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Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan:
Kendala, Capaian dan Arah ke Depan

Mumu Muhajir

Pendahuluan
Catatan kebijakan ini bercerita dinamika pelaksanaan proses penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan
yang dinamai IP4T selama setahun terakhir. Proses Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan
Pemanfaatan (IP4T) di dalam kawasan hutan merupakan satu proses yang lahir dari terbitnya Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya Perber 4 Menteri) pada 17 Oktober 2014. Walaupun setingkat
peraturan menteri, kelahiran Perber 4 Menteri ini cukup banyak kontroversi. Hal ini disebabkan karena Perber 4 Menteri
ini hendak mewujudkan satu proses penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang lebih terintegrasi
dan lintas sektor. Perber 4 Menteri mengisi kekosongan hukum soal bagaimana memperjelas hak-hak masyarakat yang
berada di dalam kawasan hutan dan sekaligus membuka pada adanya kawasan hutan yang berkekuatan hukum kuat
dan dihormati oleh berbagai pihak.
Tulisan kali ini tidak akan menceritakan substansi dari Perber 4 Menteri. Sidang pembaca dianjurkan untuk membaca
soai isi dari Perber 4 Menteri beserta kritikannya di dalam tulisan Myrna A. Safitri berjudul “Satu Administrasi
Pertanahan: Peluang dan Kendala dalam Peraturan Bersama Menteri untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam
Kawasan Hutan” (Policy Brief Volume 04/2014). Tulisan ini lebih banyak akan menceritakan dinamika setelah lahirnya
Perber 4 Menteri: bagaimana dia dilaksanakan, peluang dan kendala, persepsi dari masing-masing pihak terkait.
Penulis membagi tulisan ini dalam tiga babak: pertama, cerita soal pelaksanaan Perber 4 Menteri/IP4T di tingkat
nasional. Kedua, melihat perkembangan Perber 4 Menteri di beberapa kabupaten, utamanya Kabupaten Barito
Selatan, Pandeglang dan Lebak. Ketiga, kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
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KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan merupakan Kementerian gabungan dari
Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan
Kemen-ATR/BPN, proses pengintegrasiannya
dilakukan secara sistematis dan terukur. Memang
akhirnya berpengaruh pada kinerja KLHK sendiri.
Karena proses pengintegrasian itu kelihatannya stabil
di pertengahan tahun 2015. Pada KLHK pun
sebenarnya urusan kehutanan lebih menonjol dari
urusan lingkungan hidup.

Dinamika di Tingkat Nasional
Masalah Koordinasi dan Kepercayaan
Intra dan Antar Sektor
Perber 4 Menteri ini lahir di ujung Pemerintahan SBYBoediono. Kelahirannya tidaklah tiba-tiba. Sebelumnya
ada MoU 12 K/L untuk percepatan pengukuhan kawasan
hutan yang dimonitor oleh KPK dan UKP4. Salah satu
rencana aksi dari MoU 12 K/L ini adalah memperjelas hakhak yang ada di dalam kawasan hutan. Karena masalah
ini sangat laten, maka dipilih beberapa kabupaten
sebagai percontohan untuk proses itu, yakni Barito
Selatan, Bintan dan Sorong. Pada saat proses di tiga
kabupaten/kota itulah muncul kebutuhan untuk
memperkuat proses itu dengan kekuatan hukum yang
lebih kuat. Karena ada setidaknya 4 Kementerian yang
terkait dengan proses itu, maka bentuk peraturan yang
ideal adalah Peraturan Presiden atau Peraturan
Pemerintah. Namun karena ada tekanan waktu serta
cuaca politik waktu itu, maka diputuskan memilih
bentuk Perber 4 Menteri. Ia dipilih karena pada dasarnya
yang dilakukan Perber 4 Menteri itu lebih memperkuat
koordinasi, menyambungkan antar proses yang sejalan
yang selama ini dipandang sebagai proses yang terpisah,
serta mengisi kekosongan hukum terkait dengan
penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Perber 4
Menteri lahir tanggal 17 Oktober 2014.

Kementerian Dalam Negeri, di sisi lain, mengalami
proses difusi dengan kelahiran Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Proses ini juga cukup menguras energi karena adanya
perbedaan haluan politik di antara dua menteri serta
soal kewenangan dalam mengelola desa.
Perubahan nomenklatur kementerian ini membuat
pelaksanaan Perber 4 Menteri menjadi lebih ramping.
Karena setidaknya hanya tiga birokrasi kementerian
yang perlu dilalui untuk tuntasnya satu rangkaian IP4T.
Namun tidak demikian kejadiannya di lapangan.
Mesti Perber 4 Menteri ini dimonitor secara ketat oleh
Komisi Pemberatasan Korupsi sebagai bagian dari
Gerakan Nasional-Penyelamatan Sumber Daya Alam
(GN-PSDA), tetapi bekerja sendiri-sendiri di antara 3
Kementerian masih menjadi tantangan sendiri. Belum
lagi masalah isu kewenangan yang cukup sensitif.
KLHK dan Kemen-ATR/BPN akan saling “berebut” ,
entah popularitas, nama baik, politik, sumber daya, dll.
Sementara Kemendagri sepertinya masih banyak
pasifnya. Bisa dikatakan, Perber 4 Menteri justru jalan
pincang begitu dilaksanakan di lapangan.

Tekanan dari kalangan masyarakat sipil dan KPK
membuat Perber 4 Menteri ini tetap “hidup” pada (awal)
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Bahkan program
Perber 4 Menteri ini (sebagai penyelesaian penguasaan
tanah di dalam kawasan hutan) ada di dalam RPJMN
2015-2019.

Kemen-ATR/BPN mengambil langkah yang cukup aktif.
Kementerian ini melakukan sosialisasi Perber 4
Menteri ke semua provinsi, menetapkan target kasar
anggaran pelaksanan IP4T perprovinsi, mendorong
pembentukan IP4T di daerah, dan membuat petunjuk
pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam
kawasan hutan (Januari 2015).

Adanya reposisi kementerian telah mengubah
nomenklatur kementerian yang terikat dalam
penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan
hutan. Kewenangan tata ruang dari Kemen-PU ditarik
dan ditempatkan pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehingga dari 4
Kementerian berubah menjadi 3 Kementerian (KemenATR/BPN, KLHK dan Kemendagri).

Inisiatif penerbitan Juklak IP4T didasar atas keinginan
Kemen-ATR/BPN untuk memperlancar implementasi.
Namun, pihak lain, terutama KLHK, merasa terbitnya
petunjuk pelaksanaan yang tanpa melibatkan mereka
itu tidak sesuai dengan semangat Perber 4 Menteri.
Dimana seharusnya sebelum pihak satu bergerak
harus berkoordinasi dengan pihak yang lain. Mereka
juga melihat bahwa isi dari petunjuk pelaksanaan itu
terlalu banyak mengatur soal pertanahan saja.
Muncullah wacana perlunya terbit petunjuk pelaksana
bersama atau Juklakber.

