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MENYIAPKAN KELEMBAGAAN 
OPERASIONAL JANGKA BENAH

A. Pendahuluan

Jangka Benah adalah waktu yang diperlukan 
untuk memperbaiki hutan yang rusak (terutama 
akibat alih fungsi menjadi kebun-kebun sejenis), 

menjadi hutan normal atau mendekati normal, 
salah satunya dalam bentuk model-model kebun 
campur atau agroforestri. Sejauh ini model-model 
kebun campur atau agroforestri adalah bagian dari 
model agroekosistem ekstensif yang berkembang di 
segenap tempat. Beberapa contoh antara lain, kebun 
campur karet, kopi, kakao, sawit, dan lain sebagainya. 
Model kebun campur seperti ini secara ekologis 
memiliki fungsi yang mirip dengan hutan. Atas 
dasar itulah mengapa Jangka Benah memandang 
bahwa muara perbaikan hutan yang rusak karena 
berubah fungsi menjadi kebun-kebun sejenis adalah 
dengan mendorongnya menjadi kebun campur atau 
agroforestri.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 23/ 2021 
dan PP 24/2021, Jangka Benah adalah salah satu 
dari tiga pilar penyelesaian kebun di dalam kawasan 
hutan. Dua pilar lainnya adalah penataan (untuk 
penguasaan kebun di dalam kawasan hutan yang 
luasnya tidak melebihi 5 hektar); dan pengenaan 
sanksi administratif (untuk penguasaan kebun di 
atas 5 hektar). Melalui tiga pilar itu pemerintah 
berupaya menindaklanjuti mandat UUCK dalam hal 
penyelamatan investasi rakyat dalam bentuk kebun 
di dalam kawasan hutan, tidak terkecuali kebun 
sawit. 

Meskipun demikian, untuk bisa diterapkan 
di lapangan dalam skala luas, Jangka Benah 
memerlukan rancang bangun kelembagaan 
yang tidak sekedar memuat konsep-konsep 
teoritis. Beberapa isu strategis seperti, bagaimana 
mekanisme pelaksanaan Jangka Benah, siapa yang 
bertanggungjawab, seperti apa Norma Standar 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibutuhkan, dari 
mana sumber pembiayaan, di mana lokasi prioritas, 

dan lain sebagainya; adalah beberapa hal yang ke 
depan perlu dirumuskan jawabannya. 

Untuk itulah kertas kebijakan ini disusun. Tujuan 
utamanya adalah memberikan gambaran rancang 
bangun kelembagaan operasional Jangka Benah 
di lapangan sehingga dapat menjadi solusi 
penyelesaian keterlanjuran kebun sawit di kawasan 
hutan. Pengumpulan data dan informasi serta analisis 
untuk penyusunan kertas kebijakan ini didasarkan 
pada segenap pembelajaran atas demplot-demplot 
Jangka Benah di Desa Sungai Jernih, Kab Tebo 
(Jambi); Desa Karang Sari, Kab Kotawaringin Timur 
(Kalteng), dan Desa Pangkut, Kab. Kotawaringin 
Barat (Kalteng).

 

 

B. Petunjuk Teknis

Strategi Jangka Benah (SJB) adalah upaya sosio-
teknis-kebijakan yang diterapkan selama waktu 
tertentu pada kawasan hutan yang rusak, dengan 
tujuan utama untuk mengembalikan struktur dan 
fungsi hutan sebagai penopang kehidupan sosial, 
ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Dalam hal kawasan hutan yang kini sudah terlanjur 
menjadi kebun-kebun sawit sejenis (monokultur), 
atau kebun-kebun sejenis lainnya, penerapan SJB 
dilakukan dengan mendorong secara sistematis 
terbentuknya agroforestri kompleks atau hutan 
campuran, sebagai bagian dari vegetasi hutan semi 
klimaks. 

Atas dasar itu maka secara konsep, SJB tidak bisa 
disamakan begitu saja dengan model-model 
proyek rehabilitasi lahan atau pengkayaan 
tanaman kehutanan sebagaimana yang selama ini 
dilakukan, baik dalam program perhutanan sosial 
maupun program-program Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (RHL). Tujuan SJB tidak semata-mata untuk 



 

 

C. Dukungan Sumberdaya

Untuk memastikan operasionalisasi SJB di lapangan 
bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan 
perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya, 
maka diperlukan kepastian dukungan sumberdaya 
yang berkelanjutan. Operasionalisasi SJB tidak bisa 
hanya diserahkan kepada para pelaku perkebunan 
(atau pekebun) sawit semata, mengingat tingginya 
kompleksitas komponen-komponen yang harus 
dikerjakan. Bagaimanapun, sawit bukanlah tanaman 
toleran seperti karet dan kopi, yang bisa dengan 
leluasa dilakukan pencampuran dengan aneka 
tanaman kehutanan hingga kemudian membentuk 
agroforestri kompleks. Kalaupun di berbagai tempat 
kini kita mulai bisa menjumpai kebun-kebun sawit 
campur yang diinisiasi oleh kalangan masyarakat 
lokal, namun pada umumnya tidak dilakukan secara 
optimal. Akibatnya, alih-alih bisa meningkatkan 
produktivitas, yang terjadi justru sebaliknya – dan 
karena itu cenderung untuk tidak dilanjutkan.

