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Editorial
24 September 2014, adalah momentum 54 Tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian ditetapkan presiden Soekarno sebagai Hari
Tani Nasional. Kelahiran UUPA merupakan karya besar para pendiri bangsa sebagai tonggak pelaksanaan reforma agraria yang belum dijalankan oleh Negara
hingga hari ini.
Menjelang berkuasanya pemerintahan Jokowi-JK, gerakan reforma agraria
kembali menegaskan, bahwa agenda Reforma Agraria adalah Jalan utama untuk mewujudkan cita-cita Republik Proklamasi 1945 menuju kemandirian dan
kedaulatan bangsa ini. Pelaksanaan reforma agraria wajib dilaksanakan oleh
rezim baru Jokowi-JK demi mewujudkan Indonesia adil sejahtera.
Sepuluh tahun pemerintahan SBY telah mengukuhkan liberalisasi sumber-sumber agraria tanpa batas khususnya tanah dan sumber daya alam lainnya. Ini
dikarenakan kekuasaan selama ini gagal menjalankan mandat konstitusi UUD
1945, UUPA 1960 TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal ini telah menyebabkan perampasan sumber agraria
(tanah, hutan, kebun, tambang, migas, perairan dan kelautan) rakyat oleh korporasi swasta dan asing. Bahkan, pemerintah saat ini, melalui program Master
Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) berniat memapankan perampasa tanah dan air milik rakyat dalam koridor ekonomi politik
yang kami kutuk.
Saat ini telah terjadi monopoli atas tanah di berbagai wilayah republik. Sebagai
conotoh, di sektor perkebunan, puluhan juta hektar perkebunan sawit, karet,
kopi, tanaman pangan, buah dll juga terus dibangun di atas tanah-tanah rakyat
oleh perusahaan asing dan nasional tanpa pernah berniat membangun perkebunan rakyat. Dari 15 juta perkebunan sawit yang ada di Indonesia, kurang dari 5
persennya yang benar-benar dimiliki oleh perkebunan rakyat.
Konflik agraria mencuat di masa pemerintahan SBY. Tentu saja masalah konflik
agraria ini patut diletakkan oleh rezim terpilih Jokowi-JK sebagai masalah nasional yang serius dan sifatnya mendesak untuk diselesaikan program prioritas
nasional prioritas, yang pararel dengan pelaksanaan reforma agraria. Sehingga
dalam editorial kali ini, tim redaksi menyajikan tema-tema terkait dengan reforma agraria sebagai bagian dari perayaan Hari Tani Nasional. Selamat Membaca.
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Siaran Pers Tim Advokasi Anti Mafia Hutan

Tandan Sawit Edisi No. 6

Komunitas Adat Dan Lokal di Sekitar Kawasan Hutan adalah Korban Utama UU P3H

U

ndang-Undang No. 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan
Hutan (PPPH) menjadi contoh yang
tepat untuk menunjukkan produk
legislasi yang buruk dan cacat formil:
dibuat secara tidak partisipatif dan
tidak transparan, sehingga menciptakan masalah baru, ketidakpastian
hukum,dan mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang justru
seharusnya dilindunginya.
Permasalahan tersebut terlihat
daribertambahnya pasal-pasal yang
mengatur ancaman pemidanaan
terhadap masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal dan masyarakat
desa yang bersinggungan dengan
kawasan hutan. Sehingga, bukannya
melindungi masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat desa
yang selama ini menjadi korban dari
praktik mafia hutan, regulasi tersebut
malah menjadikan mereka sebagai
objek yang harus dikriminalisasi.
Sampai saat ini, ketika permohonan uji materil ini didaftarkan,
tercatat 14 sudah (empatbelas) kasus
yang divonis dengan menggunakan UU
P3H. Ironisnya, tidak ada satu-pun
kasus yang menjerat korporasi – sebagaimana yang diniatkan oleh pembuat UU ini. Padahal, sebagaimana
yang diketahui bersama, korporasilah
sebenarnya aktor utama dari praktik

mafia hutan. Pada titik ini, terlihat
jelas, bahwa undang-undang ini telah
melenceng jauh dari maksud awal
pengaturannya.
Alih-alih untuk memotong mafia
hutan yang disokong oleh korporasi,
regulasi tersebut secara “implisit”
malah melindungi korporasi dari
jeratan hukum dengan cara mengorbankan masyarakat adat, masyarakat
lokal, dan masyarakat desa sebagai
aktor yang harus dikriminalisasi dan
dimintai pertanggungjawaban. Berangkat dari ketidakadilan itu, maka
Tim Advokasi Anti Mafia Hutan akan
menguji UU P3H dan UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.
Adapun cakupan materi UU P3H
yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah: Pasal 1 angka
3; Pasal 6 ayat (1) huruf d; Pasal 11
ayat (4); Pasal 17 ayat (1) dan ayat
(2); Pasal 26; Pasal 46 ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1);
Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal
83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf
c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat
(3); Pasal 88; Pasal 92 ayat (1); Pasal
94 ayat (1); Pasal 110 huruf b; dan
Pasal 112. Selain UU P3H, Para Pemohon juga menguji ketentuan UUK