Dilihat dari sisi koordinasi, reposisi ini seharusnya
memberikan peluang bagus. Kemen-ATR/BPN sekaligus
memiliki kewenangan pertanahan, agraria dan tata
ruang. Hanya saja, dalam perjalanan, kita tidak pernah
melihat semacam cetak biru pengintegrasian dua urusan
(pertanahan dan tata ruang) ke dalam satu kementerian.
Sampai tulisan ini dibuat, kita tidak melihat urusan tata
ruang menjadi bagian integral dari pertanahan, terutama
di daerah. Yang menonjol dari Kementerian ATR/BPN
masih urusan tanah. Sementara urusan tata ruang masih
belum terlihat menjadi perhatian kementerian ini. Dan
urusan agraria sepertinya disempitkan menjadi hanya
masalah tanah (permukaan).

Belum adanya Juklakber ini menjadi alasan bagi KLHK
untuk tidak terlibat dalam proses pengumpulan data
lapangan tim IP4T. Pada saat yang sama muncul pula
suara-suara (dan lebih sering terdengar) di internal
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KLHK sendiri yang tidak sepakat dengan kehadiran
Perber 4 Menteri. Kalau memang ingin penyelesaian
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dilakukan
dengan lebih terintegratif dan lintas sektor, seharusnya
revisi mudah dilakukan. Menteri KLHK dan
MenteriATR/BPN berasal dari partai yang sama,
seharusnya komunikasi dapat lebih mudah dijalankan. Isi
petunjuk teknis versi Kemen-ATR/BPN sendiri semuanya
hanya mengatur kewenangannya BPN dalam
melaksanakan proses pendaftaran tanah. Bedanya, kali
ini dilakukan di dalam kawasan hutan. Petunjuk teknis itu
tidak mengatur bagaimana tindakan KLHK (dan juga
Kemendagri) selama pelaksanaan Perber 4
Menteri/IP4T. Bisa dipahami karena yang membuat
ATR/BPN dan mereka tidak mau melampaui
kewenangannya. Ini kekosongan yang cukup jelas yang
bisa ditambal dengan dua cara: buat petunjuk teknis
sendiri berdasarkan tugasnya di dalam Perber 4 Menteri
atau meminta ada pengintegrasian ke dalam petunjuk
pelaksanaan yang sudah ada. Dilihat dari kacamata
teknis, ini bukan masalah besar. Dua-duanya mungkin
dilakukan.

permohonan, mengumpulkan data lapangan,
memverifikasinya dan membuatkan rekomendasi.
Keengganan ini mengendorkan pula semangat
beberapa daerah yang sudah memiliki Tim IP4T. Mereka
khawatir ketidakhadiran BPKH c.q. KLHK menyulitkan
mereka di kemudian hari.
Mudah untuk menyimpulkan bahwa tingkat koordinasi
antar dua kementerian ini masih belum berjalan dengan
baik. Level kepercayaannya juga sama-sama rendah.
Sehingga inisiatif yang dikerjakan oleh satu pihak terlalu
cepat dicurigai oleh pihak lainnya. Ini bukanlah masalah
yang baru muncul karena adanya Perber 4 Menteri.
Perber 4 Menteri hanya memperlihatkannya lebih jelas.
Perber 4 Menteri juga memperlihatkan tidak hanya
koordinasi antar kementerian yang payah, tetapi juga
koordinasi di internal kementerian sendiri. Ini terlihat
dari masih belum jalannya tukar menukar data antar
divisi di internal kementerian. Tapi memang bisa
dipahami ini bagian dari dinamika di internal birokrasi.
Apalagi muatan dari Perber 4 Menteri sendiri memang
berpotensi mengganggu kemapanan (berpikir,
penguasaannya pada sumber daya). Sehingga muncul
ketidaksepakatan, berbagai intrik agar Perber 4 Menteri
itu berhenti bergerak. Namun di sisi lain, ada juga
eksponen pejabat yang sepakat dengan isi Perber 4
Menteri ini. Dan jumlahnya juga banyak. Kondisi ini yang
membuat dinamikanya naik terus.

Namun, dari saat terbitnya juklak (Januari 2015) sampai
tulisan ini dibuat, belum ada kabar bagaimana Juklakber
itu akan disusun atau bahkan belum ada kabar
penyusunan petunjuk penggunaan internal di
Kemendagri atau KLHK. Yang terjadi di lapangan adalah
pincangnya Tim IP4T dalam bekerja menerima

Diskusi bersama Kepala Desa terkait Pelaksaan IP4T di Barito Selatan
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Wacana revisi Perber 4 Menteri ini ternyata diputar
sedemikian rupa sehingga dipergunakan untuk
mengganggu dan menghentikan proses yang sedang
berjalan di lapangan. Penghentian ini kerap disertai
dengan tindakan kekerasan dan penutupan akses
masyarakat ke dalam kawasan hutan. Pemutaran isu ini
penting diperhatikan mengingat penulis belum melihat
jaminan proses revisi ini akan berjalan dengan lancar.
Draft yang ada lebih banyak beredar di kalangan KLHK.
Sedangkan kementerian lain belum mengetahui dengan
pasti. Sedikit saja salah paham atau cuaca politik yang
berubah akan membuatnya mandek. Dan proses yang
mandek itu jauh lebih berbahaya karena akan
menimbulkan ketidakpastian, terutama mereka yang
sudah di tengah jalan menjalankan Perber 4 Menteri.
Pertanyaan paling kencang akan lahir dari masyarakat
yang susah payah membuat permohonan IP4T tentang
kejelasan nasib permohonan yang mereka usulkan.

