


Kasus Konflik Multi Dimensi Atas Sumber Daya Alam Dari Desa Riding 1

Executive Summary

The objectives of a study on conflicts over the overlapped land tenure and natural resource
management included; 1) To analyze existing conflicts occurring in the priority villages, 2)
To design roles and approach the project needs in facilitating the conflicts, and 3) To
develop conflict management strategies and action plans to prevent and minimize conflict
risks for the Multi Stakeholder Forum at district level.

Current research was carried out in Riding Village, Sub-district of Pampangan, Ogan
Komering Ilir District in September 2005. Riding Village was preferred due to the
following reasons; 1) An open conflict over land tenure and natural resource management
is occurring 2) Since 2003, as decided by Multi Stakeholders Forum of Ogan Komering Ilir
District, Riding has been established as one of the priority villages of the SSFFMP
working sites. It implied that Riding was established as a target site where all concepts and
strategies on the forest and land fire management developed by the SSFFMP would be
implemented integrated and sustainably. The SSFFMP and The MSF intensively advocated
the program to ensure the accomplishment of the target.

Main findings
1. The open conflict occurring in Riding was multi-dimensional, unique, and

complicated. The conflict was concerning the overlapping interest between land
tenure and natural resource management in peat lands. The conflicts occurred due
to the implementation of public policies in the village. The two conflicts, the land
tenure and the natural resource management, were related to one another and taking
place simultaneously. The area in dispute was peat lands located in the same are,
i.e. Dusun III, Riding.

2. Parts of the disputed areas were actually community settlements, fishing spots,
grazing areas for water buffalos, gelam collection sites, and during a dry season
sonor fields,

3. Besides the overlapping land tenure between community of Dusun III, Riding, and
PT Bumi Mekar Hijau, administrative overlapping in the disputed areas has also
been taking place. Part of the administrative area of Dusun III, Riding, was found
overlapping with the administrative area of Dusun Bukit Batu, Air Sugihan Sub-
district,

4. Case 1 was regarding the conflicts on land tenure and natural resource
management, involving the local communities and PT.Bumi Mekar Hijau
(SBA.Group). PT.Bumi Mekar Hijau has got hold of concession right from the
Department of Forestry for tree plantation industry. The conflict started emerging
in the beginning of 2005 when PT.Bumi Mekar Hijau started their field activities in
Dusun III, Riding, which generated different perceptions and interests between the
two parties, regarding the land tenures and land uses. Eventually, the local
communities insisted PT.Bumi Mekar Hijau to assign an area of 30,000 Ha for
them to manage. However, as yet PT.Bumi Mekar Hijau has not responded the
claim of the local communities,

5. Case 2 was the open conflict between villagers in Riding and Local Government of
OKI. The villagers declined public policies of the previous authority on the
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administrative boundaries in Sungai Panyabungan as a result of division of Air
Sugihan Sub-district in 1996. Such refusal has caused a conflict over the
“administrative boundaries” between Riding Village and Bukit Batu Village, Air
Sugihan Sub-district. This case started to emerge as efforts to resolve Case 1 were
being made when Assistant I of Local Government of OKI was facilitating the local
communities and PT.Bumi Mekar Hijau to solve the conflict over the boundaries
on 13 July, 2005. The main reasons for the refusals included: 1) The administrative
boundaries between Pampangan Sub-district and Air Sugihan Sub-district should
be Sungai Baung instead of Sungai Panyabungan, 2). In 1999, Head of Riding
Village had sent an official letter to the House of Representatives (DPRD) to
request official clarifications about the village boundary between Riding Village
and Bukit Batu Village, yet no reply had been received, 3) Until recently, there had
been no any objections of Local Government (OKI District) on the public services
provided by the Head of Riding Village for those who were settling in the disputed
area. The aforementioned public services included population census, and data
collection for legislative, presidential and head of village election,

6. Insufficient communication and dissemination of Public Policy to the local
communities; whilst the local communities were the main groups that could
experience the direct impacts that might be caused by the implementation of the
policy,

7. Lack of consistency practiced by those who were involved in the conflict in
following up all agreements,

8. The motive behind the local community rejection to the two cases of conflicts was
that the local communities were concerned of losing their land tenure and natural
resource management opportunity all at once. The disputed areas covered almost
the whole one Dusun in peat land; while most of the villagers of Riding are still
dependent upon the generosity of the peat lands, besides the peat land itself is a
reserved area for their future generation,

9. Several driving forces for the villagers of Riding to insist their claims included: 1)
The villagers were confident that historically the area in conflict belonged to
themselves, 2) the size of Riding Village would be significantly reduced due to the
new administrative boundaries of the sub-district and the establishment of the
private company, 3) The villagers were concerned of losing their source of revenue
because of the restricted access, control and use of peat lands, 4). Insufficient and
restricted availability of the dry land both for the settlements and for agricultural
fields, 5) The opportunity for the local communities to establish their own oil palm
plantation seemed to be difficult to realize.

10. Challenges and opportunities to resolve the conflicts included :

a. Clarification of the land boundary between that of the local communities
and that of the company. The unclear land boundary in field level was one of
the main constraints during the negotiation process because each party failed to
clearly confirm the exact position of the boundary in the field level. They could
not confirm how many hectares of land were actually in dispute either,
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b. Achieving an agreement on the land conflict resolution. The chance for the
overlapping on the land boundaries between the local communities and the
company to occur in the field was unavoidable. At present, the
important data on the size, location, and numbers of villagers involved were
still unavailable. Changing the land tenure and natural resource management
practices should carefully consider the regulations and policies issued by the
Department of Forestry. This is important to minimize the conflict risks
because changing management practices means introducing consequences,

c. Accommodating the claim by the local communities on area of about
30,000 Ha. At present, PT.Bumi Mekar Hijau has not given any official
response yet to the local community claim. The claim could actually viewed as
a positive proposal by the company and used by the company as a base to offer
various alternatives during negotiation,

d. Revision or enforcement of policy on sub-district boundary. To solve the
conflict over the sub-district boundary, District Government has two
alternatives, i.e. revising and enforcing policy on the sub-district boundary.
Both choices have their own risks. The success in the sub-district boundary
solution is determined by villagers of Riding and Bukit Batu because part of
Dusun III belongs to Bukit Batu. Alternatively, the area in conflict can be
managed collaboratively by the two villages.

Recommendations

Positioning South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) and Multi
Stakeholder Forum as a mediator should be considered due to the following reasons. First,
Riding is a priority village, which has been intensively advocated since 2004. Second,
local communities believe that SSFFMP positions themselves “neutral” and simply view
the conflict on natural resource management and sub-district boundary as a problem that
should be resolved. Third, Local communities were facing a deadlock, mainly when they
were negotiating the local government of OKI because the local government preferred to
enforce government policy on the sub-district boundary between Pampangan Sub-district
and Air Sugihan Sub-district. It has been clearly mentioned in the Government Regulation
No 44, July 04, 1996 regarding the establishment of the new 9 sub-districts in OKI,
MUBA, Muara Enim, and Musi Rawas, South Sumatra Province that the administrative
boundary between Pampangan Sub-district and Air Sugihan Sub-district is Sungai
Panyabungan.

Based on the aforementioned conditions, it was a necessity for the SSFFMP to consider
active participation in preventing the conflicts, minimizing the conflicts, and resolving the
conflicts. Therefore it is recommended as follows:

1. Support the meetings amongst the parties involved in the conflict. Those meetings
must be facilitated by a “neutral party” or by SSFFMP and the meetings should focus
on:

a. Clear and comprehensive dialogue on the claims, arguments, and opposition
proposed by the all parties involved in the conflict, including the
representatives of Bukit Batu, Air Sugihan Sub-district. The information is
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used as basis for further discussion to achieve a win-win solution of the
conflict,

b. Analysis and formulation of various alternative way outs for the conflict
and their consequences. The alternatives and their consequences, such as
co-management of land, should be collectively agreed by all parties, and

c. Formulation of and agreement on the action plans for the post-conflict
period. It is a necessity to collaboratively outline plans for the post-conflict
period, such as fitting the boundaries in the field. This is important to
prevent further conflict.

2. Support the measurement and mapping of the boundary of Riding with the other
villages.
The advantages include: First, clear village boundaries of Riding with any other
villages in the field. Second, the size and the boundaries of the conflicted area between
local communities and PT.Bumi Mekar Hijau can be mapped and measured. Third, the
results of the measurement and mapping can be used by the conflicting parties as basis
for further discussion and negotiation. The results of the measurement and mapping are
also useful tools to minimize conflicts over the lands in future.

Measuring the village boundaries and the conflicted areas are conducted
simultaneously or gradually by all parties. All technical procedures of measurement
and mapping in the field will affect the budget, time, and human resource. Alternatives
for measurement and mapping strategies are listed below.

3. Alternatives for measuring and mapping the boundaries of working area of the
company, Riding, and the other villages.

a. Measurement and mapping of the working areas of PT Bumi Mekar Hijau
are conducted by the company with reference to the concession map of the
production forest issued by the Department of Forestry, without considering
the claim by local communities. Risk: Costly and high probability of
negative response from the local communities, and

b. Measurement and mapping of the working areas of PT Bumi Mekar Hijau
are conducted collaboratively by PT Bumi Mekar Hijau, Technical Team of
Riding Village, Technical Team of Bukit Batu Village, Working Group III
of MSF, and Dinas Kehutanan OKI. Risk: Joint funding and high
probability of acceptance by all stakeholders.

4. Alternatives for measuring and mapping of boundaries between sub-district and
village, and between Riding Village and the others villages.

a. Measurement and mapping of the village boundaries is conducted by the
Technical Team for Riding, assisted by the Working Group III. The team
works with reference to the knowledge (version) of the local communities
without involving the neighborhood villages and the representatives of the
two sub-districts. Risk: Costly and high probability of negative response
from the neighborhood villages, and

b. Measurement of the boundaries of Riding is conducted by the Technical
Team of Riding Village. The team has been established in a meeting in
Riding on May 9, 2005. The team is also assisted by the Working Group III
and the representatives of the neighborhood villages and the two sub-
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districts. Risk: Joint funding and high probability of acceptance by all
stakeholders.

5. Strengthening the “capacity building” of the Multi Stakeholder Forum mainly the
Working Group III in the priority districts on the conflict management.

Limited availability of the natural resources, great interest of the investors in estates,
tree plantation, and other economic sectors, and better understanding of the
communities on various aspects can potentially increase chances for the conflicts to
emerge.

6. Encouraging and supporting the Multi Stakeholders Forum in each priority district to
identify and clear up the boundary-related problems in sub-districts and villages, which
potentially can cause a conflict, especially in the priority areas. This is an important
part of the efforts to prevent conflicts and to minimize forest and land fire risks.

7. Collecting and disseminating the results of research and study on conflict management
in forest area in Indonesia. Such information is useful for lessons learnt for the Multi-
stakeholders in the priority districts. Various results and effects of studies on conflict
management between local communities and estate companies, tree plantation
industries, mining companies, and governments in Indonesia by national and
International groups have been well-documented.

8. Encouraging the Multi Stakeholders Forum in each district to intensify communication
and transparency. The Multi Stakeholders Forum is also encouraged to disseminate, to
the local communities of each village, the existing enclaved-forest area, forest
management plans by Tree Plantation Companies, Estate Companies, Fish Industries,
Mining that intends to invest. This is important to prevent and minimize conflict risks.

9. Suggesting alternative crops/plants and cropping/agricultural systems, in addition to the
oil palms, that fits the characteristics of the sites and is economically profitable for
those living in the low lands.

10. Proposing the implementation of Co-management Concepts of land resources. The
proposed concepts must be adjusted to fit the local habits, and

11. Encouraging and supporting the Multi Stakeholders Forum and District Government to
consider establishing “A Local Regulation on Investment”, including possible methods
of conflict management.
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Ringkasan

Tujuan penelitian studi kasus konflik berkaitan dengan tumpang tindih status penguasaan
atas tanah dan penggunaan sumber daya alam ini adalah:1). Menganalisis konflik - konflik
lahan yang sedang terjadi di desa prioritas 2.) Merancang peran dan pendekatan proyek
untuk memfasilitasi konflik 3). Mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk
pencegahan maupun meminimalkan resiko konflik bagi Multi Stakeholder Forum di
kabupaten prioritas.

Penelitian konflik lahan ini dilakukan di desa Riding, Kecamatan Pampangan, Kabupaten
Ogan Komering Ilir selama bulan September 2005. Pertimbangan desa Riding dipilih
sebagai suatu studi kasus konflik adalah 1). Konfik terbuka sedang terjadi di desa Riding
merupakan kasus tumpang tindih status hak penguasaan dan penggunaan sumber daya
alam, 2). Sejak tahun 2003, desa Riding merupakan satu di antara desa-desa wilayah
kerja SSFFMP yang ditetapkan oleh Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Ogan Komering
Ilir sebagai desa prioritas. Implikasinya, desa ini merupakan wilayah pengimplementasian
konsep dan strategi komponen-komponen proyek secara terpadu dan berkesinambungan
dengan cara pendampingan secara intensif oleh SSFFMP bersama mitra kerja kelompok
kerja MSF sebagai contoh kegiatan ditingkat desa dalam rangka mengurangi resiko
kebakaran hutan dan lahan.

Temuan Utama

1. Konflik terbuka yang sedang terjadi di desa Riding merupakan suatu kasus konflik
multidimensi, unik dan kompleks berkaitan dengan “tumpang tindih status hak
penguasaan tanah dan penggunaan sumber daya alam” di areal lahan gambut
sebagai dampak dari kebijakan publik. Kedua kasus ini saling berkaitan dan terjadi
pada waktu hampir bersamaan dengan pihak-pihak yang terkait berbeda antara satu
kasus dengan kasus lainnya, namun objek wilayah konflik kedua kasus ini terletak
pada sebagian areal yang sama di areal lahan gambut, di dusun III, desa Riding.

2. Pada areal-areal tertentu di wilayah konflik ini, telah digunakan oleh masyarakat
untuk pemukiman penduduk dan sebagai sumber mata pencaharian baik secara
menetap maupun secara musiman, seperti kegiatan menangkap ikan, padang
penggembalaan kerbau rawa, mencari kayu gelam dan areal penanaman padi sonor
secara musiman pada musim kemarau panjang.

3. Selain tumpang tindih sebagian besar dusun III, desa Riding antara lahan
masyarakat dengan areal perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau, pada lahan tersebut,
juga terjadi tumpang tindih secara administrasi pemerintahan sebagian wilayah
dusun antara Dusun III, Desa Riding dengan sebagian area Desa Bukit Batu,
Kecamatan Air Sugihan

4. Kasus pertama, berkaitan dengan tumpang tindih status hak penguasaan tanah
dan penggunaan sumber daya alam, dengan pihak terkait antara masyarakat desa
dengan perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau (SBA Group) yang mendapatkan izin
konsesi pemanfaatan hutan tanaman dari Departemen Kehutanan. Permasalahan
konflik, berawal dengan telah mulai beroperasinya PT.Bumi Mekar Hijau
diwilayah dusun III desa Riding pada awal tahun 2005, yang menimbulkan
perbedaan kepentingan dan penafsiran berkaitan dengan status penguasaan dan
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penggunaan lahan. Kasus ini berlanjut dengan tuntutan masyarakat untuk diberikan
hak pengelolaan lahan seluas 30.000 Ha. Sampai saat ini belum ada tanggapan
Perusahaan berkaitan dengan tuntutan masyarakat tersebut.