41/1999, pada Pasal berikut: Pasal 50
ayat (3) huruf a., b., e., i., dan k.;
Penjelasan Pasal 12; Pasal 15 ayat (1)
huruf d; dan Pasal 81.
Para Pemohon dalam Pengujian
ini terdiri dari pertama, masyarakat
hukum adat yaitu Masyarakat Hukum
Adat Nagari Guguk Malalo di Sumatera Barat, kedua Individu yaitu:
Edi Kuswanto di Nusa Tenggaa Barat,
Rosidi di Jawa Tengah, Mursyid di
Banten, dan ketiga lembaga swadaya
masyarakat, yaitu Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA), Perkumpulan Pemantau Sawit (SAWIT WATCH), Indonesia
Corruption Watch (ICW), Yayasan
Silvagama.
Pada intinya, permohonan ini
adalah untuk membatalkan keseluruhan UU P3H, serta beberapa pasal
pada UU Kehutanan ini bertujuan
untuk menjamin pemenuhan dan
perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan penduduk desa di dalam dan
sekitar serta bersinggungan langsung
dengan kawasan hutan. Untuk menjamin di masa mendatang mereka tidak
dtuduh lagi sebagai pelaku perusakan
hutan.***
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Tugas Mendesak Pemerintahan Baru:

Mewujudkan Kemandirian Bangsa Dengan Reforma Agraria

S

ekitar 272 peserta dari Aceh
hingga Papua menghadiri Konferensi Nasional Reforma Agraria
(KNRA). Peserta datang dengan
berbagai latar belakang, dari aktifis
lingkungan, akademisi, pemerintah,
lembaga donor, peneliti hingga para
pejuang reforma agraria dari kampung. Konferensi berlangsung selama
2 hari (22 – 23 September 2014) di
Jakarta. KNRA diselenggarakan oleh
panitia bersama terdiri dari 37 organisasi masyarakat sipil. Sawit Watch
secara aktif mengelola 2 panel diskusi
dalam KNRA.
Urgensi pelaksanaan KNRA ini
adalah memastikan pelaksanaan reforma agraria sebagai kewajiban Negara dalam mewujudkan kemakmuran
rakyat dan keadilan sosial. Konferensi ini menggariskan bahwa Negara
wajib melibatkan rakyat secara aktif
melalui organisasi-organisasinya yang
mandiri dalam pelaksanaan reforma
agraria. Partisipasi rakyat dalam reforma agraria akan menjamin adanya
keselarasan antara implementasi
program pemerintah dengan aspirasi
dan kebutuhan rakyat di lapangan.
Pelibatan aktif kaum tani, nelayan,

buruh, masyarakat adat, dan rakyat
miskin lainnya, baik laki-laki maupun
perempuan secara setara, menjadi
kunci sukses reforma agraria.
Reforma agraria mutlak untuk dijalankan pemerintahan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla, terutama untuk melindungi petani dan lahan pertanian
rakyat. Kementerian Reforma Agraria
harus difungsikan untuk menjalankan
reforma agraria yang pada intinya
berupa redistribusi tanah untuk petani miskin, dan pemberdayaan petani
agar produktifitas tanah pertaniannya meningkat, dan penatagunaan
tanahnya menjamin layanan alam
yang berkelanjutan. Reforma agraria
adalah juga resep jitu untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang
saat ini sudah sangat tajam.
Indeks Gini yang merupakan alat
ukur kesenjangan pendapatan meningkat tajam, hanya dalam waktu 5
tahun yaitu dari 0,35 (2008) menjadi
0,41 (2013). Umum dipercayai oleh
para perencana pembangunan bahwa
apabila Indeks Gini sudah mencapai
0,45 maka rakyat miskin akan sangat
rentan dan mudah sekali tersulut
untuk melakukan protes sosial hingga
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pemberontakan.
Reforma agraria, yang gagasannya lahir dari perjuangan agraria di
seantero nusantara, juga dimaksudkan untuk menyelesaikan konflikkonflik agraria. Secara sederhana,
Reforma Agraria musti difungsikan
untuk menyelesaikan konflik-konflik
agraria struktural yang kronis dan
meluas di seantero nusantara, yang
umumnya disebabkan oleh keputusan-keputusan pejabat publik
(Menteri Kehutanan, Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Kelautan dan Perikanan), yang memberi berbagai lisensi (Izin HPH/HPHTI,
HGU, Kontrak Karya Pertambangan,
Taman Nasional, pariwisata, dan lainnya). Termasuk dalam hal ini adalah
penunjukan dan penetapan kawasan
hutan secara sepihak. Ditambah lagi
dengan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh
pemerintah propinsi dan kabupaten,
termasuk Ijin Lokasi, Ijin Usaha Pertambangan, dsb.
Kesemua itu, menjadi alas hukum
dan alasan negara untuk menyingkirkan dan meminggirkan rakyat petani,
nelayan, masyarakat adat, dan rakyat

