
Perda Masyarakat Kasepuhan: Solusi Konflik Tenurial Kehutanan di Lebak

Rekomendasi Tim Terpadu

terhadap kawasan Taman Nasional

Gunung Halimun-Salak:

 Dari luas TNGHS yang dikaji sebesar ±

105.756 hektar diusulkan menjadi ka-

wasan pelestarian alam (Taman Nasio-

nal) seluas ± 68.590 hektar, Hutan

Lindung (HL) seluas ± 20.180 hektar,

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas

± 12.128 hektar, dan Hutan Produksi

Tetap (HP) seluas ± 4.405 hektar;

 Terhadap areal pemukiman dan lahan

pertanian yang telah ada dalam kawa-

san hutan sebelum tahun 2003, diusul-

kan untuk dikeluarkan dari kawasan

hutan sesuai dengan ketentuan peratur-

an perundang-undangan; dan

 Perlu segera ditindaklanjuti tata batas

terhadap kawasan pelestarian TNGHS

“baru” hasil kajian tim terpadu tersebut

dan terhadap kawasan hutan TNGHS

yang diubah fungsinya.
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Ringkasan eksekutif

Berada di dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Masyarakat

Kasepuhan di Kabupaten Lebak belum berdaya mengelola hutan adatnya. Ini

disebabkan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) untuk pengukuhan keberadaan

mereka sebagai masyarakat hukum adat. Upaya membangun dialog dengan

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak tengah

dilaksanakan. Meskipun demikian, hal terpenting lain adalah memastikan batas-batas

status dan fungsi kawasan hutan di Kawasan Halimun.

Studi ini menunjukkan dalam praktiknya, penataan batas kawasan hutan di TNGHS

belum dilaksanakan secara memuaskan. Rekomendasi Tim Terpadu terkait dengan

batas, luasan dan kesesuaian fungsi hutan belum ditanggapi oleh Kementerian

Kehutanan. Di tengah upaya Kementerian Kehutanan (sekarang menjadi Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk mempercepat pengukuhan kawasan hutan,

data dan fakta dari Halimun ini penting diperhatikan. Kami merekomendasikan segera

ditetapkannya Perda untuk pengakuan Masyarakat Kasepuhan. Bersamaan dengan itu

perlu dilakukan inventarisasi kondisi ekologis hutan dan berbagai bentuk konflik

tenurial di TNGHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya 41% konflik kehutanan di Lebak

terjadi di TNGHS.

Kami juga merekomendasikan berdasarkan inventarisasi yang benar di wilayah

TNGHS, maka wilayah adat yang kondisinya masih layak dipertahankan sebagai hutan

ditetapkan sebagai hutan adat. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembagian

zonasi. Dengan demikian pengelola TNGHS masih memiliki peranan untuk bersama-

sama dengan Masyarakat Kasepuhan melindungi wewengkon yang difungsikan sebagai

kawasan konservasi adat.
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Kebijakan Pemerintah Daerah

untuk memberikan pengakuan

hukum terhadap wewengkon

Masyarakat Kasepuhan

merupakan langkah awal bagi

penyelesaian konflik tenurial

kehutanan di Kabupaten Lebak.
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Sanggabuana: Kawasan

ekosistem Halimun

Kawasan Halimun merupakan satu-

satunya kawasan di Pulau Jawa bagian

Barat yang masih memiliki kekayaan

ekosistem hutan hujan tropis. Kawasan

ini menyuplai kebutuhan air bagi

masyarakat yang tinggal di sebagian

Provinsi Jawa Barat, Banten serta DKI

Jakarta. Halimun dikelola secara turun-

temurun oleh Masyarakat Kasepuhan.

Dengan tradisi dan kosmologi ke-

manunggalan dengan alam yang sangat

kuat, Masyarakat Kasepuhan menyebut

wilayah Halimun sebagai Sanggabuana,

atau penyangga bumi.

Sebagian besar Kawasan Halimun

terletak di Kabupaten Lebak. Bagian

yang lain terdapat di Kabupaten

Sukabumi dan Bogor di Jawa Barat.

