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I.I.I.I. PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

 

 

A. Latar Belakang. 

 

 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja 

merupakan bagian dari Tahura Bukit Soeharto (Taman Hutan Raya 

Bukit Soeharto) yang sebelumnya merupakan kawasan Hutan Lindung. 

Sebelum ditetapkan menjadi hutan lindung sebenarnya sudah ada 

masyarakat yang tinggal dan berladang di sekitarnya.  

Hutan Penelitian Samboja pada awalnya memiliki luas 504 ha, 

kemudian bertambah luasan menjadi 3504 ha setelah ada SK.Menhut : 

No.290/Kpts-II/1991, kemudian dikukuhkan sebagai Kawasan Hutan 

Dengan Tujuan Khusus Samboja (KHDTK Samboja) dengan SK. Menhut 

: No.201/Menhut-II/2004. Sejarah awal luas hutan tersebut hanya 504 

ha, hal ini berdasar SK Menteri Pertanian : No. 23/Kpts/Um/II/1979. 

Perubahan luasan dilakukan dengan alasan perlunya pengembangan 

kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan  karena areal hutan 

tersebut telah memenuhi syarat sebagai tempat penelitian dan 

pengembangan.  

 Kawasan ini mulai mendapat berbagai masalah sejak keluarnya 

SK.Menhut : No.290/Kpts-II/1991 tentang perluasan lahan penelitian 

untuk kehutanan 3000 ha, hingga muncul ancaman berupa perambahan, 

penebangan liar dan konflik lahan antara wanariset dengan masyarakat 

yang memiliki lahan di dalam kawasan, keadaan seperti terus terjadi 

dan sampai sekarang belum bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, 

akibatnya kelestarian hutan (KHDTK Samboja) bisa terganggu. 

Ancaman itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan tapi 

juga oleh orang yang berada di luar Kelurahan Sungai Merdeka. 

Keinginan untuk menyelesaikan masalah mulai muncul beberapa tahun 

terakhir, hal ini tergambar kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 

pihak pemerintah sendiri. Sedangkan dari masyarakat sendiri juga 

muncul keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut dari hasil PRA  
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(Participatory Rural Appraisal) Kelurahan Sungai Merdeka yang 

dilakukan tahun 2006 lalu.  

Kalau pola pendekatan ke masyarakat  selama ini lebih banyak 

dilakukan melalui jalur hukum dan belum banyak dilakukan secara 

serius  dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat 

sekitar kawasan hutan. Maka sangatlah baik dengan kondisi ketika dua 

pihak sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara berdialog dan mengetahui apa keinginan kedua belah pihak 

yang berkonflik. 

Konflik ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, oleh karena itu 

perlu dicari solusi untuk memecahkan persoalan dengan masyarakat 

sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus. Untuk mencari solusi 

maka diperlukan data-data yang menggambarkan kondisi kawasan dan 

masyarakat sekitar kawasan, mengenai apa pandangan dan harapan 

mereka sendiri terhadap keberlanjutan kawasan hutan dan penyelesaian 

konflik. Karena kita ketahui bahwa peran masyarakat sekitar hutan 

sangat penting untuk keberlanjutan KHDTK Samboja. Dan KHDTK 

Samboja sendiri sangat berperan penting untuk keberlanjutan 

masyarakat sekitar. Penyadaran tentang fungsi inilah yang sebaiknya 

diketahui banyak pihak, mungkin pada saat sekarang belum banyak 

yang menyadari dan merasakan dampak kawasan hutan tersebut. Tapi 

ke depan akan sangat terasa bagi semua pihak. 

 Survey identifikasi keadaan masyarakat  sekitar kawasan hutan 

dengan tujuan khusus ini sebagai langkah awal untuk mengumpulkan 

data-data, permasalahan dan harapan yang terjadi di masyarakat 

tersebut. Kemudian dari langkah ini, menjadi dasar untuk melakukan 

tindakan apa selanjutnya guna menyelesaikan konflik antara masyarakat 

dengan pemerintah dalam hal ini wanariset atau BPTP (Balai Penelitian 

Teknologi Perbenihan) Samboja. 

 

 

B. Tujuan. 

 

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

1. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul di masyarakat sekitar 

kawasan hutan dengan tujuan khusus. 

2. Mengidentifikasi sketsa kawasan yang menjadi permasalahan di 

kawasan hutan dengan tujuan khusus menurut pandangan 

masyarakat. 

3. Mengetahui harapan masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan 

dengan tujuan khusus. 
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C. Hasil Yang Diharapkan. 

 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 

1. Ada permasalahan yang tergambar di masyarakat sekitar 

kawasan hutan dengan tujuan khusus. 

2. Ada sketsa kawasan yang dibuat oleh masyarakat sekitar 

kawasan hutan dengan tujuan khusus. 

3. Ada harapan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan tujuan 

khusus. 

 

D. Tempat Pelaksanaan. 

 

Kegiatan dilaksanakan di 8 RT (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 17), 

Kelurahan Sungai Merdeka, dan Balai Penelitian Teknologi Perbenihan 

(BPTP) Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

E. Waktu Pelaksanaan. 

 

Waktu pelaksanaan kegiatan Identifikasi Keadaan Masyarakat 

Sekitar KHDTK Samboja secara partisipatif dilakukan selama 1 bulan 

(Bulan Agustus sampai September 2007). 

 

F. Metode Pelaksanaan. 

 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu focus group 
discussion, pertemuan, kunjungan lapangan, kuesioner dan wawancara. 

 

G. Tahapan Kegiatan. 

 

Tahap pelaksanaan pertama kegiatan dimulai dengan melakukan 

pemberitahuan dan perkenalan kepada aparat pemerintahan setempat 

baik kelurahan maupun ketua RT setempat. Dalam pertemuan itu 

diharapkan dapat tersampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan yang 

akan dilakukan oleh tim survey identifikasi. 

 Tahap kedua tim akan memulai dengan mengadakan pertemuan 

rencana dengan pihak masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan 

tujuan khusus guna mengumpulkan beberapa informasi tentang 

permasalahan di kawasan tersebut  yang dilakukan dengan beberapa 

metode partisipatif di masyarakat dan pengumpulan data-data 

sekunder. Selain itu informasi juga dikumpulkan dari pihak pemerintah 

dalam hal ini Balai Pengembangan Teknologi Kehutanan di Kecamatan 

Samboja. 

 Tahap ketiga melakukan analisis hasil informasi yang berupa 

data-data dari masyarakat  yang terkumpul dan dari pihak BPTP 
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Samboja, kemudian memberikan catatan penting tentang apa yang akan 

dilakukan selanjutnya untuk memecahkan permasalahan yang selama ini 

terjadi di masyarakat sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus. 

Tahap yang terakhir merupakan tahap yang sangat penting untuk 

memulai satu tindakan, berdasar pandangan dan keadaan yang ada di 

masyarakat saat itu. Dan sebaiknya tindak lanjut kegiatan penyelesaian 

konflik ini jangan terlalu lama jangka waktu dengan hasil survey yang 

sudah didapatkan, karena bila terlalu lama maka bisa mengurangi 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemecahan masalah tersebut, 

selain itu data-data yang telah diambil di masyarakat bisa mengalami 

beberapa perubahan, sehingga kegiatan selanjutnya kadang harus 

mengulang beberapa proses yang sudah dilakukan sebelumnya. 

 

Skema Tahapan Kegiatan Survey : Identifikasi Keadaan Masyarakat 

Sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus di Kelurahan Sungai 

Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HASIL KEGIATANII. HASIL KEGIATANII. HASIL KEGIATANII. HASIL KEGIATAN    

    

A.A.A.A. Pengalian sejarah masyarakat yang berada di Pengalian sejarah masyarakat yang berada di Pengalian sejarah masyarakat yang berada di Pengalian sejarah masyarakat yang berada di 

sekitar KHDTKsekitar KHDTKsekitar KHDTKsekitar KHDTK    SambojaSambojaSambojaSamboja....    

    
 Penggalian sejarah merupakan satu cara untuk mengingat kembali 

apa yang sudah terjadi di masa lalu, dari awal keberadaan masyarakat 

hingga kondisi sekarang. Penggunaan tokoh-tokoh masyarakat dan 

aparat pemerintahan setempat sebagai tokoh kunci, sangat membantu 

dalam penggalian yang dilakukan melalui cara wawancara secara 

Pemberitahuan : 

Ke beberapa pihak 
di kelurahan dan 

ketua RT 
setempat. 

Pengumpulan: 

Data yang 
dikumpulkan 

dengan 
beberapa 

metode 

partisipatif 
maupun data –
data sekunder. 