Wacana Revisi Perber 4 Menteri
Bentuk formal Peraturan Bersama Menteri memang
rentan dipermasalahkan, terutama para legalis.
Peraturan Bersama Menteri tidak dikenal dalam UU
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Ini menjadi peluru paling sering dilontarkan
untuk menolak Perber 4 Menteri. Walaupun di sisi lain,
secara yurisprudensi, Peraturan Bersama Menteri ini
sebenarnya dikenal dalam sistem hukum di Indonesia
dan pernah dipakai untuk mengatur hal yang sifatnya
lintas sektoral kementerian. Peluru lain yang sering
diomongkan adalah penandatangan pada Perber 4
Menteri hanyalah Plt, sehingga menimbulkan syak
wasangka soal Plt itu tidak menguasai masalah dan/atau
ada kepentingan politik di belakangnya.
Argumentasi legalis di atas menjadi dasar wacana
merevisi Perber 4 Menteri ini dengan Peraturan
Presiden. Inisiatif ini berasal dari KLHK dan disebutkan
dalam pertemuan tripartit (Kemendagri, KLHK dan
Kemen-ATR) yang difasilitasi oleh KPK Bulan Agustus
2015. Draft revisi Perber 4 Menteri juga disusun oleh
KLHK. Draft ini diharapkan disetujui oleh presiden pada
tahun 2016 awal.
Dari sisi hukum, revisi Perber 4 Menteri menjadi
Peraturan Presiden itu hal yang wajar. Karena
membuatnya memiliki kekuatan hukum yang lebih baik
serta untuk memperbaiki beberapa ketentuan yang
luput diatur dalam Perber 4 Menteri (seperti penegasan
status quo pada satu wilayah yang sedang di-IP4T-kan
sehingga tidak ada pengusiran sekaligus tidak ada
perluasan wilayah, kompensasi, penguatan koordinasi
tingkat nasional, penyesuaian dengan UU Pemerintahan
Daerah dan beberapa isu lainnya).
Selain lewat proses legislasi, revisi atas Perber 4 Menteri
juga ditempuh lewat jalur hukum. Langkah itu ditempuh
oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan
melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Perber 4
Menteri dianggap bertentangan dengan setidaknya 7
(tujuh) UU, 2 (dua) PP dan satu kebijakan pengambilan
Keputusan Menteri yang lintas sektor. Namun yang
paling utama adalah Perber 4 Menteri ini dianggap
memberikan ketidakpastian usaha bagi pemegang izin
karena sewaktu-waktu akan ada masyarakat dan
masyarakat adat yang mengajukan permohonan IP4T di
wilayah tersebut.
Sampai saat ini keputusan MA terkait dengan judicial
review itu belum terbit. Tapi apa yang dikerjakan oleh
APHI membuat posisi Perber 4 Menteri memang menjadi
terjepit. Argumen bahwa Perber 4 Menteri sedang
direvisi dan diajukan gugatan hukum ke MA dijadikan
dalih untuk menghentikan aktivitas di lapangan.
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Tidak hanya itu, BPN sudah memiliki data penggunaan
lahan dalam kawasan hutan di masing-masing
kabupaten/provinsi. Data itu cukup detail karena BPN
biasanya memang bekerja dengan skala peta yang lebih
rendah. Data ini juga sudah ditumpang-susunkan dengan
peta kawasan hutan versi KLHK. Sementara KLHK sendiri,
sepengetahuan penulis, selalu bekerja dengan standar
peta yang tinggi, sehingga kurang bisa melihat detail
penggunaan lahan di dalam kawasan hutan. Sayangnya
adalah data BPN itu tidak terbuka untuk publik dan lebih
sayangnya lagi, KLHK nampaknya tidak memiliki data
tersebut. Padahal untuk proses penyelesaian
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, data-data
terkait dengan penggunaan tanah di dalam kawasan
hutan yang detail penting diketahui oleh KLHK sebagai
institusi yang salah satu tugasnya adalah pengukuhan
kawasan hutan.

Transparansi dan Konsolidasi Data Masih Kurang
Soal ini jelas bukan soal baru. Dampaknya pada
kelancaran proses IP4T akan sangat menentukan.
Beberapa persoalan terkait dengan hal ini bahkan sangat
mendasar. Misalnya soal berapa jumlah pasti
kabupaten/provinsi yang sudah memiliki Tim IP4T dan
melaksanakannya di lapangan. Sejauh yang diketahui
oleh penulis, tidak ada ada data resmi terkait dengan itu.
Tapi untuk sebuah kerjaan yang berdampak sangat masif
ini namun tidak ada data yang tersedia dengan baik dan
terpercaya tentu sedikit tidak dipercaya. Entah di bagian
mana dari tiga kementerian itu yang menyusun dan
menyimpan data-data terkait IP4T.
Selain transparansi, konsolidasi data antar kementerian
nampaknya juga jalan di tempat. Padahal sudah ada
kebijakan satu peta yang diteruskan oleh pemerintahan
Jokowi JK. Tapi nampaknya KLHK dan Kemen-ATR/BPN
masih memakai standar pemetaan yang berbeda.
Perbedaan ini kerap menimbulkan situasi tumpang
tindih di lapangan. Bahkan BPN kerap sangat berhati-hati
dengan membuat jarak dari batas hutan ketika hendak
mengukur tanah yang berbatasan dengan kawasan
hutan. Ini untuk menghindari seandainya tanah yang
diukur itu adalah kawasan hutan.

Konsolidasi data yang baik antara KLHK dan KemenATR/BPN, apalagi jika ditambahkan dengan data
Kemendagri soal desa, akan sangat membantu proses
penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan. Ini yang
perlu didorong terus di tingkat nasional.

USULAN PERUBAHAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Keengganan menyamakan standar pemetaan membuat
masing-masing kementerian memiliki data tentang
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang
berbeda-beda. Kemen-ATR/BPN memiliki data indikatif
tentang penggunaan lahan di dalam kawasan hutan yang
luasnya mencapai 12.166.040 ha.

Data Indikatif Tanah Pihak Ketiga
Dalam Kawasan Hutan
Sawah

701.905 ha

Tegalan/ladang

4.361.269 ha

Kebun campuran

6.916.208 ha

Kampung
Total

186.658 ha
12.166.040 ha

GN
PSDA

Bagan 1. Peta penggunaan tanah di dalam kawasan hutan
di Kabupaten Barito Selatan

Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam
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Dinamika di Daerah
1a

BUPATI /
GUBERNUR
MEMBENTUK
TIM IP4T

1b PEMERINTAH DESA
DAN MASYARAKAT
MENGUMPULKAN
BUKTI KLAIM

JALUR
IP4T

TIM IP4T 3
MELAKUKAN
VERIFIKASI
DATA PEMOHON

2 TIM IP4T

MENERIMA
PENDAFTARAN

MENGKAJI
8 KLHK
DAN MENATA
BATAS ULANG
KAWASAN HUTAN
(14 HARI KERJA)

SK PERUBAHAN
9 BATAS
KAWASAN
HUTAN (NEGARA)
DAN SK PERUBAHAN
KAWASAN HUTAN
(NEGARA)

4

Pembentukan Tim IP4T di Provinsi/
Kabupaten dan Susunan Anggotanya
Kegiatan pertama Perber 4 Menteri adalah membentuk
Tim IP4T yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati.
Kewenangan IP4T karenanya dibatasi oleh wilayah
administrasi. Tanpa adanya pembentukan Tim IP4T,
Perber 4 Menteri tidak akan berjalan, walaupun ada
permohonan pelaksanaan IP4T dari masyarakat.