pedesaan lainnya dari tanah, sumberdaya alam, dan wilayah hidupnya.
Rakyat menggantungkan kelanjutan
hidupnya dengan sistem pertanian
keluarga, perladangan suku, wanatani, pengembalaan suku, kebunhutan bersama, hingga pengelolaan
pesisir dan laut secara adat. Sebagian
rakyat kita di pedesaan sibuk untuk
terus-menerus mempertahankan diri
dan bertarung melawan perluasan
konsesi-konsesi pertambangan, kehutanan, perkebunan, kawasan perumahan dan industri, dan sebagainya.
Produktivitas mereka yang hidup di
sistem-sistem produksi ini cenderung
dibiarkan menurun begitu saja oleh
pemerintah.
Fakta menunjukan bahwa laju
penyusutan lahan pertanian mencapai
angka 1.935 juta ha selama 15 tahun,
atau 129.000 ha/tahun. Setiap hari
lebih dari 353 hektar lahan pertanian
(14,7 ha perjam, 0,25 ha per menit)
berubah menjadi non-pertanian.
Selain itu, setiap hari, sekitar 1.408
rumah tangga tani (59 rumah tangga
tani per jam, atau 1 rumah tangga
tani per menit) terpaksa meninggalkan posisi kelas dan pekerjaannya. Data Sensus Pertanian 2013
menunjukkan rumah tangga tani di
Indonesia mencapai 26,13 juta, yang
berarti selama sepuluh tahun telah
terjadi penurunan sebesar 5,07 juta
rumah tangga pertanian, dibanding
dengan hasil Sensus Pertanian 2003.
Luas lahan pertanian untuk pertanian
keluarga semakin menyempit, dan
arus alih profesi/migrasi petani ke
sektor lain, seperti sektor informal,
buruh lepas, Tenaga Kerja Indonesia
(TKI), dll, semakin membesar tanpa
disertai dengan meningkatnya luasan
lahan yang digarap oleh rumah tangga petani miskin. Tidak heran, bila
petani merupakan kelompok dengan
pendapatan terendah di Indonesia
yaitu rata-rata hanya Rp 1,03 juta
per bulan (BPS, 2014). Perhatian kita
secara khusus, musti diberikan pada
nasib wilayah-wilayah adat yang jumlahnya jutaan hektar dalam berbagai
ekosistem yang berbeda-beda, termasuk hutan adat di hulu-hulu sungai,
wana tani, padang rumput penggembalaan, pesisir pantai dan laut, dan
lain sebagainya.
Pada akhir konferensi ini dirumuskan dan ditetapkan resolusi berjudul “Laksanakan Reforma Agraria

Pemerintahan Baru Harus Segera Menyelesaikan Konflik Agraria

Guna Mewujudkan Kemandirian dan
Kedaulatan Bangsa” sebagai kesimpulan dan rekomendasi pokok untuk
menjadi perhatian semua pihak,
terutama dari Ir. H. Joko Widodo dan
HM. Jusuf Kalla sebagai presiden dan
wakil presiden terpilih.
Setelah menyerap substansi
pandangan dan masukan peserta yang
berkembang, baik dalam sidang pleno
maupun sidang-sidang komisi dalam
konferensi ini, dapat disampaikan
sejumlah rekomendasi pokok sebagai
berikut:
1. Konferensi ini mendesak untuk mengakhiri paradigma dan
orientasi ekonomi politik agraria
kapitalistik yang mengutamakan
kepentingan modal besar, apalagi modal asing. Politik agraria
nasional harus digeser menjadi
politik agraria yang berpihak
kepada kepentingan rakyat kecil,
kepentingan nasional, bangsa dan
Negara.
2. Konferensi ini menuntut pemerintah untuk menempatkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR RI/2001
tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam
sebagai rujukan politik hukum

3.

4.

dalam menyusun agenda legislasi, regulasi dan kebijakan bagi
pelaksanaan reforma agraria.
Konferensi ini mendesak pemerintah tetap memegang teguh dan
menjalankan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) sesuai maksud dan
tujuan penerbitannya. Dengan
menyadari adanya catatan kritis
atas substansi UUPA, konferensi
ini menolak penggantian UUPA
dengan undang-undang sektoral.
Konferensi ini menolak tegas
penggantian UUPA menjadi UU
Pertanahan.
Konferensi ini mendorong agar
pelaksanaan reforma agraria
sebagai upaya strategis dalam
mengatasi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Reforma
agraria menjadi landasan bagi
pembaruan dan pembangunan
pedesaan secara berkeadilan.
Transformasi pedesaan mesti
dilandasi keadilan pemilikan dan
penguasaan tanah di pedesaan.
Reforma agraria juga harus dijalankan di perkotaan, misalnya
dalam pengembangan perumahan
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Aksi-Aksi Rakyat Menuntut Penyelesaian Konflik Agraria

5.

6.