5. Kasus kedua, merupakan konflik terbuka antara masyarakat desa Riding dengan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan dengan penolakan masyarakat
terhadap kebijakan pemerintah masa lampau berkaitan dengan penetapan tata batas
kecamatan di Sungai Panyabungan sebagai implikasi pemekaran wilayah
kecamatan Air Sugihan pada tahun 1996. Dampak dari penolakan penetapan tata
batas kecamatan ini, telah menimbulkan persoalan atas “tumpang tindih sebagian
wilayah dusun secara administrasi pemerintahan desa pada sebagian lahan di
dusun III”, antara desa Riding dengan desa Bukit batu, Kecamatan Air Sugihan.
Kasus ini baru terungkap sebagai dampak proses penyelesaian kasus konflik
pertama, bermula ketika Assisten I menjelaskan bahwa tata batas kecamatan
tersebut pada pertemuan memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat
Riding dengan perusahaan tanggal 13 Juli 2005. Dasar penolakan masyarakat
Riding terhadap kasus ini antara lain: 1). Tata letak batas antara kecamatan
Pampangan dan Kecamatan Air Sugihan seharusnya di Sungai Baung, bukan di
Sungai Panyabungan 2). Kepala Desa pernah meminta penjelasan secara resmi
melalui surat kepada pemerintah pada tahun 1999 tentang penjelasan tata letas
batas desa, namun tidak ada jawaban. 3). Selama ini tidak ada penolakan
pemerintah kabupaten, ketika pemerintah desa Riding melakukan berbagai bentuk
pelayanan terhadap penduduk yang bermukim di daerah tersebut seperti pendataan
sensus penduduk, pendataan untuk pemilihan legislatif dan presiden maupun
pemilihan kepala desa.

6. Kurang cukupnya komunikasi dan sosialisasi awal tentang kebijakan publik
terutama kepada masyarakat lokal yang langsung terkait dengan dampak kebijakan
tersebut telah menimbulkan terjadinya konflik diantara pihak yang
berkepentingan.

7. Kurang konsistennya pihak-pihak yang terkait konflik untuk menindak lanjuti
setiap kesepakatan hasil pertemuan.

8. Aspek kunci yang melatari penolakan masyarakat desa Riding terhadap kedua
kasus ini adalah “kekawatiran masyarakat terhadap kehilangan hak penguasaan
atas tanah dan penggunaan sumber daya alam ” pada waktu bersamaan yang
mencakup kemungkinan hampir keseluruhan satu dusun di areal gambut atau
Dusun III yang merupakan sumber mata pencaharian sebagian masyarakat desa
Riding maupun ”lahan cadangan desa”.

9. Berbagai faktor pendorong yang melatari tuntutan masyarakat desa Riding
terhadap kedua kasus tersebut diatas adalah: 1). Secara histori, masyarakat
menyatakan bahwa kepemilikan lahan-lahan yang menjadi objek persengketaan
tersebut merupakan hak mereka. 2). Luas wilayah desa Riding akan berkurang
secara drastis pada waktu bersamaan akibat beroperasinya perusahaan di desa
mereka dan dampak kebijakan penetapan tata letak batas kecamatan, 3). Sumber
mata pencaharian masyarakat di lahan gambut akan hilang disebabkan tertutupnya
akses, kontrol dan penggunaan lahan di rawa gambut yang telah mereka kelola
selama ini, 4). Lahan darat yang dimiliki oleh desa semakin langka dan terbatas
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luasnya untuk dikembangkan sebagai pemukiman maupun untuk pengembangan
sumber mata pencaharian di bidang pertanian lainnya, 5). Harapan masyarakat
untuk menggunakan lahan tersebut untuk perkebunan sawit menjadi terkendala
untuk direalisasi.

10. Tantangan dan peluang pencapaian penyelesaian konflik dalam konteks
operasional adalah:
a. Memperjelas tata batas antara lahan masyarakat dengan perusahaan,

ketidak jelasan tata letak batas antara lahan masyarakat dengan areal kerja
perusahaan merupakan satu faktor penghambat dalam negosiasi, karena
masing-masing pihak belum dapat menunjukkan secara konkrit, dimana tata
letak batas antara lahan masyarakat dengan perusahaan secara nyata dilapangan
maupun berapa luas lahan yang kemungkinan terjadi konflik. .

b. Kesepakatan penyelesaian status lahan yang tumpang tindih di lapangan,
Kemungkinan tumpang tindih antara lahan yang telah digunakan oleh
masyarakat dengan areal perusahaan tidak dapat terelakan. Pada saat ini masih
belum tersedia data yang jelas berkaitan dengan, berapa luas dan dimana
wilayah konflik maupun berapa jumlah penduduk yang lahannya kemungkinan
terjadi tumpang tindih. Alternatif dan konsekuensi setiap pengalihan hak status
penguasaan atas tanah dan penggunaan sumber daya alam secara bersama perlu
dipertimbangkan secara cermat berdasarkan peraturan dan kebijakan
Departemen Kehutanan untuk meminimalkan kemungkinan resiko konflik
baru.

c. Mengakomodasi tuntutan masyarakat atas penggunaan lahan seluas
30.000 Ha, Sampai saat ini, perusahaan belum memberikan pernyataan secara
resmi berkaitan dengan tuntutan masyarakat. Namun, tuntutan masyarakat
tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk tawaran positif yang dapat
digunakan sebagai bahan negosiasi bagi perusahaan untuk menawarkan
berbagai alternatif dalam proses kelancaran negosiasi.

d. Revisi atau menegakkan kebijakan tentang batas kecamatan Penyelesaian
kasus penetapan tata-letak batas kecamatan, pemerintah kabupaten dihadapkan
atas dua pilihan yakni merevisi atau konsekwen menegakkan kebijakan.
Namun, apapun setiap pilihan yang akan diputuskan oleh pemerintah
kabupaten akan tetap mengandung resiko. Selain masyarakat desa Riding, peran
masyarakat desa Bukit Batu berpengaruh besar untuk keberhasilan tercapainya
berbagai kesepakatan penataan batas kecamatan/desa, karena sebagian dusun III
tersebut juga merupakan bagian dari Dusun Bukit Batu. Alternatif pilihan lain,
pengelolaan lahan secara bersama antar kedua desa pada areal tumpang
tindih tersebut perlu dipertimbangkan secara bersama.

Rekomendasi

Peran Proyek kebakaran hutan dan lahan (SSFFMP) bersama Multi Stakeholder Forum
Kabupaten OKI perlu dipertimbangkan sebagai mediator, dengan alasan: Pertama, desa
Riding merupakan desa prioritas yang telah dibina secara intensif di tingkat lapangan
dengan berbagai komponen proyek sejak tahun 2004. Kedua, masyarakat desa
menganggap proyek SSFFMP “bersifat netral” terutama dalam memandang “secara jernih”
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persoalan konflik hak penguasaan lahan dan tata batas yang sedang berkembang. Ketiga,
masyarakat desa merasa menghadapi kebuntuan, terutama ketika berhadapan dengan
pemerintah kabupaten OKI, yang secara tegas mengamankan kebijakan pemerintah tentang
penetapan batas antara kecamatan Pampangan dan kecamatan Air Sugihan di Sungai
Panyabungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1996, tanggal 4 Juli
1996 tentang Pembentukan 9 kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan
Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu
dipertimbangkan oleh SSFFMP untuk mendukung proses penyelesaian konflik maupun
pencegahan dan meminimalkan konflik atas pengelolaan sumber daya alam di kabupaten
prioritas sebagai berikut:

1. Mendorong pertemuan-pertemuan para pihak yang terkait konflik difasilitasi oleh
“pihak netral” atau SSFFMP dengan memfokuskan:
a) Membahas tuntas secara bersama tuntutan, argumen-argumen dan keberatan pihak-

pihak yang terkait dan berkepentingan (stakeholders) konflik termasuk wakil dari
Desa Bukit Batu, kecamatan Air Sugihan sebagai bahan diskusi dalam proses
tercapainya keberhasilan kesepakatan-kesepakatn penyelesaian konflik yang saling
menguntungkan.

b) Menganalisis dan merumuskan secara bersama berbagai alternatif penyelesaian
konflik dan konsekuensinya yang dapat disepakati oleh semua pihak, seperti
pengelolaan lahan bersama (Co-management).

c) Merumuskan dan menyepakati program-program dan kegiatan paska konflik.
Perencanaan kegiatan paska konflik sebagai proses kesepakatan bekerjasama untuk
mengantisipasi dan menghindarkan terjadinya konflik termasuk pemancangan tata-
letak batas.

2. Membantu pengukuran dan pemetaan batas desa Riding dengan desa-desa tetangga.
Mamfaat yang diperoleh adalah: pertama, jelasnya batas antara desa Riding dengan
desa-desa tetangga dilapangan; kedua, berapa luas dan batas wilayah konflik
penguasaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau terukur
dan terpetakan secara jelas; ketiga, hasil pengukuran dan pemetaan tersebut dapat
digunakan sebagai bahan diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai dan
hasil pengukuran dan pemetaan ini diharapkan dapat meminimalkan resiko konflik
status penguasaan dan penggunaan lahan di desa Riding masa depan.

3. Pengukuran batas desa maupun wilayah konflik dapat dilakukan secara bersamaan atau
berkelanjutan dengan semua pihak. Setiap pilihan teknis pengukuran dan pemetaan di
lapangan akan berdampak terhadap besaran pengalokasian biaya, waktu dan tenaga
yang tersedia. Beberapa alternatif strategi pengukuran dan pemetaan wilayah konflik
sebagai berikut:

A. Alternatif pengukuran dan pemetaan batas areal kerja Perusahaan dengan desa
Riding dengan desa tetangga.
1. Pengukuran kawasan areal kerja PT Bumi Mekar Hijau di wilayah desa Riding oleh

perusahaan sendiri sesuai dengan peta izin pemanfaatan hutan produksi yang
dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tanpa mempertimbangkan tuntutan
masyarakat.
Resiko: Biaya dan kemungkinan penolakan hasilnya tinggi oleh masyarakat .
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2. Pengukuran kawasan areal kerja PT Bumi Mekar Hijau di wilayah desa Riding
sesuai kesepakatan dan dilakukan secara bersama oleh PT Bumi Mekar Hijau, Tim
teknis Desa Riding, Desa Bukit Batu, Pokja III dan Dinas Kehutananan OKI.
Resiko: Peluang biaya bersama dan kemungkinan hasilnya lebih diterima semua
pihak.

B. Alternatif pengukuran dan pemetaan batas kecamatan dan desa antara desa
Riding dengan desa tetangga.
1. Batas desa menurut versi masyarakat desa Riding, dilakukan oleh Tim Teknis

pengukuran dan pemetaan Riding yang difasilitasi oleh POKJA III, tanpa
melibatkan desa-desa tetangga ataupun staff/wakil kedua kecamatan.
Resiko: Biaya dan kemungkinan penolakan hasilnya tinggi oleh desa tetangga.

2. Pengukuran batas desa Riding menurut kesepakatan bersama dilakukan oleh
Tim Teknis pengukuran dan pemetaan Riding yang difasilitasi oleh POKJA III,
dengan wakil-wakil desa-desa tetangga dan staff kedua kecamatan disertai tim
yang dibentuk dan disepakati pada pertemuan di desa Riding pada tanggal 9
Mei 2005.
Resiko:Biaya bersama dan kemungkinan hasilnya lebih diterima oleh semua
pihak.

4. Penguatan “capacity building” tentang pengelolaan konflik bagi Multi-Stakeholder
terutama Kelompok Kerja III di Kabupaten Prioritas.

5. Keterbatasan sumber daya alam, dan tingginya minat berbagai investor untuk
menanamkan investasi dibidang perkebunan, hutan tanaman industri maupun sektor
ekonomi lainnya, kemungkinan persoalan-persoalan konflik baru berkaitan dengan
tumpang tindih status penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam akan semakin
muncul kepermukaan sejalan dengan meningkatnya kekritisan masyarakat.

6. Mempromosikan dan mendorong Multi Stakeholder Forum di setiap Kabupaten untuk
melakukan kajian-kajian dan penataan tentang batas-batas wilayah kecamatan maupun
desa-desa yang berpotensi menyimpan konflik terutama di wilayah-wilayah prioritas
pengembangan pembangunan dalam rangka pencegahan konflik ataupun
meminimalkan resiko kebakaran hutan dan lahan.

7. Menghimpun dan menyebarkan hasil-hasil penelitian dan studi-studi kasus berbagai
pengelolaan konflik di kawasan hutan di Indonesia kepada Multi-Stakeholder di setiap
kabupaten prioritas sebagai pembelajaran. Berbagai peristiwa dan dampak
penyelesaian konflik lahan antara masyarakat desa dengan pihak-pihak perusahaan
perkebunan, hutan tanaman industri, pertambangan maupun dengan pemerintah di
berbagai belahan wilayah Indonesia telah terdokumentasi dengan baik, dari hasil-hasil
penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga tingkat nasional dan internasional
pada sektor kehutanan

8. Mendorong MSF di setiap kabupaten untuk lebih meningkatkan komunikasi dan
keterbukaan (transparency) dan mensosialiasikan kepada masyarakat disetiap desa
tentang keberadaan kawasan hutan dengan batas-batas yang jelas, maupun rencana
pengelolaan kawasan kehutanan oleh perusahaan HTI, perusahaan perkebunan,
perikanan, pertambangan, yang akan melaksanakan investasi di wilayah desa sebagai
upaya untuk pencegahan dan meminimalkan kemungkinan resiko terjadinya konflik.
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9. Mempromosikan tentang pilihan-pilihan tanaman dengan berbagai sistem pola tanam
yang sesuai dengan karateristik spesifik lokasi dan menguntungkan secara ekonomi
untuk dikembangkan oleh masyarakat di daerah rawa selain tanaman sawit.

10. Mempromosikan konsep-konsep pola pengelolaan lahan bersama (Co-management)
antara masyarakat dengan perusahaan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan
budaya lokal.

11. Mendorong dan mempromosikan kepada Kabupaten/MSF di setiap kabupaten untuk
mempertimbangkan “peraturan daerah tentang investasi” termasuk pola-pola cara-cara
penyelesaian konflik.
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KONFLIK MULTI DIMENSI ATAS SUMBER DAYA ALAM
DARI DESA RIDING, KECAMATAN PAMPANGAN,

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelangkaan dan terbatasnya ketersediaan sumber-sumber daya alam di suatu wilayah,
maupun ditemukannya cadangan deposit bernilai ekonomi seperti: minyak, gas, batu bara
merupakan suatu peluang dan tantangan bagi suatu wilayah untuk menggerakkan dan
memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut sebagai sumber-sumber pengembangan
ekonomi terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat, daerah maupun
pembangunan ekonomi nasional.

Namun tidak jarang, potensi-potensi sumber daya alam tersebut menyimpan sumber-
sumber pemicu terjadinya konflik, ketika sumber daya alam telah mempunyai nilai
ekonomi akan dikelola untuk dimamfaatkan secara komersial baik oleh masyarakat sendiri
maupun oleh pihak-pihak luar yang melakukan investasi seperti perusahaan swasta ataupun
pemerintah.