5

TIM IP4T
MELAKUKAN
ANALISIS DATA
YURIDIS DAN FISIK

TIM IP4T
MELAKUKAN
PENDATAAN
LAPANGAN

TIM IP4T
MENYAMPAIKAN
6 REKOMENDASI
KEPADA KANTAH /
KANWIL BPN
KANTAH/KANWIL
7 MENYAMPAIKAN
REKOMENDASI
PADA KLHK
10

REVISI

11 PERDA

Pada titik ini penting memperhatikan faktor ketertarikan
Bupati/Gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian
konflik di dalam kawasan hutan. Ketertarikan itu tidak
sebatas minat, tetapi juga kebutuhan (dan juga
keberanian) karena sudah mengganggu kehidupan
masyarakat atau proyek-proyek pembangunan.
Data terakhir yang disusun oleh Epistema Institute
sampai Bulan November 2015 menunjukkan baru ada 81
Kabupaten dan 6 Provinsi di Indonesia yang memiliki Tim
IP4T. Dari jumlah itu bisa terukur ketertarikan
Bupati/Gubernur untuk menyelesaikan konflik di dalam
kawasan hutan di daerahnya. Persentasenya hanya 6%
saja kabupaten yang sudah memiliki Tim IP4T
dibandingkan dengan jumlah kabupaten di Indonesia
(514 Kabupaten).

PENEGASAN / PENGAKUAN
HAK ATAS TANAH
ATAU REFORMA AGRARIA /
REDISTRIBUSI TANAH ATAU
BENTUK MANAJEMEN KOLABORASI
DAN PERHUTANAN SOSIAL
DAN PENGAKUAN MASYARAKAT
ADAT LEWAT PERDA

RT/RW

TIM IP4T
MENERIMA
PENDAFTARAN

1

DURASI &
PROSES
IP4T

6 Bulan
TIM IP4T
MENYAMPAIKAN
HASIL ANALISIS
& REKOMENDASI
KEPADA KANTAH /
KANWIL BPN

2

Namun di sudut yang lain menarik juga untuk melihat
latar belakang mengapa Bupati/Gubernur membentuk
Tim IP4T. Ini untuk melihat apakah IP4T ini awalnya
memang untuk memperjelas hak-hak masyarakat tetapi
justru sebenarnya dapat mempercepat proses
pemindahan lahan ke pihak lain. Hal ini harus dipahami
dalam konteks pandangan umum Daerah yang melihat
posisi kawasan hutan yang lebih sebagai halangan
daripada peluang. Luasnya kawasan hutan di suatu
kabupaten nampaknya sangat jarang dilihat sebagai
anugerah.

KANTAH /
KANWIL BPN
MENYAMPAIKAN
HASIL ANALISIS
KEPADA DIRJEN
PLANOLOGI

3
4

DIRJEN
PLANOLOGI
MEMERINTAHKAN
PELAKSANAAN
TATA BATAS
KAWASAN
Penetapan SK
HUTAN
Perubahan
Kawasan Hutan
dapat dilaksanakan
DIRJEN
sebelum ada
PLANOLOGI
revisi RTRW
MENERBITKAN
SK PERUBAHAN
BATAS KAWASAN
HUTAN

Paling lambat
14 hari setelah
diterimanya
hasil analisis
tim IP4T
Tidak
ada
batas
waktu

Bupati/Gubernur pasti memiliki agenda politik-ekonomi
di belakangnya: entah dukungan politik dari publik,
kepentingan ekonomi kabupaten/provinsinya dan
lainnya. Yang penting dilihat adalah sejauh mana
Bupati/Gubernur bisa menjamin bahwa hak yang
ditegaskan atau diberikan kepada masyarakat itu dapat
lebih menyejahteraan masyarakat. Dan faktor untuk
melihatnya berderet panjang.

rangkaian kegiatan
proses & waktu

5

6

MENTERI
KEHUTANAN
MENERBITKAN
SK PERUBAHAN
BATAS KAWASAN
HUTAN

7

Paling lambat
dua bulan
setelah ada
SK Dirjen Planologi
tentang perubahan
batas kawasan
hutan

BUPATI /
GUBERNUR
MENERBITKAN
SK PENGINTEGRASIAN
ATAS SK DIRJEN PLANOLOGI
TENTANG PERUBAHAN
BATAS KAWASAN HUTAN DAN
SK MENTERI KEHUTANAN
TENTANG PERUBAHAN BATAS
KAWASAN HUTAN
KE DALAM RTRW

REVISI
PERDA
RT/RW

8c

PEMBERIAN
HAK ATAS TANAH
OLEH BPN

8b

PEMBERIAN SK
PERHUTANAN SOSIAL
ATAU KEHUTANAN
KOLABORATIF
OLEH MENTERI
KEHUTANAN
BAGI MASYARAKAT

Susunan anggota Tim IP4T. Dalam pandangan penulis,
walaupun tampak sepele, susunan anggota Tim IP4T ini
dapat menunjukkan keseriusan pemda dalam
menjalankan Perber 4 Menteri. Perhatikan susunan Tim
IP4T Barito Selatan dan Tim IP4T Lebak berikut ini

Pemberian
hak atas tanah
ataupun penunjukan
pengikutsertaan
masyarakat dalam
kehutanan sosial
maupun kehutanan
kolaboratif
tetap bisa
dilakukan
selama masa
revisi RTRW

8a
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TIM INTI IP4T
BARITO SELATAN

SEKRETARIAT TIM IP4T
BARITO SELATAN

Pengarah

Ketua Sekretariat

Bupati Barito Selatan
Wakil Bupati Barito Selatan

Kepala Bidang Perencanaan Hutan pada Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Barito Selatan

Koordinator
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan

Anggota

Ketua

Kepala Seksi Perpetaan dan Pentatagunaan Kawasan
Hutan pada Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten
Barito Selatan
Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada
Kantor BPN Kabupaten Barito Selatan
Kepala Seksi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada
Kantor BPN Kabupaten Barito Selatan
Irmatati, SE, Pelaksana pada Bagian Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan
Aris Octavia, S.Hut, Pelaksana pada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Barito Selatan
Amelia, A.Md, Pelaksana pada Bagian Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan
Silaprionson, Pelaksana pada Dinas Kehutanan dan
Pekebunan Kabupaten Barito Selatan
Eramayuni, S.Hut, Staf Operator Komputer pada Dinas
Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Barito Selatan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan

Sekretaris
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan

Anggota
Kepala Balai Pemantapan
Kawasan Wilayah XXI
Palangka Raya
Kepala Bappeda Kabupaten
Barito Selatan
Asisten Administrasi
Pemerintahan Sekda
Kabupaten Barito Selatan
Camat Dusun Selatan
Camat Karau Kuala
Camat Dusun Hilir
Camat Jenamas
Kepala Desa Sababilah
Kepala Desa Lembeng