7.

untuk rakyat miskin.
Konferensi ini mendesak agar
program redistribusi tanah bagi
rakyat miskin sebagai bagian
dari landreform yang menjadi
inti dari reforma agraria, segera
dijalankan. Untuk itu, identifikasi
dan penentuan objek dan subjek
reforma agraria mesti segera
dijalankan dengan penuh kecermatan dan partisipasi aktif dari
rakyat.
Konferensi ini menghendaki cakupan objek reforma agraria mestilah mengangkut semua sektor
keagrariaan, seperti pertanahan,
pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir,
kelautan, dan pulau-pulau kecil.
Cakupan objek reforma agraria
mensyaratkan pendekatan reforma agraria yang sejalan dengan pembangunan ekonomi dan
wilayah yang mempertimbangkan
daya dukung ekologi serta prinsip
keadilan bagi rakyat yang hidup
di dalam dan di sekitar sumber
agraria tersebut berada.
Konferensi ini mendorong
pemerintah untuk memfasilitasi
pembentukan badan usaha milik
petani atau koperasi produksi
yang dikelola petani agar tanah

8.

9.
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yang didistribusikan tidak lepas
lagi ke tangan lain. Melalui badan
usaha milik petani dan koperasi
produksi petani maka agenda
penguatan dan pemberdayaan
petani miskin dapat dilakukan
secara sistematis. Kelembagaan
ekonomi petani ini meningkatan kualitas sarana produksi,
teknologi, informasi, pengetahuan, pendidikan, pelatihan,
permodalan hingga pemasaran.
Dengan kelembagaan ekonomi
inilah ekonomi kerakyatan dapat
dipraktekkan nyata.
Konferensi ini menuntut agar
Negara menyediakan pembiayaan yang kuat bagi pelaksanaan
reforma agraria. Biaya tersebut
mesti dialokasikan melalui APBN
dan APBD sebagai wujud dari
komitmen Negara dalam mewujudkan keadilan agraria sebagai
program Negara. Sumber pendanaan untuk reforma agraria tidak
menggunakan utang luar negeri
yang membebani keuangan
Negara.
Konferensi ini menempatkan
perjuangan reforma agraria sebagai prasyarat bagi terwujudnya
kedaulatan pangan. Kedaulatan
pangan sebagai demokratisasi

atas pangan dilandasi demokratisasi atas akses rakyat pada
tanah dan alat produksi lainnya.
Reforma agraria juga mengutamakan akses rakyat, khususnya
kaum tani kepada alat produksi,
teknologi, pendidikan dan latihan, pasar dan berbagai sarana
prasarana pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas
rakyat dan kesejahteraannya.
10. Konferensi ini memandang
penting digencarkannya penguatan terhadap organisasi rakyat
dalam mendorong pelaksanaan
reforma agraria serta sebagai
upaya mengawal agenda reforma
agraria di pemerintahan yang
baru. Organisasi gerakan rakyat,
baik di kelompok tani, nelayan,
buruh maupun masyarakat adat
serta rakyat miskin lainnya akan
melakukan konsolidasi di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten
dan kota. Seluruh organisasi yang
mendukung pelaksanaan reforma
agraria perlu untuk adanya
penyatuan gerakan di tingkat
nasional, dan akan segera dibentuk “Komite Nasional Pembaruan
Agraria”.
11. Konferensi ini mendorong secara
khusus pelibatan dan keterli-

batan aktif kaum perempuan
dalam persiapan dan pelaksanaan
reforma agraria. Hal ini dilandasi
prinsip keadilan dan kesetaraan
gender sekaligus perjuangan untuk mengakhiri budaya patriarki
yang meminggirkan akses kaum
perempuan dalam pemilikan dan
pengelolaan tanah dan kekayaan
alam.
12. Konferensi ini mendesak pemerintah untuk segera membentuk
mekanisme dan kelembagaan
khusus yang menangani dan
menyelesaikan konflik agraria.
Melalui kelembagaan ini seluruh
kasus konflik agraria struktural
diselesaikan secara adil, beradab
dan manusiawi. Secara khusus,
peran Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dan Kepolisian Republik
Indonesia (POLRI) dalam penanganan konflik agraria harus
dihentikan untuk menghindari
benturan dan tindak kekerasan
yang menjatuhkan rakyat sebagai
korban.
13. Konferensi ini mendesak pemulihan hak-hak rakyat yang selama
ini menjadi korban dari konflik
agraria. Presiden diminta untuk
melakukan berbagai upaya yang
dimungkinkan oleh konstutusi,
seperti amnesti, abolisi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi kepada rakyat yang menjadi korban
kebijakan agraria. Presiden perlu
memanfaatkan momentum awal
kepemimpinannya dengan memberikan amnesti dan abolisi untuk
semua petani, masyarakat adat,
dan para pembela pejuang agraria yang dikriminalisasi dalam
konflikkonflik agraria struktural.
Yang akan mendapat manfaat
dari amnesti dan abolisi ini bukan
hanya sekitar 1000 an orang petani, masyarakat adat, dan aktivis
pembela serta pejuang reforma
agraria yang statusnya eks-narapidana, narapidana, terdakwa,
tersangka, maupun orang yang
masuk daftar pencarian orang
(DPO), melainkan juga sekitar 1,5
juta petani dan masyarakat adat
yang berada dalam konflik-konflik
agraria.
14. Konferensi ini juga mengehendaki kelembagaan pengelola
sumber-sumber agraria dijauhkan dari sektorallisme. Sistem
dan struktur kelembagaan yang