Analisis : 

Secara 
kuantitatif dan 

kualitatif dari 
hasil data-data 

yang 

terkumpul, 
selaras 

dengan hasil 
yang 

diharapkan. 

Penulisan 

Laporan Akhir 
- Hasil data-
data survey 
dari 

masyarakat 

dan Balai 
Pengembanga

n Teknologi 
Perbenihan 

Kehutanan 
(BPTP) 

menjadi bahan 

tindak lanjut, 
penyelesaian 

konflik. 
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mendalam ataupun melalui diskusi secara terfokus. Informasi yang 

didapat tidak hanya dari pihak masyarakat tapi juga didapat dari 

beberapa pegawai BPTP Samboja (Wanariset). 

Tujuan dari penggalian ini adalah untuk melihat sejauhmana 

konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar 

KHDTK Samboja dan keberadaan masyarakat dengan pemerintah dalam 

hal ini wanariset (nama yang dikenal sebagian besar masyarakat 

Kelurahan Sungai Merdeka). 

 

Tabel 01 : Sejarah keberadaan masyarakat di sekitar KHDTK Samboja. 

Sebelum 

1940-an  

� Sudah ada masyarakat tinggal di Samboja (Muarawali, 

Amburawang, Handil) 

1960 � Sudah ada masyarakat yang bermukim sepanjang jalan 

Balikpapan-Samarinda, Km 30 – Km 50. 

 

1961  

 
� Pembuatan jalan BPP- SMD oleh PN Hutama Karya, 

dilanjutkan oleh Proyek Projakal tahun 1967/1968. 

Pembuatan jalan Bpp-Smd bergerak dari 3 titik secara 

bersamaan, yaitu: 1. Km 1 – Km 37; 2. Samboja – Km 38 

– Km 52; 3. Loa janan – Km 52. 

 
1960-

1970  

 

� Pembukaan lahan sekitar pondokgong - Km 1 semoi-

sepaku hingga air panas (Km 6). Sudah ada 20 KK. 
 

1960-

1970 
� Pembukaan lahan sepanjang Km 38-Km 41 (Bpp-Smd) 

masuk ke arah dalam sebelah kiri jalan hingga air panas 

(Km 6). 

 
1968 � Banjir kap dimulai, kawasan 3000 ha di eksplotasi oleh 

PT Sita (perusahan kayu) dan Mulawarman Bakti. Ada 

juga sawmil-sawmill milik masyarakat setempat. Jalan 

yang ada di kawasan 3000 Ha dan jalan antara Semoi-

Sepaku adalah warisan dari jalan logging PT Sita. 

 
1978 � Jalan Km 0 – Km 1 Semoi-Sepaku di buka oleh PT 

Beringin Urip. Sekitar tahun 1983, di buat jalan dari 

Sepaku ke Semoi (lebih kepada pengaspalan) oleh 

program transmigrasi. Pembuatan jalan ini dilakukan 

pada jalan perusahan PT Sita yang sudah ada. 

 
1978 � Ada masyarakat bermukim (membuat kampung baru) di 

Petai/Km 7. 
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1978 � Masyarakat Km 7 Semoi-Sepaku yang tergabung dalam 

Kelompok Tani Karya Bersama (waktu itu RT 2) 

dipimpim pak M.Kulawu membuat permohonan 

menggarap tanah di Km 6.5 – Km 8 ke camat (tempat ini 

dipilih karena dekat dengan sungai dan pemukiman).  

� Jumlah KK yang termasuk dalam kelompok tani tersebut 

40 KK. Sistem pembagian lahan dilakukan dengan cara 

pencabutan nomor undian.  

� Hingga akhir tahun ini masyarakat telah membuka lahan  

± 200 m (tidak merata) kearah dalam dari pinggir kiri 

kanan jalan Km 6.5 – Km 8.  

� Sudah ada pembinaan kelompok tani dari pemerintah 

berupa pembinaan teknis pertanian namun tidak ada 

bantuan benih/bibit, dll. 

 
1979 � Penetapan areal penelitian “Hutan Bogor” seluas 504 ha 

(yang diakui masyarakat). 

 
1979 � Masyarakat Km 7 Semoi-Sepaku masih tergabung dalam 

Kelompok Tani Karya Bersama membuka lahan dari Km 

6.5 – Km 4.5 berbatasan dengan batas wilayah ”hutan 

bogor” penelitian wanariset. Pihak wanariset meminta 

warga untuk memberi jarak antara lahan bukaan mereka 

dan lahan wanariset sejauh 25 m.  

� Pembukaan lahan hingga tahun ini oleh masyarakat 

adalah sepanjang Km 4.5 – Km 8 masuk hingga ± 200 m 

dari pinggir kiri kanan jalan. Ada juga masyarakat yang 

membuka lahan (menyambung) di Km 6.5 – Km 8. 

 
1979-

1980 

� Pemasangan patok hutan bogor, masyarakat terlibat 

dalam kegiatan ini. 

 

1980 � Kelompok tani Surya Raya (meliputi warga Km 38 – Km 

41) mendapatkan pembinaan teknis pertanian oleh Dinas 

Perkebunan. Tanaman yang dikembangkan adalah jambu 

mete dan tanaman kopi. 

 
1980-

1982 
� Masyarakat Km 7 membuka lahan dari Km 8 – Km 12 

masuk kedalam dari pinggir kiri kanan jalan sejauh ± 

400 m.  

� Sudah ada 50 KK. 

 

1982 � Ada pengumuman dari pemerintah mengenai pengakuan 
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kawasan hutan lindung dari Km 38 – Km 76 (pasar RDR) 

tidak boleh dimukim oleh masyarakat. Tidak ada 

sosialisasi dengan masyarakat yang sudah lebih dulu  

bermukim dikawasan tersebut. 
 

1982 � Kebakaran hutan besar termasuk di lahan masyarakat 

dan wanariset, tanaman buah masyarakat sebagian besar 

mati terbakar. 

 
1983 � Keluar SK Gubernur, kelompok tani tidak dibenarkan 

lagi membuka lahan baru, hanya boleh menggarap lahan 

lama saja. Sejak itu tidak dilakukan pembukaan lahan 

(untuk masyarakat Km 7). 
 

1987 � Program translokal, pemindahan masyarakat yang masuk 

dalam wilayah hutan lindung ke Km 28. Keputusan 

pemindahan ini tidak melibatkan masyarakat yang sudah 

bermukim didalamnya lebih dahulu. Ini tampak pula pada 

pemasangan plang-plang pengumuman trans lokal yang 

dipasang secara diam-diam pada malam hari.  

� Masyarakat yang pindah dengan program ini adalah 

masyarakat pendatang baru yang belum mempunyai 

lahan (ada indikasi mereka mau ikutan program ini 

karena ingin mendapatkan lahan garapan). Masyarakat 

yang sudah lebih dulu bermukim sebelum tahun 1980-

an, tidak mau pindah karena mereka sudah mempunyai 

lahan yang dikelola yang menjadi sumber kehidupan.  

� Untuk wilayah Km 38 – Km 41, masyarakat Km 39 yang 

paling banyak pindah ke Km 28. Awalnya masyarakat 

tidak ada yang mau pindah karena kondisi yang terdesak 

tersebut atas desakan pihak pemerintah saat itu salah 

seorang tokoh masyarakat saat itu, ikutan bertanda 

tangan setuju untuk ikut pindah, ini sebagai cara agar 

masyarakat lain (yang tidak punya lahan tersebut) mau 

pindah. Setelah kurang lebih satu tahun kemudian mulai 

ada masyarakat yang kembali karena fasilitas trans lokal 

yang diberikan tidak memadai. Namun lebih banyak yang 

bertahan. 
 

1988 

 
� Program persemaian (aren, rambutan, durian, sengon, 

lai, sungkai, dll) untuk penghijauan. Dilakukan di Km 2 

Semoi-Sepaku (persemaian wanariset)  dan Km 39 

Kelompok Karya Bersama.  
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� Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut dari 

persemaian hingga menanam, dan masyarakat dibayar. 

Menggunakan sistemnya 50:50. Untuk bibit yang mereka 

semai sebagian ditanam di lahan mereka dan sebagian 

dijual oleh wanariset hasilnya penjualan dikembalikan ke 

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok 

dan kegiatan berlangsung hingga penanaman saja 

setelah itu bubar (terjadi di Km 39).  

