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Foto pepohonan rindang diselimuti kabut yang sungguh indah menggambarkan 
alam hutan Seko yang terjaga. Foto yang diambil oleh Suwito (mantan 
koordinator WG-Tenure) pada tahun 2006 dalam perjalanannya menyusuri 
alam Seko. Seko adalah sebuah wilayah adat yang didiami oleh Orang 
Seko yang meliputi 9 wilayah adat yaitu Singkalong;Turong; Lodang; Hono’; 
Ambalong; Hoyane; Pohoneang; Kariango; Beroppa’. Pada tahun 2004, Orang 
Seko dan wilayah adat Seko telah mendapatkan pengakuan hukum melalui 
Keputusan Bupati Bupati Luwu Utara No.300 Tahun 2004. Pengakuan ini 
memberikan perlindungan hukum bagi Orang Seko dan Wilayah Adatnya 
dari upaya eksploitasi sumber daya alam khususnya hutan dan tambang. 
Namun, ironisnya pengakuan hukum belum menjamin perlindungan Wilayah 
Adat Seko dari ancaman eksploitasi sebab HGU, IUP HHK dan Tambang terus 
mengincar kekayaan alam seko. Bila dalam perbincangan isu perubahan iklim, 
sebenarnya Orang Seko lah yang sudah melakukan upaya pengurangan emisi  
dengan kearifan lokalnya dalam mengelola hutan adat mereka. Inilah yang 
sebenar-benarnya REDD. Namun fakta berkata lain, upaya menjaga hutan 
untuk mengurangi emisi karbon menjadi sulit bagi Orang Seko dan komunitas-
komunitas lokal/adat lainnya yang tidak memiliki akses kepada berbagai 
macam prosedur. Disinilah pentingnya wacana pengembangan project REDD 
wajib untuk melibatkan komunitas lokal/adat agar mereka merasa ada 
manfaatnya bagi kesejahteraannya.

Redaksi mengundang para pihak untuk mengirimkan informasi, 
kajian dan opini yang berkaitan dengan masalah penguasaan 
tanah di dalam kawasan hutan.  Tulisan dapat dikirim ke email 

redaksi di warta.tenure@wg-tenure.org

Sepenggal Cerita Sampul
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SEKAPUR SIRIH

Para pembaca yang budiman,
Setelah vacuum dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, WG-Tenure kembali menghadirkan Warta Tenure 
edisi 10 yang mengangkat tema “Konflik, Land Tenure dan REDD”. Redaksi mengakui bahwa untuk bisa 
konsisten menjaga penerbitan Warta Tenure secara berkala adalah sebuah tantangan besar ditengah berbagai 
keterbatasan. Namun kami tidak ingin mengalah kepada berbagai keterbatasan tersebut. Dan Puji syukur 
kami panjatkan kepada Tuhan YME, dengan ini edisi ke-10 Warta Tenure dapat terbit dan tiba ditangan para 
pembaca.

Pada edisi kali ini, Warta Tenure mengangkat isu Lonflik, Land Tenure dan REDD karena dilatari oleh situasi 
terkini dimana konflik tenure khususnya di kawasan hutan sudah semakin nyata dan menimbulkan banyak 
ekses. Pemberitaan yang meluas telah membukakan mata semua pihak untuk lebih serius berupaya 
menyelesaikannya. Namun faktanya upaya yang dilakukan khususnya oleh para pengambil kebijakan baik di 
legislatif maupun eksekutif belum maksimal.

Penyelesaian konflik akan sangat erat kaitannya dengan wacana implementasi project REDD di Indonesia, 
karena dengan selesainya konflik, kejelasan subjek dan objek di atas lahan/tanah khususnya hutan 
merupakan modal penting dalam pelaksanaan project REDD. Saat ini, ketidakjelasan/ketidakpastian hak 
tenurial masyarakat atas hutan sangat berpotensi menyebabkan masyarakat hanya menjadi penonton dalam 
pelaksanaan project REDD. Hal ini dikarenakan konflik yang dihadapi masyarakat tidak kunjung selesai. 

Untuk itu dalam edisi kali ini Warta Tenure akan mengupas isu tenure khususnya di kawasan hutan yang 
dituangkan dalam peta jalan tenurial kehutanan. Dari sisi konflik dan hubungannya dengan REDD, dikupas 
dalam kajian mengenai “Konflik Kehutanan di Asia dan Implikasinya bagi REDD+” dan “Konflik Kehutanan di 
Indonesia: Apakah REDD peluang atau ancaman?”. 

Sementara itu, untuk mengetahui berbagai pendapat mengenai konflik kehutanan, sejumlah tokoh telah 
diwawancarai antara lain wakil dari legislative (anggota DPD RI), eksekutif (Kementerian Kehutanan) dan Civil 
Society (NGO). Tentu hal ini hanya mewakili sebagian dari variasi pendapat mengenai konflik kehutanan di 
Indonesia. Untuk melengkapi dinamika mengenai penangangan konflik, rubrik info kebijakan akan mengulasnya 
secara pada berisi.

Salah satu kekuatan dari rubrik Warta Tenure adalah hasil pembelajaran yang diangkat dari hasil asesmen 
tenurial dan kasus yang difasilitasi penyelesaiannya oleh WG-Tenure dan Mitra-Mitranya yaitu kasus Senyerang 
antara Masyarakat Kelurahan Senyerang dengan PT. Wira Karya Sakti (PT.WKS) di Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat - Jambi. Pada bagian akhir Warta Tenure, akan disajikan resensi buku mengenai mediasi yang akan 
sangat relevan dengan topik penyelesaian konflik. 

Semoga para pembaca bisa menikmati sajian warta tenure kali ini. Redaksi juga senantiasa terbuka untuk 
menerima komentar dan masukan untuk pengembangan warta tenure ke depan. Komentar dan masukan dapat 
dialamatkan ke warta.tenure@wg-tenure.org. 

Selamat membaca!
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Konflik, Land Tenure, dan REDD

DInAmIKA WG-TEnURE

Reducing Emission from Deforestation dan Forest 
Degradation (REDD) telah menjadi fokus perhatian 
dan perbincangan dari tingkat global sampai ke tingkat 
lapangan. Sementara itu di lapangan konflik agraria 
masih saja bermunculan tidak terkecuali dalam 
pengelolaan hutan di Indonesia. Working Group on 
Forest Land Tenure (WG-Tenure) dalam kiprahnya tetap 
meletakkan perhatian pada kepastian “Land Tenure” 
khususnya bagi masyarakat di dalam dan sekitar 
hutan. Kunci pokok yang diyakini dapat mewujudkan 
pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan.

Melanjutkan kerja-kerja sebelumnya, WG-Tenure 
mencoba mengambil peran dalam upaya penanganan 
konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan bersama 
dengan mitra-mitranya.  Dengan dukungan dana dari 
ICCO (Inter-Church Organization for Development), WG-
Tenure melakukan land tenure assessment di beberapa 
lokasi dengan menerapkan metode RATA (Rapid Tenure 
Assessment) yang dikembangkan oleh ICRAF; HuMa-win 
yang dikembangkan oleh Perkumpulan HUMA; serta 
AGATA yang dikembangkan oleh Samdhana Institute. 
WG-Tenure mencoba menyajikan data yang lebih 
konprehensif sebagai basis klaim dari pihak-pihak yang 
berkonflik ataupun potensi konflik pada suatu wilayah, 
sehingga (nantinya) dapat digunakan sebagai acuan 
dalam upaya penyelesaian konflik. 

Khususnya dalam mendukung pembangunan dan 
pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), WG-
Tenure telah melangkah untuk melakukan asistensi 
teknis terkait dengan upaya penanganan konflik di 
KPH khususnya di KPH-Produksi (KPHP) Register 47 
Kabupaten Lampung Tengah dan di KPH-Lindung (KPHL) 
Rinjani Barat, NTB. Kegiatan ini merupakan tindak 
lanjut dari hasil land tenure assessment yang telah 

dilakukan sebelumnya. Di KPHP Register 47 Kabupaten 
Lampung Tengah, bekerja sama dengan Organisasi 
Kawan Tani, WG-Tenure melakukan re-assessment 
paska dibentuknya KPHP Register 47 dan mendorong 
kesiapan masyarakat dalam mengelola hutan sesuai 
dengan rencana pengelolaan yang disusun oleh KPHP 
Register 47. Sementara di KPHL Rinjani Barat, NTB, 
bersama Samantha (LSM lokal), WG-Tenure melakukan 
assessmen konflik tenure di Desa Akar-Akar untuk 
menilai klaim para pihak terhadap hutan di KPHL Rinjani 
Barat. Hasil ini diharapkan menjadi bahan dialog para 
pihak untuk mencari persamaan persepsi tentang 
pilihan-pilihan penyelesaian konflik demi mewujudkan 
keadilan tenure dalam koridor pengelolaan hutan lestari. 
Asesmen konflik tenure di beberapa KPH dilakukan atas 
dukungan dari Yayasan Kemitraan dan ICCO.

Pentingnya penguatan pemahaman para pihak terhadap 
isu land tenure dalam pengelolaan hutan penting 
untuk terus dilakukan. Dengan dukungan ICCO dan 
Yayasan Kemitraan, WG-Tenure mengadakan Pelatihan 
“Perangkat Analisis Land Tenure dan Management 
Konflik” yang kali ini diprioritaskan untuk staf-staf KPH. 
Pelatihan dilakukan 2 kali yaitu di Puncak-Bogor pada 
5-9 Juni 2012 dan di Palangkaraya pada 20-24 Juni 
2013. 

Dengan dukungan dana dari Samdhana Institute WG-
Tenure menyusun database publikasi tentang REDD 
dan isu land tenure yang dapat diakses di website 
WG-Tenure www.wg-tenure.org. Dengan database 
publikasi ini diharapkan dapat memudahkan pencarian 
publikasi terkait isu land tenure dan REDD, dan tentunya 
membantu menyebarluaskan publikasi yang telah ada 
melalui media online

Oleh: Redaktur
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Tenurial hutan dan REDD+
Perbincangan soal tata kuasa lahan di kawasan hutan 
kembali  menghangat dalam dua tahun terakhir ini. 
Kembali menghangat karena isu pelik ini pernah 
menjadi perdebatan utama di awal-awal reformasi 
pada saat penyusunan  (bagi beberapa kalangan tetap 
mengecewakan) UU Kehutanan baru di tahun 1999 dan 
terus berlanjut sampai di awal tahun 2000-an ketika 
lahir TAP MPR No. IX/2001. Di kalangan CSO, soal ini 
mengerucut dalam arus penyelesaian konflik agraria, 
dalam bentuk usulan KNUPKA yang sayangnya seperti 
kehilangan nafas ketika ditolak Presiden Megawati  
dan  lalu hanya dimuarakan penyelesaiannya pada 
terbentuknya direktorat di BPN.
 
Separuh terakhir dekade tahun 2000-an ditandai dengan 
mengemukanya isu perubahan iklim dan kehutanan 
yang kemudian disatunapaskan (lebih seringnya tidak 
tepat) ke dalam istilah/skema REDD. Tapi di tengah 
kaburnya skema REDD, dalam ketidakpastian perjanjian 
internasional di UNFCCC, dalam limpahan dana donor 
untuk perubahan iklim, isu tenure hutan seperti 
menemukan jalan tampil kembali (atau ditampilkan) 
untuk menunjukkan ada yang salah dalam tata 
kuasa di kawasan hutan; yang akan berperan penting 
pada berhasil tidaknya mekanisme dan pembagian 
keuntungan  dari mekanisme mitigasi perubahan iklim 
tersebut.
 
Beberapa kalangan yang ikut pusing dalam penyusunan 
dan perdebatan REDD, perubahan iklim dan kehutanan, 
menyambut masuknya isu tenure ini dengan harap-harap 
cemas karena mengetahui betapa latennya isu ini dan 
bahkan dengan bercanda, bahwa segala isu, usulan, 
debat dalam REDD akan berhenti ketika isu tenure ini 
naik. Tapi di kalangan ini pula ada keyakinan bahwa 
skema REDD atau setidaknya isu perubahan iklim dapat 
menjadi jalan untuk adanya perubahan dalam tata kuasa 
dan kelola dalam kawasan hutan. Pada persimpangan 
itulah, para pengusung isu tenure hutan bergiat dalam 
wacana besar perubahan iklim dan REDD, dan tak henti-
henti menunjukkan adanya masalah yang tak selesai-
selesai dalam pengelolaan hutan. 

Gaung itu juga terjadi di ranah internasional.  
Perdebatan-perdebatan soal skema mitigasi perubahan 

Peta Jalan Tenurial Kehutanan: Gagasan dan Aksi

iklim – yang dipenuhi dengan harapan akan adanya 
“timbal balik finansial” – tidak akan sempurna jika tidak 
disinggung masalah tenurial kehutanan. Ia menjadi 
“pattern” atau pola dalam setiap perdebatan, usulan 
skema, pro dan kontra skema, proyek bantuan, hibah, 
yang kemudian juga berimbas pada perdebatan serupa 
di wilayah nasional.
 
Hal itu yang mewarnai dalam LoI antara Pemerintah 
Indonesia dan Kerajaan Norwegia, yang menyokong 
komitmen penurunan emisi sebesar 26% dari skenario 
pembangunan Business as Usual (BAU) pada tahun 
2020, dengan dana sendiri dan 41% jika mendapatkan 
bantuan internasional. Dalam tawaran hibah 
berdasarkan kinerja itu, kerja-kerja yang mengharuskan 
adanya perubahan tenurial kehutanan ditampilkan, 
dirumuskan dan sebagian menjadi imperative seperti 
moratorium pemberian izin baru di kawasan hutan dan 
lahan gambut tertentu. Salah satu departemen yang 
menjadi leading actor dalam masalah ini tentu saja 
Kementerian Kehutanan.

Konsolidasi (kembali) gagasan reformasi 
tenurial kehutanan 
Penerimaan Kementerian Kehutanan pada isu 
perubahan iklim dan REDD tidak perlu diuraikan kembali 
dalam tulisan ini. Pembentukan banyak lembaga 
adhoc dalam internal Kemenhut dan keaktifannya 
dalam menyokong dan bahkan memberikan warna 
baru pada perdebatan REDD (sehingga berganti nama 
menjadi REDD+ di COP 13 tahun 2007) dalam ranah 
internasional menjadi salah-dua contoh bagaimana 
responsifnya Kemenhut dalam isu tersebut. Dan pada 
akhirnya ini menjadi jalan bagi banyak kalangan untuk 
menaikkan kembali isu tenurial hutan dalam perdebatan 
REDD dan di dalam tubuh Kemenhut sendiri.
Ditandai dengan kesediaan Kementerian Kehutanan 
untuk menjadi tuan rumah dan salah satu sponsor 
konferensi internasional soal tenure hutan yang 
diselenggarakan pada bulan Juli 2011 di Lombok, NTB. 
Ini merupakan peristiwa pertama yang menunjukkan 
secara resmi Kementerian Kehutanan membicarakan 
soal tata kuasa lahan atau tenure di dalam kawasan 
hutan. 

KAJIAn

Oleh Mumu Muhajir (Epistema Institute)
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Situasinya semakin menghangat ketika kalangan CSO 
yang sudah lama bergelut atau terkait dengan isu ini 
menempatkan keterbukaan Kemenhut serta adanya 
konferensi tersebut untuk kembali mengkonsolidasikan 
gagasan dan tindakan untuk perubahan tenurial di 
kawasan hutan. Pertemuan intensif dilakukan sebelum 
konferensi sehingga suara-suara yang sudah lama 
dibunyikan itu dapat lebih bergaung dan berdampak 
besar di saat dan setelah konferensi. 