Suasana Pelaksanaan Konferensi Nasional Reforma Agraria

mengutamakan ego-sektoral
menyebabkan kebijakan tumpang
tindih dan melahirkan konflik di
lapangan. Kelembagaan agraria
harus dibuat satu paradigma,
satu arah sehingga sinergi untuk
memastikan pelaksanaan reforma
agaria didukung semua sektor
keagrariaan.
15. Konferensi ini mendorong untuk
memperkuat diplomasi ekonomi
luar negeri Indonesia, yang harus
merubah orientasi pada strategi
perlindungan kepentingan rakyat
dalam pembangunan ekonomi
Indonesia. Sehingga, dalam
proses negosiasi posisi tawar
Indonesia harus lebih tinggi dari
Negara lain. Dan dalam prosesnya
harus dibuka ruang keterlibatan
rakyat sebagai bentuk demokrasi
ekonomi yang berdaulat.
16. Konferensi ini mendesak agar
Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicabut.
Konsep pembangunan yang baru
harus melandaskan diri pada hak
asasi manusia, keadilan gender
dan keberlangsungan lingkungan.
Harus segera dirumuskan model
baru pembangunan kawasan yang
sejalan dengan prinsip-prinsip
dan tujuan reforma agraria
yang berangkat dari tuntutan
ekonomi rakyat dan daya dukung ekologi yang berlandaskan

paradigma yang segaris dengan
semangat konstitusi dan semangat kemandirian dan kedaulatan
bangsa.
17. Konferensi ini mendorong
para ahli dari berbagai perguruan tinggi atau universitas dan
lembaga riset strategis lainnya,
dengan lintas disiplin ilmu dan
mencakup semua dimensi agraria
secara utuh, mengarahkan riset
dan kajian untuk tujuan mendukung pelaksanaan reforma
agraria. Kajian dan riset sangat
penting untuk memastikan desain
reforma agraria sesuai dengan
kondisi objektif lapangan dan sejalan dengan kerangka ideologis
reforma agraria untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan
bangsa.
18. Konferensi mendorong kegiatankegiatan kebudayaan dan pendidikan popular untuk mengenalkan
dan memperluas pemahaman
publik mengenai reforma agraria. Kegiatan seperti pameran
produk-produk budaya dan festival kesenian rakyat perlu diselenggarakan agar agenda reforma
agraria menyerap segi kebudayaan bangsa yang beragam dan
menjadikan reforma agraria sebagai agenda bangsa yang memang
semestinya dijalankan secara
damai dan mensejahterakan.***
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Menyambut Babak Baru Penyelesaian Konflik Agraria

D

alam Konferensi Nasional
Reforma Agraria (KNRA) yang
berlangsung selama 2 hari,
Sawit Watch bertindak sebagai
pengelola 2 panel diskusi. Bersama
dengan beberapa NGO, salah satu
panel yang dikelola Sawit Watch
adalah Mekanisme dan Kelembagaan
untuk Pelaksanaan Reforma Agraria
serta Penyelesaian Konflik Agraria.
Dalam panel ini, peserta membedah
berbagai persoalan terkait dengan
kondisi agraria di Indonesia. Para
peserta KNRA mengupas dinamika kebijakan dan politik nasional kontemporer yang tengah mengalami transisi
pergantian pimpinan nasinal hasil
Pemilu 2014. Ada sejumlah catatan
strategis yang menandai babak baru
perjuangan reforma agraria agar
mendapat perhatian dan catatan khusus. Reforma agraria atau pembaruan
Agraria (agrarian reform) mutlak
untuk dijalankan pemerintahan yang
dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Reforma agraria dibutuhkan untuk
melindungi petani dan lahan pertanian rakyat, melindungi dan mengakui
wilayah-wilayah adat, memajukan
kaum nelayan, serta mensejahterakan buruh dan rakyat miskin lainnya.
Ideologi reforma agraria sejati adalah
keadilan, yang pada intinya mengandung prinsip penghormatan pada
hak asasi manusia, keadilan gender,
dan keberlanjutan layanan alam.
Reforma agraria merupakan resep
manjur untuk mengatasi kesenjangan
sosial ekonomi yang sangat tajam di
tengah-tengah masyarakat.
Lantas, Bagaimana relasi kebijakan dan konflik kepetingan dengan
realitas ketimpangan agraria yang
terjadi di lapagan? Dalam bidang
kehutanan misalnya, melalui UU No.
41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
pemerintah telah menunjuk secara
sepihak luas kawasan hutan adalah
136,94 juta hektar atau 69 persen
wilayah daratan Indonesia. Dari sisi
pengusahaan kawasan hutan, ter-