Penerapan SJB dilandasi atas semangat perbaikan 
dan peningkatan, bukan saja dalam hal aspek 
lingkungan, akan tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh 
karena itu pembangunan model hutan campur semi 
klimaks melalui SJB harus bisa memastikan bahwa 
secara sosial akan mampu meningkatkan distribusi 
manfaat sekaligus mengurangi kesenjangan, secara 
ekonomi bisa meningkatkan produktivitas lahan, dan 
secara lingkungan juga mampu memperbaiki fungsi 
ekosistem hutan secara luas. Untuk mewujudkan 
itu semua, dukungan segenap sumberdaya sangat 
diperlukan. 

1. Sumber daya manusia
 Menyiapkan sumberdaya manusia untuk 

menopang operasionalisasi SJB di lapangan 
menjadi kebutuhan bersama, baik pemerintah 
dalam hal ini Kementerian LHK sebagai 
pengemban kebijakan sekaligus menjadi pihak 
yang akan melakukan monitoring dan evaluasi, 
maupun para pelaku perkebunan (atau pekebun) 
sawit yang akan menjalankan SJB. Berbagai 
pengetahuan dan teknik-teknik kehutanan 
seperti perencanaan dan pengembangan 
rancang bangun agroforestri kompleks, teknik 
silvikultur, dan juga teknik pengelolaan hutan 
campur semi klimaks, menjadi kebutuhan 
yang harus dipenuhi. Untuk menyiapkan SDM 
yang mumpuni, perlu dipersiapkan paket-
paket pengetahuan praktis seputar SJB untuk 
para pengguna, baik di tingkat pemerintah, 
masyarakat, maupun kalangan perkebunan 
swasta.

2.	 Sumber	daya	finansial
 Sudah barang tentu, operasionalisasi SJB 

di lapangan akan memerlukan dukungan 
sumberdaya finansial yang tidak kecil. Boleh 

meningkatkan luas tutupan tanaman kehutanan, 
akan tetapi untuk memperbaiki struktur dan 
fungsi ekosistem hutan sehingga dapat menopang 
kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara 
berkelanjutan. SJB memuat komponen yang lebih 
lengkap, yaitu: (1) perbaikan struktur dan fungsi 
ekosistem hutan; (2) penguatan kelembagaan; 
dan (3) dukungan kebijakan. Dengan demikian, 
keberhasilan SJB dengan demikian tidak sama 
artinya dengan keberhasilan tanaman semata, akan 
tetapi keberhasilan mengkombinasikan proses 
intervensi teknik-teknik kehutanan dengan suksesi 
alami untuk mewujudkan model hutan campur atau 
agroforestri komplek. 

Terdapat dua tahapan penting dalam upaya 
perbaikan struktur dan fungsi ekosistem hutan dalam 
SJB yang saling mengait dan perlu dikonsolidasikan 
secara sistematis, yaitu:

1. Tahap intervensi teknik kehutanan
 Tahap intervensi teknik-teknik kehutanan dimulai 

dengan penyusunan rancang bangun model 
hutan campuran yang akan mengkombinasikan 
aneka tanaman hutan dengan tanaman kebun 
(dalam hal ini sawit) secara optimum; dilanjutkan 
dengan tahap implementasi lapangan dalam 
bentuk kegiatan-kegiatan penyediaan bibit, 
persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan 
dan pengamanan. Tahap intervensi ini setidaknya 
akan dilakukan dalam waktu 5 tahun pada 
setiap plot penguasaan lahan yang dilakukan 
oleh masyarakat pekebun.

2. Tahap suksesi alami
 Tahap suksesi alami merupakan kelanjutan 

dari tahap intervesi teknis sebagaimana yang 
sudah disebutkan dimuka. Pada tahap ini secara 
gradual intervensi teknik-teknik kehutanan 
mulai dikurangi, dan proses suksesi menuju 
hutan campuran semi klimaks diserahkan pada 
alam. Keberhasilan suksesi alami akan sangat 
tergantung dari proses rancang bangun yang 
disiapkan pada tahap paling awal. Tahap ini 
diperkirakan akan berlangsung kurang lebih 
satu daur jenis-jenis dipterocarpa, atau sekitar 
35 tahun.