Secara umum, konflik atas sumber daya alam terjadi oleh karena masing-masing pihak
yang berbeda kepentingan, mengklaim atau merasa berhak memiliki dan mengatur atas
penguasaan dan penggunaan sumber daya alam tersebut. Hal ini sering berdampak
terhadap “perebutan dan pengaturan atas hak akses, kontrol maupun penggunaan dan
pemamfaatan sumber-sumber daya alam”. Perbedaan pengakuan hak ini, yang sering
menjadi penyebab konflik antara para pihak berkepentingan terutama berkaitan dengan
tumpang tindih status penguasaan atas tanah dan penggunaan sumber daya alam di
berbagai wilayah Indonesia seperti konflik-konflik yang berkaitan dengan sektor
kehutanan.

Konflik-konflik status penguasaan atas tanah dan penggunaan sumber daya alam tersebut
umumnya terjadi dalam bentuk konflik internal (tertutup) yang merupakan perselisihan
antar sesama masyarakat di dalam suatu desa maupun konflik eksternal/terbuka antara
masyarakat satu desa dengan desa lain maupun antara masyarakat dengan pemegang hak
pengelolaan swasta ataupun pemerintah. Tersumbatnya penyelesaian konflik atas tumpang
tindih status hak kepemilikan lahan ini terutama antara masyarakat adat dengan pihak
pengelola perusahaan swasta maupun pemerintah pada masa lampau, tidak jarang
menimbulkan berbagai tindakan kekerasan ataupun penggunaan api yang memicu
terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk kekecewaan. Berbagai peristiwa dan
dampak penyelesaian konflik lahan antara masyarakat desa dengan pihak-pihak
perusahaan perkebunan, hutan tanaman industri, pertambangan maupun dengan
pemerintah di berbagai belahan wilayah Indonesia telah terdokumentasi dengan baik, dari
hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga tingkat nasional dan
internasional pada sektor kehutanan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh CIFOR
tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia maupun FCPFP di Sumatra Selatan
menunjukkan penggunaan api merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh “oknum-
oknum yang merasa tidak puas” ketika menghadapi kebuntuan penyelesaian konflik antara
masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan, hutan tanaman industri berkaitan antara
lain dengan tumpang tindih status kepemilikan lahan, penetapan batas wilayah maupun
besaran kompensasi penggantian kerugian lahan dan tanaman.
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Ketidak jelasan tata letak batas wilayah merupakan satu diantara akar pemicu konflik
dilapangan, tetapi penanggulangan untuk penataan dan penegasan tata letak batas desa,
sering kali tidak menjadi penting dan kurang menjadi prioritas oleh para pengambil
kebijakan. Kurang cukupnya pengalokasian anggaran tahunan untuk melakukan penataan
tata batas desa atau kecamatan merupakan suatu kondisi umum yang ditemui di Indonesia.
Selain itu, pandangan yang hanya mengkedepankan bahwa pemekaran wilayah desa
maupun kecamatan secara administrasi pemerintahan semata dan kurang memperhatikan
aspek penting lainnya seperti aspek kewilayahan, sosial maupun aspek sejarah tidak jarang
menyimpan potensi konflik terutama berkaiatan dengan status penguasaan lahan. Bagi
komunitas adat disuatu desa, lahan-lahan yang ada di wilayah atau di desa mempunyai
keterikatan sosial yang kuat berdasarkan aspek sejarah ataupun sebagai ”lahan cadangan”
untuk kesejahteraan mereka maupun untuk kebutuhan generasi mendatang. Sehingga setiap
pergeseran tata batas desa, sering pemicu terjadi konflik baik secara tertutup maupun
secara terbuka seperti banyak kasus yang telah terungkap di berbagai wilayah di Indonesia.

Proyek kebakaran hutan dan lahan mendukung perencanaan pembangunan yang mengatur
perubahan pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya alam, yang sesuai dengan prinsip
pemamfaatan lahan secara berkelanjutan dalam rangka mengurangi dampak negatif resiko
terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu komponen Proyek (SSFFMP),
Perencanaan Penggunaan Lahan sedang mengembangkan suatu proses perencanaan tata
ruang desa secara partisipatif di desa-desa prioritas dengan memadukan dan menserasikan
pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up planning) dan dari atas
(Top-down planning). Perencanaan tata ruang ini dilakukan bersama masyarakat yang
difasilitasi oleh Bappeda, sebagai koordinator perencanaan bersama instansi teknis dan
LSM yang tergabung dalam kelompok kerja III, Bidang Perencanaan dan Penggunaan
lahan pada setiap Multi-Stakeholder Forum di kabupaten prioritas; Musi Banyuasin,
Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Hasil dari proses perencanaan tata ruang desa ini
diharapkan sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan program tahunan bagi
desa bersangkutan maupun sebagai masukan (input) bagi para perencana dan pengambil
kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pengimplementasian tata ruang wilayah
kabupaten. Perencanaan tata ruang desa ini merupakan suatu sistem yang terbuka, yang
berlandaskan atas keterbatasan dan kekuatan potensi sumber daya alam dan kelembagaan
desa untuk mengantisipasi segala bentuk perubahan-perubahan setiap pelaksanaan
pembangunan kurun waktu tertentu (3-5 tahun). Perubahan-perubahan tersebut mencakup
pertimbangan terhadap perkembangan dan mobilitas penduduk, pembangunan infra
struktur dan fasilitas umum, maupun resiko kemungkinan kebakaran hutan dan lahan tidak
terkendali dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lahan dalam
pengembangan sektor-sektor ekonomi yang seperti perkebunan rakyat dan swasta,
pembangunan hutan tanaman industri, serta pembangunan lainnya, yang
diimplementasikan di kawasan pedesaan tersebut, sesuai dengan visi, misi dan kebijakan
program pembangunan setiap Pemerintah Daerah.

Salah satu komponen penting dalam penataan tata ruang desa adalah memperjelas tata
letak batas desa dengan desa tetangga maupun mempertegas batas wilayah penguasaan
lahan antara tanah masyarakat, wilayah kerja perusahaan dan kawasan hutan yang terletak
dalam wilayah administrasi suatu desa. Memperjelas dan mempertegas batas-batas
penguasaan lahan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko
konflik status penguasaan dan penggunaan lahan. Berdasarkan pemetaan secara partisipatif
yang dilakukan oleh proyek bersama masyarakat terungkap, belum semua desa prioritas
“bebas konflik berkaitan dengan tata batas desa maupun tumpang tindih hak penguasaan
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atas sumber daya alam ” di wilayah proyek. Meskipun beberapa desa telah mempunyai
kesepakatan tata letak batas desa antar pemerintah desa secara tertulis, namun sebagian tata
letak desa tersebut belum secara jelas di lapangan terutama pada daerah wilayah gambut
maupun pada areal yang belum dikelola selama ini. Selain itu beberapa desa prioritas telah
teridentifikasi menyimpan konflik tertutup berkaitan dengan ketidak jelasan tata letak batas
antar satu desa dengan desa lainnya, antar batas kecamatan, propinsi maupun antara lahan
masyarakat dengan perusahaan perkebunan maupun pengelola hutan tanaman, lintas batas
penduduk antar desa diberbagai Kabupaten prioritas, seperti kasus konflik lahan di desa
Mangsang, Muara Medak, dan desa Riding di Kabupaten Priotas.

1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika
konflik terbuka yang sedang terjadi di desa Riding, sumber konflik, sejarah dan dinamika
konflik, persepsi pihak-pihak yang terlibat termasuk tuntutan, tawaran dan keberatan
pihak-pihak yang terlibat, proses dan kemajuan setiap upaya-upaya penyelesaian konflik
yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Pemilihan desa Riding sebagai suatu kasus studi tentang analisa pengelolaan konflik
dengan pertimbangan:

1. Konfik terbuka sedang terjadi di desa Riding merupakan suatu konflik multi dimensi
tentang perbedaan penafsiran batas lahan tumpang tindih tentang perbedaan pendapat
tentang penetapan batas kecamatan dan tumpang tindih hak penguasaan dan
penggunaan lahan. Meskipun kedua kasus yang berbeda, namun terjadi pada saat
bersamaan.

2. Desa Riding merupakan satu di antara desa-desa wilayah kerja SSFFMP yang telah
ditetapkan oleh Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai desa
prioritas, sejak tahun 2003. Konsekuensi sebagai desa prioritas, desa ini merupakan
wilayah pengimplementasian konsep dan strategi komponen-komponen proyek secara
terpadu dan berkesinambungan dengan cara pendampingan secara intensif oleh
kelompok-kelompok kerja MSF sebagai contoh kegiatan ditingkat desa dalam rangka
mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan. Berbagai kegiatan di tingkat lapangan
mencakup peningkatan capacity building melalui pelatihan-pelatihan, studi banding,
bantuan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, demplot kegiatan lapangan
maupun perencanaan tata guna lahan desa.

3. Konflik terbuka yang sedang terjadi di desa Riding, merupakan suatu kasus diluar
kendali proyek. Namun kasus konflik dapat dipandang sebagai salah satu faktor
penghambat pencapaian pengimplementasian strategi proyek di tingkat desa, jika
konflik yang terjadi tidak dapat dikelola dengan efektif dan efisien .

1.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus sebagai pintu masuk untuk memahami
berbagai persoalan yang berkaitan dengan konflik lahan yang sedang terjadi di desa
Riding. Data dan informasi lapangan dikumpulkan melalui teknik wawancara semi
terstrukstur (in-depth interview), pengamatan langsung (direct observation) dan lokakarya
Teknik-teknik ini digunakan untuk mengembangkan diskusi secara bebas, terfokus dan
sistematis dengan para pihak pihak yang terlibat dalam konflik, untuk memahami secara
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mendalam berkaitan dengan sumber-sumber konflik, faktor-faktor penyebab konflik,
persepsi dan tuntutan tawaran-tawaran para pelaku yang terlibat serta langkah-langkah dan
hasil setiap proses yang telah dilakukan untuk tercapainya penyelesaian konflik.

Pengecekan silang data dan informasi dilakukan dengan para pihak-pihak yang terlibat
konflik untuk menghindari bias dan menjaga keseimbangan informasi. Wawancara dan
diskusi telah dilakukan dengan wakil PT.Bumi Mekar Hijau (Forest Protection
Departement), anggota Kelompok Kerja III MSF Kabupaten Oki, Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten OKI. dan wakil-wakil masyarakat Desa Riding.

Informasi dan data yang sangat berharga tentang isu-isu konflik yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam baik konflik internal maupun external (terbuka) diperoleh
melalui diskusi yang intensif dengan wakil-wakil masyarakat selama ”Lokakarya
Penyusunan Tata Ruang Desa Riding” tanggal 15-17 September 2005 di desa Riding.
Lokakarya ini dihadiri oleh unsur-unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyaratan
Desa, Pemuka masyarakat (Adat) Ketua Pemuda, Wakil perempuan dan wakil-wakil
masyarakat dari ketiga dusun. Informasi mendalam dilakukan secara khusus dengan
wakil-wakil Pemerintahan Desa, Badan Permusyarawatan Desa dan tokoh-tokoh
masyarakat selama proses lokakarya.

Observasi singkat dan diskusi dengan Kepala Dusun III bersama wakil pemerintahan desa
ke wilayah dusun III yang merupakan wilayah konflik telah memperkaya pemahaman
sistem kepemilikan lahan dan pola-pola penggunaan sumber daya alam di daerah konflik
Namun keterbatasan waktu penelitian ini, informasi secara langsung tidak dapat diperoleh
dari desa-desa yang berbatas langsung dengan desa Riding, terutama tanggapan dan
persepsi dari masyarakat desa Bukit Batu tentang tuntutan dari desa Riding berkaitan
dengan penetapan batas antara kedua desa.
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BAB II. GAMBARAN SINGKAT DESA RIDING

2.1. Type wilayah, Administrasi dan Batas Desa

Desa Riding mempunyai karateristik bentuk wilayah, yang secara tegas membedakan
antara wilayah daratan/talang dan wilayah rawa gambut. Wilayah gambut ini
merupakan hutan sekunder yang didominasi vegetasi belidang, perpat dan gelam dan
rawan terbakar. Sebagian wilayah gambut yang biasanya tergenang secara priodik sudah
jauh berkurang, sebagai dampak pembangunan kanal buatan, penebangan kayu pada era
HPH dan pembangunan jalan darat yang membelah rawa gambut.

Implikasi dari bentuk wilayah dengan potensi desa yang berbeda ini mempengaruhi tata
cara masyarakat berinteraksi dengan pengelolaan sumber daya alam dalam aspek
pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang desa untuk kebutuhan pemukiman,
fasilitas umum dan sosial, sarana dan prasarana maupun penggunaan sumber daya alam
sebagai basis ekonomi masyarakat. Berdasarkan statistik Kecamatan Pampangan 2003,
Desa Riding merupakan desa terluas di wilayah Kecamatan Pampangan dengan luas
wilayah sekitar 33.069 Ha atau meliputi 21 % wilayah kecamatan. Type penggunaan lahan
terdiri atas: Lebung/sungai seluas 342 Ha, Perkebunan 758 Ha, Pemukiman 33,7 Ha,
Hutan 121 Ha, dan penggunaan lainnya: 31.884,3 Ha.

Desa Riding merupakan satu diantara 35 desa di wilayah kecamatan Pampangan, terletak
di ujung bahagian Barat kecamatan yang berbatas langsung dengan kecamatan Air Sugihan
dan kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jarak desa ke ibukota
Kecamatan Pampangan 24 km dan berjarak 96 km dari ibukota Kabupaten, Kayu Agung
Desa ini dilewati oleh jalan raya kabupaten dan transportasi lancar ke desa dari berbagai
arah.

Secara adminstrasi pemerintahan desa, desa Riding berbatas;
1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Toman, Kecamatan Tulung Selapan
3. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pulawan dan Desa Air Rumbai, Kecamatan

Pampangan
4. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Jerambah Rengas dan Desa Sunggutan,

Kecamatan Tulung Selapan.

Menurut masyarakat, secara umum tata letak batas wilayah antara desa Riding dengan desa
lainnya berpedoman pada batas-batas alam yang ada seperti aliran sungai, jalan maupun
kelompok tegakan jenis tanaman tertentu Sebagian besar wilayah disekitar perbatasan
desa terutama pada wilayah darat biasanya telah dikelola secara intensif dan dimamfaatkan
oleh masyarakat untuk areal kebun, peladangan, sawah maupun pemukiman, sehingga
tidak begitu sulit untuk menentukan tata letak batas desa dilapangan. Meskipun masih ada
lahan yang belum dimamfaatkan disekitar perbatasan, tetapi lahan tersebut biasanya telah
ada kepemilikannya. Sedangkan di wilayah gambut, penentuan tata letak batas desa
dengan tidak sulit diidentifikasi di lapangan, jika batas tersebut telah disepakati
berpedoman dengan batas aliran sungai atau parit-parit buatan. Sebaliknya, didaerah
gambut yang sering menjadi persoalan adalah menentukan tata batas desa atau lahan sonor
dilapangan pada daerah gambut yang luas dan tidak mempunyai batas-batas alam sebagai
pedoman di lapangan. Apalagi, jika daerah sekitar daerah tersebut belum diolah atau
dimamfaatkan oleh masyarakat.
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2.2. Penduduk dan pemukiman

Desa Riding bependuduk 3617 jiwa, yang terdiri atas 1613 laki-laki dan 1554 perempuan,
dengan jumlah rumah tangga 663 KK (Pampangan dalam angka 2003). Pemukiman
penduduk menyebar pada 3 Dusun yaitu Dusun I, II dan dusun III. Pada saat dilakukan
lokakarya perencanaan tata guna lahan desa Riding bulan September 2005, jumlah kepala
keluarga telah 887 mencapai KK. Data terbaru ini berdasarkan hasil sementara pendataan
warga miskin oleh Pemerintah Desa Riding untuk kebutuhan kompensasi Bahan Bakar
Minyak. Kecendrungan perubahan jumlah kepala keluarga setiap tahun berdampak
terhadap kebutuhan atas penggunaan dan pemanfaatan ruang desa masa depan untuk
pengembangan pemukiman, fasilitas umum, sosial dan ekonomi sesuai dengan
perkembangan dan dinamika masyarakat.