Laksanakan Reforma Agraria Sejati

jadi ketimpangan yang sangat besar.
Menurut data Kemenhut, luas Hutan
Tanaman Industri (HTI) hingga kini
mencapai 9,39 juta hektar dan dikelola oleh 262 unit perusahaan dengan
izin hingga 100 tahun. Selain itu, luas
HPH di Indonesia mencapai 21,49 juta
hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan HPH saja. Bandingkan dengan
izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
yang sampai sekarang hanya seluas
631.628 hektar.
Di bidang perkebunan hal yang
sama pun terjadi, sedikitnya 9.4
juta hektar tanah telah diberikan
kepada 600 perusahaan perkebunan
sawit saja. Tidak berhenti disitu saja,
pengadaan tanah bagi perusahaan
pangan juga terus terjadi, baru-baru
ini pemerintah mengeluarkan izin 2
juta hektar tanah di Merauke kepada
hanya 41 perusahaan saja melalui
proyek Merauke Integrated Food and
Energy Estate (MIFEE).
Hal serupa terjadi di sektor
pertambangan, dimana sebanyak 64,2
juta hektar tanah (33,7% daratan)
telah diberikan izin eksplorasi dan
eksploitasinya kepada perusahaan
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pertambangan mineral dan batubara.
Angka ini belum termasuk luas
konsesi pertambangan minyak dan
gas. Luasan total lahan untuk Izin
Usaha Pertambangan (IUP) mencapai
41,750,107 Ha, untuk Kontrak Karya
(KK) total luasan 22,764,619.07 Ha
dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B)
seluas 7,908,807.80 Ha.
Padahal, sedikitnya terdapat
28 juta Rumah Tangga Petani (RTP)
yang ada di Indonesia, terdapat 6,1
juta RTP di Pulau Jawa yang tidak
memiliki lahan pertanian sama sekali
dan 5 juta RTP tak bertanah di luar
Jawa. Sedangkan bagi mereka yang
memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar – petani
gurem. Jadi dengan kata lain saat ini
terdapat sekitar 32 juta jiwa petani
Indonesia adalah buruh tani dan 90
juta jiwa adalah petani subsisten.
Sementara wajah konflik agraria
sepanjang pemerintahan SBY (2004
-2014) menurut Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terus
menunjukkan peningkatan. Dalam
sepuluh tahun terakhir setidaknya

telah terjadi 1.391 konflik agraria di
seluruh wilayah Republik Indonesia,
dengan areal konflik seluas 5.711.396
hektar dan lebih dari 926.700 kepala
keluarga (KK) harus menghadapi
ketidakadilan agraria dan konflik
berkepanjangan.
Masalah sektoralisme kebijakan
dan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi
penyumbang konflik-konflik yang
terjadi. Konflik agraria yang terjadi di
sektor perkebunan sebanyak 536 konflik, bidang infrastruktur 515 konflik,
sektor kehutanan 140 konflik, sektor
tambang 90 konflik, sektor pertanian
23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik
dan sector lainnya.
Konflik agraria ini seringkali
disusul dengan kriminalisasi orangorang atau kelompok masyarakat
yang berusaha mempertahankan dan/
atau mengambil kembali hak-haknya.
Selanjutnya konflik agraria biasanya
disertai dengan perseteruan fisik dan
tekanan psikis: perkelahian, tindak
kekerasan, intimidasi/ancaman dan
cara-cara represif lainnya oleh aparat
maupun keamanan/preman perusahaan, yang melibatkan kelompok
masyarakat petani dan komunitas

adat. Selama periode 2004–2014
konflik agraria telah mengakibatkan
1.354 orang ditahan, 553 mengalami
luka-luka, 110 tertembak peluru
aparat, serta tewasnya 70 orang di
wilayah-wilayah konflik agraria (Data
KPA, 2014).
Terkait konflik, ada banyak
lembaga negara yang dibentuk untuk
menangani konflik agraria yang
terjadi selama ini, mulai dari BPNRI, Kementerian Kehutanan, Komnas
HAM, Komisi Ombudsman, hingga
DPR RI. Lembaga-lembaga yang telah
ada, terbukti tidak efektif dan tidak
mampu menyelesaikan konflik agraria
secara tuntas. Rekomendasi-rekomendasi penyelesaian yang dihasilkan
tidak bersifat mengikat para pihak,
termasuk kementerian dan lembaga terkait untuk sungguh-sungguh
menuntaskan konflik yang terjadi.
Selain masalah ego-sektoral
diantara kementerian dan lembaga
negara serta tumpang-tindih kebijakan terkait pengelolaan pertanahan dan SDA, terdapat perbedaan
cara pandang dan paradigma dalam
menyelesaikan konflik agraria antara
gerakan masyarakat sipil dengan aktor lainnya. Aktor di luar gerakan so-