� Kelompok Tani di  RT 11, Km 39 membubarkan 

anggotanya setelah dia melihat tidak ada keseriusan dari 

pihak wanariset dengan program ini. Ini ditunjukan oleh 

peneliti yang datang silih berganti (tidak tetap) dan 

adanya pematokan dengan cat merah untuk penanaman 

meranti di sekitar aren membuat curiga dan 

ketersinggungan warga karena tanda merah sebagian 

menganggap bahwa itu larangan.  

 
1989-

1990 

� Program rehabilitasi lahan (hutan) bekas terbakar dar 

dana DR, persemaian dilakukan di Km 7. 

� Persemaian dimulai pada tahun 1989, melibatkan 

masyarakat. 

� 1990 mulai dilakukan penanaman dilahan bekas terbakar 

termasuk lahan masyarakat. Penanaman dilakukan oleh 

pemborong yang didalamnya juga ada masyarakat 

setempat. 

� Ketua RT Pak Kulawu pada saat itu di awal kegiatan 

telah memberitahukan soal keberadaan lahan 

masyarakat Km 7 dengan melihatkan sketsa lahan 

kepemilikan masyarakat kepada kepala Wanariset (Pak 

Daud). Ini dilakukan sebagai upaya berjaga-jaga agar 

tidak timbul masalah kemudian hari bila kegiatan ini 

dilakukan di lahan masyarakat. 

� Untuk penggunaan lahan di Km 7 (lahan persemaian) 

menimbulkan masalah dengan masyarakat pemilik lahan. 

Pada awalnya ada kesepakatan antara Wanariset dan 

pemilik lahan bahwa Wanariset akan merekrut anak dari 

pemilik lahan sebagai staff Wanariset sebagai 

kompensasi dari penggunaan lahan. Ini direalisasikan 

namun statusnya bukan staff namun tenaga harian. 

Setelah menunggu sekian lama dan tidak ada tanda-

tanda pengangkatan sebagai tenaga honorer sekalipun 

akhirnya anak pemilik lahan tersebut keluar dan 

menuntut ganti rugi atas lahan mereka yang telah 

digunakan. Dan kasus ini sudah diselesaikan oleh pihak 
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Wanariset. 

� Menurut sebagian masyarakat Program Reboisasi Lahan 

Kebakaran (sistem agroforesty, tanaman buah dan 

tanaman hutan) yang dilakukan di lahan masyarakat 

tanpa ada pembicaraan dengan pemilki lahan. SK. 

Menhut tahun 1991 tentang peluasan penelitian 

kehutanan sebagai bentuk penipuan yang dilakukan 

Wanariset untuk menguasai lahan mereka. Penanaman 

dianggap sebagai upaya legalitas Wanariset sebagai 

pemilik lahan. Sementara kegiatan penanaman di lahan 

masyarakat tanpa pembicaraan dengan pemilik lahan 

yang dilakukan setelah 1991 dianggap masyarakat 

sebagai upaya lanjutan wanariset dalam mengambil 

lahan masyarakat. Seperti diketahui tanaman keras 

untuk masyarakat Indonesia merupakan penanda (bukti 

tidak) kepemilikan lahan. 

 

1990 � Ada penelitian mengenai pH tanah dan ketinggian tanah 

(topografi) di lahan warga (Km 38 –  Km 41).  
� Ini menjadi salah satu kecurigaan masyarakat sebagai 

awal penetapan penambahan kawasan 3000 ha. Proses 

ini dianggap sebagi bentuk penipuan terhadap 

masyarakat, karena awalnya masuk dengan alasan 

penelitian tapi kemudian muncul penetapan penambahan 

kawasan penelitian kehutanan 3000 ha.  
 

1991 � Keluarnya SK Menteri Kehutanan No.290/Kpts-II/1991 

ttg penambahan luasan wanariset (3000 ha) menjadi 

3504 ha. 

 

1992 � Sebagian masyarakat Km 7 pindah ke dekat pabrik aspal 

untuk mendekati sekolah (sementara itu masyarakat 

masih mengelola lahannya di Km 4.5 – Km 12). 

� Sebelum adanya pemindahan ini jumlah KK di Km 7 ± 60 

KK, setelah pemindahan kini (tahun 2007) tersisa 6 KK 

masyarakat lama. 

 
1992-

1994 

� Program ITTO yaitu Program Rehabilitasi Lahan Bekas 

Kebakaran (lanjutan dari program yang sama yang 

didanai oleh DR 1989-1990). Dilakukan di kawasan 3000 

ha tepatnya dari Km 7 Semoi-Sepaku hingga Km 42 

Balikpapan-Samarinda. Sebagian penanaman dilakukan 

di lahan masyarakat tanpa ada pemberitahuan/sosialisasi 

kepada pemilk lahan. Penanaman dilakukan oleh 
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pemborong yang didalamnya ada masyarakat setempat. 

1994-

2002 
� Program rehabilitasi areal pengganti kolam tailings dan 

lubang-lubang tanaman dengan penanaman tanaman 

buah dan tanaman hutan (aren, durian, lai, rambutan, 

meranti, sungkai dll) di lahan 3000 Ha seluas 450 Ha. 

Kegiatan ini sama dengan kegiatan di atas penanaman 

dilakukan oleh pemborong yang didalamnya ada 

penduduk setempat dan penanaman sebagian dilakukan 

di lahan masyarakat tanpa pemberitahuan/sosialisasi 

kepada pemilik lahan. 

1990-an � Pernah ada keluar surat pernyataan dari Wanariset 

bahwa wanariset tidak mengambil lahan masyarakat di 

kawasan 3000 ha tapi bila dibutuhkan masyarakat akan 

dimusyawarahkan dengan masyarakat. (RT 13 dan 14 

tidak pernah mendapatkan surat tersebut, tapi pernah 

mendengarkan hal tersebut langsung dari orang 

wanariset pada saat ada pertemuan di lapangan). 

 

1994 � Pertemuan camat, masyarakat dan wanariset, 

membicarakan mengenai kawasan 3000 ha. Masyarakat 

minta hak-hak mereka di kawasan 3000 ha diperhatikan. 

Camat meminta SK. Menhut tahun 1991 ditinjau kembali. 

 

1994 � Pemasangan patok kawasan penambahan 3000 ha. Tidak 

ada perlawanan karena masyarakat masih takut 

(sebelum reformasi). 

1994-

1997 
� Program Litbang (dana APBN), penanaman palawija, 

kopi dll, bentuk bina desa, membuat demplot 200 ha, 

melibatkan masyarakat  Km 7 sebagai pekerja (sepaku – 

semoi), demplot di Km 7. 

 

1997 � Kebakaran hutan besar, kawasan wanariset dan kebun 

masyarakat terbakar. 

 

1997 � Pertemuan wanariset dan masyarakat. Masyarakat 

meminta agar program penanaman yang didanai oleh PT 

KEM dilakukan sendiri oleh masyarakat pemilik lahan. 

Kesepakatan ini gagal karena masyarakat tidak mau 

menanda tangani pernyataan bahwa lahan yang ditanami 

oleh masyarakat tersebut akan menjadi milik wanariset. 

Masyarakat mengajukan permintaan ini karena mereka 

tidak mau kegiatan penanaman tersebut menjadi 

legalitas bagi wanariset memiliki lahan mereka. 

1997 � Ada pemasangan patok perluasan wilayah wanariset 
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penambahan 3000 ha. Dicabut masyarakat karena tidak 

pernah ada musyawarah dengan masyarakat. 

Pemasangan ini dilakukan oleh kepolisian, pihak 

kepolisan pada awalnya keberatan dengan pemboikotan 

pemasangan patok tersebut namun setelah diberitahu 

tidak ada kooordinasi dengan masyarakat sebelumnya 

akhirnya pihak polisi mau membiarkan masyarakat 

mencabut patok. 

 

1997 � Demo masyarakat kepada wanariset yang memprotes 

tindakan wanariset yang mencincang-cincang kayu 

warga RT 11 yang akan dipergunakan untuk membuat 

rumah. Kayu tersebut berasal dari lahan masyarakat 

yang berada di kawasan 3000 ha. Karena demo yang 

dilancarkan masyarakat akhirnya wanariset menganti 

kayu-kayu yang telah dicincang. 

 

1991-

1998 

� Masyarakat ragu untuk menggarap lahan mereka yang 

berada di kawasan 3000 ha karena ada ancaman. 

� Masyarakat tidak berani memberontak/protes atas 

kegiatan penanaman yang dilakukan wanariset diatas 

lahan mereka. 

 

1998 � Kembali menggarap lahan dengan maksimal lahan di 

kawasan 3000 ha. 