Kabupaten Lebak mempunyai luas

wilayah 304.472 hektar yang terdiri

dari 28 kecamatan dengan 340 desa dan

lima kelurahan. Lebak memiliki kawa-

san hutan terluas di Provinsi Banten,

hampir 32% di antara kawasan itu

mempunyai fungsi lindung.

Wilayah Halimun sudah menjadi

kawasan hutan rimba sejak zaman

kolonial Belanda. Hutan yang dikelom-

pokkan sebagai hutan rimba adalah

hutan dengan jenis pohon jati yang

berfungsi sebagai persediaan air bagi

irigasi dan persediaan kayu produksi.

Setelah kemerdekaan, kawasan hutan di

Kabupaten Lebak termasuk Halimun

menjadi hutan konservasi (cagar alam)

dan hutan lindung. Pada tahun 1978,

status hutan lindung berubah menjadi

hutan produksi yang dikelola Perum

Perhutani Unit III Jawa Barat. Kemu-

dian, pada tahun 1992, status cagar

alam berubah menjadi taman nasional

yang diberi nama Taman Nasional

Gunung Halimun (SK Menhut No. 282/

Kpts-II/1992). Luas Taman Nasional

Gunung Halimun (TNGH) ini mencapai

40.000 hektar. Pada tahun 2003,

Kementerian Kehutanan melalui SK

Menhut No. 175/Kpts-II/2003 memper-

luas wilayah TNGH melalui penunjukan

Taman Nasional Gunung Halimun Salak

(TNGHS) seluas 113.357 hektar.

Penambahan luasan TNGHS merupakan

sebagian dari wilayah kerja Perum

Perhutani Unit III Jawa Barat.

Proses tata batas TNGHS baru terlak-

sana sebesar 51%. TNGHS merupakan

salah satu kawasan konservasi yang

diusulkan untuk segera ditetapkan dan

dikukuhkan statusnya sebagai kawasan

konservasi melalui mekanisme per-

cepatan pengukuhan kawasan hutan

sebagai tindak lanjut dari Putusan MK

No. 45/PUU-IX/2011.

Konflik tenurial kehutanan

Keberadaan TNGHS membuat Peme-

rintah Daerah Kabupaten Lebak harus

merelakan bertambahnya luas wilayah

daerah mereka yang diserahkan kepada

Taman Nasional. Jika sebelumnya

16.380 hektar wilayah Kabupaten

Lebak masuk ke dalam TNGH, maka

dengan perluasan taman nasional itu

menjadi TNGHS, luas wilayah Lebak

yang masuk ke dalam areal taman

nasional menjadi 42.925,15 hektar.

Akibat dari perluasan ini, sebanyak 44

desa yang tersebar di 10 kecamatan di

Kabupaten Lebak dinyatakan masuk ke

dalam TNGHS. Hal ini membuat pula

sejumlah wilayah adat Masyarakat

Kasepuhan (dikenal dengan sebutan

wewengkon) masuk ke dalam kawasan

hutan.

Tidak terelakkan, hadirnya TNGHS me-

nimbulkan konflik dengan Masyarakat

Kasepuhan. Konflik umumnya terjadi

karena masyarakat merasa terhambat

untuk memanfaatkan dan melindungi

wilayah adat atau wewengkon mereka

yang ada di dalam TNGHS.

Hingga saat ini tercatat setidaknya 26

konflik terjadi di Kawasan Halimun. Seluas

55% dari wilayah yang berkonflik itu

diperebutkan oleh masyarakat dan Perum

Perhutani. Kemudian 41%, konflik terjadi

antara masyarakat dengan Taman

Nasional/Kementerian Kehutanan. Sisanya

adalah konflik antar masyarakat sendiri.

Permasalahan tata batas yang tidak jelas

serta ketiadaan pengakuan terhadap hak-

hak Masyarakat Kasepuhan yang mela-

kukan praktek perladangan tradisional

(ngahuma) menjadi pemicu konflik

terbesar di Kawasan Halimun.
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Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah Lebak telah melakukan

upaya-upaya untuk memperjuangkan

hak masyarakat dalam pengelolaan

lahan dan sumber daya alam. Sejak

perluasan TNGHS pada tahun 2003,

Pemda Kabupaten Lebak turut

mendukung perjuangan Forum Komu-

nikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat

– Banten (FKMHJBB) untuk mendorong

kepastian hak masyarakat dalam

pengelolaan lahan dan sumber daya

alam.