sial menangani konflik agraria dalam
kerangka menciptakan harmonisasi
sosial dengan tujuan keberlanjutan
dan keamanan investasi, sementara
gerakan sosial menempatkan penyelesaian konflik dalam kerangka
reforma agraria, yakni mengatasi
akar persoalan sesungguhnya, yakni
ketimpangan struktur agraria.
Keterlibatan Negara lainnya yang
juga menjadi salah satu karakter dari
fenomena konflik agraria di Indonesia
adalah tidak diakuinya penguasaaan
dan penggarapan tanah oleh masyarakat di atas tanah-tanah yang
kemudian dinyatakan sebagai Tanah
Negara, yang untuk kemudian diserahkan penguasaannya kepada pihak
lain melalui pemberian ijin-ijin lokasi
kegiatan bisnis, ijin-ijin usaha atau
konsesi-konsesi kegiatan eksplorasi
sumberdaya alam tertentu, dan hakhak lainnya.
Karenanya, penyelesaian konflik agraria haruslah dilaksanakan
dalam kerangka pelaksaaan Reforma
Agraria. Artinya salah satu tujuan
dari reforma agraria adalah untuk
menyelesaikan konflik agraria.
Dari sisi kebijakan, dasar hukum
pelaksanaan reforma agraria dan
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penyelesaian konflik agraria yang
sudah ada adalah sebagai berikut:
Pancasila sila ke-5; UUD 1945 Pasal
33; Undang-undang No. 5 tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
(UUPA); TAP MPR RI No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumbedaya Alam; TAP MPR No.
V/2003 tentang Saran pada LembagaLembaga Negara; UU No. 39/1999
tentang HAM; dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
tentang Hutan Adat.
Sementara kebijakan baru yang
hingga saat ini belum tuntas penyusuna dan pembahasannya adalah;
adanya draft Peraturan Pemerintah
(PP) tentang Reforma Agraria yang
hingga saat ini belum juga ditandatangani oleh Presiden SBY, bahkan
tak jelas kelanjutannya. Di sisi lain,
terdapat draft RUU Pertanahan yang
telah memuat bab khusus Reforma
Agraria dan Pengadilan Pertanahan,
yang hingga saat ini masih dalam
proses pembahasan di Panja Pertanahan, Komisi II DPR RI periode

LaporanUtama

lalu. Isi substasi reforma agraria dan
pengadilan pertanahan dalam draft
RUU Pertanahan dalam pandangan
masyarakat sipil masih perlu dikritisi
dan dipertanyakan, terutama dalam
posisinya terhadap UUPA 1960.
Merujuk pada peta persoalan
di atas, para peserta panel diskusi
menyambut dengan sangat antusias
bahwa Joko Widodo dan Jusuf Kalla
sebagai presiden dan wakil presiden
telah menunjukkan penanda-penanda
baru dalam memimpin bangsa ini,
termasuk dengan menunjukkan akan
adanya kementerian khusus yang
dimandatkan untuk menjalankan
Reforma Agraria.
Kementerian ini seharusnya
diberi nama Kementerian Reforma
Agraria sebagai kementerian yang
menjalankan amanat Konstitusi (Pasal
33 Ayat 3), yang berbunyi “Bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Merujuk pada
kategorisasi kementerian menurut
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Undang-undang UU No.39 Tahun 2009
tentang Kementerian Negara, maka
Kementerian Reforma Agraria ini
selayaknya mengurus “urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945” (Pasal 4). Selain itu, Kementerian Reforma Agraria ini merujuk
pada Undang-undang No. 5/1960
tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA).
Tugas pokok dan fungsi Kementerian Reforma Agraria hendaknya
memastikan berjalannya reforma
agraria dalam skala nasional untuk
melindungi rumah tangga petani
miskin, terutama dari ancaman
perampasan tanah akibat meluasnya konsesikonsesi pertambangan,
kehutanan, perkebunan, dan kawasan
perumahan dan industri, dan konversi
lahan secara besar-besaran karena nilai panennya tidak sebanding dengan
penghasilannya dan tekanan urbanisasi. Kementerian Reforma Agraria
harus difungsikan untuk menjalankan

reforma agraria yang pada intinya
berupa redistribusi tanah untuk petani miskin, dan pemberdayaan petani
agar produktivitas tanah pertaniannya meningkat dan penatagunaan
tanahnya menjamin layanan alam
yang berkelanjutan.
Kementerian Reforma Agraria ini
bertugas merencanakan secara nasional penggunaan, penguasaan dan
pemanfaatan tanah dan sumber daya
alam, administrasi dan hak atas tanah, kementerian ini menjadi penyedia bagi informasi geo-spasial, dalam
peta tunggal nasional yang menjadi
rujukan bagi seluruh sumbersumber
agraria. Kementerian Reforma Agraria
juga melakukan review dan revisi
terhadap peraturan yang selama ini
tumpang tindih di bidang agraria,
kemudian menjadi pintu utama bagi
keluarnya program legislasi di bidang
agraria. Kementerian ini bertugas
mengkoordinir kelembagaan yang
terkait dalam agraria agar berjalan
dalam satu nafas dengan reforma
agraria.
Selain pembentukan kementerian
agraria, pasangan Jokowi – JK juga
harus segera membentuk sebuah
badan atau kelembagaan khusus
untuk menyelesaikan konflik agraria
struktural, termasuk di dalamnya
membentuk peradilan khusus bagi
konflik agraria.
Setelah kelembagaan dibentuk, maka kewajiban pemerintahan
Jokowi-JK ke depan memastikan
pemimpin lembaga tersebut yang
mampu menjalankan agenda kabinet.
Kriteria sosok yang memimpin Kementerian Reforma Agraria mestilah
sosok yang mempunyai pengetahuan
tentang agraria yang luas baik secara
politik, hukum, sosial ekonomi dan
budaya. Kompetensi pengetahuan ini
haruslah dibangun atas dasar empati
kepada rakyat yang selama ini tidak
mempunyai akses kepada hak-hak
agraria dan telah terampas. Sosok
tersebut juga seharusnya mempunyai
jejaring yang luas di tingkat lokal,
nasional dan bahkan internasional
sehingga mampu menempatkan dan
melaksanakan reforma agraria secara
tepat sasarn, mampu membangun
dan mengutamakan partisipasi rakyat