 
1999-

2000 
� Pernah ada demo masyarakat Km 38 – Km 42 yang 

mendemo kegiatan reboisasi yang didanai oleh PT KEM  

karena kegiatan tersebut semakin masuk ke dalam lahan 

masyarakat dan lahan mereka semakin terjepit. 

 
2000- 

2004 
� Pembinaan masyarakat di Km 39 (Kelompok Tani 

Sumber Harapan) oleh Wanariset, berupa pembuatan 

demplot tanaman tumpang sari, tanaman palawija 

ditanam berdampingan dengan lahan aren yang sudah 

jadi (sebelah barat). Selain tanaman palawija dilakukan 

penanaman tanaman sungkai dan meranti. 

 

2004 Masuk masyarakat dari Km 45 Balikpapan-Samarinda 

(masyarakat yang sudah lama dan pendatang) ke kawasan 

3000 ha membuka lahan sekitar Km 8 Semoi-Semboja, 

bersebelahan dengan lahan masyarakat RT 9 & RT 8. 
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2005 � Pemasangan patok oleh Wanariset ada sosialisasi 

dengan masyarakat tapi tidak maskimal, karena tidak 

ada hasil karena masyarakat mencabut patok yang 

masuk dalam kawasan mereka. 
 

2005 � Pertemuan masyarakat dengan pihak wanariset yang 

dihadiri pula dengan pemerintah setempat mengenai 

konflik lahan di kawasan 3000 ha. Tidak memberikan 

hasil apapun. Wanariset meminta masyarakat untuk 

menginventarisasi lahan masyarakat yang ada di 

kawasan 3000 ha. Pendataan yang dilakukan dicurigai 

tidak valid karena ada data-data fiktif. Masukkan dari 

warga sebaiknya bila ada penginventarisasian lahan 

dilakukan secara berkelompok sehingga bisa saling 

mengecek. Bila dilakuakan dengan cara pendataan 

secara individu membuka peluang adanya data fiktif. 

 

2007 � Luasan pembukaan lahan masyarakat Km 7 hingga saat 

ini (sekarang telah terpecah menjadi RT 9 & RT 8) 

adalah sepanjang Km 4.5 – Km 12 masuk ke dalam dari 

pinggir kiri kanan jalan sejauh ± 600 m – 1.5 km. 

 

 

 

B.B.B.B. Konflik permasalahaan KHDTKonflik permasalahaan KHDTKonflik permasalahaan KHDTKonflik permasalahaan KHDTK K K K Samboja Samboja Samboja Samboja antara masyarakat antara masyarakat antara masyarakat antara masyarakat 

dendendendengan gan gan gan pemerintah.pemerintah.pemerintah.pemerintah.    

    

Permasalahan lahan antara masyarakat dengan pemerintah di 

KHDTK Samboja mulai muncul setelah terjadinya penambahan kawasan 

hutan penelitian dari 504 ha menjadi 3504 ha. Penambahan ini dianggap 

oleh sebagian masyarakat tanpa memperhatikan masyarakat yang sudah 

ada beraktifitas disana.  

Penggalian informasi tentang masalah tersebut di masyarakat 

bertujuan untuk mencari akar masalah dan akar tujuan yang bisa 

digunakan untuk memulai langkah penyelesaian konflik kedua belah 

pihak. Kumpulan beberapa masalah kemudian dianalisis bersama dengan 

mencari hubungan permasalahan yang muncul, mana yang menjadi 

sebab dan mana merupakan akibat dari akar permasalahan pada konflik 

antara kedua belah pihak. 

 Permasalahan yang muncul dari hasil curah pendapat dari peserta 

yang hadir dalam pertemuan tersebut ada beberapa yang sama 

maksud/pengertiannya, kemudian disatukan dan diperbaiki bahasanya 

supaya mudah dimengerti orang lain. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 
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wakil setiap RT dari masyarakat yang mempunyai masalah lahan dengan 

Wanariset dan para ketua RT setempat. 

 Berikut ini hasil curah pendapat dan analisis masyarakat yang 

hadir dalam pertemuan yang membahas tentang konflik lahan KHDTK 

Samboja antara sebagian masyarakat Kelurahan Sungai Merdeka 

dengan Wanariset (BPTP Samboja). 

 

 

Skema : Pohon masalah hasil pendapat masyarakat yang berkonflik. 

 

P O H O N  M A S A L A HP O H O N  M A S A L A HP O H O N  M A S A L A HP O H O N  M A S A L A H    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBATASAN 

LAHAN OLEH 

WANARISET 

SK.MENHUT 1991 

TTG PENAMBAHAN 

LUAS LAHAN 

TAKUT 

UNTUK 

MENGOLAH 

LAHAN 

TIDAK BISA 

MEMBUAT 

SERTIFIKAT / 

       SEGEL 

TANAH 

SETENGAH 

HATI 

UNTUK 

BERKEBUN 

KAYU/TANAMAN 

DI LAHAN 

SENDIRI TIDAK 

BISA DI AMBIL 
 

KONFLIK MASYARAKAT 

DENGAN 

WANARISET 

TIDAK SETUJU 

DENGAN 

SK. MENHUT 1991 

ADA MASYARAKAT 

SEBELUM KELUARNYA 

SK. MENHUT 1991 

PENGETAHUAN 

MASYARAKAT MENGENAI 

PERATURAN KURANG 

TIDAK ADA 

SOSIALISASI KEGIATAN 

WANARISET 
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KKKKeterangan : eterangan : eterangan : eterangan :     
 Tanda panah menunjukkan hubungan sebab-akibat dari setiap 

satu kotak masalah yang ada. Arah panah menunujukan cara dan arah 

memulai memahami pohon masalah. 

Dalam setiap kotak masalah di pohon masalah yang disajikan 

berisi inti kalimat negatif yang menunjukkan keaadan sebenarnya yang 

terjadi di masyarakat saat ini (kegiatan ini berlangsung). 

 

 

Skema : Pohon tujuan hasil pendapat masyarakat yang berkonflik. 

 

P O H O N  T U J U A N 

 

    

PERUBAHAN SK. 

MENHUT 1991 TTG 

LUAS LAHAN 

TIDAK ADA 

PEMBATASAN 

LAHAN OLEH 

WANARISET 

TIDAK TAKUT 

UNTUK 

MENGOLAH 

LAHAN 

BISA 

MEMBUAT 

SERTIFIKAT/ 

SEGEL 

SEPENUH 

HATI UNTUK 

BERKEBUN 

KAYU/TANAMAN 

DILAHAN BISA 

DIAMBIL 

TIDAK ADA KONFLIK 

MASYARAKAT DENGAN 

WANARISET 

SETUJU DENGAN 

PERUBAHAN SK. 

MENHUT 1991 

ADA SOSIALISASI 

KEGIATAN 

WANARISET 

ADA BUKTI (DATA-

DATA) MASYARAKAT 

SEBELUM SK. 

MENHUT 1991 

PENGETAHUAN 

MASYARAKAT 

TENTANG PERATURAN 

BERTAMBAH 
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Keterangan :Keterangan :Keterangan :Keterangan :    
Tanda panah menunjukkan hubungan sebab-akibat dari setiap 

satu kotak tujuan yang ada. Arah panah menunujukan cara dan arah 

memulai memahami pohon tujuan. 

 Dalam kotak tujuan di pohon tujuan berisi inti dari kalimat positif 

yang menjadikan arah dan tujuan untuk menyelesaikan konflik lahan. 

Pohon Tujuan didapat dari kotak-kotak masalah yang dipositifkan dari 

Pohon Masalah. 

 

  

C.C.C.C. Sketsa KHDTK Sketsa KHDTK Sketsa KHDTK Sketsa KHDTK Samboja Samboja Samboja Samboja yang menjadi konflik antara yang menjadi konflik antara yang menjadi konflik antara yang menjadi konflik antara 

masyarakat dan pemerintamasyarakat dan pemerintamasyarakat dan pemerintamasyarakat dan pemerintah.h.h.h.    

    

Sketsa KHDTK Samboja dengan luasan 3504 ha sekarang yang 

menjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah merupakan 

gambaran kondisi sekarang di masyarakat, tapi hal ini bukan hal yang 

benar secara skala maupun luasan, karena selama ini kawasan yang 

dimanfaatkan/digarap oleh masyarakat belum pernah dilakukan 

pendataan maupun pengukuran. 

 Penggalian sketsa ini dilakukan dengan diskusi dan presentasi 

dari beberapa masyarakat yang mengalami konflik seperti RT.8, 9, 

10,11, 12, 13, 14 dan 17, di Kelurahan Sungai Merdeka. 