Kepala Desa Danau Masura
Kepala Desa Teluk Telaga
Kepala Desa Muara Talang
Kepala Desa Bintang Kurung
Kepala Desa Tampijak
Kepala Desa Teluk Sampudau
Kepala Desa Selat Baru
Kepala Desa Talio
Kepala Desa Sungai Jaya
Kepala Desa Batampang
Kepala Desa Teluk Timbau
Kepala Desa Batilap
Kepala Dusun Muara Puning
Kepala Dusun Simpang Telo
Kepala Desa Rangga Ilung

TIM PENDAMPING IP4T
BARITO SELATAN

Selain Tim Inti yang merupakan susunan anggota lebih
detail yang mengikuti Perber 4 Menteri, Tim IP4T di
Barito Selatan dilengkapi dengan Tim Pendamping dan
Sekretariat Tim. Tampak bahwa hampir semua SKPD
yang dianggap ada kaitannya dengan perlindungan hak
masyarakat di dalam kawasan hutan dilibatkan sebagai
tim. Perlu dicatat pula, bahwa Kabupaten Barito Selatan
mungkin satu-satunya kabupaten yang menyediakan
alokasi anggaran dari APBD sendiri.

Ketua Tim Pendamping
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda
Kabupaten Barito Selatan
Anggota
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda
Kabupaten Barito Selatan
Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Sarana dan
Prasarana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan
Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan
Kepala Sub Bagian SDA dan Lingkungan pada Bagian
Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten
Barito Selatan
Kepala Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan pada
Kantor BPN Kabupaten Barito Selatan
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada
Bappeda Kabupaten Barito Selatan
Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan

Bandingkan dengan Tim IP4T Lebak yang susunan
timnya mengikuti Perber 4 Menteri dengan memberikan
modifikasi pada posisi sekretaris. Berbeda dengan Barito
Selatan yang menyeimbangkan posisi ketua dengan
sekretarisnya, di Lebak posisi sekretaris Tim IP4T diisi
oleh pejabat setingkat kepala seksi atau eselon 4. Secara
hukum, tidak ada yang salah. Dalam Perber 4 Menteri
pun sekretaris tim diisi oleh Unsur Dinas Kabupaten/Kota
yang menangani urusan di bidang Kehutanan. Tapi kalau
kita melihat bobot dan sense of urgency/crisis, nampak
bahwa Tim IP4T Lebak kurang begitu berimbang dan
dapat berakibat pada proses pengambilan keputusan
yang berjenjang. Ini berbeda dengan Tim IP4T Barito
Selatan dimana semua keputusan lebih cepat diambil
dalam setiap rapat dan beban kerja dianggap sebagai
kerja bersama, tidak dilihat hanya sebagai pekerjaan
kantor pertanahan.

TIM IP4T
LEBAK
Ketua
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak

Sekretaris
Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak

Anggota
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
- Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan
dan Pembangunan Wilayah Dan Prasarana
Bapeda Kabupaten Lebak
- Camat Setempat
- Kepala Desa Setempat
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Penentuan Lokasi Prioritas

Proses Verifikasi dan Pendataan Lapangan

Sudah adanya penentuan lokasi dapat dibaca sebagai
tanda sudah ada konsolidasi Tim IP4T di tingkat
Kabupaten (mengingat beragamnya tim, serta adanya
tim yang merupakan unsur pemerintah pusat, yakni
BPKH) dan adanya alokasi anggaran. Penentuan lokasi
prioritas (menurut Perber 4 Menteri, Tim akan bekerja
selama 6 bulan di lokasi prioritas) dapat bersifat
penunjukan langsung (biasanya dikerjakan oleh Kepala
Kantor Pertanahan) atau dilakukan secara berjenjang.
Penunjukkan langsung ini lebih sering terjadi di
lapangan. Mungkin karena Perber 4 Menteri beserta
juklaknya dianggap hanya kegiatannya BPN. Sementara
yang berjenjang dalam arti ada usulan dari berbagai
anggota sebelum kemudian ditetapkan lokasinya.
Kejadian ini misalnya terjadi di Barito Selatan mengingat
lokasi prioritasnya adalah lokasi yang sejak tiga tahunan
yang lalu menjadi wilayah penataan batas kawasan
hutan.

Proses selanjutnya setelah ada penentuan lokasi adalah
melakukan sosialisasi di kawasan itu sekaligus
memberitahukan form permohonan yang nantinya
secara kolektif akan diketahui oleh Kepala Desa dan
secara kolektif juga akan diserahkan kepada Tim IP4T di
Kabupaten. Masyarakat pemohonlah yang mengisi form
itu lengkap dengan bukti dan riwayat penguasaan
tanahnya. Pemerintah desa akan membuatkan sketsa
desa berisi data indikatif penguasaan tanah di dalam
kawasan hutan. Tim IP4T kemudian melakukan verifikasi
dan pendataan lapangan.
Berkaca dari kegiatan IP4T di Pandeglang dan Barito
Selatan, alurnya tidaklah semulus itu. Di Pandeglang,
masyarakat dapat mengisi sendiri formnya dan
mengusulkannya secara kolektif kepada Tim IP4T. Di
Barito Selatan, tidak ada kejadian itu. Sehingga memaksa
Tim IP4T Barito Selatan untuk turun ke lapangan
melakukan identifikasi sekaligus memverifikasi dan
mendata data lapangan (membuatkan peta persil, dan
lainnya). Hal ini membuat kerja ekstra bagi Tim IP4T
Barito Selatan.

Selain yang sifatnya internal, penentuan lokasi juga ada
yang berasal dari tekanan luar. Kondisi ini bisa dilihat dari
proses yang terjadi di Pandeglang. Lokasi prioritas
Kabupaten Pandeglang berada di Desa Ujungjaya,
Taman Jaya, Cigorondong, dan Tunggal Jaya. Empat desa
ini sebagian wilayahnya berada di dalam kawasan
konservasi (Taman Nasional Ujung Kulon) dan kawasan
hutan produksi yang dikuasai oleh Perhutani.
Penunjukkan lokasi ini terjadi dengan tekanan dari
masyarakat Ujungjaya sebagai respon atas lepasnya
salah satu anggota masyarakat dari tuntutan hukum
karena dianggap menangkap ikan di dalam kawasan
Taman Nasional Ujung Kulon.

Bahkan di Barito Selatan, banyak masyarakat yang
sekarang masih menggunakan kawasan hutan tidak mau
diikutkan dalam proses IP4T. Hal itu karena didasar oleh
ketakutan nantinya dia akan membayar pajak. Bagi
masyarakat ini, ketakutan membayar pajak jauh lebih
besar daripada ketakutan tidak adanya perlindungan
hukum mengelola lahan di dalam kawasan hutan. Pada
titik ini sosialisasi menjadi faktor krusial untuk
menghindari kesalahpahaman seperti itu. Termasuk
salah paham mengenai,bahwa IP4T ini adalah kegiatan
bagi-bagi tanah.