Konferensi itu menghasilkan deklarasi bersama yang 
didalamnya berisi hampir sebagian besar isu yang 
selama ini diusung oleh kalangan CSO di Indonesia. 
Deklarasi ini berisi berbagai isu dan rekomendasi yang 
harus dikerjakan oleh berbagai pihak (pemerintah, 
pengusaha dan kalanganCSO) untuk menempatkan 
reformasi tenurial hutan sebagai cara membuka potensi-
potensi hutan, tidak hanya untuk kepentingan ekologi 
dan perubahan iklim, tetapi juga untuk pengurangan 
kemiskinan dan pembangunan. Yang menggembirakan, 
keharusan untuk melakukan reformasi tenurial ini 
didukung oleh UKP4, dengan keinginan adanya satu peta 
dan posisi strategisnya sebagai lembaga yang menilai 
kinerja kementerian.

Momentum baik ditangkap oleh sebagian kalangan CSO 
untuk menawarkan sebuah peta jalan perubahan tenure 
hutan – yang mulai disusun pada bulan Agustus 2011, 
didiskusikan untuk mendapatkan kritik dan tambahan 
dari berbagai kalangan dan menjadi draft final pada 
bulan November 2011. Dokumen dengan judul “Menuju 
Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan kelompok 
masyarakat sipil Indonesia tentang prinsip, prasyarat 
dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah 
dan kawasan hutan di Indonesia” disusun dan disepakati 
oleh 17 lembaga dan 9 individu inilah yang kemudian 
dikomunikasikan dengan berbagai pihak di lembaga 
negara, seperti dengan Kementerian Kehutanan, BPN, 
dan Komnas HAM. 

Tiga ranah kerja, satu helaan napas
Apa yang ditawarkan oleh CSO tersebut di atas dengan 
peta jalannya? CSO berpandangan bahwa tiadanya 
perubahan tenurial di kehutanan telah menghambat 
kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam 
hutan, menyebabkan lemahnya kepastian hukum 
dan menurunkan legitimasi pemerintah karena tidak 
mampu mengurus hutannya dengan baik. Tidak ada 
yang membantah bahwa ada kemiskinan dan bahkan 
pemiskinan masyarakat di sekitar hutan, konflik 
yang mengambil banyak nyawa, tenaga, waktu, dana 
masyarakat yang disingkirkan dan dipersempit aksesnya 
pada lahan (hutan) yang digaris-batas-di-atas-kertas oleh 
negara c.q. Pemerintah. 

Dokumen itu mencatat, tidak hanya yang buruk-buruk, 
tetapi juga beberapa inisiatif yang sudah dan sedang 
dikerjakan baik oleh pemerintah dan kalangan CSO 
lainnya. Tersebar banyak kebijakan dan peraturan di 
tingkat pemerintah yang dapat mendorong perubahan 
tenurial kehutanan ke arah yang lebih baik dan adil. 
Tapi semuanya sepertinya berkhianat ketika berada 
di tingkat implementasi. TAP MPR No. IX/2001 adalah 
contoh sempurna. Mengemban banyak sekali ide dan 
langkah brillian dalam memperbaiki sistem penguasaan 
dan pengelolaan agraria; tapi hampir dilupakan oleh 
aparatus negara. Apa kabarnya harmonisasi peraturan 
terkait sumberdaya alam? Apa kabarnya strategi dan 
kelembagaan penyelesaian konflik?

Banyak hal yang harus dikerjakan. Tidak semua dapat 
dimasukkan dalam dokumen peta jalan itu. Tapi 
memang, sebagai peta jalan, dia tidak berhenti di 
masa lalu, dia harus bisa memperlihatkan, sekurang-
kurangnya, tapak-tapak langkah ke depan, bagaimana 
dilakukan, dasar bergerak dan ukuran pencapaiannya 
bagi terjadinya perubahan tenurial. 

Di dalam peta jalan perubahan tenurial kehutanan 
tersebut berisi landasan hukum yang dipakai 
(misal, pelaksanaan desentralisasi yang adil dan 
bertanggungjawab (Pasal 18A UUD 1945), pengakuan 
negara atas hak-hak masyarakat adat (Pasal 18B, 28I 
UUD 1945), distribusi  tanah  dan hutan yang adil dan 
larangan konsentrasi penguasaan tanah dan hutan 
(Pasal 7, Pasal 13 UUPA), kewajiban melestarikan hutan 
bagi pemegang hak atas tanah dan hutan (Pasal 15 
UUPA), dan tujuan-tujuan pengelolaan hutan yang ada di 
Pasal 3 UU 41/1999) dan prinsip-prinsip yang diemban 
dalam setiap kerjanya (demokrasi, transparansi, 
akuntabilitas  kesetaraan, kesejahteraan, dll). Ukuran 
pencapaiannya juga ditetapkan, ada berupa perbaikan 
pengukuhan kawasan hutan yang lebih partisipatif, 
terselesaikannya status desa-desa dalam kawasan 
hutan, meluasnya wilayah kelola rakyat, bertambahnya 
ijin-ijin dan bentuk hukum lain pengakuan hak 
masyarakat adat dan lokal, bertambahnya konflik yang 
diselesaikan dan berkurangnya kemunculan konflik baru, 
dsb.

Menariknya dalam dokumen itu adalah adanya 
tiga ranah kerja atau perubahan yang disasar, 
yakni perbaikan kebijakan dan percepatan proses 
pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik 
kehutanan dan perluasan wilayah kelola rakyat dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan 
lokal lainnya. Ketiganya seperti terpisah-pisah tetapi 
sebenarnya merupakan serangkaian tindakan yang 
saling bergantung dan melengkapi. Perbaikan pada 
kebijakan penataan batasan kawasan hutan berimplikasi 
dan/atau membutuhkan adanya penyelesaian konflik 
serta perluasan wilayah kelola rakyat. Keinginan 
memperluas kelola rakyat tidak bisa dikesampingkan 
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proses penyelesaian konflik dan perbaikan pengukuhan 
kawasan hutan. 

Di masing-masing tiga ranah perubahan tersebut, 
dipaparkan berbagai kegiatan-kegiatan yang semuanya 
saling jalin menjalin. Dalam dokumen itu, kegiatan-
kegiatan tersebut dirangkaikan dalam bentuk matrik 
lengkap dengan siapa yang akan melakukan, dukungan 
CSO, bahkan jangka waktunya. Jangka waktu ini menjadi 
penting karena untuk memperlihatkan pencapaian 
kinerja. Walaupun dalam dokumen itu disebutkan harus 
selesai di tahun 2014, tetapi setelah dinegosiasikan 
dengan pihak Kemenhut, disepakati adanya jangka 
waktu yang lebih longgar sampai tahun 2020.

  
Penyelesaian status desa/kawasan 
masyarakat adat sebagai titik tolak
Semua kegiatan itu penting dan saling menunjang, 
tapi ada beberapa prioritas yang mendesak dilakukan. 
Prioritas ini tidak hanya muncul dari kalangan CSO 
saja, tetapi juga setelah dikomunikasikan dengan 
Kementerian Kehutanan. Sebelumnya Kemenhut juga 
telah menyepakati akan dijadikannya peta jalan CSO itu 
jadi dokumen resmi Kemenhut dalam soal tenurial hutan 
(tentu setelah ada modifikasi di sana sini). Prioritas 
makin kentara ketika peta jalan itu dikomunikasikan 
(di-ekspose) ke hadapan Menhut pada 6 Januari 2012. 
Pada pertemuan itu Menhut menyepakati dua kegiatan 
penting: pembuatan satu institusi di internal Kemenhut 
setingkat eselon dua yang akan mengurusi masalah 
tenurial kehutanan dan penyelesaian sekitar 33.000 

desa-desa dalam kawasan hutan. Dua hal prioritas 
itu semuanya ada di dalam peta jalan itu. Keinginan 
Menhut itu menjadi tanda lain keterbukaan Kemenhut 
menyelesaikan persoalan pelik tapi fundamental seperti 
tenurial hutan. 
Tentu saja, kalangan CSO menyambut baik keinginan 
Menhut dan segera berupaya mendorong berbagai pihak 
mewujudkannya. Walau sempat tersendat realisasinya, 
tapi akhirnya sebuah direktorat yang mengurusi masalah 
tenurial hutan dibentuk di bawah Dirjen Baplan pada 
bulan Agustus ini. Sementara soal penyelesaian status 
desa- desa dalam kawasan hutan masih menunggu 
realisasi dan akan dipaparkan di bawah ini respon 
kalangan CSO dan perkembangan terkininya.
Kalangan CSO menyambut keinginan” Menhut dengan 
melakukan serangkaian diskusi yang pada intinya 
menawarkan posisi desa-desa yang akan diusulkan 
kepada Kemenhut untuk diselesaikan statusnya. 
Serangkaian diskusi dilakukan untuk mematangkan 
kriteria desa dan format narasi yang akan disampaikan. 
Dari rangkaian diskusi itu pula ada sebagaian kalangan 
yang memandang definisi desa tidak cukup pas untuk 
melingkupi komunitas masyarakat seperti masyarakat 
adat. Bahwa ada wilayah desa yang sama dengan 
wilayah adat, tetapi banyak pula wilayah adat yang 
melewati satu desa atau lebih. Untuk soal ini ada 
kesepakatan untuk menambahkan kalimat “kawasan/
bentang alam dan wilayah adat” setelah kata desa. 
Apakah nantinya penyelesaiannya akan disamakan atau 
dibedakan, tentu akan menjadi persoalan tersendiri yang 
harus dipecahkan.
Persoalan lain muncul ketika melihat posisi desa: ada 

pembuatan satu
 institusi di internal 
Kemenhut setingkat 

eselon dua yang akan 
mengurusi masalah 
tenurial kehutanan

penyelesaian 
sekitar 33.000 

desa-desa dalam 
kawasan hutan
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desa yang wilayah pemukiman dan kerjanya di dalam 
kawasan hutan, namun ada juga yang salah satunya ada 
di dalam kawasan hutan. Terhadap tiga tipologi desa itu 
tentunya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda 
apalagi jika dihubungkan dengan di fungsi kawasan 
hutan mana desa itu berada: di hutan konservasi, 
lindung atau produksi. 

Ada kekawatiran bahwa penyelesaian desa-desa dalam 
kawasan hutan ini merupakan bentuk lain dari pelepasan 
kawasan hutan karena memungkin adanya pelepasan 
kawasan hutan. Pandangan ni sangat berpengaruh pada 
apa yang dimaksud dengan diselesaikan statusnya? 
Di dalam dokumen peta jalan, soal ini tidak eksplisit 
disebutkan. Namun secara implisit bentuk penyelesaian 
statusnya ada di dalam kegiatan. Misalnya dalam bentuk 
perlu diciptakannya bentuk hukum baru bagi desa dalam 
kawasan hutan yang “memilih” untuk tetap berada di 
dalam kawasan hutan. Bentuk hukumnya ditentukan 
bersama setidaknya oleh tiga institusi pemerintah: 
Departemen Kehutanan, Depdagri dan BPN. 

Desa-desa yang akan diusulkan pada tahap pertama 
kepada Kemenhut masih dalam proses penyusunan 
di kalangan CSO. Penyelesaian terhadap desa-desa 
tersebut akan menjadi model penyelesaian yang nantinya 
akan dimasukkan ke dalam rencana makro tenurial 
kehutanannya Kemenhut dan diharapkan mendorong 
perubahan serupa bahkan lebih baik di desa-desa 
lainnya.

 Kolaborasi baik!

Banyak inisiatif yang dilakukan oleh berbagai kalangan 
demi perbaikan pada sistem tenurial kehutanan; dan 
dokumen peta jalan ini hanya salah satunya. Semua 
inisiatif ini tidak mungkin sampai pada tujuan jika tidak 
dilandasi oleh semangat kerja sama dan kepercayaan. 
Tanpa itu rasanya sangat sulit mendorong berbagai 
pihak, terutama pemerintah untuk melakukan hal yang 
serupa. 

Apalagi ada banyak kegiatan dalam peta jalan itu yang 
tidak mungkin bisa terlaksana tanpa ada perubahan 
secara struktural dalam pengelolaan agraria (dalam hal 
ini tanah, lahan, hutan) yang ada di pihak pemerintah. 
Keinginan untuk mengkoreksi dualisme sistem 
pertanahan di Indonesia, misalnya, dengan menyisir 
kembali makna penguasaan hutan oleh Kemenhut (hak 
pengelolaan Kemenhut), kewenangan pertanahan yang 
dimiliki oleh BPN, serta membuka kembali wacana 
hak menguasai negara yang dapat dikuasakan kepada 
masyarakat adat, tidak mungkin dilakukan tanpa ada 
keinginan politik dari pihak pemerintah itu sendiri. Pada 
titik ini, kolaborasi menjadi penting, tidak hanya antar 
lembaga dan intra lembaga pemerintah dan CSO serta 
pihak lainnya, dengan tujuan untuk sistem tenurial 
kehutanan yang lebih baik dan adil.  

Alam di Lorelindu-Sulawesi Tengah
sumber: koleksi wg-tenure



7Konflik, Land Tenure, dan REDD

Pendahuluan
Hutan Asia sudah sejak lama menjadi arena tarik-
menarik berbagai kepentingan, baik itu ekonomi, 
lingkungan dan sosial. Terlebih dengan semakin 
berkurangnya sumber daya hutan, mengakibatkan 
semakin tingginya kompetisi antara pihak yang 
berkepentingan, dan makin maraknya konflik. Meski 
memiliki dampak positif, konflik hutan lebih banyak 
membawa kerugian, seperti terusirnya masyarakat 
lokal dari tanah leluhurnya, jatuhnya korban jiwa serta 
rusaknya lingkungan. Pengkajian konflik hutan di Asia 
menjadi semakin penting seiring makin tingginya 
kebutuhan akan hutan untuk mitigasi perubahan iklim. 
Pendekatan baru di tingkat internasional seperti REDD+ 
(pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan), dikhawatirkan akan menambah tekanan 
terhadap hutan Asia sehingga meningkatkan intensitas 
konflik yang ada, atau bahkan menciptakan konflik-
konflik baru. 

Tulisan ini memparkan secara ringkas hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Yasmi dkk. (2012) terhadap tujuh 
kasus konflik hutan di lima negara di Asia, khususnya 
konflik yang melibatkan masyarakat lokal dan pihak luar 
seperti pemerintah, perusahaan pemegang hak konsesi 
dan perusahaan perkebunan (Tabel 1.). Studi ini menel-
aah tiga elemen penting: penyebab konflik, pendekatan 
dalam menangani konflik dan hasil dari penanganan kon-
flik. Pemahaman akan hal ini dipandang sangat penting 
bagi pemegang kebijakan dan praktisi kehutanan untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan hutan, khususnya 
dalam memahami potensi konflik dari skema REDD+ 
yang akan di bahas di bagian akhir tulisan ini. 