Tujuan dari sketsa kawasan yang menjadi konflik antara 

masyarakat dengan pemerintah (Wanariset), bisa membantu dalam 

menggambarkan sejauh mana kondisi permasalahan di KHDTK Samboja 

sekarang dan mana saja yang lahan yang sudah dimanfaatkan/digarap 

masyarakat, serta jenis tanaman apa saja yang diusahakan/telah 

ditanam oleh masyarakat di wilayah 3000 ha dari dahulu sampai 

sekarang. 
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Gambar 01 : Gambaran sketsa lahan KHDTK Samboja dan kondisi 

Kelurahan Sungai Merdeka dalam hal pemanfaatan lahan oleh 

masyarakat pada saat sekarang. 

 

    
    

Keterangan gambar :Keterangan gambar :Keterangan gambar :Keterangan gambar :    
    
Warna biruWarna biruWarna biruWarna biru    : : : : Menggambarkan lahan yang sudah pernah dimanfaatkan 

oleh sebagian warga dari RT.8 dan RT.9, yaitu lebih banyak warga 

mengolah lahan di sekitar Km.38-Jalan Semoi-Sepaku. 

Warna abu-abu : Menggambarkan lahan yang  pernah dimanfaatkan 

oleh sebagian warga dari RT.10,11,12 dan 17, yaitu dari Km.39-Sungai 

Saka Kanan dan air panas. 

    
Warna mWarna mWarna mWarna meraheraheraherah    : : : : Menggambarkan lahan yang sudah pernah dimanfaatkan 

oleh sebagian warga dari RT.13 dan RT.14, yaitu lebih banyak warga 

mengolah lahan di sekitar Km.41- Gunung Batudinding. 

 
Warna merah dan biru : Kawasan ini berada di sebelah Sungai Saka 

Kanan menuju arah perbatasan kabupaten, lahan ini lebih banyak 

dimanfaatkan oleh orang luar (bukan dari sekitar/orang lama di 

Kelurahan Sungai Merdeka),tapi ada sebagian kecil dari RT.15 

Kelurahan Sungai Merdeka....    
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    Berikut ini perkiraan luasan lahan yang sudah dimanfaatkan oleh 

masyarakat, yang dibagi berdasarkan luasan RT di Kelurahan Sungai 

Merdeka yang berbatasan langsung dengan KHDTK Samboja. Data ini 

hanya perkiraan sementara, bukan sesuatu yang valid, karena hanya 

melihat gambaran pemanfaatan lahan saja. 

 

Tabel 02 :    Perkiraan luas lahan per RT yang masuk KHDTK Samboja.    

LOKASILOKASILOKASILOKASI    PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN     

LUAS ( LUAS ( LUAS ( LUAS ( hahahaha))))    

KETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGAN    

    

RT 08 750 ha Lahan & Rumah 

RT 09 750 ha Lahan & Rumah 

RT 10 25 ha Rumah & Pekarangan 

RT 11 700 ha Di pekirakan dari luar (Km. 

39,5) sampai ke Sungai Saka 

Kanan (dalam). 

RT 12 200 ha Lahan & Rumah 

RT 13 300 ha Lahan & Rumah 

RT 14 400 ha Lahan 

RT 15 25 ha Lahan 

RT 17 25 ha Rumah & Pekarangan 

    

    

D.D.D.D. PanPanPanPandangan masyarakat terhadap konflik lahan.dangan masyarakat terhadap konflik lahan.dangan masyarakat terhadap konflik lahan.dangan masyarakat terhadap konflik lahan.    

    

Masyarakat yang berkonflik ternyata juga memiliki pandangan, 

yang berupa harapan dan saran terhadap penyelesaian konflik lahan 

antara masyarakat dengan pemerintah. Karena selama kurang lebih 16 

tahun belum pernah ada usaha serius kedua pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan lahan ini. 

 Penggalian informasi ini didapat dari hasil diskusi, curah pendapat 

dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pemerintahan 

setempat yang membahas masalah konflik lahan di KHDTK. 

Cara ini bertujuan untuk melihat sejauhmana harapan dan saran 

yang bisa diberikan oleh masyarakat terhadap permasalahan lahan yang 

mungkin bisa diselesaikan ke depan. 
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Berikut ini hasil dari diskusi, wawancara dan kuesioner dengan 

masyarakat Kelurahan Sungai Merdeka, sebagai berikut : 
 

 

a.  MASALAH :  

• Konflik Lahan di KHDTK Samboja antara sebagian masyarakat 

Kelurahan Sungai Merdeka dengan Pemerintah (Wanariset). 

 

b.  HARAPAN MASYARAKAT    ::::    

• Ada pemecahan masalah lahan dan perkebunan masyarakat. 

• Ada bantuan untuk masyarakat ke depan.  

• Lahan masyarakat menjadi lahan produktif. 

• Mengembalikan lahan masyarakat. 

 

c.  SARAN – SARAN : 

• Ada pendataan ulang lahan-lahan masyarakat. 

• Ada koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dengan 

pemerintahan (Wanariset). 

• Tindak lanjut untuk menyelesaikan konflik lahan. 

• Mencabut SK. Menhut tahun 1991. 

MASALAH 

LANGKAH / USAHA : 

1………….. 

2………….. 

3………….dst. 

TUJUAN 

MIMPI/HARAPAN 
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• Wanariset berlaku adil terhadap lahan masyarakat di dalam 

kawasan Wanariset. 

 

d.  LANGKAH-LANGKAH : 

 

1.1.1.1. Ada orang ketiga ( fasilitator ) yang bisa menjembatani, proses 

penyelesaian konflik. 

2.2.2.2. Penjelasan batas wilayah 3000 ha serta prosesnya melalui 

sosialisasi oleh pemerintah (Wanariset). 

3.3.3.3. Mendorong anggota dewan memperjuangkan nasib masyarakat, 

misalnya dengan pengajuan surat dari masyarakat ke dewan. 

4.4.4.4. Pendataan di lahan masyarakat dalam bentuk: 

•••• Bagaimana 

•••• Apa 

•••• Dimana 

•••• Siapa 

•••• Kapan 

5.5.5.5. Bukti kepemilikan lahan , seperti : 

• Tanah tumbuh 

• Urutan sejarah / pedokumentasian 

• Pengolahan lahan secara rutin 

• Saksi – saksi sejarah 

• Data – data penduduk 

6.6.6.6. Pendataan penduduk yang mulai bermukim di Kelurahan Sungai 

Merdeka, khususnya di kawasan perluasan hutan penelitian 3000 

ha. 

7.7.7.7. Melibatkan pemerintah setempat untuk membantu menjalankan 

langkah-langkah ini. 

8.8.8.8. Mempersatukan para RT yang masuk kawasan 3000 ha untuk 

memperjuangkan nasib masyarakat di Kelurahan Sungai Merdeka. 
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9.9.9.9. Perlu ada pendamping masyarakat yang berkonflik sebagai 

moivator dan pioner, dengan syarat yaitu : 

• Tahu peraturan.  

• Diluar masyarakat yang berkonflik. 

• Memperjuangkan masyarakat. 

 

e. HASIL KUESIONER 

  

Cara penggalian data dengan kuesioner dilakukan untuk melihat 

seberapa besar gambaran masalah dan harapan yang bisa dinilai secara 

kuantitatif dari pendapat beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar 

KHDTK.  

Data ini hanya data pendukung yang telah diambil melalui cara 

kualitatif. Jumlah reponden yang diambil data sebanyak 37 orang atau 

±10% dari total KK dari 8 RT yang berada di sekitar KHDTK Samboja. 

 

Tabel 03 : Hasil Kuesioner 8 RT di Kelurahan Sungai Merdeka. 

NoNoNoNo....    KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan    HasilHasilHasilHasil    

1. Jenis pekerjaan Petani 56,8 %, IRT 24,3 %, Pedagang 

8,1 %, Pendeta 5,4% dan Tukang Kayu 

5,4%. 

2. Jenis kelamin Laki-laki 54,1% dan Perempuan 45,9%. 

3. Lama menetap di sekitar 

KHDTK Samboja. 

70,3% sebelum tahun 1990 dan 20,7% 

setelah tahun 1990 

4.  Pengenalan wanariset 97,3% tahu dan 2,7% tidak tahu. 

5. Pengenalan KHDTK 37,8% tahu dan 62,2% tidak tahu. 

6. Pengenalan batas 

KHDTK Samboja 

27 % tahu, 73 % tidak tahu. 

7. Pengenalan masalah 

KHDTK Samboja. 