 
Atas dasar itu, maka operasionalisasi SJB memerlukan 
petunjuk teknis yang memuat segenap prinsip, tata 
cara dan berbagai hal yang bisa menjadi pegangan 
para pihak dalam melaksanakan SJB. Dokumen 
semacam ini dipandang sangat penting dan 
strategis untuk memastikan pelaksanaan SJB bisa 
tetap berjalan pada jalurnya; sekaligus memastikan 
bahwa SJB adalah skema perbaikan sumberdaya 
hutan yang tidak diserahkan sepenuhnya secara 
sukarela kepada para pekebun, baik masyarakat 
maupun kalangan korporasi.  
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jadi untuk kalangan perusahaan, kebutuhan 
sumberdaya finansial SJB akan bisa dipenuhi 
secara mandiri. Akan tetapi hampir bisa 
dipastikan itu akan sulit dilakukan untuk 
kalangan masyarakat pekebun, terutama 
mereka yang hanya menguasai kebun-kebun 
sawit dalam luasan yang kecil. Berbagai data 
dan informasi lapangan menunjukkan bahwa 
di kalangan masyarakat pekebun, permodalan 
rata-rata menjadi kendala utama. Untuk itu 
diperlukan dukungan dan investasi para pihak 
untuk menopang operasionalisasi SJB, baik yang 
berasal dari sektor swasta maupun pemerintah 
(APBN dan APBD); baik melalui sistem perbankan, 
BLU, maupun hibah jangka panjang.

Berangkat dari gambaran semacam itu maka 
operasionalisasi SJB di lapangan memerlukan 
dukungan dan kerjasama para pihak, terutama untuk 
keperluan penyediaan segenap sumberdaya yang 
dibutuhkan. Tanpa adanya dukungan dumberdaya 
yang memadai, besar kemungkinan SJB akan 
terjebak pada proyek karikatif tumpangsari untuk 
rehabilitasi lahan dan hutan semata.

D. Kelembagaan Strategis

Selain kebutuhan petunjuk teknis dan dukungan 
sumberdaya, operasionalisasi SJB di lapangan mem-
butuhkan dukungan kelembagaan (termasuk di da-
lamnya kelembagaan dalam wujud organisasi) yang 
bisa memastikan bahwa skema-skema yang diren-
canakan bisa dijalankan sesuai dengan target dan 
output yang diharapkan. Kelembagaan di tingkat op-
erasional ini diharapkan akan bisa menjadi wahana 
bagi proses-proses koordinasi, konsolidasi, fasilitasi 
sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan SJB. 
Dengan demikian proses inisiasi, konsolidasi, dan dis-
tribusi sumberdaya yang diperlukan dalam SJB bisa 
diselenggarakan dengan lebih sistematis.  Hal ini san-
gat penting, terutama untuk mendukung operasional-
isasi SJB di kebun-kebun masyarakat yang cenderung 
menghadapi berbagai persoalan keterbatasan. 

Mengacu pada percontohan SJB di 3 lokasi yang su-
dah ada, keberadaan lembaga-lembaga fasilitator SJB 
di lapangan dipandang sangat menentukan. Melalui 
kelembagaan-kelembagaan tersebut kalangan mas-
yarakat pelaku SJB bisa mendapatkan dampingan 
yang cukup memadai bagi setiap tahap pelaksanaan 
SJB, dari mulai penyusunan rancang bangun, pelak-
sanaan penjarangan tanaman sawit, penyediaan bibit 
tanaman kehutanan, hingga pelaksanaan penana-
man di lapangan. Barangkali karena itulah mengapa 
model pelaksanaan SJB di lokasi-lokasi percontohan 
tersebut kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi 
kalangan masyarakat pekebun di desa-desa yang ada 
di sekitarnya. 

Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga lembaga yang 
dipandang memiliki potensi strategis untuk bisa ter-
libat secara proaktif dalam operasionalisasi SJB di 
tingkat lapangan. Ketiga lembaga tersebut adalah 
sebagai berikut:

1. Pemerintah desa 
 Seiring dengan diberlakukannya UU Desa, 

pemerintah desa dipandang memiliki potensi 
yang besar untuk menjalankan prakarsa lokal 
terkait dengan program-program pembangunan 
desa dan kewargaan. Melalui berbagai instrument 
seperti Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Tata Guna 
Lahan Desa (RTGLD), Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes), dan Dana Desa, secara kelembagaan 
desa memiliki peluang yang besar untuk mulai 
mengarusutamakan SJB dalam peogram-
program pembangunan desa. Setidaknya dengan 
keterlibatan desa dalam operasionalisasi SJB, 
desa bisa ikut menjamin kepastian subyek SJB.