Terobosan lain yang dilakukan Pemda

Kabupaten Lebak adalah menyusun

Arah dan Kebijakan Umum-Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah,

Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2006

dengan memasukkan salah satu isu

strategis yang berbunyi ”Pengakuan

Pemerintah Daerah atas Hak Adat

dalam Kepemilikan Lahan di Sekitar

Hutan” dengan indikator ”Terjaminnya

Hak Adat atas Kepemilikan Lahan dan

Terwujudnya Sistem Kemitraan antara

Pengelola Hutan dan Masyarakat di

Sekitar Hutan”.

Kemudian pada tahun 2006/2007,

Pemda Kabupaten Lebak mengeluarkan

Surat Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Panitia Tata Batas di

Kabupaten Lebak yang diketuai oleh

Bupati Lebak saat itu, Mulyadi Jayabaya.

Sayangnya panitia yang telah terbentuk

ini tidak bergerak sama sekali, karena

tidak tersedianya dana dari Balai

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

serta anggaran daerah. Tidak berhenti

disitu, tahun 2011 Pemda Kabupaten

Lebak mengajukan usulan kepada

Menteri Kehutanan untuk merevisi SK

penunjukkan perluasan TNGHS (SK

Menhut No. 175/Kpts-II/2003).

Pengajuan ini kemudian direspon

Kementerian Kehutanan dengan mem-

bentuk tim terpadu yang diketuai oleh

pejabat Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan, dan beranggotakan Pemda

Kabupaten Bogor, Pemda Kabupaten

Lebak dan Sukabumi, peneliti dari

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI) dan akademisi dari Institut

Pertanian Bogor (IPB).

Namun hingga saat ini, rekomendasi

Tim Terpadu belum disetujui dan ditan-

datangani oleh Menteri Kehutanan.

Demikian pula belum dapat diketahui di

mana lokasi yang diusulkan Tim

Terpadu karena belum ada lagi kegiatan

tata batas yang dilakukan pasca

disampaikannya rekomendasi dari Tim

Terpadu tersebut.

Meningkatkan status

pengakuan hukum terhadap

wewengkon

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/

PUU-IX/2011 membuat perubahan

besar dan mendasar terhadap konsep

hukum kawasan hutan. Dalam Putusan

tersebut, Mahkamah Konstitusi menya-

takan bahwa kawasan hutan yang

definitif dan memiliki kekuatan hukum

adalah kawasan hutan yang telah

dilakukan tata batas dan penetapan.

Sementara itu, kawasan hutan TNGHS

masih belum selesai penataan batasnya.

Perubahan lain dibawa oleh Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-

X/2012. Dalam Putusan ini Mahkamah

Konstitusi meralat ketentuan UU No. 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

menempatkan hutan adat sebagai

bagian dari hutan negara. Dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35

ini, keberadaan hutan adat terpisah dari

hutan negara. Pemerintah harus menja-

lankan kewajiban konstitusionalnya

untuk mengakui keberadaan hutan adat

tersebut.

Salah satu pemohon dalam Perkara

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 adalah

Kasepuhan Cisitu yang berada di

Kabupaten Lebak. Kasepuhan Cisitu

tampil di Mahkamah Konstitusi karena

sebelumnya keberadaan mereka telah

diakui oleh Pemda Kabupaten Lebak

(SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/

Disporabudpar/2010 tentang Pengaku-

an Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu

Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten

Kidul di Kabupaten Lebak).

Pada tahun 2013, Pemda Kabupaten

Lebak mengganti SK Bupati tahun 2010

itu SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/

Disdikbud/2013 tentang Pengakuan

Keberadaan Masyarakat Adat di

Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di

Kabupaten Lebak. SK Bupati Lebak yang

“Saya merasa susah menggarap

di lahan kami sekarang. Saya

bertemu dengan TNGHS diusir

supaya pulang dari lahan

garapan kami. Kami mengguna-

kan lahan bukan di bukaan

baru, tapi menggarap di lahan

warisan nenek moyang”,

Kutipan pernyataan dari

Dul Muin, warga Cirompang yang

diungkapkan saat Inkuiri Nasional,

15 Oktober 2014.
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1 Masyarakat didampingi secara intensif oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Epistema Institute,
Perkumpulan HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP).