44,1% konflik lahan, 32,4% pembukaan 

ladang/kebun, 17,6% kebakaran hutan 

dan 5,9% perambahan dan pencurian 

kayu. 

8. Keinginan penyelesaian 

masalah konflik lahan di 

KHDTK Samboja. 

78,4% mau, 21,6% tidak mau. 

9. Upaya yang sudah 

dilakukan Wanariset 

(versi masyarakat) 

75,7% tidak ada/belum ada hasil, 24,3% 

ada musyawarah. 

10. Harapan masyarakat 

terhadap penyelesaian 

konflik lahan. 

37,8% Wanariset mengembalikan lahan 

masyarakat, 21,6% tidak berkomentar, 

40,5% status jelas tidak saling 
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merugikan. 

11. Pendapat masyarakat 

tentang kelestarian 

KHDTK Samboja. 

73% perlu, 27% tidak perlu( hal ini 

karena masyarakat punya kekhawatiran 

dan alasan sendiri ketika menjawab 

perlu dan tidak, mengenai keberadaan 

tanaman dan lahan yang mereka 

manfaatkan di dalam KHDTK Samboja. 

 

 

E.E.E.E. Pandangan pegawai pemerintah (BPTP Samboja) terhadap Pandangan pegawai pemerintah (BPTP Samboja) terhadap Pandangan pegawai pemerintah (BPTP Samboja) terhadap Pandangan pegawai pemerintah (BPTP Samboja) terhadap 

konflik lahankonflik lahankonflik lahankonflik lahan....    

    

Konflik lahan di KHDTK Samboja sudah mulai diketahui beberapa 

pegawai di Wanariset setelah tahun 1990 dengan mulai munculnya klem 

atau protes beberapa warga atas tanah mereka di dalam kawasan 

perluasan hutan penelitian seluas 3000 ha. Sebagian masyarakat pada 

saat itu tahu bahwa terjadi perluasan 3000 ha untuk lahan penelitian 

kehutanan, hal ini bisa dilihat dari kasus pemindahan warga ke Km.28 

(tahun 1980-an), akan tetapi untuk batas kawasan, sebagian mereka 

tidak mengetahui dengan pasti. Hal ini juga dikarenakan patok-patok 

KHDTK Samboja sudah banyak yang dicabut oleh masyarakat. 

 Kawasan Hutan Penelitian yang diperluas pada tahun 1991 

merupakan bagian dari Hutan Lindung. Karena pada tahun 1980-an 

sudah ada plang Tahura di luar kawasan 504 ha (Hutan Wanariset 1, 

1979). 

 Sebelum ada penetapan kawasan hutan lindung (1980-an) 

maupun kawasan hutan penelitian 3504 ha (1991), sudah ada 

masyarakat yang berkebun dan bertempat tinggal di sekitar Km 5-7, 

tetapi hanya sedikit (sekitar 10 m dari depan jalan), dan Km.38-41 

dengan adanya bukti berupa bangunan , rumah dan tanaman buah 

masyarakat. Penandaan bahwa mereka pernah berkebun/berladang 

dengan adanya tanaman keras berupa pohon buah-buahan yang 

ditanam, tetapi ada juga yang tidak menanam buah-buahan. Dengan 

sistem pertanian masyarakat tradisional yaitu ladang gilir 

balik(berpindah) masih diterapkan beberapa masyarakat sekarang. 

Sedangkan untuk tanda patok kawasan hutan penelitian 504 ha berupa 

tulisan WR1-2 dalam bentuk beton dan THR/SHM untuk patok ulin 

merupakan tanda perluasan. Tanda-tanda ini berbeda dengan 

tanda/patok untuk penelitian. Tanda patok penelitian biasa disebut 

dengan ajir, yang dibuat dari kayu/balok yang bisa saja diberi warna 

merah, biru atau kuning dengan ukuran balok lebih kecil. 

 Ancaman terhadap KHDTK Samboja semakin bertambah setelah 

tahun 1998, seperti pencurian kayu, perambahan hutan dengan 

pembukaan ladang, jual beli lahan/penguasaan lahan, kebakaran hutan, 
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hasil-hasil penelitian kehutanan dan penambangan ilegal. Penindakan 

secara tegas kepada orang yang melanggar hukum/melakukan 

pencurian kayu oleh pihak kepolisian setempat masih kurang, meskipun 

pihak Wanariset sudah melakukan penangkapan tapi ketika di kepolisian 

setempat justru dilepaskan. Hal ini menunjukkan ketidaktegasan aparat 

terhadap orang yang melanggar hukum. 

 Konflik lahan ini pada tahun 1991-1998 masih belum benar-

benar muncul ke permukaan sehingga kondisi KHDTK Samboja masih 

aman/bagus, karena pada saat itu masyarakat masih takut (zaman rezim 

Soeharto), petugas/pegawai wanariset aktif bekerja menjaga kawasan 

hutan penelitian dan adanya proyek asing yang masih aktif melakukan 

kegiatan di kawasan hutan penelitian. 

 Untuk kegiatan pembinaan dan bantuan Wanariset ke masyarakat 

pernah beberapa kali dilakukan di wilayah Km.7 dan Km.39,5. Akan 

tetapi untuk usaha penyelesaian masalah konflik lahan ini secara serius 

belum pernah dilakukan, selama ini materi yang dibahas di pertemuan 

berbeda dengan masalah konflik lahan sehingga masalah ini hanya 

bawaan saja dalam pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat. 

Usaha untuk menyelesaikan masalah ini dari Wanariset pernah 

dilakukan dengan meminta pendataan kepada RT-RT melalui kelurahan 

mengenai data kepemilikan lahan di dalam KHDTK Samboja, akan tetapi 

tidak direspon baik oleh sebagian besar masyarakat.  

 Harapan dari pemerintah tentang permasalahan ini bisa 

diselesaikan dengan baik. Berbagai usaha akan coba dilakukan, dengan 

tahap awal mengetahui terlebih dahulu kondisi masyarakat dan lahan 

serta permasalahannya. 

 Saran-saran yang bisa diberikan agar penyelesaian konflik lahan 

antara pemerintah (wanariset) dengan masyarakat bisa terjadi, maka 

sebaiknya : 

• Ada koordinasi dengan beberapa lembaga pemerintahan (pusat dan 

daerah) dan lembaga-lembaga terkait. 

• Pendataan lahan masyarakat yang berada di kawasan 3000 ha. 

• Pembatasan kepemilikan lahan (menghindarkan penguasaan lahan). 

• Penataan batas perlu diulang kembali. 

• Penindakan secara tegas bagi yang melanggar hukum. 

• Ada lembaga khusus yang berperan mengelola dan menyelesaikan 

masalah ini. 

• Ada pihak ketiga yang membantu untuk penyelesaian permasalahan 

lahan antara pemerintah dengan masyarakat. 
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III. PEMBAHASAN 

 

 

A.A.A.A. Sejarah konflik antara masyarakat dengan pemerintah.Sejarah konflik antara masyarakat dengan pemerintah.Sejarah konflik antara masyarakat dengan pemerintah.Sejarah konflik antara masyarakat dengan pemerintah.    

 

Dari hasil data sekunder dan informasi langsung dari beberapa 

masyarakat sebagai tokoh kunci, maka didapat sejarah awal masyarakat 

bermukim di Kelurahan Sungai Merdeka, khususnya di sekitar KHDTK 

Samboja. Dari informasi itu diketahui bahwa masyarakat sudah ada dan 

beraktifitas antara km.30-50, pada tahun 1960-an, semenjak adanya 

proyek pembukaan jalan kalimantan, sedangkan menuju arah Jalan 

Semoi-Sepaku mulai banyak beraktifitas sejak dibukanya jalan oleh PT. 

Beringin Urip tahun 1978, kalau sebelumnya masyarakat hanya 

menggunakan jalan setapak untuk pergi ke kebun/ladang mereka. Jalan 

ke kawasan 3000 ha juga sudah ada pada tahun 1970-an yang dibangun 

oleh perusahan kayu (PT.Sita) yang beroperasi dan hampir 

menghabiskan hutan di kawasan tersebut. 