Konsekuensi dari type wilayah desa Riding ini mempengaruhi pola pemukiman penduduk
Sebagian besar pemukiman penduduk penduduk tersebar rapat dan padat meliputi Dusun I
dan II di daerah darat/talang. Sebaliknya, hampir seluruh wilayah dusun III berada pada
daerah rawa gambut sekunder yang sangat rawan terbakar (lihat peta 2). Pemukiman
penduduk di dusun lebih jarang dan tersebar pada kelompok pada berbagai muara dan
aliran pinggiran sungai seperti sungai Air Sugihan, sungai Penjajab, sungai Panyabungan,
sungai Biyuku (lihat.Gambar 1: Sketsa peta desa Riding). Dusun III merupakan wilayah
dusun terluas dibandingkan dengan kedua dusun lainnya. Sejak tahun 2002, jalan darat
sedang dibangun membelah rawa gambut yang melintasi wilayah dusun III, yang akan
menghubungkan antara Kecamatan Air Sugihan dengan Kecamatan Pampangan.
Terbukanya jalan darat ini nantinya, secara praktis akan membuka keterisoliran desa-desa
di kecamatan Air Sugihan, yang selama ini hanya dapat ditempuh melalui transportasi
sungai. Pada saat ini, jalan darat yang masih dalam kondisi pemadatan tanah, sudah dapat
dilalui kenderaan roda empat dan dinikmati masyarakat untuk akses sampai kepusat dusun
III, di muara sungai Panyabungan. Masyarakat juga sudah ada membangun baru beberapa
rumah di daerah gambut yang merupakan dampak positif dibangunnya jalan darat ini.

2.3 Sejarah dan Pola kepemilikan lahan

Riding bermakna pembatas atau barisan pohon yang ditanam sebagai pembatas
kebun/ladang, atau disebut juga ridingan. Menurut penuturan beberapa pemuka
masyarakat, desa ini sudah tua umurnya. Mereka tidak mengetahui secara jelas, kapan
puyang (nenek moyang) mereka pertama kali mulai mendiami desa ini. Konon ceritanya,
penduduk Riding berasal daerah Rambai. Secara bertahap terjadi penyebaran dan
pemukiman penduduk ke daerah Sunggutan dan selanjutnya berpindah kedaerah Duren
Jauh. Di daerah Duren Jauh inilah penduduk terbagi dua yaitu ada yang tetap tinggal di
daerah Plimbangan dan ada yang pindah dan menetap di daerah Riding sekarang. Semua
daerah ini dulunya termasuk wilayah “ Pemerintahan Marga Pangkalan Lampam” yang
diperintahi oleh seorang Pasirah. Marga merupakan bentuk administrasi pemerintahan
terrendah di Sumatra Selatan, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa sebagai administrasi pemerintahan terrendah di Indonesia.

Setiap terjadi proses perpindahan penduduk tersebut, pada umumnya masyarakat membuka
daerah baru untuk peladangan dan pemukiman yang dikenal dengan cara “tapak alas”.
Setiap keluarga yang membuka daerah baru atau hutan sebagai daerah perladangan atau
tempat tinggal, diakui secara adat tanah tersebut merupakan hak milik yang bersangkutan
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dan dapat diwariskan antar generasi secara turun menurun. Tradisi kepemilikan tanah
tersebut masih berlaku sampai sekarang.

Pola kepemilikan tanah di desa ini sebagian besar berupa hak milik dan tanah desa (tanah
negara). Sebagian besar kepemilikan tanah terbatas atas pengakuan adat dan telah dikelola
secara turun-menurun oleh pemiliknya. Kepemilikan tanah secara formal berupa sertifikat
dan akta tanah sedikit sekali yang dipunyai oleh masyarakat. Pada umumnya di wilayah
darat sudah ada kepemilikannya, meskipun belum semua tanah tersebut diolah pemiliknya
secara intensif. Tanah yang terlantar berupa semak belukar ini, jarang sekali menimbulkan
konflik terutama tentang batas lahan. Meskipun kasus ini pernah terjadi, tetapi
penyelesaiannya cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

Secara umum, sebagian daerah ini telah digunakan oleh masyarakat untuk pemukiman
maupun sebagai mata pencaharian secara menetap maupun musiman. Sebagian daerah
gambut di dusun III ini merupakan wilayah ”open akses” (milik umum) bagi penduduk
desa Riding terutama pada daerah yang belum pernah sama sekali dibuka dan diolah oleh
penduduk Masyarakat yang membuka lahan baru tersebut dapat meminta izin atau
meminta Surat Keterangan Tanah melalui Kepala Desa. Namun belum ada data resmi,
berapa luas areal yang telah dikelola masyarakat, sejak tahun berapa dikelola, maupun
jumlah masyarakat yang telah mendapatkan surat keterangan tanah, baik untuk pemukiman
maupun jumlah lahan yang sering dijadikan areal penanaman padi dengan sistem sonor.

Menurut masyarakat, hampir semua penduduk didesa ini telah ”mempunyai lahan di
daerah gambut” terutama untuk lahan sonor. Sebagian masyarakat membuat pancang kayu
sebagai batas lahan mereka.terutama untuk lahan sonor. Pada umumnya penduduk hanya
menggunakan lahan tersebut secara musiman untuk bertanam padi dengan sistem sonor
pada setiap musim kemarau panjang, selanjutnya lahan tersebut ditinggalkan untuk
digunakan pada musim sonor tahun berikutnya. Penduduk didalam atau diluar desa dapat
menggunakan lahan sonor yang bukan miliknya dengan persyaratan harus seizin
pemiliknya. Konflik atas tumpang tindih penggunaan lahan sonor yang pernah terjadi,
berkaitan dengan penentuan tata letak batas atau penentuan kembali lahan, ketika mereka
akan menanam padi dengan sistem sonor. Hal ini disebabkan oleh kayu yang dipancang
sebagai batas lahan terbakar habis pada pembakaran lahan untuk sonor. Konflik yang
terjadi pada umumnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan jarang penyelesaian
kasus ini sampai ke Pemerintah Desa.

2.4. Pola penggunaan lahan dan kecendrungan mata pencaharian

Secara umum, pola penggunaan dan pengelolaan tanah sebagai sumber mata pencaharian
masyarakat dapat dibedakan berdasarkan perbedaan karateristik wilayah berupa wilayah
darat dan rawa gambut sebagai berikut:

Di areal wilayah darat, sebagian besar masyarakat mengandalkan sumber mata
pencaharian utama dari hasil kebun karet secara turun temurun. Disamping itu mata
pencaharian masyarakat lainnya dari usaha tanam jeruk, peternakan sapi, menangkap ikan
di sungai, tanam padi ladang pada areal peremajan tanaman karet, serta usaha non
pertanian lainnya seperti pegawai negeri, sopir, bengkel, pembuat batu bata, membuka
warung dan berbagai usaha rumah tangga lainnya. Masyarakat biasanya menggunakan api
untuk membuka lahan baru maupun untuk peremajaan tanaman karet. Penggunaan api ini
dilakukan secara terkendali dan jarang menimbulkan konflik. Secara aturan tidak tertulis,
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pemilik lahan memberi tahu kepada pemilik lahan disekitar batas kebunnya sebelum
melakukan pembakaran lahan dan menjaga api sampai padam sebelum meninggalkan
lokasi. Meskipun pernah terjadi konflik antar masyarakat berkaitan dengan penggunaan
api, pada umumnya dapat diselesaikan oleh mereka sendiri.

Pembangunan pemukiman baru dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya beberapa
tahun belakangan, juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan yang semakin
mempersempit penggunaan dan pemanfaatan ruang desa pada wilayah darat. Pada saat
harga karet semakin membaik pada waktu ini, masyarakat memiliki keterbatasan lahan
untuk memperluas lahan baru untuk ditanami karet maupun pengembangan jenis usaha
pertanian lainnya, karena terbatasnya luas lahan darat di desa ini

Pada areal wilayah rawa gambut, sebelum beroperasinya berbagai Perusahaan yang
mendapatkan konsesi Hak Penguasaan Hutan pada tahun 1976, menurut masyarakat
wilayah ini telah digunakan untuk masyarakat untuk menangkap ikan dan sebagian kecil
untuk areal tanaman sonor yang dimulai sekitar tahun 1960. Pada era HPH sekitar tahun
1976-1996, hutan rawa gambut diwilayah dusun III merupakan sumber mata pencaharian
utama sebagian besar masyarakat desa Riding maupun pendatang dari desa lain. Pendatang
ini, ada sebagian yang telah menetap dengan membangun pemukiman di dusun ini.
Masyarakat mendapat manfaat dari usaha penebangan kayu seperti pembalok, pedagang
manisan, sebagai sumber mata pencaharian terutama di wilayah hutan rawa bergambut di
wilayah dusun III, maupun di desa-desa lainnya sekitar desa Riding. Namun, sejak
kebakaran besar tahun 1997-1998 yang telah mempercepat musnahnya sisa-sisa tanaman
kayu yang ditebang, perusahaan-perusahaan HPH tersebut telah menghentikan kegiatan
perusahaan dan meninggalkan lahan kosong yang didominasi semak belukar. Secara tidak
langsung kawasan tersebut merupakan areal terbuka (open akses) dan secara bertahap
dikelola oleh masyarakat terutama untuk perluasan lahan sonor setiap musim kemarau
panjang. Disamping itu, banyak penduduk desa Riding yang selama ini mengandalkan
profesinya sebagai penebang kayu/pembalok merantau musiman keluar kabupaten maupun
ke luar propinsi seperti Riau dan Kalimantan.

Pada saat ini ketergantungan kegiatan mata pencaharian masyarakat di wilayah gambut
adalah mencari ikan di sungai dan lebak lebung, tempat penggembalaan kerbau dan sapi,
pengambilan kayu gelam untuk pembuatan arang dan areal penanaman padi dengan sistem
sonor secara musiman pada setiap musim kemarau panjang.

Penggunaan lahan untuk perikanan dilakukan pada tempat-tempat tertentu seperti pada
aliran sungai dan lebak. Penangkapan ikan diatur oleh Pemerintah Daerah dengan sistem
lelang. Selain areal tersebut, penduduk bebas menangkap ikan. Namun wilayah daerah
penangkapan dan jumlah ikan yang dapat ditangkap semakin berkurang dari tahun ke
tahun, di daerah aliran sungai dan lebak. Hal ini disebabkan antara lain: sebagian areal-
areal tempat penangkapan ikan didaerah lebak semakin berkurang karena terjadinya
pengeringan sebagai konsekuensi pembuatan kanal dan parit maupun pembuatan jalan
darat yang membelah rawa gambut.

Penanaman padi di rawa gambut dengan sistem sonor merupakan pilihan terbaik bagi
masyarakat setiap musim kemarau. panjang. Sebagian besar masyarakat menggunakan
hasil dari padi sonor untuk disimpan sebagai tambahan persiapan cadangan makanan dan
alternatif tambahan penghasilan. Selain itu, hasil tanaman padi diperoleh dari padi ladang
yang ditanam pada lahan untuk peremajaan karet maupun pembukaan baru. Pengertian
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Sonor menurut masyarakat adalah “menghamburkan padi” atau penanaman padi setelah
lahan gambut dibakar untuk proses pembukaan lahan pada musim kemarau panjang. Areal
penanaman sonor semakin luas sejalan dengan musnahnya sisa-sisa kayu-kayu dihutan
rawa yang terbakar baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut masyarakat, budaya
penggunaan lahan di areal sonor, karena mereka tidak ”mempunyai pilihan lain”
bagaimana cara mengelola lahan gambut untuk secara produktif sebagai sumber mata
pencaharian. Mereka sering gagal, ketika mencoba menanam berbagai jenis tanaman
seperti padi dan jenis sayuran lainnya.

Dampak dari kebakaran yang sering terjadi, juga telah memperluas areal padang
penggembalaan ternak seperti kerbau dan sapi di wilayah gambut. Beberapa orang
masyarakat telah mempunyai fasilitas kandang di areal gambut. Selain, satu orang
penduduk yang telah mencoba menanam tanaman sawit dalam jumlah terbatas.
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BAB III. TEMUAN UTAMA KONFLIK LAHAN

Pada saat ini, sedang terjadi dua kasus konflik lahan di desa Riding berkaitan
dengan tumpang tindih status hak penguasaan atas tanah dan penggunaan lahan, dan
penolakan masyarakat tentang penetapan tata letak batas wilayah kecamatan. Meskipun
kedua kasus berbeda objek yang dipersengketakan, namun kedua kasus ini saling
berkaitan dan terjadi pada waktu berdekatan pada wilayah dusun III. Kasus konflik
pertama, terjadi antara masyarakat desa Riding dengan PT. Bumi Mekar Hijau berkaitan
dengan tumpang tindih status penguasaan atas tanah dan penggunaan lahan antara
perusahaan dengan lahan masyarakat. Sedangkan kasus konflik kedua, terjadi antara
masyarakat desa Riding dengan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
berkaitan dengan penolakan masyarakat desa Riding terhadap kebijakan pemerintah atas
penetapan tata letak batas wilayah kecamatan di Sungai Panyabungan antara kecamatan
Pampangan dan kecamatan Air Sugihan sebagai implikasi pemekaran kecamatan Air
Sugihan. Kasus ini merupakan dampak dari kasus konflik tanah antara PT Bumi Mekar
Hijau dengan masyarakat Riding. Pada saat dilakukan penelitian studi kasus ini, belum
ada titik temu penyelesaian konflik ini yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat,
meskipun proses konflik terbuka ini telah berjalan selama 7 bulan.

3.1. Sumber dan penyebab konflik

PT.Bumi Mekar Hijau merupakan satu dari perusahaan yang tergabung dibawah
manajemen SBA Wood, yang bergerak dalam usaha pengelolaan hutan tanaman di
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. PT.Bumi Mekar Hijau
memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman atas areal
kawasan hutan seluas + 127.870 ha dalam jangka waktu 100 tahun yang terletak di
kelompok hutan Sungai Simpang Heran-Sungai Beyuku I berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang pemberian
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT.Bumi Mekar
Hijau di Propinsi Sumatera Selatan.

Sejak awal tahun 2005, PT.Bumi Mekar Hijau telah memulai berbagai kegiatan lapangan
berupa kegiatan pengukuran areal kerja dan pembuatan persemaian pada beberapa lokasi
yang tersebar dan terpusat pada wilayah Sungai Biyuku, dusun III, desa Riding.
Persemaian ini dilakukan oleh 3 kontraktor persemaian untuk memproduksi bibit tanaman
bagi kebutuhan perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau. Kegiatan lapangan tersebut
menggunakan jumlah tenaga kerja yang cukup besar terutama pekerja untuk membuat
persemaian Sebagian besar pekerja tersebut didatangkan dari luar desa Riding, disamping
menggunakan pekerja dari masyarakat setempat. Lokasi operasional perusahaan di Sungai
Biyuku terletak pada areal lahan gambut yang jauh dari pemukiman penduduk desa
Riding dan hanya dapat ditempuh melalui jalur tranportasi sungai Air Sugihan. Semua
kebutuhan peralatan operasional perusahaan maupun pekerja didatangkan melalui jalur
transportasi sungai yang tidak melewati desa Riding. Sehingga kegiatan perusahaan yang
cukup besar ini luput dan kurang menjadi perhatian bagi masyarakat maupun pemerintahan
desa Riding.