Tabel 1. Studi kasus yang dianalisis
Jenis konflik Studi kasus Penyebab dasar konflik
1.   Masyarakat lokal v.s 

perusahaan kayu
Kalimantan Timur, 
Indonesia

• Sengketa tenurial antara pemerintah dan masyarakat adat
• Kebijakan pembangunan yang menyebabkan terusirnya warga

2.   Masyarakat lokal 
v.s perusahaan 
pertambangan

Kampong Speu, 
Kamboja

• Sengketa tenurial antara pemerintah dan masyarakat adat
• Kebijakan pembangunan yang menyebabkan terusirnya warga
• Buruknya koordinasi antara lembaga pemerintah

Thue Thien Hue, 
Vietnam

• Sengketa tenurial antara pemerintah dan masyarakat adat
• Kebijakan pembangunan yang menyebabkan terusirnya warga

3.   Masyarakat lokal 
v.s perusahaan 
perkebunan

Kbal Damrei, 
Kamboja

• Sengketa tenurial antara pemerintah dan masyarakat adat 
• Kebijakan pembangunan yang menyebabkan terusirnya warga
• Buruknya koordinasi antara lembaga pemerintah

Kalimantan Barat, 
Indonesia

• Sengketa tenurial antara pemerintah dan masyarakat adat
• Kebijakan pembangunan yang menyebabkan terusirnya warga

4. Masyarakat lokal v.s 
lembaga konservasi 
hutan pemerintah

Phou Gnai, Laos • Sengketa tenurial antara pemerintah dan masyarakat adat 
• Kebijakan konservasi yang menyebabkan terusirnya warga

Kanchanaburi, 
Thailand

• Sengketa tenurial antara pemerintah dan masyarakat adat
• Kebijakan konservasi yang menyebabkan terusirnya warga

Oleh: Dr. Yurdi Yasmi (Unit Head/Manager, Capacity Building and Technical Services) & 
Ahmad Dhiaulhaq M.Env    (Intern-Forest Conflict Researcher),  RECOFTC-The Center 
for People and Forests, Bangkok, Thailand

Konflik Kehutanan Di Asia 
dan Implikasinya Bagi REDD+
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Penyebab dasar konflik

Berdasarkan hasil studi, ada beberapa hal yang menjadi 
penyebab langsung (direct cause) timbulnya konflik 
hutan di Asia, diantaranya adalah pengrusakan lahan 
milik masyarakat (a.l. kebun, makam, pepohonan), 
polusi, kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat 
lokal, serta kurangnya konsultasi dengan masyarakat. 
Bila dikaji lebih jauh, pada dasarnya hal ini bisa terjadi 
akibat adanya beberapa penyebab dasar konflik 
(underlying cause), seperti sengketa tenurial antara 
tanah negara dan hak ulayat, buruknya koordinasi 
antara lembaga-lembaga pemerintah, serta kebijakan 
konservasi dan pembangunan yang mengakibatkan 
terusirnya masyarakat lokal. 

Ketika pemerintah, berdasarkan klaim hukum positif, 
memberikan izin konsesi bagi perusahaan penebangan 
hutan misalnya, mereka seringkali merubah, atau 
bahkan mengganggu akses vital masyarakat lokal 
terhadap sumber daya hutan yang sudah mereka diami 
dan manfaatkan selama ratusan tahun, sehingga 
mengakibatkan konflik. Sebagai contoh,  masyarakat di 
Thu Thien Hue Vietnam telah mendiami hutan selama 
400 tahun dan memiliki hubungan kultural yang sangat 
kuat dengan hutan. Hubungan ini akhirnya terusik oleh 
aktivitas penambangan pasir di area tersebut.

Penyebab dasar konflik yang lain adalah kebijakan 
yang mengakibatkan terusirnya masyarakat lokal. Hal 
ini biasanya diawali dengan tidak adanya konsultasi 
dengan masyarakat lokal sebelum dimulainya aktifitas di 
lingkungan mereka. Kalaupun ada, seperti pada kasus di 
Kalimantan Barat, masyarakat tidak diberi cukup waktu 
untuk mempertimbangkan proposal perubahan tata 
guna lahan. Selain itu, masyarakat juga sering dianggap 
sebagai penduduk ilegal ketika suatu wilayah ditetapkan 
sebagai hutan lindung dan mereka dipaksa untuk 
menaati aturan yang membatasi akses mereka terhadap 
hutan, seperti kasus yang terjadi di Phou Gnai, Laos dan 
Kanchanaburi, Thailand.

Buruknya koordinasi antar lembaga pemerintah juga 
menjadi penyebab dasar konflik. Seperti yang terjadi di 
Kamboja, lembaga pemerintah mengeluarkan beberapa 
surat izin yang saling tumpang tindih pada lahan yang 
sama. Buruknya koordinasi tersebut mengakibatkan 
konflik antara pengembang hutan kemasyarakatan, 
perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan 
karet.

Pendekatan dalam penanganan konflik
Para aktor menggunakan bermacam-macam cara 
dalam mengelola konflik di tujuh kasus tersebut, 
seperti negosiasi, mediasi, pemaksaan (coercion) dan 
penghindaran (avoidance). Usaha untuk bernegosiasi 
dilakukan di semua kasus kecuali di Kbal Damrei, 
Kamboja. Artinya, para pihak yang terlibat konflik telah 
berusaha melakukan komunikasi langsung untuk 
menyelesaikan kasus mereka. Di Kampong Speu, 
Kamboja contohnya, pemimpin lokal bernegosiasi 
dengan perusahaan pertambangan batu karena lokasi 
pertambangan mereka tumpang tindih dengan hutan 
kemasyarakatan. Negosiasi terjadi karena kedua pihak 
bersedia untuk berdialog. Umumnya masyarakat diwakili 
oleh pemimpin mereka untuk bernegosiasi dengan pihak 
luar. Di Kbal Damrei, Kamboja negosiasi tidak terjadi 
karena pihak perusahaan perkebunan karet menolak 
untuk bertemu masyarakat, dengan alasan mereka telah 
mendapat izin yang sah untuk menanam pohon karet 
di area tersebut. Keengganan ini menyebabkan konflik 
semakin meningkat dan memicu protes dari masyarakat.

Umumnya mediasi dilakukan ketika negosiasi gagal 
menghasilkan titik temu. Di banyak kasus, pihak-pihak 
yang berkonflik tidak mau bertemu untuk bernegosiasi 
dan terkadang pula para pihak tidak memiliki 
kemampuan negosiasi yang setara. Pada konflik antara 
masyarakat dan pihak luar, biasanya pemerintah 
diharapkan menjadi mediator—setidaknya di tahap 
awal. Namun, masyarakat terkadang merasa bahwa 
pemerintah berpihak kepada perusahaan, sehingga 
mereka harus mencari mediator alternatif seperti 
organisasi non pemerintah. Mediasi dapat difasilitasi 
oleh berbagai lembaga, organisasi atau perseorangan 
yang dipercaya oleh pihak-pihak yang berselisih. Pada 
kasus Kanchanaburi, Thailand misalnya, sebuah NGO 
lokal memfasilitasi proses mediasi antara pihak taman 
nasional dan masyarakat lokal, yang dikombinasikan 
dengan pendekatan co-management dalam pengelolaan 
hutan.

Co-management atau pengelolaan bersama, di mana 
para aktor berbagi peran dan tanggung jawab dalam 
pengelolaan hutan memiliki peran penting dalam 
suksesnya proses mediasi di Kanchanaburi, Thailand 
dan Kalimantan Timur. Dengan pendekatan gabungan 
tersebut, para mediator mendorong pihak-pihak yang 
terlibat konflik untuk bekerja sama mencari cara 
bagaimana mengelola hutan secara bersama-sama 
dengan peran, tanggung jawab, serta aturan main yang 
disepakati bersama.

Hasil Penanganan Konflik
Di dua kasus di Kalimantan dan Kanchanaburi, Thailand 
konflik dapat diselesaikan melalui kombinasi antara 
mediasi dan co-management, di mana pada akhirnya 

Sengketa tenurial menjadi penyebab utama konflik di 
semua kasus yang dianalisis, biasanya diawali dengan 
terganggunya akses masyarakat terhadap hutan. Di 
satu sisi, pemerintah memegang hak dan kontrol yang 
sangat kuat atas sebagian besar sumber daya hutan 
berdasarkan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, 
masyarakat juga menuntut hak adat mereka.
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pihak yang berkonflik bersepakat untuk mengakhiri 
konflik. Dibutuhkan lebih dari dua dekade bagi para 
pihak untuk akhirnya mencapai kesepakatan tersebut. 
Di luar berbagai strategi yang dilakukan, co-management 
tampaknya menjadi faktor terpenting dalam penyelesaian 
konflik hutan. Selain itu, pemerintah juga memberikan 
kebijakan yang fleksibel dan dukungan untuk solusi yang 
terdesentralisasi pada kedua kasus tersebut. Ditambah 
dengan keberadaan mediator yang kredibel dan netral, 
proses mediasi telah membantu menumbuhkan rasa 
saling percaya dan dialog, yang kemudian membantu 
penyelesaian konflik. Di Kanchanaburi, kedua pihak 
yang berselisih pada akhirnya mau bekerja sama untuk 
menandai garis batas antara taman nasional dan 
tanah warga yang sebelumnya diperselisihkan, serta 
menyepakati diperbolehkannya pemanfaatan hasil 
hutan non kayu (a.l. tanaman obat, jamur, buah-buahan) 
bagi masyarakat sesuai dengan aturan yang disepakati 
bersama.

Di lima kasus yang lain, penyelesaian konflik masih 
terus berlangsung dan belum mencapai kata sepakat. 
Pemerintahan yang buruk menjadi salah satu faktor 
gagalnya penyelesaian konflik. Masyarakat lokal 
berharap pemerintah lokal bersikap netral dan aktif 
membantu proses negosiasi dan mediasi, tapi hal itu 
jarang sekali terjadi. Di Kalimantan Barat misalnya, 
masyarakat lokal telah mengirimkan surat beberapa 
kali ke pemerintah kabupaten dan propinsi meminta 
agar dibantu dalam menyelesaikan konflik dengan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit, tapi mereka 
tidak pernah mendapat tanggapan. Di Kamboja, pihak 
perusahaan mendapat pengawalan dari militer untuk 
melindungi kegiatan mereka. Selain itu, masyarakat 
juga menganggap kepala kampung mereka berpihak 
kepada perusahaan. Ketidakpercayaan terhadap 
pemimpin kampung mengakibatkan hasil-hasil negosiasi 
menjadi tidak berarti. Hal ini juga menjelaskan mengapa 
masyarakat tidak mau mengambil jalur hukum dalam 
mengatasi konflik, karena mereka mungkin tidak percaya 
pada sistem hukum untuk menghasilkan solusi yang adil 
bagi mereka.



10 Konflik, Land Tenure, dan REDD

Implikasi terhadap REDD+
Hasil studi yang telah dijabarkan di atas mengindikasikan 
bahwa meskipun ada perbedaan konteks dan jenis 
konflik yang dianalisis, penyebab dasarnya relatif 
sama. Tiga penyebab dasar konflik tersebut adalah: (1) 
sengketa tenurial antara negara dan hukum adat; (2) 
tidak diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan 
keputusan terkait tata-guna lahan; dan (3) buruknya 
koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah. 

Dari hasil analisis tersebut, ada beberapa hal yang dapat 
dipetik sebagai pelajaran bagi implementasi REDD+: 

Bacaan lebih lanjut:
Anderson, P 2011, Free, Prior, and Informed Consent in 

REDD+: Principles and Approaches for Policy 
and Project Development, RECOFTC – The 
Center for People and Forests dan Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, <http://www.recoftc.org/site/
resources/Free-Prior-and-Informed-Consent-in-
REDD-.php>.

De Koning, R, Capistrano, D & Yasmi, Y 2008, Forest-
related conflict: impacts, links and measures 
to mitigate, Rights and Resources Initiative, 
Washington DC.

RECOFTC 2010, Trouble in the Forests? Carbon, Conflict, 
and Communities, RECOFTC-The Center for 
People and Forest dan RAFT (Responsible Asia 
Forestry & Trade), <http://www.recoftc.org/site/
resources/Trouble-in-the-Forests-.php>.

RECOFTC 2010, People, Forests and Climate Change, 
RECOFTC-The Center for People and Forest 
dan RAFT (Responsible Asia Forestry & Trade), 
<http://www.recoftc.org/site/resources/People-
Forests-and-Climate-Change.php>.

Yasmi, Y, Kelley, L & Enters, T 2010, Conflict over 
forests and land in Asia: Impacts, causes, and 
management, RECOFTC-The Center for People 
and Forests, Bangkok, Thailand, <http://www.
recoftc.org/site/resources/Conflict-Over-Forests-
and-Land-in-Asia.php>.

Yasmi, Y, Kelley, L & Enters, T 2011, ‘Forest conflict 
in Asia and the role of collective action in its 
management’, CAPRi Working Paper, vol. 102.

Yasmi, Y, Kelley, L, Murdiyarso, D & Patel, T 2012, ‘The 
struggle over Asia’s forests: An overview of forest 
conflict and potential implications for REDD+’, 
International Forestry Review, vol. 14, no. 1, pp. 
99-109.

Pertama, besar kemungkinan REDD+ akan 
menghadapi persoalan yang hampir sama bila 
persoalan penguasaan lahan (tenure) tidak 
diperjelas dan diselesaikan dengan cara yang 
tepat. Hal ini mengingat tenure akan menjadi 
penentu siapa dan bagaimana mendapatkan 
manfaat dari REDD+. REDD+ diperkirakan 
akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan 
penting terkait kepemilikan pohon, karbon, 
serta wewenang dalam pembuatan keputusan. 
Bila tidak didiskusikan dan diperjelas sejak 
awal, REDD+ bisa jadi akan meminggirkan dan/
atau merugikan masyarakat yang berpegang 
pada hukum adat, yang pada akhirnya bisa 
mengakibatkan konflik.

Kedua, hasil studi menyarankan bahwa REDD+ 
perlu melibatkan masyarakat sejak awal dan 
sesering mungkin untuk memahami dan 
mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak mereka. 
Untuk itu, REDD+ perlu memberi ruang bagi 
masyarakat untuk terlibat di tiap diskusi dan 
perumusan kebijakan terkait REDD+. Banyak 
konflik akan terhindarkan bila sejak awal ada 
konsultasi dengan masyarakat untuk menyerap 
aspirasi, kepentingan dan pertimbangan mereka. 
Untuk itu, proses yang partisipatif dan transparan 
perlu diinstitusionalisasikan. 

Ketiga, koordinasi antar sektor dan perencanaan 
tata guna lahan terpadu akan menentukan 
sukses tidaknya REDD+. Beberapa studi kasus 
menunjukan bahwa apabila kebutuhan lahan 
untuk REDD+ tidak dikoordinasikan dengan 
kebutuhan lahan yang lain, akan meningkatkan 
potensi terjadinya konflik. Dua kasus dari 
Kamboja menunjukkan bahwa ketidakmampuan 
pemerintah dalam merencanakan tata guna 
lahan secara terkoordinasi menyebabkan 
ketidakkonsistenan pemerintah dalam 
memberikan izin pengelolaan lahan dan akhirnya 
menyebabkan konflik.
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Persoalan tenurial belum terselesaikan dalam 
pengelolaan kehutanan di Indonesiayaitu terkait 
dengan tumpang tindih penguasaan kawasan hutan. 
Berdasarkan hasil observasi terhadap artikel media 
massa nasional, 359 peristiwa konflik di sector 
kehutanan telah terjadi dari Januari 1997 sampai 
dengan Juni 20031. Dari 359 kasus konflik yang berhasil 
dicatat, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 34% di 
kawasan konservasi (termasuk hutan lindung dan 
taman nasional), dan 27% di areal HPH. Dalam sebuah 
pendataan yang dilansir oleh HuMa dinyatakan bahwa 
pada tahun 2011 konflik sumber daya alam yang terjadi 
sejumlah 157 kasus. Di atara kasus-kasus tersebut, 
sebanyak 65 kasus atau sebesar 41% dari keseluruhan 
konflik merupakan konflik yang terjadi di kawasan hutan. 
Jumlah ini merupakan yang terbesar dibanding kasus-
kasus di sector lain. Ketidakpastian dan ketimpangan 
penguasaan kawasan hutan telah menghambat 
pencapaian efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan 
hutan di Indonesia.  Persoalan ini tidak hanya menimpa 
masyarakat adat maupun masyarakat local, yang 
berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya 
di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi bisnis 
kehutanan dan pemerintah2. 