Jika Pandeglang terjadi karena adanya protes, apa yang
terjadi di Kapuas, Kalimantan Tengah terjadi lewat
permintaan dari Tim IP4T kepada fasilitator masyarakat.
Menariknya, fasilitator masyarakat ini sudah memiliki
data/peta pemetaan partisipatif yang dilakukan di
wilayah prioritas (Desa Danau Pantau, Lawang Kamah,
Lawang Kajang). Sehingga diharapkan pengumpulan
data lapangan bisa lebih mudah dikerjakan.

Komunal bukan individual. Dari data yang diverifikasi,
satu hal yang menonjol adalah tidak adanya wilayah adat
atau wilayah bersama yang diajukan dan diverifikasi
dalam proses IP4T. Sebagai catatan, selain orang
perorang, pemerintah dan badan sosial/keagaman, satu
lagi pemohon dalam Perber 4 Menteri adalah
masyarakat adat. Hampir semua wilayah yang diajukan
adalah lahan persil individual. Bahkan di Barito Selatan
yang mengenal SKTA - Surat Keterangan Tanah Adat (ada
yang individual dan komunal) –hanya SKTA individual
yang diajukan sebagai bukti penguasaan tanahnyadan
bukan SKTA komunal.

Dari data yang berhasil dikumpulkan, semua fungsi
kawasan hutan sudah ada wakilnya dalam proses IP4T.
Apakah itu hutan konservasi (misalnya Pandeglang),
hutan lindung (misalnya Barito Selatan) atau hutan
produksi (misalnya Lebak). Ini juga menunjukkan bahwa
konflik penguasaan tanah sebenarnya merata ada di
semua fungsi kawasan hutan.

Nampaknya hal itu sangat dipengaruhi oleh corak dalam
pelaksanaan IP4T sendiri yang condong pada
mainstream Kantor Pertanahan yang cenderung
mengurus pendaftaran tanah secara individual.
Targetnya pun dihitung per persil (individual). Alokasi
anggaran dan struktur anggarannya tidak menyesuaikan
dengan kondisi kawasan hutan. Sehingga struktur
anggaran yang biasanya dipakai di luar kawasan hutan
diterapkan di dalam kawasan hutan.

Beragamnya cara penentuan lokasi ini membuka
peluang bagi masyarakat yang di Kabupaten yang sudah
ada Tim IP4T-nya untuk mengusulkan wilayahnya
sebagai lokasi prioritas. Data awal penggunaan lahan di
dalam kawasan hutan bisa menjadi lampiran dalam
usulan tersebut. Pada titik ini pemetaan partisipatif bisa
membantu proses tersebut.
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Namun, ketidakhadiran BPKH ternyata tidak terlalu
menjadi halangan bagi kerja tim IP4T. Tim tetap
melakukan pendataan dan verifikasi permohonan yang
diajukan oleh pemerintah. Mereka juga sedang
menyusun rekomendasi untuk diajukan kepada bagian
Planologi KLHK.

Padahal Kemen-ATR/BPN sebenarnya memiliki
yurisprudensi pendaftaran tanah untuk wilayah adat.
Masyarakat Baduy didaftarkan tanahnya (dalam arti
diukur batas luarnya) dan kemudian dicantumkan di
dalam buku tanah, tanpa BPN mengeluarkan sertifikat.
Sehingga pastinya Tim IP4T akan sangat fasih ketika
berhadapan dengan fakta adanya wilayah bersama yang
berada di lokasi prioritasnya.

Dalam Perber 4 Menteri memang tidak diatur soal tata
cara pengambilan keputusan di dalam internal Tim IP4T.
Tidak ada ketentuan, misalnya, soal quorum untuk
mengambil keputusan, konsekuensi ketidakhadiran dan
lain sebagainya. Pada titik ini, Tim IP4T beberapa
kabupaten yang tetap menjalankan tugasnya tanpa
disertai BPKH sebenarnya tidak bertentangan dengan
aturan Perber 4 Menteri. Dan itu sepertinya yang
menyebabkan beberapa Tim IP4T tetap menyusun
rekomendasi walaupun satu anggotanya tidak pernah
hadir.

Perlu dicatat juga, Kemen-ATR/BPN bahkan sudah
menerbitkan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada
dalam Kawasan Tertentu. Permen ATR/BPN ini tidak
begitu mendapatkan sambutan yang hangat di kalangan
pembela hak-hak masyarakat adat. Mungkin alasannya
karena keliru dalam menempatkan pengertian hak
ulayat dan beberapa masalah terkait drafting
legislasinya. Tapi Kemen-ATR/BPN sendiri tetap lanjut
dengan pelaksanaan Kemen-ATR ini dengan
memberikan sertifikat di Masyarakat Tengger. Proses
sama dilakukan di Masyarakat Baduy di Lebak dan
Kampung Naga di Tasikmalaya.

Penyusunan Rekomendasi Tim IP4T
Dalam catatan penulis, hanya ada satu kabupaten yang
sudah menyelesaikan rekomendasi Tim IP4T dan bahkan
sudah menyerahkannya kepada Bagian Planologi di
KLHK. Kabupaten itu adalah Kabupaten Muaro Jambi.
Kabupaten lain yang sedang dalam proses penyusunan
rekomendasi ini antara lain adalah Kabupaten
Pandeglang, Lebak dan Barito Selatan. Dari beberapa kali
komunikasi dengan Tim IP4T dari Lebak dan Barito
Selatan, tampak bahwa fakta yang berhasi diverifikasi
dari lapangan memang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian peruntukan antara kawasan hutan dan
kegiatan atau situasi yang seharusnya tidak ada di dalam
kawasan hutan. Perhatikan tabel yang dihasilkan dari
proses verifikasi dan pengumpulan data dari lapangan di
Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Kecamatan
Muncang ini merupakan wilayah prioritas IP4T di Lebak.
Tampak bahwa yang dianggap kawasan hutan ternyata
kenyataannya di lapangan berisi pemukiman. Dari
riwayat perolehannya ternyata juga semuanya sudah
lebih dari dua puluh tahun berada di dalam kawasan itu.

