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1. Pendahuluan

1.1. TOR

• Apa dampak kebijakan pemerintah terhadap penetapan hutan adat
• Isu masyarakat adat dijadikan kampanye hitam untuk menyerang sawit
• Upaya melindungi HGU dari ancaman klaim masyarakat adat

1.2. Masyarakat adat

• Terbentuknya masyarakat adat pastilah melalui proses sangat panjang yang melibat-
kan puluhan generasi, yang telah hidup dengan damai.

• Bagaimana mungkin masyarakat adat berada dalam suatu wilayah yang kemudian
diklaim sebagai kawasan hutan? Inilah ibunya konflik tanah masyarakat adat.

• Masyarakat adat tidak ingin konflik dengan siapapun, termasuk dengan pengembang
kebun sawit, karena masyarakat adatpun dapat menjadi pengembang kebun sawit.

1.3. Pohon sawit & pengembangnya

• Sawit merupakan tumbuhan penghasil minyak nabati paling produktif yang tumbuh
di daerah tropis dengan ketersediaan air yang cukup.

• Sawit bersifat netral dan tidak pernah memusuhi kelompok masyarakat manapun; me-
mang ada masyarakat yang memusuhi sawit karena akal sehatnya telah lama padam.

• Secara salah, sawit banyak dikaitkan dengan korporasi. Nyatanya tidak begitu. Ban-
dingkan dengan hutan tanaman yang nyaris 100% dikuasai oleh korporasi.

• Sama dengan tumbuhan sawit, korporasipun sebenarnya netral juga, sehingga tidak
perlu dibenci. Hampir semua item yang menempel di tubuh kita adalah produk
korporasi.

• Pengembang kebun sawit tidak ingin konflik dengan siapapun, termasuk dengan ma-
syarakat adat. Mereka ingin berusaha secara damai.



Pendahuluan

Jalan rumpil . . .

Alternatif penggunaan . . .

Perizinan & konflik tanah

Penutup

Home Page

Title Page

JJ II

J I

Page 3 of 9

Go Back

Full Screen

Close

Quit

2. Jalan rumpil masyarakat adat

1. Putusan MK 3/PUU-VIII/2010: Bahwa ada empat tolak ukur untuk mengukur
sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945, yaitu:1 (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pe-
merataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat
dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap
hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam ;

2. Putusan MK 35/PUU-X/2012 jelas menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari
hutan negara.

3. UU 5 tahun 1960 bagiam berpendapat huruf a: bahwa berhubung dengan apa yang
tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria na-
sional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang . . . . . .

4. UU 41 tahun 1999 Pasal 67 ayat 2: pengakuan masyarakat hukum adat ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

5. Permen P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
• Pasal 1 angka 12: Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah
masyarakat hukum adat.

• Pasal 2 ayat (1): Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pe-
doman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di
bidang Perhutanan Sosial.

• Pasal 50 ayat (1): Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hu-
tan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak kepada Menteri.

• Pasal 51 ayat (5): Pemanfaatan hutan pada hutan adat tidak boleh mengubah
fungsi hutan . . . . . . – pemberian hak sepertigabelas hati.

• Pasal 56 ayat (5): Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Ke-
hutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau
izinnya.

1Kemakmuran: kebahagiaan, kesejahteraan, kemerdekaan (Pasal 2 ayat(3) UU 5/1960)
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Apakah perhutanan sosial solusi bagi masyarakat adat? Izin arealnya diproses melalui
Ditjen PSKL, tetapi izin pemanenan hasilnya (khususnya kayu) berada di tempat
lain, yang rumit dan belum tentu mengizinkan juga. Pengembang HKm di Lombok
kesulitan memanen hasil tanamannya.

6. Model pembangunan top-down dengan komando “para ahli” banyak gagal (East-
erly, 2014) dan sebenarnya bertentangan dengan esensi pembangunan yang bertu-
juan memberikan kebebasan (Sen, 1988). Berilah rakyat itu pilihan dan kesempatan,
mereka tahu apa yang terbaik untuk dirinya!
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3. Alternatif penggunaan tanah

• Sebagai sumberdaya yang sangat terbatas, tanah harus digunakan secara efisien dan
memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Misalnya kemakmuran dinotasikan degnan W dan penggunaan tanah dinotasikan
dengan L = {Lh, Ln}, di mana Lh adalah penggunaan lahan yang berbasis kehutanan
dan Ln penggunaan tanah non-kehutanan. Maka

W (Lh) ≤ W (L) (1)

• Jadi, membatasi penggunaan tanah seperti pada Pasal 56 ayat (5) Permen 83/2016
pada dasarnya menghalangi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Tanah dan hutan itu dua sumberdaya yang tidak setara; tanah dapat hadir dan
produktif tanpa hutan, sementara hutan tidak mungkin hadir tanpa tanah. Yang
diperlukan masyarakat adat itu tanahnya atau hutannya?

• Selama ini, masyarakat adat (pemulung sampah di TPA Bantar Gebang) memenuhi
kebutuhan hidupnya dari hutan (sampah), sehingga agar masyarakat adat (pemulung
sampah di TPA Bantar Gebang) tetap dapat mencari nafkah maka hutan (produksi
sampah) harus tetap dipertahankan. Bagaimana bila ada pilihan lain yang lebih baik?
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4. Perizinan & konflik tanah

4.1. Normatif

• Keberadaan masyarakat adat atau komunitas lain diakui mulai dari penunjukkan,
tatabatas, hingga penetapan.

Masy Adat Penunjukan Tata batas luar dalam

Figure 1: Evolusi konflik tanah dengan masyarakat adat

• Tatabatas baik luar maupun dalam harus ketemu gelang. Wilayah adat atau komu-
nitas lain di-enclave. Penjajah kolonial Belanda melakukan prosedur tersebut, tetapi
ada penjajah lain yang lebih bengis sehingga abai terhadap masyarakat adat.

• Izin diberikan hanya pada areal yang belum ada yang menguasainya.
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4.2. Realitas

• Keberadaan masyarakat adat diabaikan dalam proses penunjukkan kawasan hutan,
yang luasannya sangat tidak realistis dan tidak efisien.

• Pasal 15 UU 41/1999 tidak pernah dilaksanakan dengan benar untuk hampir seluruh
wilayah di luar Pulau Jawa.

Masy Adat Penunjukan Pemberian izin

Figure 2: Pemberian izin dengan menegasikan masyarakat adat

• Penerima izin harus membayar sesuai dengan luasan izin areal yang diberikan, se-
hingga wajar saja bila penerima izin menuntut seluruh areal yang telah dibayarnya.

• Wajar juga bila masyarakat adat tetap terus mempertahankan diri karena mereka
juga ingin dan berhak untuk hidup makmur (bahagia, sejahtera, merdeka).

• Jadi, sudah sangat jelas anasir jahat biang pencipta konflik pertanahan di negara ini
siapa.
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5. Penutup

• Industri sawit dan masyarakat adat bukan dua hal yang harus dipertentangkan; ke-
duanya menjadi korban penjajah yang sama.

• Dampak kebijakan pemerintah terhadap hutan adat adalah tidak jelas, karena kebi-
jakan pemerintahnya juga saling bertolak belakang - ada kebijakan yang menghargai
masyarakat adat, tetapi ada juga kebijakan yang secara arogan mempersulit masya-
rakat adat.
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