Dalam sebuah pertemuan petani hutan di 
Jawa Tengah pada tahun 20063, diketahui berbagai 
permasalahan dalam pengelolaan hutan Jawa. Pertama, 
persoalan yang berkaitan dengan asal-usul atau sejarah 
tanah; kedua, penentuan tata batas lahan yang tidak 
melibatkan partisipasi masyarakat; ketiga, perbedaan 
konsep masyarakat dan Perhutani tentang hutan 
dan pengelolaannya; keempat, masyarakat tak bisa 
mengelola hutan sendiri; kelima, persoalaan Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat; keenam, Operasi Hutan 
Lestasi (OHL) yang berujung pada penangkapan petani 
1. Yuliana Cahya Wulan, dkk, Analisis Konflik Sektor Kehutanan 
di Indonesia 1997-2003, (Bogor: CIFOR, 2004), hal. 8. 
2. Myrna Safitri, dkk, Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: 
Pandangan Kelompok Masyaraka Sipil Indonesia tentang Prin-
sip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Pengua-
saan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia, (Jakarta: koalisi 
masyarakat sipil,  2011), hal, 1. 
3. Proceeding Workshop Multi Pihak: Issue Illegal Logging 
Berkaitan Dengan UU 41/1999 (Tinjauan Terhadap Operasi 
Hutan Lestari), LBH Semarang & HUMA, Semarang, 24-26 April 
2006.

hutan. Dari situ kita bisa melihat konflik tenurial hutan 
yang kuat antara masyarakat, dalam hal ini petani, 
dengan perusahaan Negara. Ini sehubungan dengan 
klaim hutan Negara di atas hutan adat yang dikuasai 
oleh masyarakat hukum adat. Klaim hutan Negara 
memberi ruang bagi penguasaan Negara yang secara 
sepihak atas hutan melalui perusahaan-perusahaan 
yang dimilikinya atau pemberian izin di atasnya dengan 
otoritas yang dimiliki pemerintah daerah. 

Menjadi jelas kemudian bahwa tumpang tindih 
klaim atas hutan terjadi di antaranya akibat legislasi 
dan kebijakan yang tidak terformulasi secara jelas, 
pemberian izin yang tak terkoordinir dan dinafikannya 
pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat 
local pengguna hutan lainnya. Konflik ini juga diawali 
dengan pandangan yang paling mendasar tentang 
pengelolaan hutan. Selama ini, hutan dipandang hanya 
objek. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Hariadi 
Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan di 
Fakultas Kehutanan IPB. Pengelolaan kehutanan selama 
ini berbasis pada doktrin yang diambil dari pengelolaan 
hutan yang berasal dari Eropa Kolonial, yaitu hutan 
masih dipandang sebagai penghasil utama kayu, 
mempertahankan kelestarian hasil hutan berjangka 
panjang, dan hutan sebagai objek pengetahuan 
ilmiah. Maka, dalam tahap implementasi kebijakan, 
yang dituju adalah mendapat manfaat ekonomi yang 
sebesar-besarnya dari pemanfaatan hutan. Hal ini, 
tanpa mengindahkan keberadaan masyarakat baik 
adat maupun local yang tinggal di hutan dan memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya dengan sumber daya alam  
yang disediakan sang Ibu Bumi. 

Di kawasan hutan, lebih dari 40 juta orang hidup 
dan menggantungkan hidupnya pada hutan. Menurut 
Kementrian Kehutanan (Kemenhut), lebih dari 10 
juta jiwa komunitas tersebut hidup di bawah garis 
kemiskinan. Padahal, perlu diingat, mereka telah ada 
secara turun-temurun sebelum Negara terbentuk, dan 
sebelum hutan mereka terjebak dalam hegemoni hutan 
Negara. Di samping itu, kebijakan yang sektoral dan 
desentralisasi yang merebak dalam dasawarsa terakhir 
memperparah pula kondisi ini. 

Konflik Kehutanan di Indonesia : 
Apakah REDD Peluang atau Ancaman?
Oleh: Sisilia Nurmala Dewi dan Andiko
Huma
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Untuk memperbaiki situasi ini, dan membawa 
kepastian dan keadilan tenurial, diperlukan aksi bersama 
pemerintah pada tiga ranah utama, yang meliputi: 
pertama, perbaikan kebijakan dan percepatan proses 
pengukuhan kawasan hutan; kedua, penyelesaian 
konflik kehutanan; ketiga, perluasan wilayah kelola 
rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
adat dan masyarakat local lainnya4. Upaya mereformasi 
kebijakan tenurial ini merupakan mandat dari UUD 1945, 
TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang. Pembaruan Agraria 
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 Tahun 
1960 tentang Pokok-pokok Agraria. 

Ranah pertama, yakni perbaikan kebijakan dan 
percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, penting 
untuk mengatasi ketidakpastian legal atas kawasan 
hutan. Sebagai awal dari proses, yang perlu dilakukan 
alam penunjukkan, penetapan batas, pemetaan dan 
penetapan kawasan hutan sehingga terdapat suatu 
kawasan hutan yang legal dan legitimate. “Legal” berarti 
secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah 
ditetapkan (baik secara procedural maupun substansi), 
sementara “legitimate” berarti terdapat pengakuan 
dan penerimaan dari pihak lain terhadap tata batas 
dan keberadaan kawasan hutan tersebut. Langkah 
pertama ini penting dalam hal bertemu tiga kepentingan 
yang berbeda di lapangan hutan yang sama, antara 
Negara, masyarakat sekitar hutan dan pemegang izin 
usaha kehutanan. Tentunya, ini memerlukan partisipasi 
dari ketiganya. Tidak saja sepihak dari pemerintah 
yang kemudian menjadi sumber konflik. Partisipasi 
masyarakat terutama sebagai manusia dengan hak-
hak dasar yang perlu dilindungi dan dihormati tidak 
boleh diabaikan dan harus dilihat sebagai peluang 
untuk menghindari konflik-konflik di masa mendatang. 
Dalam kerangka kebijakan, penting pula diselesaikan 
pengurusan tanah yang selama ini berada di bawah 
dualisme sektoral antara Kemenhut dan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN). 

Sementara ranah pertama adalah langkah 
pencegahan, langkah ranah adalah langkah 
penyelesaian terhadap konflik-konflik tenurial yang 
telah maupun tengah terjadi. Sebetulnya, selama ini 
terdapat banyak inisiatif untuk menyelesaikan masalah 
ini. Namun dinilai belum ada mekanisme penyelesaian 
yang bersifat komprehensif dan terlembaga. Oleh karena 
itu, kecepatan penyelesaian konflik lebih lambat dari 
lahirnya konflik baru. Keterlibatan pemerintah di ranah 
penyelesaian konflik bukan hanya menjadi tanggung 
jawab Kementrian Kehutanan saja, tetapi juga perlu 
melibatkan instansi pemerintah pada sektor lain yang 
seringkali menerbitkan izin penyebab tumpang tindih 
penguasaan hutan, semisal untuk izin pertambangan, 
perkebunan, transmigrasi dan sebagainya. Egosektoral 
ini harus diatasi dengan koordinasi yang lebih kokoh 

4. Ibid., hal. 6

antar instansi. Pada kelompok masyarakat sipil 
sendiri, mengusulkan pembentukan Komisi Nasional 
untuk Penyelesaian Konflik Agraria yang berlanjut 
dengan pembentukan Badan Otorita Reforma 
Agraria. Penyelesaian konflik ini tidak akan efektif 
tanpa prasyara-prasyarat berupa (1) kepercayaan 
semua pihak, (2) ketersediaan data dan pengolahan 
data yang akuntabel, (3) ketersediaan sumber daya 
manusia dan danayang memadai, (4) unit penanganan 
pengaduan sebagai lini terdepan pencegahan konflik, (5) 
keberlanjutan penanganan konflik , serta (6) keadilan 
dan kesejahteraan bagi korban. 

Ranah ketiga, merupakan penguatan basis 
komunitas dalam pengelolaan hutan yang berujung 
pada perluasan kawasan kelola rakyat dan peningkatan 
masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dalam konflik 
tenurial, kondisi masyarakat di kawasan memang seperti 
jatuh dan tertimpa tangga. Jarang sekali diuntungkan. 
Pun jika diberi hak-hak istimewa lewat kebijakan Hutan 
kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan tanaman 
rakyat (HPR) dan kemitraan, capaiannya sangat. Total 
yang diterbitkan sangat jauh dari perizinan untuk 
pengusahaan hutan dalam skala besar. Maka dari itu, 
pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat adat 
sebetulnya sangat-sangat penting. Keberadaan mereka 
sebagai subjek hukum yang diakui Negara kiranya 
merupakan senjata yang cukup ampuh untuk menuntut 
hak mereka atas hutan yang telah lama mereka tinggali 
serta sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang vital. 
Di samping itu pemberdayaan masyarakat adat baik 
secara hukum, lingkungan, maupun ekonomi tidak 
boleh dikesampingkan. Dengan peningkatan kapasitas 
komunitas basis, maka mereka dapat berupaya merebut 
hak-hak rakyat atas tanah dan mengolahnya dengan baik 
utnuk meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat 
dapat membuktikan bahwa mereka layak diberi hak 
kelola hutan tersebut. Masyarakat adat dan local di 
kawasan hutan senyatanya tak membutuhkan pihak 
ketiga seperti perusahaan besar yang akan memberikan 
bantuan sosial, pendidikan dan semacamnya untuk 
menjadi sejahtera.

 
Bicara hutan yang memiliki peran besar dalam 

mengakibatkan perubahan iklim, kita tak bisa lari dari 
kebijakan-kebijakan internasional berkaitan dengan 
pencegahannya. Saat ini, kita banyak mendengar tentang 
kebijakan  Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation (REDD+). REDD merupakan suatu 
mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat 
perubahan iklim dengan memberikan kompensasi 
kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya5 
. Tanda ‘plus’ di belakangnya menambahkan konservasi 
dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan 
hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan 
cadangan karbon hutan.  REDD+ sangat terkait dengan 

5. http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=180&Itemid=68
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konflik kehutanan, karena REDD+ adalah aktivitas 
berbasis lahan. Proyek-proyek REDD+ pada akhirnya 
akan meminta lahan-lahan, semisal hutan atau tanah 
terlantar, yang ditengah koordinasi instansi pemerintah 
bernafaskan sektoralisme, mengalami tumpang tindih 
perizinan pemanfaatan. Dalam demonstration activities 
REDD di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu, 
Kalimantan Barat, hak masyarakat untuk dilibatkan 
dalam penentuan wilayah REDD berupa free, prior, and 
informed consent (FPIC) telah diabaikan sedemikian 
rupa oleh pemrakarsa.  Sementara, kompensasi atas 
pengurangan karbon masuk kantong pemerintah, 
masyarakat justru dibebani dengan kegelisahan yang 
teramat sangat atas status kepemilikan tanah dan akses 
penguasaan hutan dan sumber daya alam yang ada di 
dalamnya.  Dalam konteks pelaksanaan yang demikian, 
REDD+ tak bisa dikatakan sebagai solusi, melainkan 
bebas.

Akan tetapi, para penggagas dan lingkar penjaga 
system REDD dengan intensi yang fundamental 
(meminimalisir perubahan iklim akibat laju deforestasi) 
tentu juga berefleksi dari pengalaman ini. Oleh 
karena itu, belakangan ini dibuatlah strategi nasional  
REDD yang mengadakan perubahan paradigm yang 
salah satunya berinisiasi untuk memperbaiki tata 
kelola hutan. Sebab tata kelola hutan yang buruk 
adalah sebab mendasar deforestasi. REDD+ juga 
bergerak secara strategis dalam melakukan intervensi 
pengharmonisasian kebijakan tentang hutan termasuk 
resolusi konflik tenurial. 

Karena itu, program REDD tidak dapat dijalankan 
tanpa upaya resolusi konflik kehutanan dan kepastian 
hak tenurial  masyarakat atas hutan. Sehingga program 
REDD dapat menjadi peluang dan pintu masuk bagi 
penyelesaian konflik kehutanan dengan syarat adanya 
pengakuan hak tenurial masyarakat atas hutan dan 
dapat pula menjadi ruang konflik baru ketika hak tenurial 
masyarakat tidak diakui.
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Pengantar

Konflik agraria yang ada dan terjadi di Indonesia adalah bagian dari persoalan masa lalu yang tidak segera menjadi 
perhatian untuk diselesaikan. Pada kenyataanya khsusu di kehutanan sangat sulit untuk menemukan kawasan 
hutan yang bebas dari konflik baik itu antara pemegang izin usaha kehutanan dan masyarakat adat/komunitas 
lokal maupun antara sesama pemegang izin usaha kehutanan dan juga dengan usaha non-kehutanan (kebun, 
tambang dan lainnya) dan juga sesama masyarakat. Konflik ini tentunya tidak akan bisa diselesaikan dengan 
cara-cara kekerasan tanpa melibatkan semua pihak yang terkait dalam prosesnya. Di Kehutanan eskalasi konflik 
akan semakin meningkat mengingat semakin terbatasnya sumberdaya lahan dan sulitnya akses masyarakat  
akan sumberdaya lahan tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Proses demokratisasi di Indonesia adalah 
momentum bagaimana status konflik agraria muncul ke permukaan secara terbuka. Kedepan konflik harus segera 
dicari penyelesaiannya yang terbaik secara transapan, adil dan dapat bermanfaat untuk generasi saat ini dan 
generasi mendatang karena kesalahan dalam mengelola hutan akan berakibat fatal bagi generasi ke genarasi 
karena pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat mahal dan ini akan menjadi 
beban untuk generasi anak bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kita tidak akan membiarkan konflik 
agrarian kehutanan terus terjadi dan dan konflik kehutanan yang sangat kompleks saat ini harus diselesaikan 
secara sitematis. 

Semua pihak harus punya kemauan yang kuat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik tenurial ini. Faktor 
yang sangat penting adalah harus ada kemauan dan komitmen politik dari semua pihak untuk mendukung 
mekanisme penyelesaian konflik. Kita menyadari bahwa penyelesaian konflik bukan dengan kekerasan  tapi harus 
melalui proses. Dalam hal ini diperlukan kesepakatan kesepahaman tentang penyebab konflik. Konflik bisa terjadi 
karena adanya pengabaian hak atas hak yang ada dalam pengusahaan, pemanfaatan, dan pemilikan lahan. 
Kita harus melihat bahwa konflik agraria kehutanan bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Konteks 
ini harus ditelaah secara jelas dan terbuka dengan bantuan mediasi dari pihak yang tidak memihak bisa disebut 
tim independen. Harus ada platform yang sama dalam melihat konflik yang terjadi. Di sektor kehutanan menurut 
saya yang terpenting adalah penyelesaian konflik tidak mengarah kepada proses degradasi sumberdaya hutan. 
Disadari bahwa sumber data dan informasi yang dipakai dalam proses penyelesaian konflik sangat beragam mulai 
dari bukti atas tanah, keberadaan atas hak masyarakat adat, and peta-peta sudah ada sejak jaman penjajahan 
dulu. Kita harus mengakui dan melihat fakta-fakta yang ada secara bijak karena negara ini  juga mengalami 
sejarah yang cukup panjang dan sangat berpengaruh terhadap keberadaan sumberdaya alamnya termasuk lahan 
dan hutan.  Upaya sistematis penyelesaian konflik tenurial telah dipelopori oleh rekan Organisasi Masyarakat  
Madani (Civil Society Organization) dengan menyusun Peta Jalan Penyelesaian Tenurial sebagai tindak lanjut dari 

Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, MSc. 
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perdagangan Nasional

Sejak tahun 2001 ketika MPR menerbitkan Ketetapan MPR No.IX tahun 2001, telah dimandatkan kepada DPR 
RI dan Presiden dimana salah satunya adalah menyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Mandat ini 
terbilang urgent untuk diemban oleh DPR dan Presiden mengingat konflik tanah dan sumber daya alam sudah 
meningkat dan meluas dan dibarengi oleh ekses-ekses berupa tindakan kekerasan yang menelan kerugian materiil 
dan korban jiwa. Sayangnya sampai saat ini, belum ada satupun lembaga yang merepresentasikan kemauan 
politik dari DPR dan Presiden dalam rangka penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Upaya-upaya 
penyelesaian konflik yang ada saat ini masih parsial sehingga belum menyentuh akar konflik.
Sejumlah lembaga negara, lembaga pemerintah dan masyarakat sipil telah berupaya untuk memulai membangun 
mekanisme penyelesaian konflik, antara lain DPD RI, Kementerian Kehutanan dan sejumlah gabungan NGOs. Apa 
kata mereka terkait kondisi penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam, termasuk kehutanan saat ini? 
Simak opini mereka.