Di samping semua perdebatan intelektual soal Permen
ATR 9/2015 ini, Tim IP4T sebaiknya tidak menghindar dari
permohonan yang berupa tanah bersama/komunal atau
tanah ulayat. Dalam hal ini, daripada bersifat pasif, Tim
IP4T juga perlu bersikap aktif dengan melakukan
pengumpulan data penguasaan lahan yang dikelola
secara adat atau komunal.
Penguasaan tanah secara komunal atau adat ini dapat
dipakai sebagai usaha untuk menghindari ketakutan
bahwa IP4T ini malah mempercepat peralihan hak jika
diberikan secara individual. Asumsinya, jika dikuasai
bersama, maka peralihan hak atas tanah ke pihak lain
akan jauh lebih sulit, karena membutuhkan persetujuan
bersama. Asumsi itu memang bisa jadi keliru jika tidak
ditunjang dengan kesolidan masyarakat. Solid dalam arti
ada kesamaan kepentingan di antara masyarakat sendiri
dalam mengelola lahan dalam lanskap yang sama pada
rentang waktu yang sama. Penguasaan secara individual
juga tetap bisa memperlambat proses peralihan hak atas
tanah jika masyarakatnya memiliki kesolidan seperti itu.
Tentu saja kondisi idealnya adalah kesolidan masyarakat
dan penguasaan lahan secara komunal.
Ketidakhadiran BPKH. Dalam bagian lain di tulisan ini
disinggung soal BPKH yang belum mau terlibat dalam
kerja Tim IP4T dengan alasan belum ada petunjuk
pelaksanaan bersama (Juklakber). Sikap itu tertera,
misalnya, dalam surat yang dikirimkan BPKH XI ke Kantor
Pertanahan Pandeglang pada tanggal 3 Agustus 2015.
Padahal saat itu Tim IP4T Pandeglang sedang dalam
proses verifikasi permohonan ke Desa Ujungjaya,
Pandeglang. Namun di Kabupaten lain (Barito Selatan,
Lebak) penulis tidak mendengar kabar adanya surat
demikian dari BPKH XI.

Data itu sebenarnya tidak mengejutkan. Data-data
serupa akan ditemukan di seluruh wilayah yang ada
kawasan hutannya. Ini konsekuensi dari proses
pengukuhan kawasan hutan yang tidak dilaksanakan
dengan baik.
Namun dengan data yang terang benderang itu sendiri,
masih banyak anggota IP4T yang tidak sepakat jika
ujungnya adalah penegasan hak atas tanah atau
pemberian hak berupa pendaftaran tanah. Ketakutan
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bahwa itu berkonsekuensi pada pelepasan kawasan
hutan telah mengaburkan pandangan sebagian anggota
IP4T tanpa melihat bahwa bisa jadi problemnya adalah
penunjukkan kawasan hutan yang keliru.

Kesimpulan
Umurnya baru satu tahun lebih sedikit namun Perber 4
Menteri sudah membuka ruang-ruang yang dulunya sulit
dibuka. Konflik penguasaan lahan di dalam kawasan
hutan tidak lagi dimonopoli instansi kehutanan. Instansi
di luar itu seperti Pertanahan dan Kementerian Dalam
Negeri – sesuai kewenangannya – mempunyai peranan
dalam proses penyelesaian konflik di dalam kawasan
hutan. Instansi pertanahan sudah bisa memakai sistem
identifikasi dan verifikasi hak atas tanah yang lebih detail
itu di dalam kawasan hutan tanpa takut ada akibat
hukum di belakangnya. Dikaitkan dalam konteks sejarah
panjang pencarian solusi penyelesaian konflik di dalam
kawasan hutan, ini capaian yang perlu diapresiasi. Tentu
saja, sebagaimana diuraikan di atas, belum ada
permohonan yang melewati semua tahapan yang diatur
di dalam Perber 4 Menteri. Beberapa permohonan dari
beberapa kabupaten baru berada pada tahap
penyusunan rekomendasi dan pemberian rekomendasi
kepada Bagian Planologi KLHK. Kita masih menunggu
respon dari KLHK atas rekomendasi dari Tim IP4T.

Dari data itu pula sebenarnya sudah semakin disadari
oleh para anggota Tim IP4T di Lebak dan juga Barito
Selatan bahwa penyelesaiannya tidak bisa satu wajah.
Tetapi beragam wajah. Rumah memang seharusnya
dikeluarkan dari kawasan hutan, tetapi kebun dan tanah
kosong mungkin perlu mendapatkan perlakuan yang
berbeda. Misalnya tetap sebagai kawasan hutan dengan
status dimiliki oleh masyarakat. Tapi ini juga harus
melihat kondisi ekologisnya. Jika kondisi ekologisnya
memang lebih cocok menjadi kawasan hutan (misalnya
kondisinya sebagai penyangga air, memiliki
keanekaragaman hayati tinggi), maka kawasan itu
sewajarnya dihutankan kembali. Konsekuensinya negara
perlu menyediakan perangkat ganti rugi dan kompensasi
bagi penguasa dan/atau pengguna lahan yang terpaksa
harus pindah dari kawasan tersebut. Model-model
penyelesaian ini muncul karena anggota IP4T melihat
dan mengumpulkan data lapangan, tidak hanya bergelut
dengan pemikirannya sendiri.

Satu hal lagi yang perlu diapresiasi adalah
sekarang kita memiliki data yang lebih
detail tentang siapa, apa dan bagaimana
masyarakat yang menguasai,
menggunakan, memiliki dan
memanfaatkan tanah di dalam kawasan
hutan (terbatas pada kabupaten yang
melaksanakan tahapan IP4T, tentu saja).
Data seperti ini akan menjadi data penting
ketika dikaitkan dengan pengembangan
wilayah dan memastikan bahwa tidak ada
perluasan baru dari masyarakat tersebut
ke dalam kawasan hutan. Data itu sendiri
resmi milik pemerintah, bukan milik satu
atau beberapa instansi pemerintah. Ini
modal besar untuk kedepannya yang
tidak hanya akan dikaitkan dengan
penegasan atau pemberian hak, tetapi
juga rencana pengelolaan wilayah
tersebut. Sehingga perbincangannya
tidak hanya dikerangkeng pada lepas atau
tidak lepas dari kawasan hutan, diberikan
sertifikat atau tidak, individual atau
komunal. Tetapi juga membuka pintu
pada banyak kemungkinan lain yang bisa
jadi melewati perdebatan hak.