Kurang cukupnya komunikasi dan informasi secara resmi dari perusahaan tentang kegiatan
di wilayah ini kepada Pemerintahan Desa Riding, telah menimbulkan berbagai isu yang
berkembang ditengah masyarakat, bahwa lahan ”milik mereka” di dusun III telah diambil
oleh perusahaan PT. Mekar Hijau. Isu ini semakin bergulir dan mengkristal, sehingga
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masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan pemblokiran kegiatan perusahaan di
Dusun III dan menuntut perusahaan untuk menjelaskan tata batas areal kerja mereka.

Pada awal proses penyelesaian konflik, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
memfasilitasi pertemuan antara masyarakat desa Riding dengan perusahaan di desa Riding
dan sekaligus merupakan proses sosialisasi dari perusahaan dan pemerintah kabupaten
kepada masyarakat desa Riding. Pada pertemuan tersebut, wakil perusahaan menjelaskan
antara lain berbagai latar belakang aktifitas dan manfaat perusahaan jangka panjang
terhadap pemerintahan maupun masyarakat desa. Berkaitan dengan tumpang tindih lahan
PT Bumi Mekar Hijau antara lain menjelaskan, lahan yang mereka kerjakan saat ini
adalah merupakan bagian dari areal kerja perusahaan sesuai dengan izin yang telah
ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Perbedaan penafsiran tata letak batas areal kerja
dan tumpang tindih lahan ini merupakan pemicu awal terjadinya konflik berkelanjutan
antara masyarakat desa dengan perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau. Pada pertemuan
tersebut, masyarakat desa menuntut antara lain:1). Masyarakat meminta Perusahaan dari
seluruh Desa Riding wilayah Dusun III tidak dibenarkan untuk dibuka HTI, karena
masyarakat berencana membuka kebun sawit, 2). Meminta supaya masalah tata batas desa
ditetapkan dengan melibatkan seluruh desa yang bersentuhan dengan kawasan tersebut, 3).
Pihak PT. Bumi Mekar Hijau tidak dibenarkan melanjutkan kegiatan, sebelum
permasalahan ini diselesaikan.

Dampak dari tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian tata letak batas desa Riding
dengan desa tetangga, selanjutnya menimbulkan konflik baru antara masyarakat desa
Riding dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan dengan penolakan
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah masa lampau tentang penetapan tata batas
kecamatan di Sungai Panyabungan, sebagai implikasi dari pemekaran wilayah kecamatan
Air Sugihan tahun 1996.

Kasus ini baru terungkap, bermula dari Assisten I menjelaskan dan menekankan bahwa
tata letak batas antara desa Riding dengan desa Bukit Batu telah ditetapkan di Sungai
Panyabungan sesuai dengan tata batas antara wilayah kecamatan Pampangan dan
kecamatan Air Sugihan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor
.44 Tahun 1996 tanggal 4 Juli 1996 tentang Pembentukan 9 (Sembilan) kecamatan di
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim
dan Musi Rawas dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Namun
masyarakat desa Riding menolak kebijakan tentang penetapan tata letak batas kecamatan
di Sungai Penyabungan tersebut. Menurut masyarakat, tata letak batas kecamatan antara
Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Air Sugihan seharusnya di Sungai Baung bukan di
Sungai Panyabungan. Implikasi dari kebijakan tersebut, secara dejure sebagian wilayah
dusun III juga merupakan bagian dari wilayah Desa Margo-Mulyo, Kecamatan Air
Sugihan, dan pada saat ini merupakan bagian wilayah dari Desa Bukit Batu pada
kecamatan Air Sugihan. Kecamatan Air Sugihan dulunya Kecamatan Perwakilan
merupakan bagian dari kecamatan Pampangan dan ditingkatkan statusnya sebagai
kecamatan Air Sugihan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
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Menurut versi masyarakat Riding, wilayah kedua kasus konflik lahan ini meliputi hampir
keseluruhan Dusun III, desa Riding (Gambar 1. Sketsa Desa Riding, Tahun 2005).

Wilayah konflik tersebut dapat digambarkan secara berikut:

1. Perbedaan penafsiran kemungkinan tata letak batas lahan dan tumpang tindih hak
status penguasaan lahan antara masyarakat desa Riding dengan Perusahaan PT.Bumi
Mekar Hijau mencakup hampir keseluruhan areal gambut di Dusun III, Desa Riding.

2. Perbedaan penafsiran tata letak batas desa antara masyarakat desa Riding dengan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mencakup wilayah antara Sungai
Panyabungan dengan Sungai Baung.

Gambar 1: Wilayah konflik dan batas kecamatan/desa berdasarkan sketsa desa Riding.

Catatan: Sketsa desa Riding yang dibuat bersama masyarakat ini merupakan sketsa desa
Riding dari hasil lokakarya penyusunan Tata Ruang Desa Riding tanggal 16-18 September
2005 di desa Riding. Sketsa peta ini tidak mengalami perubahan bentuk wilayah
dibandingkan dengan sketsa desa Riding yang dibuat pertama kali oleh Proyek SSFFMP
pada tahun 2003.
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3.2 . Kronologis konflik lahan di desa riding

Kronologis kegiatan ini dihimpun dari hasil diskusi dengan berbagai komponen
masyarakat desa, Pemerintahan Desa maupun Badan Perwakilan Desa. Berdasarkan
kronologis kegiatan konflik ini dibawah ini, terlihat dari beberapa pertemuan belum ada
tindak lanjut sesuai dengan hasil dan kesepakatan pertemuan, seperti team yang dibentuk
belum yang dibentuk untuk menyelesaikan tata batas desa belum realisasi kunjungan ke
lapangan.

Waktu dan Deskripsi
kejadian

Hasil dan kesepakatan yang
dicapai

Pihak yang terkait

January 2005 ?:
PT.Bumi Mekar Hijau mulai
melakukan kegiatan
operasional perusahaan di
dusun III, desa Riding

Februari 2005 ?:
Masyarakat melakukan
demonstrasi dan meminta PT
Bumi Mekar Hijau untuk
menghentikan kegiatannya di
dusun III, desa Riding.

Perlu sosialisasi tentang
operasional PT Bumi Mekar
Hijau dan penjelasan areal kerja
perusahaan kepada masyarakat
Desa Riding

Masyarakat Desa
Riding dan PT Bumi
Mekar Hijau

12 Maret 2005
Pertemuan di desa Riding
tentang sosialisasi keberadaan
dan operasional PT Bumi
Mekar Hijau di Desa Riding
di fasilitasi oleh Asisten 1

1. Masyarakat meminta
Perusahaan dari seluruh
wilayah Dusun III tidak
dibenarkan untuk dibuka
HTI, karena masyarakat mau
membuka Kebun sawit.

2. Meminta supaya masalah
tata batas desa ditetapkan
dengan melibatkan seluruh
desa yang bersentuhan
dengan kawasan tersebut

3. Pihak PT. BMH tidak
dibenarkan melanjutkan
kegiatan, sebelum
permasalahan ini
diselesaikan.

Assisten 1, Dinas
Kehutanan, BPN dan
kecamatan
Pampangan,
Kecamatan Air
Sugihan dan
Perusahaan HTI PT
Bumi Mekar Hijau.

15 Maret 2005
Pertemuan di kantor
Kecamatan Pampangan
membahas tentang tata batas
antara kecamatan Pampangan
dan Kecamatan Air Sugihan
difasilitasi oleh Camat
Kecamatan Pampangan

Kesepakatan yang dihasilkan:
1. Tapal batas kecamatan

segera diselesaikan.
2. Kegiatan PT.Bumi Mekar

Hijau di areal Panyabungan
sampai di wilayah Lebak
simpanan belum boleh
dikerjakan sebelum ada
kejelasan tapal batas

3. Masyarakat menuntut
pengelolaan lahan seluas

Camat dan Sekretaris
Kecamatan
Pampangan, wakil-
wakil masyarakat desa
Riding dan PT. Bumi
Mekar Hijau,
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30.000 Ha.
4. Masyarakat menginginkan

untuk berperan serta
menanam HTI dengan biaya
dibantu oleh PT.Bumi Mekar
Hijau dan dibayar setelah
panen.

5. Usul tersebut diatas, agar
dapat diselesaikan jangka
waktu sekitar 2 bulan.

6. Jika hal tersebut diatas
diselesaikan, kegiatan PT
BMH boleh dilanjutkan.

9 Mei 2005
Pertemuan di ruang Tata
Pemerintahan di Kayu Agung

1. Untuk penyelesaian masalah
tata batas Desa Riding
dengan Desa Bukit Batu
Kecamatan Air Sugihan
dibentuk tim terdiri dari :
Anggota DPRD, BPN,
Kehutanan dan Pemda

2. Wakil-Wakil kecamatan dan
desa yang bersangkutan
termasuk (mantan pasirah)

3. Tim ini akan terjun
kelapangan sei Baung (batas
Riding saat ini) diatas
tanggal 19 Mei 2005

Sampai akhir bulan
September 2005, team ini
belum turun kelapangan.

Wakil-wakil
Kecamatan
Pampangan,
Kecamatan Air
Sugihan, Kecamatan
Tulung Selapan,
DPRD Komisi B,
BPN dan Kehutanan
yang difasilitasi oleh
Bagian Tata
Pemerintahan
Kabupaten Oki

13 Juli 2005
Pertemuan di ruang Assisten 1
membahas tata batas
kecamatan Pampangan dan
Air Sugihan di fasilitasi oleh
Assisten 1

Penjelasan Asisten I untuk
mengikuti Peraturan
Pemerintah No.44 Tahun 1996
tentang tata batas kecamatan
antara kecamatan Air Sugihan
dengan kecamatan Pampangan
di Sungai Panyabungan
Masyarakat menolak tata
batas yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah

Asisten 1, Tata
Pemerintahan, Wakil
masyarakat desa
Riding dan desa Bukit
Batu

19 September 2005
Pertemuan lanjutan di DPRD
Kab.Ogan Komering Ilir

- DPRD Kabupaten
OKI, wakil
masyarakat Riding

24 Sept 2005
Pertemuan masyarakat desa
dengan PT.Bumi Mekar Hijau

Terjadinya “pemaksaan”
penanda tanganan penyerahan
tanah PT Bumi Mekar Hijau
kepada masyarakat

Camat Kecamatan
Pampangan, PT Bumi
Mekar Hijau dan
Masyarakat

Proses penyelesaian konflik
……sedang berlangsung
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3.3. Persepsi, tuntutan dan tawaran pihak-pihak yang terlibat.

Pihak-pihak yang terkait dengan konflik terbuka ini adalah pihak yang mempunyai
kepentingan dan/atau terkait dengan konflik tanah. Pihak yang terlibat langsung adalah
masyarakat desa Riding, Perusahaan PT Bumi Mekar Hijau dan Pemerintah Daerah Ogan
Komering Ilir.

A. Masyarakat Desa Riding.
Persepsi dan tuntutan masyarakat ini dihimpun dari berbagai diskusi dengan Kepala Desa
dan staff Pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat (Adat dan
Agama), Pemuda, Mantan Kepala Desa, Kepala Dusun III dan wakil-wakil masyarakat di
tiga dusun.

Kasus pertama
Menurut masyarakat, permasalahan pokok antara PT.Bumi Mekar Hijau adalah ketidak
jelasan tentang batas areal kerja perusahaan dengan tanah milik masyarakat di wilayah
rawa gambut, dusun III, desa Riding. Bermula dari kegiatan PT.Bumi Mekar Hijau
melakukan kegiatan di wilayah dusun III ini, kurang melakukan komunikasi dengan
masyarakat maupun dengan pemerintahan desa. Kegiatan perusahaan di dusun ini telah
menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena berkembang berbagai isu negatif di
tengah masyarakat tentang berbagai kegiatan perusahaan di desa mereka, antara lain;
perusahaan akan mengambil seluruh lahan di Dusun III ini yang nantinya akan ditanami
dengan tanaman acassia dan perusahaan melarang masyarakat untuk menggunakan lahan
di wilayah tersebut untuk berbagai kegiatan apapun. Isu tersebut semakin berkembang
pada sebagian masyarakat yang bermukim didusun III maupun masyarakat dusun lainnya
yang mengandalkan mata pencaharian di wilayah ini. Mereka merasa terancam dan kawatir
akan kehilangan hak mereka atas penguasaan lahan dan penggunaan lahan yang telah
mereka kelola selama ini.

Menurut masyarakat, sebelum masuknya perusahaan HPH sekitar tahun 1976 pada wilayah
ini, sebagian besar wilayah gambut di dusun III adalah hutan rawa gambut, dan merupakan
sumber mata pencaharian masyarakat untuk menangkap ikan, menebang kayu untuk
kebutuhan pemukiman dan lahan sonor. Selama perusahaan HPH melakukan penebangan
kayu diwilayah seperti perusahaan HPH PT.Family Raya, PT. Daya Penca, banyak
masyarakat yang bekerja dengan perusahaan sebagai penebang kayu maupun sebagai
pedagang bahan makanan di areal perusahaan. Namun setelah kayu-kayu mulai habis dan
terjadi kebakaran besar di areal gambut ini tahun 1997, perusahaan HPH tersebut
menghentikan kegiatan usaha mereka dan meninggalkan lokasi areal kerja mereka.
Meskipun sebagian besar mereka pernah bekerja sebagai penebang kayu pada perusahaan
tersebut, namun mereka tidak dapat menjelaskan secara pasti maupun perkiraaan dimana
batas areal kerja perusahaan tersebut dilapangan. Alasan mereka antara lain, selain dari
kedua Perusahaan HPH, banyak juga kontraktor–kontraktor yang menebang kayu d
wilayah ini sehingga sulit untuk menentukan dimana tata-letak batas kerja perusahaan.

Lahan kosong yang ditinggalkan oleh perusahaan berupa semak belukar, selanjutnya telah
digunakan oleh sebagian masyarakat musiman untuk memperluas areal kegiatan sebagai
sumber mata pencaharian baik secara menetap maupun secara musiman seperti lahan
penanaman sonor, menangkap ikan, padang penggembalaan ternak kerbau dan sapi
maupun mencari kayu gelam.
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Dampak dari dibangunnya jalan darat menembus rawa gambut tahun 2002, beberapa
wilayah yang biasanya tergenang secara priodik sudah banyak menjadi kering. Kondisi
lahan gambut tersebut, telah menimbulkan keinginan mereka untuk mengembangkan
perkebunan sawit di wilayah rawa gambut ini, berdasarkan atas pengalaman
keberhasilan petani sawit di daerah lahan lain yang mengelola kebun sawit dengan
bekerjasama dengan perusahaan.. Peluang untuk mewujudkan keinginan mereka untuk
bertanam sawit semakin terbuka, dengan adanya peluang untuk bekerjasama dengan
investor yang akan menanamkan investasinya dalam bidang perkebunan sawit di
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Masyarakat juga menyadari berbagai mamfaat maupun bantuan perusahaan yang
ditawarkan kepada pada mereka seperti: terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk di
perusahaan, pengembangan koperasi desa, mendukung pengembangan ekonomi
masyarakat maupun dukungan pengembangan fasilitas sosial lainnya. Namun hal-hal
tersebut diatas belum sepenuhnya di tanggapi secara positif oleh sebagian masyarakat.
Karena banyak pengalaman dan informasi yang mereka peroleh ditempat lain tentang sisi
negatif atas keberadaan perusahaan disuatu desa antara lain, pertama, masyarakat hanya
dijadikan buruh oleh perusahaan, kedua, dalam pola kerjasama tanaman seperti penanaman
acassia sering perusahaan hanya mementingkan dan memprioritaskan mengolah tanaman
yang mereka tanam, sehingga tanaman masyarakat yang siap panen, kadang kala tidak
dibeli perusahaan meskipun telah ada kesepakatan awal amtara masyarakat dengan
perusahaan, ketiga tanaman acasia membutuhkan waktu yang lama untuk dipanen
dibandingkan dengan tanaman sawit yang cepat menghasilkan dan produksinya dapat
diambil secara berkesinambungan.