Opini 



15Konflik, Land Tenure, dan REDD

Konflik agraria kehutanan yang masih terus terjadi sampai saat ini karena perbedaan menafsirkan hak-hak dalam 
bidang agraria kehutanan versi pemerintah dan masyarakat.  Banyak hak-hak kehutanan yang diberikan Pemerintah 
kepada Pemegang hak (pihak ketiga) berada di dalam tanah warga yang sudah hidup turun menurun jauh sebelum 
republik berdiri. Pemberian izin-izin ini dilakukan  tergesa-gesa tanpa konsep free prior and informed consent. Hal ini 
dilatarbelakangi ada indikasi yang sangat kuat praktek pemberian uang kepada pihak pemberi izin.

Untuk mengatasi permasalahan agraria tersebut,  Pemerintah harus  menginventarisir ulang warga negara yang 
memang penduduk asli di dalam wilayah hutan / agraria setempat yang sudah hidup jauh sebelum Indonesia ini 
berdiri. Hak mereka harus diberikan dan diakui. Pengakuan keberadaan hak ini bisa dengan memfasilitasi warga 
tersebut dengan memberikan hak milik atau hak lainnya yang dimungkinkan. Salah satu ruangnya adalah dengan 
memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk membuat Rencana tata ruang wilayah yang benar-benar 
BETUL, bukan bikin-bikinan dan pro investor.  Sementara itu untuk kasus-kasus konflik agraria yang terkait dengan 
perkebunan, tugas BPN sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas urusan pertanahan untuk memfasilitasi 
penyelesaian masalah yang saling menguntungkan antara warga dengan pihak investor yang berkonflik. Solusi 
harus disepakati bersama. Kita perlu investor untuk menggerakkan roda perekonomian, tapi bukan investor yang 
maunya merampas tanah rakyat. 

Erma Suryani Ranik
Anggota DPD RI - Kalimantan Barat

Konferensi InternasionaI di Lombok bulan Juni 2011. Peta jalan ini juga dibahas dengan Kementerian Kehutanan 
dan BPN. Respon positif juga diambil Kementerian Kehutanan dengan membentuk Working Group Penyelesaian 
Konflik Tenurial Hutan yang beranggotakan  para pihak. Dengan demikian saya menilai bahwa baik pemerintah, 
dan masyarakat mempuyai kemauan yang kuat untuk meyelesaikan isu tenurial kehutanan. Hanya saja perlu 
dukungan politik dari legeslatif karena sumber konflik juga berasal dari ketidak singkronan peraturan perundangan 
yang mengatur tentang lahan dan hutan. Oleh karena itu penyelsaian konflik tenurial ini akan tuntas kalau azas 
legalitasnya juga terpenuhi.

Program REDD+ dalam konsepnya merupakan mekanisme yang terintegrasi yang digerakkan oleh tiga komponen 
utama yaitu MRV/registry, Benefit Distribution System, dan Policy. Ketiga komponen ini ditopang oleh kerangka 
pengaman (social dan lingkungan), strategy maupun kelembagaan. Terkait dengan masalah konflik lahan hutan/
tenurial, dalam konsep REDD+, kerangka pengaman social mempunyai peran yang sangat penting. Salah 
satu bentuk kerangka social adalah apa yang dimandatkan oleh COP 16 Cancun yaitu perlu adanya Safeguard 
Information System (SIS) dimana Land tenure conflick adalah bagian penting dari yang SIS yang harus diselesaikan 
melalui prinsip-prinsip SIS (ada 7 prinsip) dan kemudian dijabarkan ke dalam kriteria dan indikator SIS yang tengah 
dibangun Kemenhut saat ini. Pada gilirannya nanti maka sistim insentif yang akan dikembangkan juga harus 
dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip serta kriteria dan indikator tersebut.

Selain dari itu, prinsip pelibatan multipihak  harus dilaksanakan dalam pengembangan berbagai komponen 
mekanisme REDD+ tersebut di atas. Dengan pendekatan multipihak ini, yang dimulai baik di saat mengembangkan 
kebijakan, metodologi pengukuran dan pemantauan, serta pembagian manfaat, maupun di saat implementasi 
mekanisme REDD+ itu sendiri nanti, ada peluang besar bahwa konflik tenurial akan dapat diminimalisir.

Isu REDD semula sangat menjanjikan bagaiamana mekanisme penguranagn emisi gas rumah kaca dapat dikurangi 
melalui REDD+. Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ke 3 dunia berperan sentral 
dalam implementasi REDD+. Kembali kepada isu utama apakah system tenurial hutan dapat menjamin mekanisme 
implemetasi REDD+ dapat berjalan dengan baik. Isu pokok yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kehidupan 
masyarakat yang hidup didalam dan disekitar hutan sangat tergantung dari sumberdaya hutan dan mereka sangat 
menentukan keberadaan hutan di wilayah mereka. Oleh karena itu, implementasi REDD+ akan khususnya yang 
berkaitan dengan aspek pembagian manfaat (payment distribution) akan sangat menentukan dalam menjawab 
konflik tenurial kehutanan. 
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Konflik agraria merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai suatu bidangtanah, 
sumber daya alam (SDA), dan wilayah kepunyaan rakyat dengan badan usaharaksasa yang bergerak dalam 
bidang produksi maupun konservasi kehutanan; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan 
bertindaksecara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agrariayang bersifat struktural 
ini dimulai oleh penetapan atau pemmberian izin/hak oleh termasuk Menteri Kehutanan  yang memasukkan 
tanah, SDA, dan wilayah hidup kepunyaan masyarakat kedalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam 
bidang produksi, maupun kawasan hutan konservasi kehutanan. 

Konflik agraria struktural macam ini dilestarikan oleh tidak adanya koreksi atasputusan-putusan Menteri 
Kehutanan sebagai pejabat publik yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat ke dalam 
konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, maupun untuk kawasan konservasi. Kita tahu bahwa 
berdasarkan kewenangannya,pejabat publik itu dimotivasi oleh keperluan perolehan rente maupun untuk 
pertumbuhanekonomi, atau pun untuk alasan-alasan konservasi sumber daya alam tertentu. Kita tahu pula 
bahwa bila suatukoreksi demikian dilakukan, sebagai pejabat publik, menteri kehutanan dapat dituntut 
balik olehperusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau  apalagi dibatalkan. Resiko kerugian yang 
bakal diderita bilakalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentu dihindari oleh pejabatpublik yang 
bersangkutan.

Konflik-konflik agraria dalam bidang kehutanan  saat ini sudah bersifat kronis dan berdampak luas. Cara-cara 
konvensional sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kita saat ini memerlukan kelembagaan yang memiliki otoritas 
penuh, lintas sektor kelembagaan pemerintahan, dan memiliki kapasitas cukup memadai dalam menangani 
konflik agraria yang telah,sedang, dan akan terjadi. Lebih dari itu, konflik agraria struktural ini perlu diatasi 
dengan menyelesaikan akar masalahnya, yakni ketimpangan agraria yang ditandai oleh dominasi penguasaan 
perusahaan-perusahaan raksasa atas penguasaan tanah dan pengelolaan SDA. Selain itu, juga didasarkan 
oleh anggapan bawa penduduk lokal adalah musuh dari konservasi sumber daya alam. Anggapan ini menjadi 
dasar bagi kriminalisasi terhadap rakyat setempat, termasuk kriminalisasi akses rakyat berdasarkan hukum 
adat setempat.

Bila akar masalah ini mau diatasi, maka komitmen kita para reforma agraria kehutanan perlu dimulai, 
termasuk untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan perolehan manfaat dari pengelolaan sumber 
daya hutan. Selain upaya menghormati dan melindungi hak kepemilikan rakyat atas tanah dan akses nyata 
rakyat atas sumber daya hutan, kita memerlukan instrumen hukum dan kebijakan yang membatasi luasan 
maksimum penguasaan tanah dan pengelolaan SDA oleh holding company dari perusahaan-perusahaan 
kapitalis yang bersifat predatoris. Juga, diperlukan suatu koreksi yang mendasar agar rakyat setempat, 
termasuk yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, bukan hanya ditempatkan sebagai 
stake-holder, melainkan sebagai pemilik, empunya tanah, yang aksesnya atas sumber daya hutan dihormati 
dan dilindungi.

Noer Fauzi
Aktivis NGO
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Berselang beberapa minggu kemudian, konflik agraria 
kembali meletus di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa 
Tenggara Barat yang terjadi pada Sabtu (24/12/2011). 
Dalam peristiwa ini, dua  orang warga tewas tertembus 
timah panas aparat Brimob setelah sebelumnya terjadi 
bentrok antara warga dan aparat. Pasca bentrokan, polisi 
menetapkan 47 orang warga sebagai tersangka karena 
menduduki fasilitas umum, melakukan pengrusakan 
dan pembakaran. Pemicu konflik adalah pemblokadean 
pelabuhan Sape oleh karena tuntutan agar dua 
perusahaan tambang di Sape dan Lambu ditutup tak 
digubris Bupati Bima. Karenanya, konflik agraria ini 
dipicu oleh SK Bupati Bima yang memberikan izin 
investasi lahan seluas 25 ribu hektar yang mengancamn 
sumber penghidupan warga.

Dua kejadian di atas mendapat tanggapan beragam 
dari berbagai pihak. Bila diperhatikan setidaknya ada 
tiga pihak dengan respon yang berbeda-beda, yakni 
: Pertama, respon pemerintah dengan membentuk 
membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 
untuk kasus Mesuji dan Sape Bima. TGPF dibentuk 
oleh Presiden RI untuk melakukan pendataan dan 
pemetaan masalah, menemui dan berdialog dengan 
para pihak yang berkonflik lalu memberikan rekomendasi 

Awal Desember 2011, publik dihebokan dengan 
terkuaknya peristiwa pembunuhan 30 orang masyarakat 
di beberapa desa di sekitar perkebunan sawit di 
kabupaten Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan. 
Peristiwa ini terjadi antara 2009-2011. Peristiwa 
ini diberitakan oleh media secara meluas setelah 
perwakilan masyarakat mengadukan kepada wakil rakyat 
di DPR RI. Persisnya, perwakilan masyarakat menyingkap 
tabir kejahatan perusahaan-perusahaan perkebunan 
dan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada masyarakat di 
sekitar perkebunan kelapa sawit. 

Pertama, kasus pembunuhan warga Desa Sodong, 
Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir Sumatera 
Selatan, dalam konflik tanah antara masyarakat dengan 
PT Sumber Wangi Alam. Kedua, kasus penembakan 
warga Desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung, dan Nipah 
Kuning, Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara, 
dalam konflik tanah antara masyarakat dengan PT Barat 
Selatan Makmur Investindo, dan ketiga, terbunuhnya 
seorang warga dalam konflik tanah di Register 45 Sungai 
Buaya Lampung antara masyarakat Kampung Talang 
Batu, Talang Gunung dan Labuhan Batin Kecamatan Way 
Serdang Kabupaten Mesuji Lampung dengan PT. Silva 
Inhutani.

Oleh : Idham Arsyad

Info KEbIJAKAn

Dinamika Penanganan Konflik Agraria
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kepada Presiden RI. Hanya saja, sampai saat ini hasil 
dari rekomendasi TGPF dari dua kasus tersebut yang 
terealisasi. 

Kedua, respon dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR-RI). Pasca konflik, DPR segera membentuk tim 
investigasi dan melakukan kunjungan ke lokasi konflik. 
Seperti halnya dengan TGPF, DPR RI juga melakukan 
pementaan masalah dan menemui para pihak yang 
berkonflik. Sampai saat ini, juga belum jelas apa tindak 
lanjut dari hasil kunjungan DPR RI dalam rangka 
penyelesaian konflik.

Ketiga, menanggapi respon pemerintah dan 
DPR terhadap kasus konflik agraria di atas yang 
menggunakan pendekatan parsial, kasus per kasus 
serta tidak menyentuh akar persoalan, maka masyarakat 
sipil mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga 
khusus penyelesaian konflik agraria serta mendesak 
DPR RI untuk membentuk Pansus Konflik Agraria.

Seiring dengan semakin meluasnya pemberitaan konflik 
agraria, maka secara terpisah-pisah beberapa lembaga 
dan badan negara memberikan respon dan usulan 
penyelesaian. Dalam catatan penulis, setidaknya ada 
7 badan negara yang bekerja untuk isu konflik agraria, 
yakni : 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2) Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4), 3) Sekretariat WATIMPRES 
bekerjasama dengan LIPI, 4) Dewan Kehutanan 
Nasional, 5) Dewan Perwakilan Daerah, 6) Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan 7) Tim Terpadu Penyelesaian 
Konflik Agraria di Daerah.

Namun inisiasi-inisiasi penyelesaian konflik agraria oleh 
lembaga dan badan negara sekali lebih menunjukkan 
inisiasi yang terkordinasi, sehingga masing-masing 
bekerja berdasarkan cara pandang mereka terhadap 
konflik. Padahal bila melihat karakter dan pola konflik 
agraria yang sedang berlangsung di negeri ini, maka tata 
cara penanganan konflik agraria seperti di atas tidak 
akan bisa mengatasi konflik agraria yang sudah bersifat 
struktural secara efektif. 

Mendorong Terbentuknya Pansus Agraria 
di DPR 
Karena pada kenyataannya dinamika konflik agraria 
yang semakin meninggi dan belum adanya mekanisme 
penyelesaian konflik yang memastikan keadilan bagi 
rakyat, maka sejumlah masyarakat sipil menggalang 
konsolidasi lebih luas dan membentuk aliansi bernama 
Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat 
Indonesia (Sekber PHRI). Aliansi ini beranggotakan 77 
organisasi yang terdiri dari organisasi tani, masyarakat 
adat, organisasi nelayan, organisasi perempuan, 
organisasi lingkungan dan NGO.

Salah satu agenda utama dari Sekber PHRI adalah 
mendorong terbentuknya Pansus Agraria di DPR RI. 
Melalui Pansus Agraria diharapkan menjadi momentum 
untuk menagih Presiden RI dan DPR dalam menjalankan 
mandat TAP MPR RI No.IX/2001 tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR 
ini menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk 
melakukan kaji ulang terhadap kebijakan agraria yang 
tumpanga tindih, menata struktur agraria yang timpang 
dan menyelesaikan konflik agraria. Hal lain yang 
diharapkan dari pembentukan Pansus Agraria ini adalah 
dapat menjadi mekanisme politik untuk menata sistem 
hukum dan sistem politik agraria yang sejauh ini menjadi 
salah satu penyebab lahirnya banyak konflik agraria.

Pada tanggal 12 Januari 2012, Sekber melakukan aksi 
massa besar di depan Istana RI menuntut Presiden 
membentuk lembanga khusus penyelesaian konflik 
agraria dan aksi massa di DPR menuntut pembentukan 
pansus agraria. Hasilnya, sebanyak 77 anggota dewan 
lintas partai kecuali Partai Demokrat memberikan 
dukungan tanda tangan terhadap tuntutan pembentukan 
Pansus Agraria. Setelah itu, Sekber PHRI juga melakukan 
audiensi dengan fraksi-fraksi di DPR yakni, fraksi partai 
PDIP, fraksi partai amanat nasional, dan fraksi partai 
Golkar. 