Menurut sejarah kelembagaan pemerintah hingga sekarang, 

dimulai dengan penetapan “Hutan Wanariset 1 Samboja” pada tahun 

1979 seluas 504 ha, di kelola oleh Lembaga Penelitian Hutan Bogor 

telah diakui masyarakat, karena proses yang terjadi melibatkan 

masyarakat sekitar. Masyarakat menyebut kawasan ini dengan nama 

“Hutan Bogor”. Pada tahun 1985 kawasan tersebut menjadi salah satu 

Stasiun Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Samarinda (BPK 

Samarinda). Perluasan hutan Penelitian Wanariset I menjadi 3504 ha 

setelah keluarnya SK.Menhut No.290/KPTS-II/1991. Pada tanggal 10 

Juni 2002 berdiri Loka Penelitian dan Pengembangan Satwa Primata 

(LP2SP), kemudian SK Menhut tahun 2003 tentang perubahan 

organisasi dan tata kerja Loka Litbang Satwa Primata (LP2SP). Dan 

pada tahun 2004 muncul SK.Menhut No.201/Menhut-II/2004 untuk 

penunjukan kawasan hutan dengan luas 3504 ha pada kawasan Tahura 

Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam 

Paser Utara sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk 

Hutan Penelitian Samboja. Pada tahun 2006 LP2SP berubah nama lagi 

menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan 

Samboja. 

Sedangkan yang diketahui sebagian masyarakat pada awal tahun 

1980-an, adanya pengumuman pemerintah tentang kawasan lindung 

(Tahura Bukit Soeharto) di km.30-50, sehingga masyarakat yang 

dahulunya bertempat tinggal di sekitar itu diminta untuk pindah ke 

km.28. Hal ini terbukti dengan adanya program pemerintah dalam 

bentuk translokal. Sebagian masyarakat yang sudah lama tidak 

merespon hal itu karena mereka sudah punya aset berupa rumah dan 

kebun yang sudah diolah bertahun-tahun. Selain itu sebagian 
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masyarakat ada yang sudah memiliki segel tanah, akan tetapi setelah 

ada perluasan kawasan hutan penelitian segel tanah itu dianggap batal 

oleh pemerintah kecamatan pada saat itu. 

Menjelang tahun 1990-an ada pengumuman baru dari pemerintah 

untuk perluasan kawasan hutan penelitian dari 504 ha menjadi 3504 ha 

melalui SK.Menteri tahun 1991. Penetapan ini dianggap masyarakat 

tidak transparan dan tidak memperhatikan masyarakat yang terlebih 

dahulu tinggal disana. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat 

cenderung tidak berpihak ke daerah. Proses penetapanpun dianggap 

suatu penipuan dengan membodohi masyarakat sekitar pada saat itu. 

Setelah proses penetapan peran pemerintah untuk sosialisasi dan 

bekerjasama dengan masyarakat sekitar tidak ada. Banyak masyarakat 

tidak tahu batas dan SK.Menteri 1991, mereka baru menyadari lahannya 

termasuk ke dalam wilayah perluasan setelah ada larangan berkebun. 

 Pada kondisi tahun-tahun sebelum zaman reformasi (1991-1998) 

banyak masyarakat akhirnya yang sudah mengolah lahannya disana 

tidak berani untuk mengembangkan usaha, karena adanya ancaman dari 

pemerintah dan aparat hukum pada saat itu. Setelah zaman reformasi 

1998-sekarang, sebagian masyarakat mulai berani mengolah lahannya 

kembali dalam KHDTK Samboja. Masyarakat yang beraktifitas disana 

tidak hanya dari masyarakat lama di Kelurahan Sungai Merdeka saja, 

akan tetapi juga dari masyarakat luar/pendatang baru, baik dari km.28 

maupun km.45. Kondisi seperti ini menjadi ancaman bagi KHDTK 

Samboja dan ancaman juga terhadap perpecahan masyarakat yang 

sudah lama tinggal dan mengolah lahan mereka dengan masyarakat 

baru/pendatang. Karena kita sebagian mengetahui bahwa fungsi 

kawasan hutan sebagai penyangga dan memiliki berbagai sumber 

manfaat terutama untuk masyarakat sekitar, jika kawasan hutan 

(KHDTK Samboja) rusak maka akibat/dampak bencana akan lebih 

terasa bagi masyarakat sekitar hutan dibandingkan dengan orang 

luar/pendatang yang hanya memanfaatkannya sesaat saja, kemudian 

mereka pergi. 

Dari sejarah ini maka tergambar bahwa ada masyarakat yang 

sudah beraktifitas lama sejak tahun 1960-an. Awal konflik mulai terjadi 

setalah adanya perluasan kawasan hutan pada tahun 1991 yang tidak 

partisipatif ke masyarakat, kemudian diperparah dengan membekukan 

konflik ini bertahun-tahun tanpa ada usaha penyelesaian yang baik. 

Hasilnya sekarang mulai terlihat dengan ancaman terhadap 

keberlangsungan kawasan hutan dan kondisi masyarakat sekitar yang 

masih memprihatinkan. 

Seperti kita ketahui bahwa Wanariset adalah satu tempat yang di 

dalamnya terdapat beberapa lembaga lain seperti Yayasan BOS, 

Tropenbos dan pemerintah sendiri yang tugas mereka melakukan 
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penelitian mengenai kehutanan. Sehingga dalam wadah ini terdapat 

beberapa peneliti yang fungsi dan tugas penelitian yang berbeda-beda. 

Pembinaan dari Wanariset yang masih bernama LP2SP tahun 

2000-2004, pernah dilakukan kepada masyarakat sekitar KHDTK 

Samboja. Selain pembinaan kepada masyarakat ada juga sebagian hasil 

penelitian berupa tanaman contohnya tanaman aren yang sudah bisa 

dipanen dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat sekitar dengan 

mengambil air nira dan buahnya. Akan tetapi manfaat dan pembinaan itu 

masih dirasa sebagian masyarakat masih kurang karena waktu yang 

singkat dan perubahan kebijakan pemerintah pusat juga menjadi kendala 

untuk melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan kepada masyarakat. 

 

 

B.B.B.B. Hubungan permasalahan yang ada di mHubungan permasalahan yang ada di mHubungan permasalahan yang ada di mHubungan permasalahan yang ada di masyarakat.asyarakat.asyarakat.asyarakat.    

    

Permasalahan yang muncul di masyarakat ternyata, seperti 

sulitnya mengembangkan usaha karena ada rasa takut kalau lahan yang 

sudah diolah ternyata tidak bisa dimanfaatkan atau dipanen. Kondisi ini 

menyebabkan masyarakat itu berusaha hanya setengah hati untuk 

memenuhi kebutuhan hidup tidak ada perencanaan ke depan. Dan tidak 

bisa membuat segel tanah karena mereka mengganggap tanah adalah 

modal untuk usaha dan tabungan untuk anak cucu. 

Kondisi ini terjadi hampir bertahun-tahun semenjak mulai adanya 

pembatasan lahan/larangan mengolah lahan di kawasan hutan penelitian 

3000 ha setelah ada perluasan melalui SK. Menteri tahun 1991 yang 

dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dan tidak partisipatif. Oleh 

karena itu kejadian ini menjadi pemicu munculnya konflik lahan antara 

pemerintah dengan masyarakat. 

Seandainya pada saat dahulu proses penetapan untuk perluasan 

kawasan hutan penelitian dilakukan secara partisipatif dan berpihak ke 

pada masyarakat maka konflik lahan tidak akan terjadi. Dengan melihat 

hal yang sudah terjadi dan adanya beberapa kesalahan masa lalu, 

sekarang perlu untuk memulai mengatasi konflik lahan tersebut dengan 

komunikasi dan koordinasi berbagai pihak terkait maupun pihak yang 

berkonflik, kalau memungkinkan kedua pihak yang berkonflik memiliki 

kesepakatan yang sama untuk proses penyelesaian misalnya proses 

perubahan tentang SK.Menteri 1991. Akan tetapi proses ini memerlukan 

waktu yang cukup lama dan keseriusan kedua belah pihak. 
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C.C.C.C. Sketsa KHDTK Sketsa KHDTK Sketsa KHDTK Sketsa KHDTK Samboja Samboja Samboja Samboja yang menjadi konflik antara yang menjadi konflik antara yang menjadi konflik antara yang menjadi konflik antara 

mamamamasyarakat dengan pemerintah.syarakat dengan pemerintah.syarakat dengan pemerintah.syarakat dengan pemerintah.    

    

Dari sketsa lahan KHDTK yang dibandingkan dengan lahan yang 

sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak dahulu hingga sekarang 

menggambarkan bahwa kawasan 3000 ha yang menjadi konflik 

kondisinya sekarang sudah sebagian besar bukan hutan lagi, karena 

selain kayunya sudah dieksploitasi perusahaan dan masyarakat, juga 

digunakan untuk membuat kebun dan ladang dengan cara berpindah-

pindah. Tanaman yang diusahankan/ditanam masyarakat di kawasan 

tersebut seperti lada, aren, buah-buahan, kelapa sawit, kopi, karet, dan 

lain-lain.  