2. Pemerintah Daerah
 Melalui KPH, pemerintah daerah berwenang 

untuk mengelola hutan di tingkat tapak. 
Sayangnya sejauh ini, segenap program nasional 
seperti Perhutanan Sosial (PS) dan Penyelesaian 
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 
(PPTKH) tidak secara aktif memposisikan KPH 
sebagai lembaga strategis yang perlu dilibatkan. 
Maka bisa dipahami kalau kemudian fenomena 
mismatch banyak terjadi, terutama terkait 
dengan kesesuaian lahan yang dialokasikan 
dengan kebutuhan faktual yang ada di lapangan. 
Berangkat dari pembelajaran semacam itu, 
maka operasionalisasi SJB perlu menjadikan 
KPH sebagai salah satu lembaga penopang 
utama. Keterlibatan KPH dipandang akan bisa 
memberikan jaminan kesesuaian lokasi SJB di 
tingkat tapak. Jika desa diharapkan akan bisa 
memberikan jaminan kepastian subyek (pelaku), 
maka dalam hal ini KPH diharapkan akan bisa 
menjamin kepastian obyek (lokasi).

3. Pemerintah Pusat
 Dalam operasionalisasi SJB ketersediaan bibit 

tanaman kehutanan yang akan difungsikan 
sebagai tanaman campuran kebun-kebun 
sawit sejenis masyarakat adalah mutlak. 
Ketercukupan bibit dan kecocokan jenis tanaman 
menjadi kebutuhan utama. Sejauh ini program 
penyediaan bibit-bibit tanaman kehutanan 
untuk kegiatan RHL di segenap wilyah umumnya 
ditopang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini 
Kementerian LHK (melalui BP DASHL). Atas dasar 
itu dukungan pengadaan bibit-bibit tanaman 
pencampur dalam operasionalisasi kegiatan 
SJB dipandang perlu untuk dikoordinasikan 
dan dikonsolidasikan dengan kantor BP DASHL 
setempat. Sementara untuk dukungan-dukungan 
lain bisa dikonsolidasikan dengan segenap unit 
pelaksana teknis lain, seperti BPSKL dan BP2HP.



 

 

E. Penutup: Sistem Insentif 
 dan Disinsentif

Pada akhirnya, operasionalisasi SJB perlu dilengkapi 
dengan sistem insentif dan disinsentif yang memadai, 
sebagai upaya untuk melakukan stimulasi terhadap 
dan sanksi atas kinerja para pelaku di tingkat tapak. 
Sistem insentif dan dan disinsentif juga dipandang 
strategis untuk mendorong percepatan implementasi 
SJB di lapangan sekaligus meningkatkan partisipasi 
para pelakunya. Dengan demikian implementasi SJB 
akan bisa berjalan efektif dan efisien. 

Sistem insentif dan disinsentif bisa diwujudkan 
dalam berbagai model, salah satunya dengan 
memberikan apresiasi dan kemudahan melakukan 
akses terhadap sumberdaya pendukung bagi mereka 
yang berhasil menerapkan SJB secara konsisten 
sesuai dengan rancang bangun yang direncanakan. 
Sebaliknya, bagi mereka yang tidak menerapkan 
SJB tanpa alasan yang tepat, bisa dikenakan sanksi 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi maksimal 
bisa dilakukan, misalnya, dengan mencabut hak 
akses terhadap kebun-kebun sawit di dalam kawasan 
hutan yang selama ini dikuasai.

Untuk menopang sistem insentif dan disinsentif, 
diperlukan pelaporan dari para pelaku, dan 
monitoring, serta evaluasi kegiatan SJB secara 
berkala dan teratur dari lembaga-lembaga yang 
berwenang. Berbagai lembaga sebagaimana 
yang sudah disinggung di muka, seperti desa, 
KPH dan BP DASHL, memiliki potensi yang besar 
untuk diperankan sebagai lembaga-lembaga yang 
berwenang untuk melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan SJB di wilayahnya. 

Maka, untuk bisa melakukan operasionalisasi SJB di 
lapangan dalam skala luas, beberapa rekomendasi 
yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah, dalam 
hal ini Kementerian LHK, adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan petunjuk teknis SJB.
2. Penyiapan skema dukungan sumberdaya manusia 

dan	finansial	untuk	pelaksanaan	SJB.
3. Penyiapan lembaga penopang SJB di tingkat tapak.
4. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif SJB.
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Gambar 1. Bangunan operasionalisasi Sistem 
Jangka Benah (SJB)