Kekawatiran mereka atas kehilangan atas pengusaaan lahan tersebut, antara lain telah
melahirkan tuntutan kepada perusahaan memberikan hak status penguasaan dan
penggunaaan lahan seluas 30.000 Ha.

Kasus Kedua
Menurut masyarakat, timbulnya persoalan konflik penetapan tata batas kecamatan anatara
kecamatan Pampangan dan kecamatan Air Sugihan, karena mereka menolak atas kebijakan
pemerintah berkaitan dengan penetapan batas kecamatan antara Kecamatan Pampangan
dan Kecamatan Air Sugihan di Sungai Penyabungan. Menurut mereka, tata batas
kecamatan ini seharusnya di Sungai Baung. Selain itu, penetapan tata batas kedua
kecamatan ini berakibat langsung terhadap tata letak batas desa mereka dengan desa
Bukit Batu yang merupakan bagian Kecamatan Ait Sugihan.

Dasar pertimbangan penolakan masyarakat berkaitan dengan penetapan tata letak batas
kecamatan kepada pemerintah adalah:

1. Kebijakan penetapan tata batas kecamatan yang ditetapkan pada tahun 1996, baru
mereka ketahui pada tanggal 13 Juli 2005, ketika Asisten I menegaskan bahwa batas
kecamatan di Sungai Panyabungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, Nomor 44 Tahun 1996, tanggal 4 Juli 1996 tentang Pembentukan 9
(sembilan) kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir,
Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I, Sumatera Selatan.
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2. Masyarakat desa Riding tidak diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan
tentang penetapan tata batas kecamatan tersebut.

3. Menurut Kepala Desa, selama ini tidak ada penolakan atau keberatan pemerintah
kecamatan maupun Kabupaten, ketika penduduk yang bermukim disepanjang sungai
Panyabungan sampai ke Sungai Baung di wilayah dusun III mengikuti berbagai
kegiatan dibawah admistrasi desa Riding antara lain; Sensus Penduduk tahun 2000,
Pendaftaran Pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) tahun 2003, Pemilu
legislatif dan Presiden tahun 2004 dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Riding tahun
2005.

4. Menurut Mantan Kepala Desa dan Kepala Desa , pada tahun 1999 Pemerintahan Desa
Riding telah pernah mohon ketetapan yang jelas batas wilayah desa Riding, Kecamatan
Pampangan dengan kecamatan Air Sugihan kepada DPRD Tingkat II OKI melalui
surat tanggal 21 Juni 1999, Nomor: 83/KD-RD/VI-1999 dan tembusan kepada Bupati,
Pembantu Gubernur dan Camat Pampangan, namun tidak ada tanggapan dan balasan
surat secara resmi.

5. Secara histori, wilayah kecamatan Air Sugihan dulunya merupakan bahagian dari
dusun Riding, Marga Pangkalan Lampam pada saat pemerintahan Marga. Kemudian
beberapa bagian wilayah ini diberikan sebagai lokasi penempatan pemukiman
transmigrasi pada tahun 1970 an. Pada saat diberlakunya Pemerintahan Desa di
Propinsi Sumatera Selatan, wilayah ini masih merupakan bagian dari Desa Riding,
Kecamatan Pampangan. Secara bertahap, sesuai dengan perkembangan jumlah
penduduk di daerah transmigrasi, pemerintah daerah meningkatkan status sebagian
wilayah ini menjadi Kecamatan Perwakilan Air Sugihan dan terakhir sebagai
Kecamatan Air Sugihan. Perubahan status ini, wilayah luas desa Riding secara
bertahap luas desa Riding ini semakin berkurang, sedangkan luas lahan darat yang
dimiliki desa juga terbatas untuk dikembangkan.

B. PT. Bumi Mekar Hijau
Persepsi dari PT. Bumi Mekar Hijau diperoleh dari hasil diskusi dengan staff perusahaan
(Forest Protection Department) yang mewakili pihak PT Bumi Mekar Hijau. PT.BMH
merupakan bahagian dari manajemen SBA Wood yang diringkaskan sebagai berikut:

Kasus Pertama.
Konflik yang terjadi dengan masyarakat Riding merupakan suatu kesalah-pahaman
masyarakat tentang batas areal kerja perusahaan dengan lahan masyarakat desa Riding.
Menurut wakil perusahaan, perusahaan tidak pernah mengambil tanah masyarakat di desa
Riding untuk kepentingan perusahaan, tetapi mereka hanya mengelola lahan di wilayah ini
sesuai dengan batas-batas areal kerja berdasarkan izin konsesi yang telah ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan mereka peroleh, berdasarkan
sebagai pemenang tender pengelolaan hutan tanaman pada kawasan bekas Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak diperpanjang izin pengoperasiannya. Pengukuran
lapangan yang sedang mereka kerjakan saat ini termasuk di kawasan desa Riding
merupakan bagian dari penataan batas areal kerja perusahaan. Namun kegiatan ini
pengukuran dan pemerataan tersebut, terpaksa mereka hentikan sementara, ketika
masyarakat Riding memprotes kegiatan pengukuran tersebut.
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Beberapa waktu yang lalu, sejumlah masyarakat desa Riding pernah melakukan
demonstrasi di areal pembibitan perusahaan di areal Sungai Biyuku dan menimbulkan
kerugian material pada perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan tidak memperpanjang
persoalan tersebut dan tetap melakukan musyawarah sebagai upaya penyelesaian kasus
dengan melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah
Kabupaten. Namun, konflik tata batas areal perusahaan ini semakin rumit, karena konflik
ini telah berkembang dengan munculnya kasus tata batas kecamatanan. Secara tidak
langsung, konflik tata batas kecamatan ini juga mempengaruhi kelancaran penyelesaian
konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan maupun memperlambat kegiatan
perusahaan lainnya, seperti pada saat perusahaan melakukan penyelesaian pengukuran dan
penataan batas lahan.

Menanggapi tuntutan masyarakat, agar perusahaan memberikan hak pengelolaan tanah
seluas 30.000 Ha kepada masyarakat, tidak banyak komentar yang mereka berikan
bagaimana keputusan dari manajemen perusahaan. Namun mereka menambahkan, sesuai
dengan kebijakan Departemen Kehutanan perusahaan tidak berhak mengalihkan izin
penguasaaan hutan konsesi ini tanpa persetujuan Departemen Kehutanan. Disamping itu
sampai sekarang belum ada pengukuran dan pemetaan di lapangan, sehingga berapa luas
lahan yang tersedia di kawasan Dusun III ataupun apakah lahan yang tersedia di desa
Riding mencapai seluas 30.000 Ha tersebut masih belum jelas.

Keinginan masyarakat untuk merencanakan penggunaan lahan di wilayah tersebut
ditanami dengan kelapa sawit merupakan suatu hal yang wajar. Namun perusahaan tidak
mempunyai kewenangan untuk merubah jenis tanaman di areal perusahaan dengan
tanaman sawit sesuai dengan ketentuan Departemen Kehutanan. Meskipun group
perusahaan ini juga mempunyai berbagai perusahaan lainnya yang telah berpengalaman
mengelola perkebunan sawit.

Kasus kedua,
Berkaitan dengan konflik tentang tata batas kecamatan tidak banyak komentar yang
mereka berikan. Namun mereka menambahkan bahwa munculnya konflik tentang
perbedaan tata batas kecamatan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap berbagai
kegiatan perusahaan di wilayah Riding seperti penyelesaian pengukuran dan penataan
batas lahan perusahaan. Karena masyarakat desa Riding, menghubungkan konflik
perbedaan tata letak batas desa antara desa Riding dengan Desa Bukit Batu dengan
kegiatan perusahaan. Mereka berharap, berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dalam
waktu dekat dengan hasil yang dapat diterima secara baik dan bijaksana oleh semua
pihak..

C. Dinas Kehutanan, Kabupaten Ogan Komering Ilir
Persepsi dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diperoleh dari diskusi dengan
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten OKI.

Kasus Pertama.
Kepala Dinas Kehutanan mengakui sedang terjadi konflik tata letak batas antara
masyarakat desa Riding dengan perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau. Selanjutnya, Kepala
Dinas menambahkan, secara dejure PT.Bumi Mekar Hijau telah mengantongi izin
pengelolaan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan. Kebijakan Departemen
Kehutanan memberikan pengelolaan kawasan hutan kepada perusahaan, selain manfaat
bagi perusahaan sendiri, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat disekitar
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kawasan, merehabilitasi lahan bekas HPH yang tidak produktif maupun secara tidak
langsung membantu mengurangi terjadinya kebakaran hutan di lahan gambut seperti di
desa Riding.

Berkaitan dengan tuntutan masyarakat terhadap areal seluas 30.000 Ha atau kemungkinan
meminta alih fungsi lahan pada wilayah konflik tersebut, Kepala Dinas menjelaskan
bahwa pelepasan atau perubahan kawasan hutan menjadi kawasan non kehutanan bukan
wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten, tetapi merupakan kewenangan Departemen
Kehutanan untuk memutuskannya. Departemen kehutanan telah mempunyai berbagai
perangkat kriteria dan prosedur untuk menentukan, kawasan hutan mana saja yang dapat
dilepaskan menjadi kawasan non hutan. Departemen Kehutanan biasanya akan membentuk
team khusus untuk melakukan kajian sesuai dengan berbagai persyaratan, aturan dan
prosedur untuk menilai kawasan hutan tersebut. Laporan dari hasil penilaian ini, nantinya
sebagai bahan pertimbangan bagi Departemen Kehutanan untuk memutuskan, apakah
kawasan hutan tersebut layak untuk dijadikan sebagai kawasan non hutan atau tetap
merupakan kawasan hutan. Proses dan prosedur ini biasanya memerlukan waktu yang
cukup lama.

Selain itu, Kepala Dinas juga belum dapat memastikan berkaitan dengan dimana saja batas
kawasan konflik antara perusahaan dengan masyarakat desa Riding, apakah mencakup
keseluruhan desa atau sebagian dusun di desa Riding.

Kasus Kedua,
Mengenai penolakan masyarakat Desa Riding berkaitan dengan penetapan tata-batas
kecamatan, Kepala Dinas Kehutanan tidak banyak memberikan komentar, karena
persoalan yang berkaitan dengan tata batas kecamatan atau desa merupakan wewenang
Bagian Tata Pemerintahan bukan merupakan wewenang Dinas Kehutanan.

3.4. Upaya Dan Proses Penyelesaian Konflik

Sampai saat ini kedua kasus konflik ini sedang berlanjut. Pendekatan yang dilakukan oleh
masyarakat dan perusahaan dengan cara bermusyawarah. Musyarawah antara wakil-wakil
masyarakat dan perusahaan telah berlangsung beberapa kali pertemuan yang difasilitasi
oleh pemerintah kecamatan maupun instansi terkait di tingkat Kabupaten. Namun
penyelesaian konflik tanah diantara masyarakat dengan perusahaan tidak sepenuhnya
berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh karena fokus konflik telah bergeser kearah konflik
penetapan tata batas kecamatan antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten. Sehingga
peran Pemerintah Kabupaten yang diharapkan semula sebagai fasilitator untuk
penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat ini tidak dapat berfungsi
sepenuhnya, karena masyarakat juga mempunyai konflik dengan pemerintah tentang
penetapan tata batas kecamatan.

Alternatif lain yang sedang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka proses penyelesaian
penetapan tata batas kecamatan ini dengan membawa persoalan ini ketangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mereka berharap komisi
DPRD yang berkaitan dengan konflik lahan, untuk dapat menjembatani keluhan dan
tuntutan mereka terhadap perusahaan ataupun pemerintah kabupaten..
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BAB IV. KONTEKS OPERASIONAL: TANTANGAN DAN
PELUANG PENCAPAIAN RESOLUSI KONFLIK

Konflik lahan yang sedang berlanjut di Riding merupakan suatu konflik multi dimensi
berkaitan dengan perebutan status penguasaan atas tanah dan penggunaan sumber daya
alam sebagai dampak lain dari pengimplementasian kebijakan publik dari pemanfaatan
kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan dan kebijakan pemekaran wilayah oleh
Departemen Dalam Negeri pada level wilayah pedesaan. Konflik lahan ini berkaitan
dengan permasalahan faktor kewilayahan dengan para pelaku yang terkait secara langsung
dengan hak status penguasaan atas tanah dan penggunaan lahan di wilayah tersebut.

Secara konsep kewilayahan, wilayah Indonesia terbagi habis secara langsung berdasarkan
wilayah administrasi pemerintahan desa. Namun, pembagian fungsi wilayah-wilayah di
sektor kehutanan tidak mengikuti secara penuh batas-batas administrasi pemerintahan.
Sehingga sering terjadi konflik-konflik lahan antara berbagai pihak berkepentingan pada
sektor kehutanan, sekaligus terkait dengan persoalan wilayah berdasarkan administrasi
pemerintahan desa pada tingkat lapangan.

Kasus konflik lahan di desa Riding ini membuktikan hal tersebut, bermula dari konflik
lahan yang berkaitan antara masyarakat dengan perusahaan yang bergerak dengan
pemanfaatan hutan tanaman, kemudian konflik ini semakin berkembang dengan
menimbulkan konflik baru tentang perbedaan penafsiran tata-letak batas desa atau
kecamatan.

Terlepas dari persoalan ekologi, paradigma pemanfaatan kawasan hutan pada era paska
Hutan Tanaman Industri, bagaimana pembangunan hutan tanaman ini ”bebas atau minimal
konflik” dalam jangka panjang antara perusahaan hutan tanaman dengan masyarakat di
sekitar kawasan, sehingga diharapkan kondisi tersebut dapat memberikan berbagai manfaat
secara social dan ekonomi baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi masyarakat yang
tinggal di sekitar kawasan perusahaan. Departemen Kehutanan telah menetapkan berbagai
aturan dan ketentuan yang mengikat perusahaan untuk mencapai kondisi tersebut seperti
Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor:SK.101/Menhut-II/2004, tanggal 24 Maret 2004
tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri
Pulp dan Kertas maupun Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor: SK.338/Menhut-II/2004
tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman pada PT.Bumi
Mekar Hijau. Kasus desa Riding ini, dapat dipandang sebagai bentuk pembelajaran dari
pengimplementasi paradigma tersebut di tingkat lapangan.