Sayangnya, sampai saat ini DPR RI juga belum 
membentuk pansus agraria tersebut. Padahal secara 
khusus, komisi II DPR RI telah mengirimkan surat ke 
pimpinan DPR RI untuk segera membentuk panitia 
kerja penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria. 
Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan semakin 
melemahnya pemberitaan konflik agraria, juga diikuti 
dengan semakin melemahnya komitmen politik DPR RI 
untuk mendorong penyelesaian konflik agraria melalui 
pembentukan Pansus Agraria sebagaimana didesakkan 
oleh Sekber PHRI. Quo Vadis Pansus Agraria !!!
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Pengalaman Mediasi Konflik Antara 
PT. WIRA KARYA SAKTI dengan Masyarakat 
Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi

Aksi PembelAjArAn / kAsus 

1.Pendahuluan

 Working Group on Forest Land Tenure (WG-
Tenure) dengan pendanaan dari ICCO (An Inter 
Church Organization for Development Cooperation) 
dalam program raising better understanding of multi 
stakeholder on forest land tenure issue and REDD 
implementation, salah satu kegiatannnya adalah 
mendukung proses penyelesaian konflik yang ditangani 
oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) melalui 
Komisi-II Mediasi Konflik dan Pemberdayaan (dahulu 
Desk Mediasi Konflik). Salah satu kasus konflik yang 
mengemuka dan didaftarkan oleh para pihak ke DKN 
adalah konflik antara perusahaan HTI,  PT Wira Karya 
Sakti (WKS) dengan masyarakat desa serta anggota 
Persatuan Petani Jambi (PPJ) di 5 Kebupaten yang 
luasnya mencakup puluhan ribu hektar (selanjutnya 
disebut Konflik WKS-Senyerang).

 Berdasarkan rekomendasi DKN No. 073/DKN/
MG/07/201l tentang mediasi Kasus WKS dengan 
masyarakat Senyerang disepakati untuk memulai 
mediasi dari salah satu wilayahnya yaitu di Kelurahan 
Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Provinsi Jambi, dimana konflik kekerasan 
telah terjadi dengan menelan korban jiwa, harta dan 
benda. Melalui proses panjang, mengenali bentuk konflik 
dan indetifikasi sejarah wilayah dan masyarakatnya, 
maka diterbitkanlah SK Menhut No. S.30/2012 yang 
memberikan kejelasan arah penyelesainnya melalui pola 
Kemitraan Karet. Akan tetapi proses konflik ini belum 
berhenti sampai disini, keengganan bekerja sama dalam 
semangat kolaboratif belum terlihat, sehingga setiap 
langkah menetapkan kerjasama Kemitraan Karet ini 
menuai permasalahannya sendiri. 

 Tulisan ini mengulas tentang tiplology konfliknya, 
sejarah wilayah dan masyarakatnya berdasarkan hasil 
assesmen yang dilakukan oleh Kamar Bisnis, Kamar 
Pemerintah, dan Kamar Masyarakat secara terpisah 
dan kemudian diolah oleh Komisi Mediasi Konflik dan 
Pemberdayaan. Demikian pula proses mediasi yang 
dituliskan disini merupakan cuplikan dari laporan 
monitoring Tim Monitoring yang dibentuk oleh Menteri 
Kehutanan yang terdiri dari pihak Kemenhut dan DKN. 
Walaupun kasus ini belum tuntas, tetapi diharapkan 

tulisan ini dapat memberikan hikmah pembelajaran 
yang membantu para pihak untuk tidak jatuh pada 
lubang yang sama dalam proses mediasi kasus ditempat 
lainnya.

2.Tipologi Konflik WKS-Senyerang

 Tipolologi konflik WKS-Senyerang agak berbeda 
dengan tipologi kasus HTI PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) 
di Sumatera Utara dengan Masyarakat Pandumaan-
Sipituhuta dalam tulisan lalu (Warta Tenure No. 9/2012), 
dimana PT. TPL berada pada posisi ekspansi penanaman 
HTI-nya memasuki kebun Kemenyan milik masyarakat 
Kampung Pandumaan dan Sipituhuta. Sementara dalam 
konflik WKS-Senyerang, PT. WKS telah membuka dan 
menanaminya bahkan sudah memasuki daur ketiga, 
pada sebagaian wilayah yang dipersengketakan, dan 
konflik ini terjadi kareana belum terselesaikannya hak-
hak masyarakat yang merasa tanahnya yang berada 
pada area penggunaan lain (APL) yang telah dirubah 
statusnya menjadi Kawasan Hutan dalam proses revisi 
Tata Ruang tahun 1996. Demikian pula masyarakat 
yang bersengketa yang didampingi oleh masing-masing 
LSM pendamping. Masyarakat Pandumaan Sipituhuta 
merupakan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN Tano Batak) sedangkan masyarakat Senyerang 
merupakan anggota Organisasi Rakyat (Persatuan Petani 
Jambi/PPJ). Demikian pula perusahaan HTI pada kedua 
lokasi merupakan HTI dengan Pabrik Pulp dan Paper 
yang berorientasi eksport. PT. TPL sebagai perusahaan 
terbuka (tbk. dalam arti terdaftar di bursa saham 
Indonesia) merupakan anak perusahaan Asia Pacific 
Resources International Holdings Limited (APRIL) dengan 
industrinya di Sosorladang Porsea (Sumut), sementara 
PT. WKS merupakan perusahaan terbuka (tbk.) sebagai 
anak perusahaan Sinar Mas Forestry yang berpusat di 
Singapura.

 Selain saling berhadapan antara masyarakat 
dengan perusahaan, konflik di PT. WKS dan PT. 
TPL berhadapan juga dengan pemerintah daerah 
(pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi) yang 
berbeda, serta response media yang berbeda pula (lihat 
Table 1. Perbandingan kasus HTI PT. TPL-Pandumaan 
Sipituhuta dan PT. WKS-Senyerang). 

Martua T. Sirait , Muayat Ali Muhshi , Suwito1 2 3
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Hal-hal tersebut diatas mempengaruhi cara berpikir 
dan bertindak para pihak, teknik serta langkah-langkah 
mediasi konfliknya, yang sangat menentukan proses 
penyelesaiannya di tingkat lapangan. 

3. memastikan Subjek dan objek yang 
Disengketakan 

 Tanah yang disengketakan dalam konflik WKS-
Senyerang, setelah diukur ulang adalah seluas 7.224 
hektar, yang diakui sebagai tanah Desa Senyerang yang 
diambil oleh PT. WKS, yang saat ini terletak dikanal 1-19 
di dalam areal kerja PT. WKS sesuai SK. Menhut No. 
64/2001. Tanah tersebut diklaim masyarakat Senyerang 
sebagai wilayah adat berdasarkan surat keterangan 
Penghulu Senyerang tahun 1927 dan surat keterangan 
Demang Kuala Tungkal tahun 1928 yang diakui 
penguasaannya oleh 2002 kepala keluarga (KK),  yang 
pada masa lalu menggunakan tanah tersebut sebagai 
kebun-kebun kelapa dan pinang. Saat ini masyarakat 
menjadi anggota Persatuan Petani Jambi, kelurahan 
Senyerang. 

 Berdasarkan SK. Gubernur Jambi No. 461 tahun 
1990, tahan tersebut hendak dijadikan perkebunan 
kelapa hibrida dan coklat dan disosialisasikan oleh 
Kanwil BPN Jambi. Untuk keperluan pembangunan 
perkebunan tersebut maka pada tahun 1995 dan 
1996 diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas 
lahan tersebut oleh Kepala Desa dan diketahui oleh 

Kecamatan Pengabuan. Berdasarkan peta RTRW 
Provinsi Jambi tahun 1996 areal ini adalah wilayah APL. 
Pada tahun 1999 areal ini diusulkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dicadangkan 
menjadi areal HTI PT. WKS. Sehingga, pada tahun 2001 
dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah 
menjadi areal Hutan Produksi dan areal kerja PT. WKS. 
Tanah yang didominasi rawa-rawa ini diakui telah ditata 
batas sebagai kawasan hutan Negara.  Pada 2011, 
tanah ini telah ditanami pohon Acacia mangium sp, yang 
sudah memasuki daur kedua.
  
 Tanah yang disengketakan ini dipetakan 
kembali secara bersama-sama dengan pemerintah 
daerah dan dilakukan pendataan untuk memastikan 
2002 keluarga yang dimaksud. Data-data ini diverifikasi 
oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan atas inistaitif 
pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten dalam 
tim penanganan konflik yang secara khusus dibentuk 
untuk menangani permasalahan konflik pertanahan di 
propinsi Jambi.
Pada kesempatan lain, DKN juga melakukan asesmen 
dengan dukungan WG-Tenure dan Kemenhut 
untuk memastikan klaim masing-masing pihak dan 
mendudukkan persoalannya menjadi lebih baik. 
Beberapa hal yang dapat dipastikan adalah lokasi 
tepatnya, masyarakatnya dan bagaimana basis legitimasi 
klaim setiap pihak dibangun. Asesmen dilakukan 
dengan menggunakan metode RATA (Rapid Land Tenure 
Assesment) yang dikembangkan oleh ICRAF (2005) 

Typology
Konflik HTI

Konflik
WKS-Senyerang

Konflik
TPL-Pandumaan 
Sipituhuta

Catatan *

Nuansa Konflik Kekerasan dengan 
korban jiwa

Kekerasan tanpa 
korban jiwa

Konflik sudah ada sejak awal dicadangkan 
sebagai kawasan hutan sejak tahun 1999

Tahapan Konflik Replanting * Ekspansi memasuki 
kebun kemenyan 
rakyat 

Sudah pernah tercapai kesepakatan pada 
tahun 2008

Pengadu ke DKN Masyarakat, 
Kemenhut, 
Perusahaan

Masyarakat 2011

Afilisasi kelembagaan 
rakyat

Oganisasi Rakyat Tani 
(PPJ)

Organisasi 
Masyarakat Adat 
(AMAN)

Keduanya anggota organisasi rakyat yang 
berbeda

Dukungan Ornop lokal Ada (Walhi dll) Ada (KSPPM dll) Keduanya didukung ornop
Afiliasi Perusahaan PT WKS anak 

perusahaan  (Sinar 
Mas Forestry) 
berpusat di Singapura

PT TPL Tbk,  (Appril) 
berpusat di Jakarta?

konglomerasi Pulp dan Paper

Respons Pemprov Tinggi Rendah 
Respons Pemda 
Kabupaten 

Tinggi Tinggi

Respons Media Nasional, 
Lokal, Internasional

Tinggi Tinggi Respons media yang berbeda
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dengan mitra-mitranya. Setelah itu data dikompilasi dan 
diproses melalui program HuMa-Win, program data base 
berbasis window yang dikembangkan oleh HuMa dengan 
mitranya (2008).    

4. Proses mediasi Konflik, Keputusan yang diambil 
serta Dinamikanya

 Dalam awal mediasi konflik WKS-Senyerang, 
sebelum kasus ini dilaporkan ke DKN pada  tahun 2010, 
proses penyelesaian sudah berjalan cukup panjang. 
Pada 2008, sudah pernah dicapai kesepakatan antara 
PPJ dan PT. WKS, yang dirasakan oleh pihak PPJ tidak 
dapat memberikan kesejahteraan bagi keseluruhan 
anggota PPJ Senyerang. Kasus ini mencuat kembali di 
tahun 2010, dengan pemblokadean, pembakaran yang 
akhirnya menyebabkan kematian satu orang warga 
masyarakat. Kementerian Kehutanan menawarkan tiga 
alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: 
1) Paket Pola Kemitraan antara PT. WKS dengan 

masyarakat Senyerang, dengan status tanah tetap 
sebagai kawasan hutan. Tidak lama kemudian 
Kemenhut mengubah posisinya dengan mengusulkan 
bentuk kemitraan diluar kawasan hutan (Surat 
Dirjen. BUK Nomor: S.161/VI-BUHT/2011 Tanggal 16 
Februari 2011)

2) Hutan Tanaman Rakyat, melalui proses pengusulan 
ke Kementerian Kehutanan dan amandemen SK 
IUPHHK-HTI PT. WKS; 

3) Peralihan fungsi kawasan hutan, melalui proses 
pengusulan oleh Pemerintah. 

 Dalam perjalanan mediasi pola kemitraan 
disepakati oleh PPJ Kelurahan Senyerang sebagai solusi 
terhadap klaim mereka atas 7.224 hektar di kanal 1-19. 
Namun PT. WKS hanya bersedia melaksanakan pola 
kemitraan pada lokasi lain, yang bukan merupakan klaim 
masyarakat Senyerang dan mengikuti posisi Kemenhut 
untuk kemitraan diluar kawasan hutan, padahal tahan 
lahan di luar kawasan hutan ini sudah dimiliki orang lain 
dan bukan dimiliki oleh 2002 keluarga yang menuntut 
tanahnya.

 Mediasi yang difasilitasi Komisi Konflik DKN 
cukup berhasil mepertegas subyek (2002 KK) dan 
objek (7.223 hektar) yang dipersengketakan menjadi 
jelas, akan tetapi tidak berhasil membuat kesepakatan 
antar kamar-kamar di dalam DKN (5 kamar yang 
mewakili kepentingan swasta, masyarakat, akademisi, 
pemerintah, LSM) menjadi satu suara. Meskipun 
demikian, peta keragaman tuntutan dan rekomendasi 
masing-masing kamar maupun tuntutan masing-
masing kelompok kepentingan dapat diidentifikasi 
dengan jelas. Hal ini menjukkan bahwa pemerintah 
kabupaten mendukung posisi masyarakat, demikian 
juga pemerintah propinsi, sedangkan pihak perusahaan 
nampaknya bertahan sendiri dengan pendiriannya  
bahwa konflik sudah dianggap selesai tahun 2004, dan 

tidak selayaknya di negosiasikan kembali.
  
 Menimbang kondisi ini, Kemenhut melalui surat 
menhut No. S.30/2012 mengambil sikapnya dengan 
sangat umum sehingga menimbulkan interpretasi yang 
melebar dalam proses pembuatan MoU, antara lain 
menyatakan:

a)“Pola Kemitraan antara PT. WKS dengan masyarakat 
Asli Senyerang yang merupakan hasil pendataan DPP 
Kelurahan Senyerang dan diverifikasi oleh Bupati 
Tanjabar”. Penggunaan kata masyarakat asli, ini 
berpotensi konflik horizontal diantara masyarakat 
yang sudah cukup berbaur. 

b)“Masyarakat tidak boleh tinggal di kawasan hutan”, hal 
ini rentan memicu pihak lain masuk ke lapangan dan 
memperkeruh suasana.

c)“Pilihan jenis tidak semuanya Karet”, dengan tidak 
memberikan penjelasan lanjutan mengenai apa saja 
tanaman pilihan selain karet serta prosentasenya 
yang pada gilirannya menjadi multi tafsir.

d)“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
Bupati agar mengalokasikan APL untuk masyarakat 
setempat”, point ini dapat dimaknai seolah-olah akan 
ada tukar menukar kawasan.

 
 Mengantisipasi hal tersebut, Kemenhut melalui 
SK. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.04/VI-
BUHT/2012 tanggal 10 Februari 2012 menetapkan Tim 
Monitoring dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kemitraan 
Masyarakat Desa Senyerang dengan IUPHHK-HT PT. 
Wirakarya Sakti. Tim monitoring ini terdiri dari pihak 
pemerintah (Kemenhut, Pemda Propinsi dan Kabupaten, 
DKN,WG-Pemberdayaan serta WG-Tenure) dan memiliki 
tugas untuk melakukan monitoring dan tindak lanjut 
sebagai berikut:

1.Mengevaluasi kondisi wilayah pra dan paska keluarnya 
surat Menhut No.30/2012.

2.Memonitor pelaksanaan Kemitraan yang dibangun. 
3.Menyusun rencana kerja Tim.
4.Mendorong terbentuknya Tim Terpadu.  

