabupaten Musi Rawas

•

Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi Jambi) ±
229.000 ha.
Kawasan perambahan ± 29.082 ha.
Lebih dari 85% kawasan perambahan
memiliki kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh kopi,
kentang, dan kayu manis.
Perambahan dilakukan secara permanen,
perambah adalah masyarakat dari
Kabupaten Kerinci.
Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi Jambi) ±
167.000 ha.
Kawasan perambahan ± 13.000 ha.
Lebih dari 90% kawasan perambahan
memiliki kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh karet dan
kopi.
Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi Jambi) ±
36.000 ha.
Kawasan perambahan ± 283 ha.
Lebih dari 20% kawasan perambahan
memiliki kemiringan lebih dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan adalah kopi dan karet.
Perambahan dilakukan secara permanen,
perambah adalah masyarakat dari
Kabupaten Bungo dan kawasan di
sekitarnya.
Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi Sumatra
Selatan) ± 235.000 ha.
Kawasan perambahan ± 13.000 ha.
Lebih dari 90% kawasan perambahan
berada di kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan adalah kopi dan karet.
Perambahan dilakukan secara permanen,
perambah adalah masyarakat dari
Kabupaten Musi Rawas dan kawasan di
sekitarnya.
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•
•
•
•

Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di Kota Lubuk Linggau (Provinsi
Sumatra Selatan) ± 9.000 ha.
Kawasan perambahan ± 8.610 ha.
95% kawasan perambahan memiliki
kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan adalah karet.

Kota Lubuk Linggau
•
•
•
•

Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi
Bengkulu) ± 126.000 ha.
Kawasan perambahan ± 26.000 ha.
85 % dari kawasan perambahan memiliki
kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan adalah kopi dan karet.

Kabupaten Rejang Lebong
•
•
•
•
Kabupaten Bengkulu Utara

•

•
•
•
•
Kabupaten Solok
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Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi
Bengkulu) ± 177.000 ha.
Kawasan perambahan ± 1.378 ha
85% kawasan perambahan memiliki
kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan adalah kopi dan karet.
Perambahan dilakukan secara permanen,
perambah adalah masyarakat dari
Bengkulu Utara dan kawasan di
sekitarnya.
Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi Sumatra
Barat) ± 80.000 ha.
Kawasan perambahan ± 15.500 ha.
Lebih dari 80% kawasan perambahan
memiliki kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan didominasi oleh kopi, karet,
kayu manis, dan tanaman tahunan tadah
hujan.

Lampiran 4

•
•
•
•

Kawasan TNKS yang secara administratif
berada di kabupaten ini (Provinsi
Bengkulu) ± 39.000 ha.
Kawasan perambahan ± 895 ha.
85% kawasan perambahan terletak di
kemiringan kurang dari 40%.
Tipe tutupan lahan di kawasan
perambahan adalah kopi dan karet.

Kabupaten Mukomuko
Peta perambahan di TNBBS menurut kabupaten
• Perambahan yang terjadi di 4 kecamatan
mencapai sekitar 3.560 hektar, dan
kawasan yang luas berada di Kecamatan
Pematang Sawah dengan area seluas
2.356 ha.
• Kemiringan kawasan perambahan
sebagian besar kurang dari <40% .
• Spesies tanaman yang dikembangkan di
kawasan perambahan sebagian besar
Kabupaten Tanggamus
adalah kopi, coklat, dan padi lahan kering
dan lahan basah.
• Asal-usul perambah adalah masyarakat
lokal dari sekitar TN dan dari Pulau Jawa.
• Kawasan perambahan di TN mencapai
5.129,7 ha. Perambahan terjadi di 9
kecamatan, sebagian besar perambahan
terjadi di Kecamatan Batu Brak, Suoh, dan
Sekincau.
• Kemiringan kawasan perambahan
sebagian besar kurang dari 40%.
• Spesies tanaman yang dikembangkan
sebagian besar adalah kopi dan coklat.
Kabupaten Lampung Barat
• Asal-usul perambah adalah dari desadesa di sekitarnya dan orang-orang dari
Pulau Jawa.
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•

•
•
Kabupaten Pesisir Barat

•
•

•
Kabupaten Kaur

•
•
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Kawasan perambahan di TN mencapai
31.002,14 ha. Perambahan terjadi di 6
kecamatan, dan perambahan terbesar
terjadi di Lemong dan Kecamatan Pesisir
Selatan.
Kemiringan kawasan yang dirambah
sebagian besar dibawah 40%.
Spesies tanaman yang dikembangkan
sebagian besar adalah kopi dan coklat.
Penghuni liar berasal dari desa-desa di
sekitarnya dan orang-orang dari Jawa.
Kawasan perambahan meliputi area seluas
65.652 Ha yang berada di Kecamatan
Kaur Selatan, Kaur Tengah, Maje, dan
Nasal. Perambahan terbesar terjadi di
Kecamatan Nasal dengan area seluas
5.068 ha.
Kemiringan kawasan perambahan
sebagian besar kurang dari 40%.
Spesies tanaman yang dikembangkan
kebanyakan adalah kopi, coklat, pertanian
lahan kering, dan damar.
Asal usul perambah adalah dari
Jawa, Ogan Komering Ulu (OKU), dan
masyarakat lokal.

Meliputi wilayah seluas 2.595.124 hektar, Kawasan Warisan Hutan Hujan
Tropis Sumatra (the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra/TRHS) telah
menjadi salah satu kawasan konservasi terluas di Asia Tenggara. Terdiri
dari tiga Taman Nasional terpisah, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser
(TNGL), Kerinci Seblat (TNKS) dan Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang
menyimpan keindahan bentang alam dan keanekaragaman hayati dengan
10.000 species flora, 201 species mamalia, dan 580 species burung.
Tidaklah mengherankan bila TRHS sejak tahun 2004 oleh World Heritage
Committee (WHC)-UNESCO dimasukan dalam Daftar Warisan Dunia.
Namun demikian, beragam ancaman telah membahayakan keutuhan
kawasan ini. Ancaman utama adalah deforestasi dan perambahan kawasan
TN oleh ekspansi pertanian monokultur dan pembangunan infrastuktur.
Perambahan seringkali diperparah oleh perburuan dan penebangan liar.
Permasalahan ini kianrumis oleh kepentingan politik dan ekonomi terkait
dengan pemanfaatan sumber daya di kawasan TRHS. Semakin tidak
terkendalinya pengelolaan ancaman telah membuat WHC pada tahun
2011 memasukan TRHS dalam daftar ‘Warisan Dunia Dalam Bahaya’
(World Heritage in Danger).
Buku ini mencoba untuk menelusuri kembali berbagai inisiatif
anti‑perambahan yang pernah dilakukan oleh pemerintah, LSM,
dan berbagai pemangku kepentingan, menganalisa kekuatan dan
kelemahannya dan kemudian menyampaikan berbagai upaya yang perlu
dilakukan untuk mengeluarkan TRHS dari daftar ‘Warisan Dunia Dalam
Bahaya’, dimana berbagai pendekatan tersebut mungkin juga begitu
relevan untuk diterapkan di berbagai TN lainnya di negeri ini.
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