Kebijakan publik tentang pemekaran kecamatan bukan hanya membawa berbagai dampak
positif terhadap masyarakat desa di kecamatan baru antara lain: untuk mempercepat
kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan (kecamatan) kepada masyarakat,
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan memacu pemerataan dan hasil
pengembangan pembangunan bagi masyarakat. Namun pemekaran kecamatan juga
menyimpan persoalan lain seperti kasus ketidak jelasan tata letak batas diantara desa yang
dijadikan sebagai batas langsung antara wilayah kedua kecamatan. Kasus pemekaran
kecamatan Air Sugihan membuktikan hal tersebut, dengan mencuatnya gugatan
masyarakat desa Riding terhadap Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang
perbedaan penafsiran tata letak batas kecamatan antara kecamatan Pampangan dan
kecamatan Air Sugihan, yang secara langsung merupakan tata batas desa Riding dengan
desa Bukit Batu yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan Air Sugihan.
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Penyelesaian kedua konflik ini perlu dilakukan secara menyeluruh untuk meminimalkan
terjadinya konflik sosial berkepanjangan. Meskipun negosiasi-negosiasi yang dilakukan
oleh semua pihak yang terlibat konflik belum ada titik temu penyelesaiannya. Satu diantara
faktor yang memperlambat proses penyelesaian konflik adalah kurang konsistennya para
pihak terlibat konflik untuk menindak lanjuti setiap hasil dari kesepakatan pada berbagai
pertemuan seperti yang disajikan pada tabel kronologis kegiatan sebelumnya.

Berdasarkan pemetaan konflik terbuka yang sedang berlangsung di desa Riding mencakup
2 aspek kunci yang saling berkaitan, yang perlu diperhitungkan dalam penyelesaian konflik
sebagai berikut:

1. Para Pihak terkait,
Pada saat ini, para pihak terkait yang terlibat secara langsung dengan konflik terbuka
adalah masyarakat desa Riding, Perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau dan Pemerintah
Ogan Komering Ilir. Selain itu, sulit diramalkan bagaimana posisi masyarakat Desa
Bukit Batu, kecamatan Air Sugihan terhadap konflik ini. Karena saat ini, desa Bukit
Batu ini lebih memilih bersifat diam dan mengikuti sementara kebijakan pemerintah
OKI, yang menolak tuntutan masyarakat desa Riding. Namun tidak tertutup
kemungkinan desa ini berpotensi terlibat secara langsung dengan konflik terbuka
dengan desa Riding, Perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau maupun dengan Pemerintah
OKI, jika kesepakatan yang dihasilkan nantinya, akan mengganggu keutuhan luas desa
mereka. Hal ini disebabkan oleh karena, sebagian dusun Bukit Batu juga terjadi
tumpang tindih atau berada di wilayah dusun III, desa Riding.

2. Wilayah konflik di dusun III.
Sebagai dampak tidak jelasnya tata letak batas antara lahan masyarakat di dusun III
dengan areal kerja perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau sampai saat ini, sulit di ramalkan
wilayah-wilayah mana saja yang kemungkinan terjadi tumpang tindih di lapangan.
Berpedoman pada isu yang berkembang di tengah masyarakat, hampir keseluruhan
dusun III ini merupakan kemungkinan besar terjadi tumpah tindih antara areal
perusahaan dengan lahan masyarakat dusun III, desa Riding menurut versi masyarakat
desa Riding atau sebagian wilayah areal kerja perusahaan juga kemungkinan tumpang
tindih dengan sebagian dusun, desa Bukit Batu berdasarkan administrasi pemerintahan.

Tantangan dan peluang dalam operasional pencapaian penyelesaian konflik
antara lain sebagai berikut:

4.1. Memperjelas tata letak batas lahan masyarakat dengan areal perusahaan

Ketidak jelasan tata letak batas antara lahan masyarakat dengan areal kerja perusahaan
merupakan satu faktor penghambat dalam proses negosiasi, karena masing-masing pihak
yang terkait dengan konflik belum dapat menunjukkan secara konkrit dilapangan, dimana
saja posisi tata letak batas antara lahan masyarakat dengan perusahaan, maupun berapa
luas lahan yang kemungkinan terjadi konflik tumpang tindih lahan.

Dampak ketidak jelasan tata letak batas dilapangan ini telah menimbulkan berbagai isu di
tengah masyarakat yang semakin memperburuk situasi konflik di tingkat lapangan. Isu
yang berkembang di tengah masyarakat terpilah antara pendapat yang menyatakan bahwa
areal perusahaan mencakup keseluruhan areal gambut di dusun III dengan pendapat
wilayah konflik hanya mencakup sebagian wilayah dusun III (dari Sungai Panyabungan
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ke arah kecamatan Air Sugihan). Perbedaan persepsi diantara masyarakat pada umumnya
bermuara terhadap satu kepentingan bersama yaitu keresahan dan kekawatiran mereka atas
“kehilangan keseluruhan status hak penguasaan atas tanah dan penggunaaan sumber daya
alam” yang telah mereka gunakan sebagai areal pemukiman maupun sumber mata
pencaharian

Pemetaan lapangan merupakan alternative sebagai bahan negosiasi dalam mencapai suatu
kesepakatan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemetaan adalah bagaimana
caranya mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk
menentukan tata letak titik- titik pengukuran maupun kebutuhan atas ketersediaan tenaga,
peralatan dan biaya sebagai konsekuensi kegiatan pemetaan lapangan.

Pengukuran yang sedang dilakukan oleh perusahaan sendiri di sebagian wilayah dusun III
ini, berkemungkinan besar hasil pengukuran dan pemetaan ini akan dapat membantu
memperjelas tata batas lahan antara areal kerja perusahaan dengan lahan masyarakat.
Namun, kurang cukupnya koordinasi antara perusahaan dengan masyarakat dalam proses
pengukuran, kegiatan pengukuran ini dihentikan sementara oleh perusahaan, karena
diprotes oleh masyarakat. Disamping itu, Kelompok Kerja III, MSF Kabupaten OKI
bersama team teknis desa Riding sedang mempersiapkan pengukuran dan pemetaan tata
letak batas desa Riding sebagai bagian kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa secara
partisipatif di desa Riding. Kombinasi kegiatan pengukuran dengan perusahaan merupakan
peluang untuk bekerjasama melakukan pengukuran dan pemetaan ruang secara konkrit dan
terpadu.

4.2 . Penyelesaian tumpang tindih lahan masyarakat di dalam areal perusahaan

Kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara lahan masyarakat dengan areal kerja
perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau tidak dapat dihindarkan. Besar kemungkinan ini dapat
terjadi, oleh karena pada beberapa wilayah di dusun III yang dipersengketakan ini, telah
banyak digunakan oleh masyarakat untuk areal pemukiman penduduk yang tersebar dan
terkelompok pada beberapa lokasi di sepanjang berbagai aliran sungai, maupun lahan-
lahan yang telah dikelola oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian baik secara
menetap maupun secara musiman seperti menangkap ikan, padang penggembalaan ternak,
penanaman padi pada musim sonor maupun pengambilan kayu gelam. Selain itu, seorang
penduduk telah memulai menanam sawit dengan luas areal sekitar 1-2 Ha. Berbagai
kondisi lapangan ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses
dan dinamika penyelesaian konflik berkaitan dengan pengalihan status hak penguasaan
dan penggunaan lahan.

Persoalan yang dihadapi dalam penyelesaian konflik atas tumpang tindih lahan saat ini
adalah masih belum ada tersedia data-data pendukung dan informasi yang lengkap
berkaitan dengan kondisi lapangan. Informasi penting sebagai bahan diskusi untuk
membahas berbagai alternatif penyelesaian atas konflik tumpang- tindih lahan seperti:
berapa jumlah luas lahan yang kemungkinan terjadi tumpang tindih, dan dimana saja
lokasinya maupun berapa jumlah penduduk yang lahannya berada didalam areal kerja
perusahaan atau kemungkinan terjadi tumpang tindih lahan.

Alternatif dan konsekuensi pengalihan hak status penguasaan penggunaan lahan seperti
kompensasi maupun pengelolaan lahan secara bersama perlu dipertimbangkan secara
cermat berdasarkan peraturan untuk meminimalkan kemungkinan resiko konflik baru.
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4.3. Mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap hak pengelolaan lahan seluas
30.000 Ha

Terlepas dari besaran luas lahan yang dituntut oleh masyarakat tersebut, tuntutan tersebut
dapat dipandang sebagai suatu hal yang positif dan merupakan suatu peluang untuk
mempersempit kesenjangan komunikasi dalam proses bernegosiasi antara perusahaan
dengan masyarakat.

Secara substansi, masyarakat tidak menolak keberadaan PT.Bumi Mekar Hijau di desa
mereka dengan adanya tuntutan masyarakat meminta hak pengelolaan seluas 30.000 Ha
kepada perusahaan. Tuntutan masyarakat atas hak pengelolaan lahan seluas 30.000 Ha
tersebut, dapat dipandang sebagai suatu bentuk tawaran dari masyarakat dalam upaya
proses penyelesaian konflik tanah. Tuntutan atau tawaran tersebut merupakan pintu masuk
bagi perusahaan sebagai basis untuk mengintensifkan negosiasi dengan berbagai tawaran
alternatif lain dalam upaya penyelesaian konflik (resolusi konflik) seperti; pola kerjasama
membangun kebun dengan masyarakat maupun alternatif penyelesaian tumpang tindih
lahan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kebijakan Depertemen
Kehutanan Namun sampai saat ini, manajemen PT. Bumi Mekar Hijau belum ada
menyampaikan suatu keputusan secara terbuka untuk menanggapi dan mengakomodasi
atas tawaran masyarakat tersebut.

Besaran angka sejumlah luas lahan yang dituntut oleh masyarakat tersebut juga
menimbulkan pertanyaan antara lain: apakah lahan seluas 30.000 Ha cukup tersedia di
desa Riding, karena saat ini berapa luas lahan dusun III ini secara riil masih belum jelas
dilapangan. Selain itu, apakah perusahaan bersedia melepaskan sepenuhnya sebagian areal
kerja mereka untuk dikelola oleh masyarakat. Pertanyaan dan komentar tersebut masih
perlu diperjelas, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi proses negosiasi maupun
berbagai alternatif bentuk penyelesaiannnya.

Tuntutan masyarakat ini seluas lahan 30.000 Ha, kepada perusahaan “tidak tertutup
kemungkinan bagian dari strategi masyarakat untuk mengantisipasi kehilangan sejumlah
besar keseluruhan luas lahan atau sebagian luas lahan di dusun III yang secara
langsung mengurangi luas desa secara drastis pada waktu bersamaan ” sebagai dampak
kekawatiran atas peluang keberhasilan penyelesaian konflik dengan perusahaan maupun
atas tuntutan mereka terhadap Pemerintah Kabupaten untuk merevisi tata letak batas
kecamatan.

4.4. Membangun kesamaan pemahaman tentang penggunaan lahan di wilayah
konflik

Perbedaan persepsi tentang bentuk penggunaan lahan merupakan salah satu faktor
penghambat dalam upaya penyelesaian konflik. Disatu pihak masyarakat berkeinginan
mengembangkan tanaman sawit di kawasan gambut. Namun keinginan masyarakat
tersebut akan sulit terlaksana sepanjang lahan akan mereka pergunakan tersebut berada
pada areal perusahaan.

4. 5. Revisi atau konsekwen menegakkan kebijakan

Kebijakan publik tentang pemekaran kecamatan bukan hanya membawa berbagai dampak
positif terhadap masyarakat desa di kecamatan baru antara lain: untuk mempercepat
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kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan (kecamatan) kepada masyarakat,
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan memacu pemerataan dan hasil
pengembangan pembangunan bagi masyarakat. Namun pemekaran kecamatan juga
menyimpan persoalan lain seperti kasus ketidak jelasan tata letak batas diantara desa yang
dijadikan sebagai batas langsung antara wilayah kedua kecamatan. Kasus pemekaran
kecamatan Air Sugihan membuktikan hal tersebut, dengan mencuatnya gugatan
masyarakat desa Riding terhadap Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang
perbedaan penafsiran tata letak batas kecamatan antara kecamatan Pampangan dan
kecamatan Air Sugihan, yang secara langsung merupakan tata batas desa Riding dengan
desa Bukit Batu yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan Air Sugihan.

Penolakan masyarakat terhadap penetapan tata batas kecamatan merupakan dampak lain
dari kebijakan pemerintah masa lampau tentang pemekaran wilayah. Konsekuensi dari
kebijakan tersebut telah menimbulkan tumpang tindih sebagian wilayah dusun di antara
desa Riding dengan desa Bukit Batu secara admimistrasi pemerintahan.

Penyelesaian kasus penetapan tata-letak batas kecamatan/desa ini, pemerintah kabupaten
dihadapkan atas dua pilihan yakni merevisi atau konsekwen menegakkan kebijakan.
Namun, apapun setiap pilihan tersebut yang akan diputuskan oleh pemerintah kabupaten
nantinya, akan tetap mengandung resiko. Kemungkinan resiko dari setiap tersebut adalah:

 Pilihan pertama dengan tetap mempertahankan tata letak batas kecamatan di Sungai
Panyabungan, berarti pemerintah kabupaten mengambil resiko dengan memelihara
konflik yang berkepanjangan dengan Desa Riding. Selain itu, tidak tertutup
kemungkinan konflik ini berpotensial menjadi konflik terbuka antara desa Riding
dengan desa Bukit batu.

 Pilihan kedua, Pemerintah Kabupaten mengambil pilihan untuk menggeser tata letak
batas kecamatan di Sungai Panyabungan. Konsekuensi dari pilihan ini, pemerintah
kabupaten dihadapkan dengan keputusan untuk mengajukan revisi kebijakan atas
perubahan batas kecamatan kepada Pemerintah Pusat, yang memerlukan waktu dan
proses yang cukup panjang untuk memperoleh kepastian diterima atau ditolaknya hasil
pengajuannya tersebut oleh pemerintah pusat. Selain itu, perubahan tentang batas
kecamatan secara tidak langsung akan mengurangi luas sebagian wilayah dusun, Desa
Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan. Hal ini juga tidak tertutup kemungkinan
munculnya tuntutan baru dari desa Bukit batu terhadap pemerintah.

 Selain kedua pilihan tersebut perlu dipertimbangkan bentuk alternatif lain dengan
mengkaji kemungkinan “kerjasama antar desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan
lahan secara bersama” pada wilayah konflik dengan memperhatikan berbagai
komponen kewilayahan sosial, ekonomi maupun lainnya dengan basis saling
menguntungkan dan kajian-kajian kemungkinan resiko konflik.

Namun, besar atau kecilnya kemungkinan terjadinya resiko konflik, Desa Bukit Batu
berperan besar dalam proses penyelesaian konflik tata batas desa/kecamatan.
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V. RINGKASAN TEMUAN DAN REKOMENDASI

Ringkasan temuan

1. Konflik terbuka yang sedang terjadi di desa Riding merupakan dua kasus yang unik
berkaitan dengan “tumpang tindih status hak penguasaan dan penggunaan sumber daya
alam” di areal lahan gambut. Kedua kasus ini saling berkaitan dan terjadi pada waktu
hampir bersamaan dan pihak-pihak yang terkait berbeda antara satu kasus dengan
kasus lainnya, namun objek wilayah konflik kedua kasus ini terletak pada sebagian
areal yang sama di areal lahan gambut, di dusun III, desa Riding.

2. Kasus pertama, berkaitan dengan tumpang tindih status hak penguasaan dan
penggunaan lahan, dengan pihak terkait antara masyarakat desa dengan perusahaan PT.
Bumi Mekar Hijau (SBA Group). Permasalahan konflik, berawal dengan mulai
beroperasinya PT.Bumi Mekar Hijau diwilayah dusun III desa Riding pada awal tahun
2003, yang menimbulkan perbedaan kepentingan dan penafsiran berkaitan dengan
status penguasaan dan penggunaan lahan. .