Peta IP4T Desa Sukanagara Kabupaten Lebak

Pelaporan Tim IP4T Lebak Pasca Verifikasi Lapangan
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Di samping dua apresiasi penting di atas, Perber 4
Menteri lebih sering menghadapi kendala. Tidaklah
mudah bagi Perber 4 Menteri ini untuk mencapai
tujuannya. Bagaimanapun dia tidak terbit dan berlaku di
wilayah (di-)kosong(-kan). Perber 4 Menteri berlaku di
tengah sistem hukum pertanahan yang terbelah dengan
norma dan pengaturan yang berbeda. Tantangan dan
tentangan itu merentang dari sistem birokrasi yang ada,
alokasi/penganggaran keuangan negara, kewenangan
(atau ego sektoral) sampai ideologi. Ideologi mungkin
kata yang terlalu kuat, tetapi bisa dipakai kata wacana
yang merujuk pada satu sistem pemikiran tentang siapa
dan bagaimana lahan/hutan dikelola (apakah negara
menjadi satu-satu penguasa dan/atau pemilik?
Bagaimana posisi masyarakat?). Kita masih bisa
menemui kalangan pejabat di instansi kehutanan yang
memaknai kawasan hutan sebagai hutan negara.
Padahal undang-undang yang mengatur kehutanan
justru tidak menyebutkan demikian. Hal yang sesimpel
itu di lapangan dapat berbiak menjadi beragam
argumentasi, dalih dan mematenkan budaya birokrasi
dan hukum yang sebenarnya bertentangan dengan isi
aturannya.

oleh mesin birokrasi pelaporan keuangan negara.
Berhenti melakukannya, maka ada anggaran yang tidak
dilaksanakan yang mengundang pertanyaan tidak hanya
dari luar pemerintah, tetapi juga internal pemerintah dan
pengawasan keuangan negara. Pada titik itu, sangat
krusial untuk menyusun satu struktur keuangan (negara)
yang menyesuaikan dengan tuntutan masalah dan
kondisi sosial-ekonomi lapangannya. Kali ini, struktur
anggaran yang dipakai adalah struktur yang biasa dipakai
untuk mendaftarkan tanah di luar kawasan hutan.
Kehilangan terbesar dari struktur anggaran ini adalah
keraguan menghadapi sistem komunal atau adat atas
lahan.
Sebagai penutup di tengah euforia atas terbitnya
peraturan-peraturan baru yang seperti memberikan
harapan, apa yang terjadi pada Perber 4 Menteri
mengingatkan bahwa peraturan itu hanya serangkaian
kata. Baru berjalan ketika aparat dan budayanya tepat
berkesesuian dengannya. Begitu ada ketidaksesuaianya,
maka peraturan itu hanya indah dalam kata. Kita perlu
menghindari lahirnya “penyakit-banyak-aturan” dengan
memaksimalkan pelaksanaan peraturan yang ada di
lapangan, membuka ruang pada inovasi pelaksanaan
dan menginternalisasikannya ketika inovasi itu berjalan
baik di lapangan, memusatkan perhatian pada
perubahan iklim birokrasi dengan sistem insentifdisinsentif yang ketat dan lain sebagainya. Ada banyak
inovasi baik di lapangan, tapi tidak berjalan di lapangan
karena bertentangan dengan peraturan. Padahal
peraturan itu sendiri sudah tidak berkorespondensi
dengan situasi sosial dan politik masyarakat. Dalam
kontek penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan
yang komplek dan berisi beragam aspek masalah, aspek
keadilan dan kemanfaatan dari hukum perlu lebih
diketengahkan daripada semata kepastian hukum.
Tanpa itu, kita tidak akan bergerak kemana-mana.

Ideologi atau sistem pemikiran itu memang tantangan
utama, tetapi menghadapinya tidak akan bisa
diselesaikan dalam jangka pendek dan sungguh tidaklah
mudah mengubah pandangan satu orang apalagi ada
kepentingan ekonomi-politik di belakangnya. Tantangan
lain yang sebenarnya bisa diselesaikan (do-able)
walaupun tetap akan membutuhkan waktu adalah
mengubah sistem birokrasi terutama alokasi anggaran.
Ini bukan perkara penyediaan anggaran. Tetapi lebih ke
arah perubahan struktur anggaran dan fleksibilitasnya.
Kalau lebih jujur, Tim IP4T yang dikomandani Kantor
Pertanahan dengan susunan anggota yang timpang
karena “ditinggal” BPKH itu sebenarnya jerih
mengerjakan verifikasi permohonan masyarakat di
dalam kawasan hutan. Tapi mereka mesti tetap
melakukannya, dengan hasil apapun, karena didorong
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Rekomendasi
1. Pada tingkat nasional, kerja paralel dalam revisi
kebijakan terkait dengan penguasaan tanah di dalam
kawasan hutan perlu disegerakan. Perpres sebagai
pengganti Perber 4 Menteri bisa disegerakan
terbitnya dan pada saat yang sama petunjuk
pelaksanaan bersama mesti segera disusun untuk
menghindari kesalahpahaman di lapangan.
2. Perlu ada komunikasi intensif dengan Instansi
Keuangan dan Pengawas Keuangan tentang
penyusunan struktur anggaran yang lebih mengikuti
tuntutan lapangan daripada sekedar kejelasan
pelaporan. Misalnya menyusun anggaran multiyears
atau berkesinambungan mengingat penyelesaian
konflik bisa membutuhkan waktu yang lama.
3. Dalam hal teknis perpetaan, Instansi Kehutanan dan
Instansi Pertanahan-Tata Ruang perlu duduk
bersama untuk menyamakan referensi peta dan/atau
mengonsolidasikan peta-peta penggunaan lahan
demi adanya satu peta yang sama atas
kawasan/lahan yang sama.
4. Dalam kebijakan perencaaan tata ruang, KemenATR/BPN harus segera memastikan layanan tata
ruang terintegrasi di daerah dan tidak hanya
konsentrasi pada pertanahan saja.

5. Kemen-ATR/BPN perlu juga menyegerakan
pengaturan soal kawasan perdesaan yang
memungkinkan perbaikan perencaaan penggunaan
lahan di wilayah perdesaan.
6. Dalam konteks penyelesaian konflik, tidak hanya
kewenangan yang diberikan pada daerah, tetapi juga
anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia
yang cukup.
7. Mendorong digunakannya peta dan pemetaan
partisipatif yang ada di dalam proses penyelesaian
penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Badan
Informasi Geospasial disarankan untuk menerima
peta dan sistem pemetaan partisipatif sebagai bagian
dalam penyediaan peta tematik resmi. KLHK, KemenATR/BPN dan Kemendagri dapat mempergunakan
peta partisipatif dan data sosial di belakangnya dalam
menyelesaian konflik, menegaskan hak atas lahan
dan bahkan menyelesaikan tata batas administrasi
dan memperkuat data dasar masyarakat pedesaan.
8. Di samping pendampingan pada pemerintah untuk
menelurkan satu kebijakan yang memihak, kelompok
masyarakat sipil perlu juga memperkuat
pendampingannya pada kelompok-kelompok
masyarakat. Penyediaan data yang mendasar soal
penggunaan lahan dan menyusun perencanaan
bersama, termasuk penguatan sisi ekonominya, atas
penggunaan lahan adalah beberapa kerja penting
yang perlu masif dikerjakan ke depan.
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