Perkiraan luasan lahan dan rumah per RT, yang sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat  di Kelurahan Sungai Merdeka, 

Kabupaten Kutai Kartanegara melebihi luas kawasan jadi konflik (3000 

ha), hal tersebut juga belum termasuk kawasan hutan penelitian yang 

masuk ke dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena 

itu perlu pendataan yang rinci mengenai kepemilikan lahan dan 

pemanfaatannya dengan melibatkan aparat kelurahan, tokoh masyarakat 

hingga ke ketua RT setempat. 

Hasil perkiraan luasan lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

saja yang bisa digambarkan saat ini karena belum pernah ada pendataan 

kepemilikan lahan di dalam kawasan konflik, adanya kekhawatiran 

masyarakat untuk memberikan data ke pihak wanariset/pemerintah 

(karena trouma masa lalu pernah merasa ditipu), peluang untuk 

penyelelesaian belum pernah ada (seperti diskusi yang serius untuk 

penyelesaian konflik) dan kurangnya biaya untuk pendataan lahan. 

 

 

D.D.D.D. Pandangan masyarakat terhadap konflik lahan.Pandangan masyarakat terhadap konflik lahan.Pandangan masyarakat terhadap konflik lahan.Pandangan masyarakat terhadap konflik lahan.    

 

Pengenalan masyarakat sekitar tentang KHDTK Samboja dan 

batas-batas perluasan lahan 3000 ha tidak banyak yang mengetahuinya, 

mereka hanya banyak mengenal Wanariset sebagai lembaga pemerintah 

yang selama ini bekerja di Samboja.  

Sebagian besar masyarakat tahu kalau di kawasan 3000 ha ada 

masalah konflik lahan, mereka sebenarnya mempunyai keinginan agar 

masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik dengan cara 

musyawarah. Sebelum zaman reformasi (1998) masyarakat masih 

merasa takut untuk protes ke pemerintah, tetapi setelah itu beberapa 

masyarakat sudah mulai berani, hal ini ditunjukan dengan pencabutan 

patok tata batas oleh beberapa masyarakat sebagai tanda protes 

ketidak setujuan. Selain itu mereka juga menginginkan penyelesaian 

yang terjadi tidak merugikan mereka seperti ada aturan dan 
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kesepakatan jelas tentang pengelolaan hutan antara pemerintah dengan 

masyarakat yang tidak saling merugikan. Keinginan penyelesaian 

masalah dengan melibatkan orang ketiga (netral), agar hasil 

musyawarah bisa terarah dan adil sangat diperlukan untuk 

menjembatani keduabelah pihak. 

Kesadaran masyarakat tentang arti penting KHDTK Samboja, 

untuk dilestarikan sebenarnya ada seperti manfaat sebagai cadangan air 

dan paru-paru dunia, karena jika hutan sekitar mereka gundul maka 

dampak seperti banjir, kebakaran lahan dan kekeringan akan dirasakan 

oleh masyarakat sekitarnya, tetapi kondisi ini tertutupi oleh konflik 

lahan yang selama ini terjadi. Kalau lahan itu milik Wanariset mereka 

tidak mau tapi kalau milik mereka yang dilestarikan mereka 

menginginkannya, karena mereka takut kalau lahan yang termasuk milik 

mereka menjadi milik Wanariset dan tidak bisa mengolah tanahnya 

kembali yang masuk ke dalam kawasan 3000 ha. Pengertian dilestarikan 

sebagian masyarakat mengganggap bahwa harus ditanami/dihijaukan. 

Gambaran bahwa masyarakat juga perlu bantuan pemerintah 

sebagai satu lembaga yang bertanggungjawab untuk pengembangan 

usaha/peningkatan kesejahteran masyarakat, bisa terterlihat dengan 

adanya beberapa kelompok tani yang mencoba mendapatkan binaan dan 

bantuan ke berbagai lembaga baik perusahaan maupun pemerintah 

daerah (melalui dinas-dinas) untuk mengembangkan usahanya, karena 

sebagian besar masyarakat sekitar KHDTK Samboja adalah masyarakat 

yang penghidupannya dari bertani dan berdagang hasil pertanian. 

Keinginan untuk memiliki kembali lahan-lahan mereka yang 

berada di dalam kawasan 3000 ha, cukup tinggi. Karena lahan itu 

merupakan aset untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tabungan untuk 

anak cucu ke depan. Meskipun ada ganti rugi mereka sebaiknya 

dilakukan dengan nilai yang sesuai. 

 

    

E.E.E.E. Pandangan pegawai pemerintahPandangan pegawai pemerintahPandangan pegawai pemerintahPandangan pegawai pemerintah    (BPTP(BPTP(BPTP(BPTP    Samboja) terhadap Samboja) terhadap Samboja) terhadap Samboja) terhadap 

konflik lahan.konflik lahan.konflik lahan.konflik lahan.    

 

Kondisi pada tahun 1990-1998, dianggap pemerintah pada saat 

itu adalah kondisi yang aman/tidak terjadi gejolak, karena tidak banyak 

masyarakat melakukan tuntutan, peran aparat penegak hukum masih 

dominan untuk menindak masyarakat yang dianggap melakukan 

pelanggaran dalam kawasan. Kebijakan pemerintah baik pusat/daerah 

pada saat itu sangat tidak berpihak dengan masyarakat, contohnya 

dengan penetapan perluasan kawasan hutan penelitian 3000 ha ternyata 

sudah ada masyarakat di dalamnya. 

Setelah zaman reformasi tahun 1998 hingga sekarang, banyak 

masyarakat yang mulai berani untuk menuntut hak-haknya kembali, 
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sementara itu peran pemerintah dan aparat penegak hukum melemah 

bahkan ada beberapa oknum yang coba melanggar hukum.  

Sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Wanariset kepada 

masyarakat sangat kurang,  sehingga sebagian besar masyarakat tidak 

mengenal lembaga ini, apa saja kegiatan yang dilakukan dan manfaat 

apa yang mereka dapat dengan keberadaan Wanariset selain hanya 

bekerja sebagai pekerja. Contohnya, seperti pengenalan tanda batas 

dan tanda penelitian serta hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan di 

dalam KHDTK Samboja. 

Berdasarkan pengalaman tersebut untuk sebaiknya pemerintah 

dalam hal ini Wanariset lebih transfaran dalam setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. 

Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat kembali 

kepada pemerintah. 

 

 

 

IVIVIVIV. KESIMPULAN. KESIMPULAN. KESIMPULAN. KESIMPULAN    

    

    

A.A.A.A. RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi    

 

Saran-saran yang bisa dilakukan yaitu : 

    
Masyarakat :Masyarakat :Masyarakat :Masyarakat :    
• Pendataan ulang untuk kepemilikan lahan oleh masyarakat melalui 

kelurahan dan ketua RT setempat. 

• Aparat pemerintah kelurahan hingga ketua RT serta tokoh 

masyarakat sebaiknya lebih berperan aktif dalam membantu 

penyelesaian konflik lahan di kawasan 3000 ha. 

• Menjaga kelestarian kawasan hutan untuk kesejahteraan bersama. 

• Membuat rencana tindaklanjut untuk penyelesaian konflik lahan. 

 

Pemerintah :Pemerintah :Pemerintah :Pemerintah :    
• Koordinasi dengan lembaga terkait untuk memulai penyelesaian 

konflik. 

• Wanariset sebaiknya lebih transfaran untuk kegiatan yang 

berhubungan dengan masyarakat. 

• Tindakan hukum perlu dilakukan secara tegas terhadap orang yang 

melanggar hukum, baik oknum pemerintah, penegak hukum maupun 

masyarakat. 

• Pembinaan terhadap masyarakat tetap dilakukan untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

• Membuat rencana tindak lanjut untuk penyelesaian konflik lahan. 
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B.B.B.B. Rencana Tindak LanjutRencana Tindak LanjutRencana Tindak LanjutRencana Tindak Lanjut    

 

Rencana tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan oleh keduabelah 

pihak baik masyarakat maupun pemerintah (Wanariset), yaitu : 

• Pendataan lahan dilakukan oleh masing-masing RT. 

• Penjelasan dalam bentuk sosialisasi kegiatan, kelembagaan BPTP 

Samboja dan kawasan hutan penelitian kepada masyarakat. 

• Pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan penelitian. 

• Penyelesaian permasalahan konflik lahan di kawasan 3000 ha 

(KHDTK Samboja) secara partisipatif. 
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VI. LAMPIRANVI. LAMPIRANVI. LAMPIRANVI. LAMPIRAN----LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN    
 