baru ini memperluas pengakuan pada

17 masyarakat hukum adat atau Kase-

puhan lain selain Cisitu. Keberadaan SK

Bupati tersebut sejatinya menghilang-

kan keraguan apakah Masyarakat Kase-

puhan adalah masyarakat hukum adat

atau bukan. Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan No. 35/2012 telah

mengonfirmasi dan menerima kedu-

dukan hukum (legal standing) Kase-

puhan Cisitu berdasarkan SK Bupati

Lebak No.430 tahun 2010 tersebut.

Meskipun telah diakui oleh Mahkamah

Konstitusi, dalam kenyataannya Kase-

puhan Banten Kidul belum dapat me-

nikmati hak-hak atau wilayah adat atau

wewengkon-nya. Hal ini salah satunya

disebabkan pandangan Kementerian

Kehutanan bahwa pengukuhan keber-

adaan masyarakat hukum adat harus

berdasarkan Perda (Pasal 67 UU No. 41

Tahun 1999). Atas dasar itulah maka

kini Kasepuhan Banten Kidul masih

terus memperjuangkan adanya Perda

Kabupaten untuk mengakui keberadaan

mereka. Dialog yang dibangun Kasepuh-

an Banten Kidul beserta organisasi

masyarakat sipil pendukungnya1

dengan Pemda Kabupaten Lebak dan

DPRD Kabupaten Lebak menyepakati

bahwa Rancangan Perda Masyarakat

Kasepuhan dijadikan prioritas pemba-

hasan dalam Program Legislasi Daerah

tahun 2015. Hal ini merupakan kesem-

patan emas untuk mendayagunakan

Perda sebagai sarana untuk menyelesai-

kan berbagai permasalahan konflik

tenurial kehutanan yang selama ini

terjadi di Kabupaten Lebak.

Rekomendasi

Rancangan Perda (Ranperda) tentang

Masyarakat Kasepuhan memiliki nilai

strategis sebagai alat untuk menyelesai-

kan konflik tenurial kehutanan. UU

Kehutanan menghendaki pengakuan

hukum terhadap hak masyarakat adat

atas hutan didahului dengan adanya

Perda tentang pengukuhan keberadaan

masyarakat hukum adat.

Ranperda tentang Masyarakat Kase-

puhan harus mampu menjadi sarana

untuk menjalankan Putusan MK No. 35/

PUU-X/2012 dan menjalankan reko-

mendasi Tim Terpadu untuk perubahan

kawasan hutan TNGHS. Solusi untuk

menyelesaikan konflik tenurial adalah

dengan menginventarisasi kondisi

ekologis hutan, pertentangan klaim

antara Masyarakat Kasepuhan dengan

TNGHS, kemudian memberikan titik

temu untuk melakukan penyesuaian

agar Kawasan Ekosistem Halimun bisa

dikelola secara bersama-sama oleh

Masyarakat Kasepuhan dan

Pemerintah.

Hasil inventarisasi itu harus mampu

menunjukan dimana wewengkon yang

telah dimasukan sebagai kawasan

TNGHS dan kondisinya masih layak

dipertahankan sebagai hutan untuk

ditetapkan sebagai hutan adat. Hal ini

kemudian ditindaklanjuti dengan

pembagian zonasi, sehingga pengelola

TNGHS masih memiliki peranan untuk

bersama-sama dengan Masyarakat

Kasepuhan melindungi wewengkon

yang difungsikan sebagai kawasan

konservasi.

Sementara itu, hasil inventarisasi yang

menunjukan bahwa wewengkon yang

telah dimasukkan sebagai kawasan

TNGHS yang kondisinya sudah dijadi-

kan sebagai lokasi pemukiman,

wilayah fasilitas umum, fasilitas

sosial, hendak-nya dikeluarkan dari

kawasan hutan.

Penyelesaian konflik tenurial di areal

TNGHS harus bertujuan mencapai

manfaat sosial dan ekologis, serta

mendorong kesejahteraan masyarakat

Kasepuhan di wilayah ini.
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