Dengan adanya tim tersebut, maka Kemenhut 
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 
perkembangannya di lapangan untuk mengamati 
kebijakannya bergulir dilapangan beserta dinamikannya 
yang terjadi.

 Pada dasarnya masyarakat Senyerang 
menerima bentuk Kemitraan Karet ini, dengan alokasi 
masing-masing KK seluas 2 Ha, yang berarti luasanya 
mengerucut menjadi 4.004 hektar, PT. WKS pun 
setuju dengan bentuk Kemitraan Karet. Pihak Dishut 
Tanjung Jabung Barat dengan baik sekali memfasilitasi 
diseminasi informasi dari mulai Surat Menteri dengan 
Surat Edaran kepada kepala-kepala desa di Kelurahan 
Senyerang, termasuk memfasilitasi penetapan lokasi 
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secara pasti seluar 4.004  hektar di dalam areal seluas 
7.223 hektar yang disengketakan. Pemerintah Propinsi 
kemudian dengan cepat membentuk Tim Terpadu 
Penyelesaian Konflik Masyarakat Senyerang dengan PT. 
Wirakarya Sakti melalui penerbitan SK Gubernur Jambi 
No. 89/KEP.GUB/EKBANG.SETDA-4/2012 tanggal 6 
Februari 2012.

 Dalam kesepakatan kemitraan, masih ada hal 
yang belum disepakati yaitu komposisi pola kemitraan 
dimana PT. WKS berpandangan bahwa bentuk 
kemitraannya dengan komposisi 10% Karet dan 90 % 
Acasia, sedang masyarakat menginginkan sebaliknya.

 Dalam situasi tersebut, terlihat ada keengganan 
para pihak untuk berkolaborasi, dan mencapai titik 
tengah dalam penentuan pola Kemitraan. Ini dapat 
dipahami mengingat peristiwa kekerasan yang menyertai 
konflik (dengan adanya korban nyawa) sangat melukai 
perasaan. Hal ini mempengaruhi penentuan pola 
kemitraan dengan tetap melihatnya sebagai arena konflik 
(teman atau lawan). Jika prosentase Acasia lebih besar, 
maka jumlah pekerjanya akan lebih besar sehingga 
dalam hitungan mobilisasi massa akan lebih besar, 
demikian sebaliknya. Sedangkan jika porsentasenya 
sama, akan rentan menyebabkan perang tanding 
dilapangan, sesuatu yang sangat tidak kita harapkan.

 Kemudian situasi berubah, ketika Pemda 
Propinsi memfasilitasi mediasi dan menanyakan 
serta meminta ketegasan semua pihak atas pola 
Kemitraan yang ditawarkan, Masyarakat bertahan pada 
perbandingan Karet-Acasia 90 : 10, sedangkan PT. WKS 
mengembalikan sikapnya kepada pemerintah (hasil 
mediasi). 

 Dengan membaca kondisi lapangan ini, 
pemerintah propinsi dan pemerintah daerah sebagai 
pihak yang berwenang menetapkan pola Kemitraan 
ini (bersama Kemenhut, mewakili pemerintah pusat), 
mengusulkan kepada Kemenhut untuk memilih 
Kemitraan dengan 90% tanaman Karet dan 10 % 
tanaman acasia seperti permintaan masyarakat, dan jika 
PT. WKS tidak setuju, maka diusulkan untuk dikeluarkan 
dari wilayah kerja dan dikelola oleh masyarakat dalam 
bentuk HTR mandiri (Surat Gubernur No. ….  April 2012).

 Dalam prosesnya, Kemenhut telah didatangi 
berkali-kali oleh masyarakat yang menanyakan jawaban 
surat Gubernur tersebut, dan Menhut menjanjikan akan 
memberikan kepastiannya dalam waktu dekat, bahkan 
menjajikannya untuk mengunjungi desa Senyerang 
setelah lebaran 2012. Akan tetapi sampai saat tulisan 
ini dibuat, jawaban Menhut belum kunjung ada. Delaying 
tactic ini merupakan acaman besar bagi bara api yang 
masih tersisa dari konflk kekerasan yang pernah terjadi. 

5. Hikmah Pembelajaran  
Dari proses penyelesaian konflik WKS-Senyerang, yang 
saat ini masih belum selesai, dapat diambil hikmah 
pembelajaran, yaitu:

a) Proses mediasi yang berjalan sangat baik didukung 
oleh ketersediaan data yang diambil dari lapangan, 
maupun dari kantor-kantor pemerintah, data ini 
disandingkan dan dapat diterima semua pihak. 
Working Group Tenure bersama Komisi Konflik 
dan Pemberdayaan DKN berperan besar dalam 
menyiapkan data. Demikian pula Kemenhut melalui 
Badan Planologi sangat berperan dalam membuka 
dan memverifikasi data tersebut. 

b) Dukungan kemampuan mediasi menjadi penting, 
dalam hal metodologi dan prakteknya di lapangan. 
Proses mediasi yang dilakukan secera terpisah 
dan baru belakangan digabungkan menjadi pilihan 
metodologis yang tepat, jika para pihak sudah 
siap bertemu dan memberikan tawaran masing-
masing. Ini harus menjadi pegangan bagi Direktorat 
Pengukuhan dan Tenurial Hutan, Pusdal dan KPH 
yang mendapatkan tugas mediasi (sesuai dengan SK. 
Menhut No.33/2012 serta KPH sebagai kelembagaan 
Pemda melalui UU No.7/2012). Pemda Kabupaten 
dan propinsi memegang peran sebagai mediator 
dalam kasus ini, dan telah menjalankannya dengan 
cukup baik.

c) Seperti sudah diprediksikan dalam rancangan 
rekomendasi DKN, bahwa kebijakan yang diambil 
haruslah cukup detail untuk mencegah proses tarik 
menarik terjadi di lapangan, atau memberikan 
kejelasan kewenangan kepada pihak pemerintah 
propinsi dan pemerintah kabupaten untuk 
menetapkan hal-hal lainnya berkenaan dengan 
kemitraan, misal pola Kemitraan yang berkaitan 
dengan pola pengelolaan, pola bagi hasil dan bagi 
resiko. Dalam penjabarannya Pemerintah Propinsi 
dan Kabupaten mendapat tantangan yang besar 
dalam membentuk kemitraan dimana kemitraan karet 
yang dijabarkan oleh Menhut (S.30/2012) dimaknai 
berbeda oleh kedua belah pihak (PT. WKS dan 
masyarakat). 

d) Membentuk kemitraan diantara kekosongan 
kebijakan yang mengaturnya secara detail tidaklah 
mudah. Peraturan Pemerintah No. 6/2007, hanya 
mengatur kemitraan sampai pada kewenangan siapa 
yang membentuk Kemitraan (Pemerintah), tanpa 
menjelaskan pemerintah mana (pusat, propinsi 
atau kabupaten). Dalam banyak hal dimana pola 
kemitraannya sangat beragam dan tidak mungkin 
diseragamkan, maka hal-hal tertentu cukup 
diserahkan saja secara jelas kepada pemerintah 
propinsi atau kabupaten untuk menetapkannya. 
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Bentuk Kemitraan dalam kondisi konflik tentu 
berbeda, dimana ada perasaan ingin memenangkan 
atau mengalahkan pihak lawan. Sikap yang kontra 
produktif terhadap bentuk Kemitraan (kolaborasi) 
ini perlu dihindarkan. Dilain pihak bentuk kemitraan 
perlu dipikirkan untuk mencapai kemandirian, bukan 
suatu kemitraaan yang abadi. 

e) Diperlukan kecepatan mengambil keputusan untuk 
menghindari ketidakjelasan. Ini yang dilakukan oleh 
Pemda Propinsi dengan baik dengan membentuk 
Tim Penyelesaian segera setelah Surat Menhut 
No.30/2012 (Gubernur Jambi dengan membentuk 
Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Masyarakat 
Senyerang dengan PT. Wirakarya Sakti sesuai Surat 
Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 89/KEP.GUB/
SETDA.EKBANG&SDA-4/2012 tanggal 6 Pebruari 
2012). Demikian pula Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat dengan segera menyampaikan 
Surat Menhut kepada Camat dan Kepada Desa 
dan segera melakukan verifikasi lapangan (surat 
Bupati Nomor: 522/168/Dishut tanggal 24 Januari 
2012 perihal Penanganan Konflik Sosial Masyarakat 
Senyerang dengan IPHHHK-HT PT. Wirakarya 
Sakti), serta Pihak Kemenhut juga dengan cepat 
membentuk Tim  Monitoring (SK. Dirjen BUK SK.04/
VI-BUHT/2012), tetapi tidak segera cepat menjawab 
keputusan akhirnya, dan ini sangat rentan terhadap 
ketidakpastian bagi semua pihak, masyarakat, 
pemerintah dan pihak swasta.  Kecepatan 
pengambilan keputusan dan tindakan harus juga 
diikuti dengan konsistensi keputusan. Perubahan 
tawaran Kemenhut cukup membingungkan dan dapat 
membuat proses penyelesaian konflik seperti tidak 
memiliki arah yang jelas. Hal terakhir dalam bagian ini 
adalah kekosongan hukum dan kondisi extraordiary 
yang merupakan diluar kebiasaan dalam kebijakan 
yang kadang kala harus diambil.  Kasus Senyerang, 
adalah kasus extraordinary, dimana sudah terjadi 
konflik kekerasan dengan jatuhnya korban manusia 
dimana harus ditangani dengan extraordinary, yang 
tidak diatur dalam kebijakan. Keberanian untuk 
mengambil sikap ini harus dilakukan, dan sering kali 
dihindarkan untuk mencegah preseden.

f) Keterlibatan aparat keamanan, dalam hal ini pihak 
Kepolisian cukup intensif, dimana pihak kepolisian 
mengikuti proses mediasi ini secara terus menerus 
baik di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten maupun 
di lapangan sangatlah penting untuk mencegah 
konflik kekerasan berulang. Pentingnya pihak 
kepolisian mendapatkan informasi tentang hal-hal 
yang terjadi termasuk menembuskan dalam proses 
surat menyurat, sehingga pihak kepolisian dapat 
mengambil sikap yang tepat. Disampaikan juga oleh 
pihak kepolisian keluhan mengenai lamanya proses 
mediasi dan keputusan dibuat, dikuatirkan akan 
berulangnya konflik kekerasan dilapangan.

g) Pihak Media yang bertugas melaporkan kejadian 
yang terjadi kepada masyarakat luas, cukup aktif 
menyampaikan informasinya kepada publik mengenai 
konflik yang terjadi serta proses mediasinya. 
Insan media perlu didukung untuk mendapatkan 
informasi yang cukup dari para pihak untuk dapat 
terus menyampaikan informasinya dengan cukup 
berimbang, tanpa merusak proses yang sedang 
dibangun. Dalam hal ini para pihak termasuk 
mediator harus dapat menyampaikan informasi yang 
memadai untuk media untuk disampaikan kepada 
publik. 

sumber: koleksi wg-tenure
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Gegap gempita perdebatan isu tenurial dalam REDD 
telah menyeruak di berbagai forum diskusi, baik di 
tingkat global, regional, nasional, dan lokal.  Berbagai 
publikasi juga telah diterbitkan untuk membangun 
pemahaman para pihak. Bagi Indonesia, tahun 2012 
telah disepakati sebagai tahun tinggal landas atau 
pelaksanaan penuh (full implementation) REDD. 
Sungguhkah kita sudah siap tinggal landas? Sejauh 
mana perkembangan situasi dan perspektif para pihak 
di tingkat akar rumput? 

Tulisan ini akan memaparkan secara ringkas “potret” 
situasi terkini terkait dengan REDD dan isu land tenure 
dari beberapa catatan diskusi dan dokumen atau 
publikasi hasil pembelajaran mitra-mitra Samdhana. 
Beberapa mitra telah berbagi informasi, dokumen 
atau publikasi dari hasil pembelajaran REDD bersama 

masyarakat, diantaranya Lembaga Bela Banua Talino 
(LBBT-Pontianak, Kalbar), Lembaga Pengkajian dan Studi 
Arus Informasi (LPS-AIR Pontianak, Kalbar), Yayasan 
Petak Danum (YPD Kapuas, Kalteng), Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN) Pengurus Wilayah Kaltim di 
Samarinda, dan Mnukwar di Manukwari, Papua Barat.

1. Pembelajaran dari Kalimantan Barat
Informasi yang dikumpulkan dari LBBT-Pontianak 
dan LPS-AIR-Pontianak yang masing-masing 
dilakukan pada tanggal 27 April 2012 dan 28 
April 2012, tergali pembelajaran terkait hak-hak 
masyarakat dalam kebijakan dalam implementasi 
program REDD dan kecenderungan media massa 
dalam memberitakan isu perubahan iklim khususnya 
REDD.

Pengalaman LBBT Pengalaman LPS-AIR
 ♦ Penanggulangan dampak perubahan iklim mesti 
dilakukan secara bersama oleh semua pihak dengan 
tetap berbasiskan masyarakat setempat.

 ♦ Penting untuk memastikan hak-hak masyarakat adat atas 
tanah, hutan dan sumberdaya alam lainnya terpenuhi 
dalam proses dan kegiatan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim.

 ♦ Perlu adanya pengakuan atas praktik-praktik pengelolaan 
sumberdaya alam oleh masyarakat sebagai usaha 
pengurangan emisi.

 ♦ Penting pelibatan masyarakat secara utuh dari mulai 
proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan proyek perubahan iklim di Kapuas Hulu.

 ♦ Posisi masyarakat semestinya diutamakan atau paling 
tidak setara dengan pihak lainnya dalam proyek REDD 
dan hal ini bisa diwujudkan dalam MoU yang dibuat, 
meskipun masyarakat tidak dijadikan target, tetapi 
merupakan pihak yang menentukan.

 ♦ Perlu mengoptimalkan peran Pemda Kapuas Hulu untuk 
mensosialisasikan dampak perubahan iklim dan turut 
aktif dalam memberikan pendidikan perubahan iklim bagi 
seluruh lapisan masyarakat.

 ♦ Perlu mengembangkan upaya-upaya adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim yang tidak menyebabkan 
pengalihan mata pencaharian atau penghilangan sumber 
penghidupan masyarakat, tanpa keinginan masyarakat 
secara sukarela dengan prinsip FPIC mutlak dilakukan 
dengan berbasiskan pendekatan hak.

 ♦ Pemberitaan tentang perubahan iklim dan REDD 
masih minim dan masih didominasi isu illegal logging, 
kebakaran hutan, penambangan emas tanpa ijin 
dan pencemaran lingkungan tanpa dikaitkan dengan 
perubahan iklim dan REDD.

 ♦ Dalam pemberitaan tentang lingkungan masih 
didominasi oleh aspek penegakan hukum, ketika 
aparat kepolisian dan Dinas Kehutanan melakukan 
penangkapan.

 ♦ Pada umumnya para jurnalis yang mengangkat 
berita masalah lingkungan masih mengandalkan 
sumber data dan informasi dari kalangan NGO tanpa 
melakukan liputan langsung ke lapangan.

 ♦ Bagi media mainstream, berita perubahan iklim 
dan REDD masih dianggap informasi yang belum 
marketable (konsumsi pasar).

 ♦ Kemunculan media alternatif sangat penting ke-
beradaannya. Penting sebagai outlate untuk terus 
memberitakan permasalahan perubahan iklim dan 
REDD yang dalam pengelolaannya minim dari confict 
of interest.

 ♦ Perlu peningkatan kapasitas jurnalis dalam mema-
hami topik liputan pemberitaan dan ketrampilan 
jurnalisme terkait dengan perubahan iklim dan REDD.  
Ini bisa dilakukan melalui kegiatan yang dirancang 
secara sistematis, terprogram dan berkelanjutan, sep-
erti dalam bentuk peltiahan, workshop dan lain-lain.