3. Kasus kedua, merupakan konflik terbuka antara masyarakat desa Riding dengan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan dengan penolakan masyarakat
terhadap kebijakan pemerintah masa lampau berkaitan dengan penetapan tata batas
kecamatan pada pemekaran wilayah kecamatan tahun 1996, dan baru terungkap pada
saat ini sebagai dampak dari kasus konflik antara perusahaan dengan masyarakat..

4. Pada areal-areal tertentu di wilayah konflik ini, telah digunakan oleh masyarakat untuk
pemukiman penduduk dan sebagai sumber mata pencaharian secara menetap dan
musiman, dengan kegiatan menangkap ikan, padang penggembalaan kerbau rawa,
mencari kayu gelam dan areal penanaman padi sonor secara musiman pada musim
kemarau panjang.

5. Sebagian besar wilayah konflik di dusun III ini merupakan wilayah tumpang tindih
antara lahan masyarakat desa Riding dengan perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau dan
di dalam sebagian areal tersebut, juga merupakan wilayah tumpang tindih dusun antara
desa Bukit Batu, kecamatan Air Sugihan dengan dusun III, Desa Riding.

6. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi awal tentang kebijakan publik terutama
kepada masyarakat lokal yang langsung terkait dengan dampak kebijakan tersebut
telah memperbesar resiko konflik.

7. Kurang konsistennya pihak-pihak yang terkait konflik untuk menindak lanjuti setiap
kesepakatan hasil pertemuan.

8. Aspek kunci yang melatari penolakan masyarakat desa Riding terhadap kedua kasus ini
adalah “kekawatiran kehilangan hak status penguasaan dan penggunaan tanah” pada
waktu bersamaan yang mencakup hampir keseluruhan satu dusun di areal gambut
yang merupakan sumber mata pencaharian sebagian masyarakat desa Riding dan lahan
cadangan desa”.

9. Berbagai faktor pendorong yang melatari tuntutan masyarakat desa Riding terhadap
kedua kasus tersebut diatas adalah: 1). Secara histori, masyarakat mengakui
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kepemilikan lahan-lahan menjadi objek persengketaan tersebut merupakan hak
penguasaan lahan mereka secara adat. 2). Luas wilayah desa Riding akan berkurang
secara drastis pada waktu bersamaan akibat beroperasinya perusahaan di desa mereka
dan dampak kebijakan penetapan tata letak batas kecamatan, 3). Sumber mata
pencaharian masyarakat di lahan gambut akan hilang disebabkan tertutupnya akses,
kontrol dan penggunaan lahan di rawa gambut yang telah mereka kelola selama ini,
4). Lahan darat yang dimiliki desa semakin langka dan terbatas luasnya untuk
dikembangkan sebagai pemukiman maupun untuk pengembangan sumber mata
pencaharian di bidang pertanian lainnya, 5). Harapan masyarakat untuk menggunakan
lahan tersebut untuk perkebunan sawit akan sulit terrealiasasi.

10. Tantangan dan peluang pencapaian penyelesaian konflik dalam konteks operasional
adalah : 1. Memperjelas tata batas antara lahan masyarakat dengan perusahaan, 2.)
Kesepakatan penyelesaian status lahan yang tumpang tindih di lapangan, 3).
Mengakomodasi tuntutan masyarakat atas penggunaan lahan seluas 30.000 Ha dan 4).
Revisi atau menegakkan kebijakan tentang batas kecamatan

REKOMENDASI.

Penyelesaian konflik tata batas kecamatan/desa antara masyarakat dengan pemerintah
maupun konflik batas areal kerja antara Perusahaan HTI PT.Bumi Mekar Hijau, perlu
dilakukan secara menyeluruh untuk meminimalkan terjadinya konflik sosial pengelolaan
sumber daya alam secara berkelanjutan. Negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh semua
pihak yang terlibat konflik belum ada titik temu penyelesaiannya sampai laporan ini
disiapkan. Oleh karena itu, peran pihak ketiga sebagai mediator perlu dipertimbangkan
dalam proses penyelesaian konflik.

Konflik tata batas yang sedang terjadi di desa Riding, bukan merupakan wewenang atau
tanggung jawab penuh dari proyek SSFFMP untuk penyelesaian konflik secara tuntas.
Namun Proyek SSFFMP bersama Multi Stakeholder Forum, dapat memainkan peran
dengan memprakarsai dan memfasilitasi berbagai pertemuan dengan pihak-pihak yang
terlibat konflik untuk membantu proses menemukan titik temu penyelesaian konflik yang
dapat diterima oleh semua pihak. Keterlibatan Proyek SSFFMP perlu dipertimbangkan
sebagai mediator dengan alasan: Pertama, desa Riding merupakan desa prioritas yang
telah dibina secara intensif di tingkat lapangan dengan berbagai komponen proyek sejak
tahun 2004. Kedua, masyarakat desa menganggap proyek SSFFMP “bersifat netral”
terutama dalam memandang “secara jernih” persoalan konflik hak penguasaan lahan dan
tata batas yang sedang berkembang. Ketiga, masyarakat desa merasa menghadapi
kebuntuan, terutama ketika berhadapan dengan pemerintah kabupaten OKI, yang secara
tegas mengamankan kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan batas antara kecamatan
Pampangan dan kecamatan Air Sugihan di Sungai Panyabungan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 44 tahun 1996.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dalam
penyelesaian konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ini antara lain:

1. Pertemuan-pertemuan pihak-pihak yang terlibat konflik yang difasilitasi oleh “pihak
netral” atau SSFFMP.
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Peran SSFFMP yang diharapkan dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara
masyarakat desa dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT Bumi Mekar Hijau
dan Wakil-wakil Pemerintahan OKI antara lain:

 Membahas tuntas secara bersama tuntutan, argumen-argumen dan keberatan
pihak-pihak yang terlibat konflik sebagai bahan pertimbangan dalam proses
mencapai suatu kesepakatan penyelesaian konflik yang saling menguntungkan.

 Menganilisis dan merumuskan berbagai alternatif penyelesaian konflik yang
dapat diterima oleh semua pihak, seperti pengelolaan lahan bersama (Co-
management..

 Merumuskan dan menyepakati program-program dan kegiatan paska konflik.
Perencanaan kegiatan paska konflik sebagai proses kesepakatan bekerjasama
untuk mengantisipasi dan menghindarkan terjadinya konflik.

2. Melakukan pengukuran dan pemetaan batas desa Riding dengan desa-desa tetangga
dan batas areal kerja PT.Bumi Mekar Hijau.

Pada saat ini, Komponen Penataan dan Penggunaan Lahan, bidang kelompok kerja
III, Multi- stakeholder Kabupaten Oki, sedang merencanakan untuk melakukan
pengukuran dan pemetaan batas desa Riding dengan desa-desa tetangga, sebagai
bagian program kerja dan tindak lanjut kegiatan “Lokakarya Perencanaan Tata Guna
Lahan Desa” di desa Riding (September 2005). Kegiatan pengukuran dan pemetaan
batas desa akan dilakukan oleh Tim Teknis Penataan Tata Guna Lahan Desa Riding
yang dibantu oleh anggota Pokja III dalam waktu dekat. Berdasarkan situasi konflik
sosial terbuka yang sedang berkembang saat ini, perlu dirumuskan kembali mengenai
strategi dan teknis pelaksanaannya dilapangan. Wilayah yang akan diukur dan
dipetakan di lapangan sebaiknya diperluas dan dilakukan secara menyeluruh termasuk
batas wilayah-wilayah konflik yang dipersengketakan antara masyarakat dengan area
kerja PT. Bumi Mekar Hijau. Konsekuensi dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan
batas desa dan pemetaan wilayah konflik tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan
biaya yang cukup besar dalam teknis pelaksanaannya. Namun mamfaat yang diperoleh
adalah: pertama, jelasnya batas antara desa Riding dengan desa-desa tetangga
dilapangan; kedua, berapa luas dan batas wilayah konflik penguasaan lahan antara
masyarakat dengan perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau terukur dan terpetakan secara
jelas. Hasil pengukuran ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan
negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai dan dalam jangka panjang, hasil pengukuran
dan pemetaan ini diharapkan dapat meminimalkan resiko konflik penguasaan dan
penggunaan lahan di desa Riding masa depan.

Alternatif teknis pengukuran dan pemetaan batas desa Riding dan pengukuran
wilayah konflik dengan PT Bumi Mekar Hijau.
Pengukuran batas desa maupun wilayah konflik dilapangan dapat dilakukan secara
bersamaan atau berkelanjutan. Setiap pilihan teknis pengukuran dan pemetaan di
lapangan akan berdampak terhadap besaran pengalokasian biaya, waktu dan tenaga
yang tersedia.

A. Alternatif pengukuran dan pemetaan batas kecamatan dan desa antara
desa Riding dengan desa tetangga.
 Batas desa menurut versi masyarakat desa Riding, dilakukan oleh Tim Teknis

pengukuran dan pemetaan Riding yang difasilitasi oleh POKJA III, tanpa
melibatkan desa-desa tetangga ataupun staff/wakil kedua kecamatan.
Resiko: Biaya dan kemungkinan penolakan hasilnya tinggi oleh desa tetangga.



Kasus Konflik Multi Dimensi Atas Sumber Daya Alam Dari Desa Riding 39

 Pengukuran batas desa Riding menurut kesepakatan bersama dilakukan oleh
Tim Teknis pengukuran dan pemetaan Riding yang difasilitasi oleh POKJA III,
dengan wakil-wakil desa-desa tetangga dan staff kedua kecamatan disertai tim
yang dibentuk dan disepakati pada pertemuan di desa Riding pada tanggal 9
Mei 2005.
Resiko: Biaya dan kemungkinan hasilnya lebih diterima oleh semua pihak..

B. Alternatif pengukuran dan pemetaan batas areal kerja Perusahaan dengan
desa Riding dengan desa tetangga.
 Pengukuran kawasan areal kerja PT Bumi Mekar Hijau di wilayah desa Riding

menurut perusahaan dan dilakukan oleh “perusahaan sendiri” sesuai dengan
peta izin pemanfaatan hutan produksi yang dikeluarkan oleh Departemen
Kehutanan tanpa mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Resiko: Biaya dan
kemungkinan penolakan hasilnya tinggi oleh masyarakat .

 Pengukuran kawasan areal kerja PT Bumi Mekar Hijau di wilayah desa Riding
sesuai kesepakatan dan dilakukan secara bersama oleh PT Bumi Mekar Hijau,
Tim teknis Desa Riding, Pokja III dan Dinas Kehutananan OKI.
Resiko: Biaya dan kemungkinan hasilnya lebih diterima semua pihak.

3. Penguatan “capacity building” tentang pengelolaan konflik bagi Multi-Stakeholder
terutama Kelompok Kerja III. Keterbatasan sumber daya alam, dan tingginya minat
berbagai investor untuk menanamkan investasi dibidang perkebunan, hutan tanaman
industri maupun sektor ekonomi lainnya, kemungkinan persoalan-persoalan konflik
baru tentang hak penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam akan semakin muncul
kepermukaan sejalan dengan meningkatnya kekritisan masyarakat

4. Mempromosikan dan mendorong Multi Stakeholder Forum di setiap Kabupaten untuk
melakukan kajian-kajian tentang batas-batas wilayah kecamatan maupun desa-desa
yang berpotensi atau menyimpan konflik terutama di wilayah-wilayah prioritas
pengembangan pembangunan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko
dan meminimalkan konflik baik sesama masyarakat maupun bagi para investor,
Pengalaman pada beberapa desa prioritas menunjukkan persoalan perbedaan tata-batas
sering muncul, ketika sumber daya alam diwilayah disekitar perbatasan telah
mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti masuknya investor.

5. Menghimpun dan menyebarkan hasil-hasil penelitian dan studi-studi kasus berbagai
pengelolaan konflik di kawasan hutan di Indonesia kepada Multi-Stakeholder di setiap
kabupaten prioritas sebagai pengalaman berharga. Berbagai dokumen peristiwa dan
dampak konflik antara masyarakat desa dengan pihak-pihak perusahaan perkebunan,
hutan tanaman industri, pertambangan maupun dengan pemerintah di berbagai
belahan wilayah Indonesia telah terdokumentasi dengan baik, dari hasil-hasil
penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga tingkat nasional dan internasional
pada sektor kehutanan.

6. Mendorong MSF di setiap kabupaten untuk lebih meningkatkan komunikasi dan
keterbukaan (transparency) atau mensosialiasikan kepada masyarakat disetiap desa
yang tentang keberadaan kawasan hutan dengan batas-batas yang jelas, maupun
rencana pengelolaan kawasan kehutanan oleh perusahaan HTI, maupun perusahaan
perkebunan, perikanan, pertambangan, yang akan melaksanakan investasi di wilayah
desa sebagai upaya untuk meminimalkan kemungkinan resiko konflik.
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7. Mempromosikan tentang pilihan-pilihan tanaman dan berbagai pola tanam yang sesuai
dengan karateristik spesifik lokasi dan menguntungkan secara ekonomi untuk
dikembangkan oleh masyarakat di daerah rawa selain tanaman sawit.

8. Mempromosikan konsep-konsep pola pengelolaan lahan bersama (Co-management)
antara masyarakat dengan perusahaan yang sesuai dengan budaya lokal.

9. Mendorong dan mempromosikan kepada Kabupaten/MSF di setiap kabupaten untuk
mempetimbangkan peraturan daerah tentang investasi termasuk pola-pola cara-cara
penyelesaian konflik..
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DOKUMENTASI FOTO
DESA RIDING

KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEPTEMBER, 2005



Kasus Konflik Multi Dimensi Atas Sumber Daya Alam Dari Desa Riding 42

Secara tradisi masyarakat Desa Riding melakukan peremajaan tanaman karet
dengan sistem pengendalian api secara terkendali (Dok.Eris/21/9/2005)

Pengembangan tanaman jeruk di lahan darat sering menghadapi kendala dalam
pengendalian hama dan penyakit tanaman (Dok.17/4/2004)
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Kurangnya teknology penanaman padi di lahan gambut, sering menyebabkan
kegagalan dalam berusaha tani dilahan gambut (Doc.15/4/2004)

Beberapa petani telah membanguna fasilitas kandang untuk pemeliharaan
kerbau maupun sapi didaerah rawa gambut (Dok.17/4/2004)
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Dampak pembuatan jalan darat membelah rawa gambut, mempercepat proses
pengeringan rawa gambut pada hutan secunder dan pembuatan kanal
menyebabkan rawan terbakar (Dok.Eris/21/9/2005)

Antar generasi membahas masa depan desa Riding dalam perencanaan tata guna
lahan desa Riding (Dok/17.9/2005)
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Bapak Bunyamin Jemanin, Mantan Kepala Desa Riding secara aktif
memperjelas tentang lokasi pemukiman penduduk di dusun III, desa Ridng dan
penjelesaan tata letak batas desa. (Dok.16/9/2005)

Team Pokja III, dibawah koordinasi Bappeda membahas bersama dengan tokoh
masyarakat tentang tantangan dan peluang masa depan deaa (Dok/16/9/2005)
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Team SSFFMP mendiskusikan tentang konsep panataan ruang desa dan
permasalahannya (Dok.17/09/2005)

Jembatan yang melewati sungai Panyabungan, yang merupakan batas konflik
penetapan tata letak batas kecamatan antara Kecamatan Pampangan dengan
Kecamatan Aior Sugihan (Dok.17/9/2004)
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