Catatan ringkas hasil kunjungan dan diskusi bersama Mitra-Mitra Samdhana Institute
Oleh: Suwito (Mantan Koordinator WG-Tenure)

Merajut Informasi dan Pembelajaran REDD 
Bersama Masyarakat

seri Diskusi
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♦♦ Dokumen Hukum Adat Dayak Kabupaten 
Kapuas Kalimantan Tengah.

♦♦ Buku Panduan bagi Damang Kepala Adat dan 
Mantir Adat. Petak Danum. 2011

♦♦ Sejarah dan Sketsa Peta Desa Katunjung dari 
Tahun 1604.

♦♦ Sejarah Singkat dan Sketas Desa Mentangai 
Hulu.

♦♦ Sejarah dan Sketas Desa Sei Ahas.

3. Pengalaman dari Kalimantan Timur

Dari bumi Kalimantan Timur, AMAN Kaltim dengan 
dukungan dari Samdhana Institute dalam rangka 
Menyatukan Gerakan Masyarakat Adat Menghadapi 
Perubahan Iklim dan Kerangka Kerja REDD. 

Dalam rangka mengembangkan wacana 
penguatan Hak Masyarakat dalam isu perubahan 
iklim dan REDD, LBBT telah menerbitkan dan 
menyebarluaskan sejumlah publikasi dalam bentuk 
buku maupun tulisan antara lain:

♦♦ Jangan Ambil Hutan Kami. Dokumentasi hasil 
studi mengenai kerentanan hak-hak masyarakat 
adat pada lokasi “Demonstration Activities” 
REDD di kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan 
Barat. Kerjasama LBBT dan Samdhana Institute. 
2009

♦♦ Indah Kabar dari Rupa. Dokumentasi studi 
mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat 
adat dalam kerangka hukum dan kelembagaan 
pelaksanaan “Demonstration Activities” REDD di 
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kerjasama LBBT 
dan HuMA. 2010

♦♦ Kesiapan dan Kerentanan Masyarakat Adat/
Lokal Dalam Skema Kebjakan Perubahan 
Iklim di Indonesia: Mekanisme REDD sebagai 
Kasus. Laporan Penelitian. Kerjasama LBBT dan 
Samdhana Institute. 2010

♦♦ Membangun Pemahaman dan Kesadaran 
Masyarakat dalam Menyikapi REDD dan 
Perubahan Iklim. Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan Program Kerjasama LBBT dan 
Samdhana Institute. 2009.

♦♦ Meningkatkan Peranserta Multipihak dalam 
Mendukung Upaya Mengurangi Emisi Karbon 
dan Deforestasi. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
Program Kerjasama LBBT dan Samdhana 
Institute. 2010.

♦♦ Pendokumentasian Hikmah Pembelajaran 
Penting Masyarakat Adat Menghadapi 
Dampak Perubahan Iklim dan Ujicoba REDD 
di Kalimantan Barat. Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan Program Kerjasama LBBT dan 
Samdhana Institute. 2011.

♦♦ Website LBBT: http://www.lbbt-kalbar.org/ 

Sementara terbitan yang diproduksi oleh LPS-AIR 
antara lain:

♦♦ LPS-AIR membangun pusat data dan informasi 
perubahan iklim menggunakan sistem CMS 
dan Msql  berbasiskan website, publik bisa 
mengakses website www.Borneoclimatechange.
org yang dilengkapi software sms.Getway (Air 
Getway) dan Vide Streaming.

♦♦ Laporan Pelaksanaan Kegiatan: 
“Meningkatkan Kapasitas Media Lokal dalam 
Mengkampanyekan REDD di Kalimantan Barat. 
Kerjasama LPS-AIR dan The Samdhana Institute. 
2010.

♦♦ Buku Panduan Bagi Jurnalis: “Mewartakan 
Perubahan Iklim dan REDD.” LPS-AIR Pontianak 
dan The Samdhana Institute. 2010.                                                          

2. Pembelajaran dari Kalimantan Tengah

Dari bumi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten 
Kapuas, pembelajaran digali dari pengalaman 
Yayasan Petak Danum (YPD). Diskusi dilakukan 
pada tanggal 2 Mei 2012. Di lokasi dampingan 
YPD di lima Desa yang juga menjadi areal Pilot 
Project Demonstrative Activities REDD, sejumlah 
pembelajaran di dapat dari kegiatan yang dijalankan 
oleh YPD dengan dukungan dari Samdhana Institute.
Untuk mendukung pengembangan wacan dan 
informasi penguatan hak-hak masyarakat yang 
didampingi oleh YPD, telah diterbitkan sejumlah 
dokumen antara lain: 

♦♦ Program ini memberikan tantangan bagi seluruh 
staf YPD untuk belajar memahami lokasi 
dampingan yang baru, seperti di Petak Puti, 
Lapetan, Tanjung Kalanis, Muroi yang belum begitu 
dikenal seperti di Mantangai atau di wilayah DAS 
Mangkatif. Staf YPD dituntut untuk kreatif dalam 
melaksanakan kegiatan dengan tanpa nama besar 
Lembaga.

♦♦ Kunci keberhasilan dari setiap pelaksanaan 
kegiatan adalah kesederhanaan yang dicerminkan 
oleh sikap staf, yaitu sikap sederhana, kreatif dan 
berani improvisasi dalam mengambil keputusan di 
lapangan.

♦♦ Yayasan Petak danum akan selalu mendapat 
tantangan dalam setiap kegiatan di lapangan, 
terutama adanya pergeseran nilai di kalangan 
masyarakat yang cenderung mengarah pada 
sikap pragmatis.  Menurunnya budaya swadaya 
masyarakat menjadi tantangan paling berat bagi 
setiap kegiatan yang dilaksananakan oleh Petak 
Danum.
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Kegiatan kerjasama ini dilaksanakan dalam periode 
6 bulan, yaitu Maret – Agustus 2011.  Melalui 
kegiatan Musyarawarah Adat Wilayah Kaltim, 
Seminar dan Lokakarya Penyiapan Masyarakat 
Menghadapi Perubahan Iklim dan REDD, didapatkan 
pembelajaran sebagai berikut:

Untuk mendukung pengembangan wacana dan 
informasi mengenai isu REDD dan Hak Tenurial 
Masyarakat Adat, telah diterbitkan dokumen antara 
lain:

♦♦ Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
Musyawarah Masyarakat Adat Kaltim 
Dalam Menyatukan Gerakan Menghadapi 
Perubahan Iklim dan REDD. Kerjasama 
AMAN PW Kaltim dan The Samdhana 
Institute. 2011.

♦♦ Press Release: Musyawarah Wilayah AMAN 
Kaltim Menghadapi Perubahan Iklim dan 
REDD. AMAN PW Kaltim. 2011.

4. Pembelajaran dari Papua Barat

Dari Bumi Papua Barat, dengan basis wilayah kerja 
di Manukwari, Mnukwar dan Samdhana Institute 
bekerja sama untuk “Mendokumentasikan bentuk 
Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Dalam Terkait 
Perubahan Iklim  di Masyarakat Anggi Gida dan 
Didohu, Papua Barat.”  Pembelajaran dari Papua 
Barat, digali melalui diskusi yang dilakukan tanggal 

18 Mei 2012, diperoleh pembelajaran sebagai 
berikut:

Untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai 
inisiatif masyarakat dalam rangka memitigasi dan 
beradaptasi dengan Perubahan Iklim, sejumlah laporan 
dan buku diterbitkan antara lain:

♦♦ Laporan final kegiatan: “Mendokumentasikan 
bentuk Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Dalam 
Terkait Perubahan Iklim  di Masyarakat Anggi 
Gida dan Didohu, Papua Barat.” Kerjasama 
Mnukwar dan The Samdhana Institute. 2010

♦♦ Panduan Dasar Memahami REDD dan Hak-
hak Masyarakat. Panduan sederhana untuk 
masyarakat di tingkat lapang. Mnukwar.2011.  

♦♦ Seri Komik Hinokofu: “Pemanasan Global.” 
Mnukwar. 2011

♦♦ Seri Komik Hinokofu: “Kearifan Lokal dan 
Perubahan Iklim.” Mnukwar. 2011

♦♦ Fakta di lapangan bahwa masyarakat adat masih 
terus menjadi korban pelangaran, kriminalisasi 
dan perampasan atas hak-hak dasarnya, terutama 
perampasan atas sumber daya alam yang dari 
waktu ke waktu kondisinya semakin parah.

♦♦ Masyarakat adat saat ini dihadapkan pada situasi 
gempuran berbagai proyek pembangunan yang tak 
kunjung tuntas , berbagai proyek baru bermunculan 
seperti REDD dan proyek konservasi lainnya.

♦♦ Ketika sumberdaya alam memunyai nilai uang, 
kepala adat memberi rekomendasi kepada 
perusahaan/investor secara diam-diam tanpa 
memberitahukan kepada masyarakatnya, juga 
Masyarakat adatnya sendiri mulai mudah tergoda 
rayuan untuk menjual tanah adatnya kepada 
investor yang datang.

♦♦ Diperlukan kerja-kerja bersama untuk memetakan 
wilayah adat, memperkuat kelembagaan dan 
hukum adat dan menjalin kerjasama dengan pihak-
pihak yang tidak merugikan masyarakat adat.

♦♦ Kerja-kerja pendampingan dan penguatan 
masyarakat adat di tingkat akar rumput perlu 
mendapatkan perhatian yang lebih dari kalangan 
NGO yang masih memiliki konsistensi pada 
perjuangan pemulihan hak-hak masyarakat adat.

♦♦ Komunikasi dan berbagi informasi perlu mendapat-
kan perhatian untuk membangun pemahan bersa-
ma terhadap perubahan iklim dan REDD, banyak 
produk kebijakan yang belum diketahui oleh para 
pihak, termasuk aparat pemerintah.

♦♦ Isu REDD telah berdampak untuk membangun 
proses bersama antara NGO dengan pemerintah, 
tetapi dari pihak pemerintah masih banyak yang 
enggan berkomunikasi dengan NGO. Dalam keg-
iatan-kegiatan pertemuan bersama biasanya per-
wakilan yang dikirim hadir adalah staf yang tidak 
punya kapasitas dan wewenang mengambil kepu-
tusan.  

♦♦ Pemerintah selama ini juga masih lebih sering 
berproses dengan NGO-NGO yang selama ini lebih 
bersifat “pertemanan.” Untuk hal-hal yang bersi-
fat sensitif seperti pembahasan anggaran tidak 
banyak NGO yang diundang secara resmi, sikap 
pemerintah masih setengah hati.  

♦♦ Pemerintah masih mengkategorikan NGO dari mu-
lai yang kritis tetapi tidak memberi solusi, hingga 
NGO yang bersedia bermitra untuk pemberdayaan 
masyarakat dan NGO yang biasa terlibat dengan 
proses-proses bersama pemerintah.

♦♦ Ketika NGO memiliki isu yang menarik misalnya 
yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, 
sebaiknya dikomunikasikan dengan pemerintah 
daerah, baik di kapubaten maupun propinsi.

♦♦ Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat sudah alo-
kasikan anggaran untuk pengembangan Hutan 
Desa di Kaimana. Memang tanggung jawab pemer-
intah untuk menjadikan kondisi masyarakat lebih 
baik, tetapi mereka perlu dukungan pihak lain un-
tuk bisa melakukan hal itu.
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resensi buku

Judul: Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat  
Penulis: Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.
Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada 
Tahun: 2010
Tebal:  229 halaman

Menurut penulisnya, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak 
atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak 
memiliki kewenangan memutus (Hal.12).

Buku ini memberikan gambaran jelas mengenai mediasi dari sisi konsep, kedudukannya dalam 
sistem hukum Indonesia, tahapan dan teknik bermediasi dan diakhiri dengan analisa terhadap 
prosedur mediasi di dalam pengadilan.

Seringkali kita tidak membedakan pengertian sengketa dengan konflik. Kedua istilah itu digunakan secara bergantian 
dengan maksud yang sama. Dalam buku ini dengan cermat, penulis mencoba membedakannya dengan dari berbagai 
sudut antara lain dari sisi cakupannya dimana konflik lebih luas daripada sengketa. Sementara dari sisi para pihaknya 
(Subjek) dimana dalam konflik bisa sudah teridentifikasi (manifest) ataupun belum (latent), sedangkan dalam sengketa 
pihaknya sudah teridentifikasi. Dari sisi kepustakaan, istilah konflik lebih condong digunakan dalam kepustakaan ilmu 
sosial, sementara istilah sengketa lebih banyak digunakan dalam kepustakaan hukum (hal 1-4). 

Sebelum membahas tentang tahapan dan teknis bermediasi, penulis dengan gamblang menjelaskan kekuatan dan 
kelemahan mediasi sebagai cara menyelesaikan masalah. Kekuatan mediasi terletak pada prosedurnya yang fleksible 
(tidak diatur ketat oleh peraturan perundang-undangan), sifatnya yang tertutup/rahasia sehingga menjaga pembukaan 
masalah yang dihadapi ke publik, para pihak yang terlibat dalam mediasi akan berperan langsung dalam proses tawar-
menawar solusi yang akan disepakati, pembahasan atas sengketa yang dimediasi tidak hanya meliputi aspek legal semata 
tetapi aspek-aspek non legal, dan hasilnya yang bersifat menang-menang (win-win) karena berangkat dari kesepakatan 
para pihak (consensus).

Dari sisi kelemahannya, mediasi tidak akan efektif bila para pihak tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa, 
mediasi bisa digunakan sebagai siasat mengulur-ulur waktu, kasus-kasus tertentu yang bersifat sengketa ideologis sulit 
untuk dimediasi, mediasi dipandang tidak akan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang sifatnya memperselisihkan hak 
(rights), dan mediasi hanya bisa diterapkan dalam lapangan hukum privat saja.
Sebagai buku yang mengulas mediasi secara lengkap mulai dari konsep, tahapan, teknik dan analisa legalnya, maka buku 
ini penting untuk menjadi bahan bacaan bagi para pelaku maupun pemerhati model-model penyelesaian sengketa dan 
konflik. Apalagi dalam situasi penyelesaian melalui pengadilan sedang menghadapi tantangan ketidakpercayaan dari para 
pencari keadilan. (asp)
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Warta Tenure ini dapat   
terbit atas dukungan dari ICCO

Working Group on Forest Land Tenure (WG-Tenure) adalah Kelompok Kerja   Multipihak 
untuk Penanganan Masalah Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan.    WG-Tenure berdiri 
pada Bulan November 2001 melalui seri lokakarya dengan  melibatkan multipihak 
di Bogor.  WG-Tenure lahir dari keprihatinan akan maraknya konflik pertanahan di 
wilayah yang disebut sebagai kawasan hutan dan sekaligus merespon lahirnya TAP 
MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya 
Alam yang memandatkan untuk segera menyelesaikan konflik pertanahan secara 
adil dan lestari dan sekaligus menjabarkan komitmen pemerintah kepada CGI untuk 
menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan (commitment 
12, bidang kehutanan, Februari 2001) WG-Tenure pada saat didirikan beranggotakan 
multipihak yang terdiri dari Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, 
Departemen Dalam Negeri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah, 
DPRD Kabupaten, swasta bidang kehutanan, Organisasi Non Pemerintah, Perwakilan 
Masyarakat Adat, Serikat Tani, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian.  WG-Tenure 
diharapkan dapat menjadi wadah para pihak tentang permasalahan penguasaan 
tanah di kawasan hutan dan dapat secara aktif memberikan rekomendasi kepada 
para pihak untuk penyelesaiannya.    

Sekretariat:
Perumahan Bogor Lestari Blok AX No.14

RT.01 RW.01, Tegalega, Bogor Tengah 16144
Telp/Fax: 0251 - 8378019

Email: wg_tenurial@cbn.net.id
Website: www.wg-tenure.org