sehingga mendapatkan dukungan
penuh dari rakyat yang selama
ini memperjuangkan pelaksanaan
reforma agraria. Sosok tersebut haruslah memiliki integritas yang terpuji
dan tidak tercela akibat pelanggaran

hukum seperti korupsi, pelanggaran
hak asasi manusia dan bagian dari
masalah karena merupakan bagian
dari lembaga pemerintah yang memberikan hak dan konsesi atas sumbersumber agraria.***
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Konflik Warga Desa Pungkat vs PT SAL

Areal Kebun Masyarakat Desa Pungkat Yang Di klaim PT SAL

P

ada 16 Agustus 2014, saat pagi
menjemput terang, sekitar 200
Polisi dari Polres Indragiri Hilir
(Inhil) memarkir speed boat di Desa
Pungkat, Indragiri Hilir Riau. Aparat
kepolisian tersebut menenteng senjata lars panjang, mengenakan helm,
pentungan dan perisai. Sejurus kemudian mereka merapatkan barisan di
Pelabuhan.
Melihat pemandangan tersebut,
seorang warga menghampiri barisan
aparat kepolisian tersebut seraya
berkata: “Bapak (Polisi) kalo mau
tangkap tak usah bawa banyak polisi.
Masyarakat Pungkat bukan teroris,
mereka cuma mempertahankan
haknya.”
Ratusan warga Desa Pungkat
telah berkumpul dilapangan bola.
Kemudian seorang komandan polisi
memanggil nama warga satu persatu
yang ada didalam telepon genggamnya. Beberapa warga kemudian
ditangkap. Karena beberapa nama
warga yang dipanggil tidak ada di
lokasi, aparat kepolisian kemudian
menggeledah rumah-rumah warga
secara paksa. Beberapa warga ditodong wajahnya dengan senjata lars
panjang, bahkan aparat kepolisian
merusak pintu-pintu rumah warga

yang digeledah.
Selama 4 hari aparat kepolisian
tinggal di Desa Pungkat. Ini bentuk
teror dan intimidasi. Desa Pungkat
seperti desa mati, mencekam dan
tanpa penghuni. Karena tak berhasil
menangkap warga yang kabur. Polisi
mengatakan bila orang yang melarikan diri tidak menyerahkan diri,
aparat kembali masuk ke Desa Pungkat dengan jumlah lebih besar. Tak
hanya teror secara fisik dan mental,
aksi kekerasan yang dilakukan aparat
kepolisian juga menyebabkan anakanak Desa Pungkat tidak bersekolah.
Lantas apa pangkal persoalannya? Akar masalahnya adalah aksi
pembakaran alat berat milik perusahaan perkebunan PT Setia Agrindo
Lestari (anak perusahaan group first
resources atau Surya Dumai Grup
dari Singapura). Masyarakat Desa
Pungkat membakar 9 alat berat milik
perusahaan dari Singapura karena
ingin mempertahankan hutan adatnya
dan juga wilayah Desa Pungkat yang
dimasukan ke dalam areal konsesi
PT SAL seluas 17.095 hektar. Adalah
Bupati Inhilir yang memasukan
wilayah Desa Pungkat secara sepihak
ke dalam areal Izin Usaha Perkebunan
(IUP) PT SAL, tanpa sepengetahuan
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warga Desa Pungkat.
Mempertahankan Hutan Demi Generasi Yang Akan Datang
Masyarakat Desa Pungkat aktif
berjuang mempertahankan tanah,
kebun dan hutan rawa gambut
tersisa. Bagi warga Desa Pungkat
yang berjumlah kurang lebih 3000
orang, hutan dan tanah gambut
adalah sumber kehidupan. Kelapa dan
pinang tumbuh subur dilahan gambut.
Sementara hutan selama ini menyediakan segenap potensinya sebagai
bahan ramuan rumah, sumber bahan
baku membuat kapal, obat-obatan
dan lain-lain.
Pemukiman warga Pungkat selama ini berada di tepi Sungai Gaung
sejak 1940-an. Sungai Gaung adalah
urat nadi kehidupan sebagai jalur
transportasi untuk menjual hasil panen. Air Sungai Gaung juga digunakan
untuk mandi, bila hujan tak turun air
Sungai Gaung mereka minum. Hutan
Rawa Gambut dan Sungai Gaung
telah membesarkan anak-anak hingga
mencecap dunia pendidikan.
Bencana datang sejak kehadiran perusahaan perkebunan PT SAL.
Mata pencarian menghilang dan
bayang-bayang bencana ekologis

semakin nyata. Luas konsesi PT SAL
mencapai 17.095 hektar, dan wilayah
Desa Pungkat dimasukan dalam areal
konsesi PT SAL oleh Bupati Inhilir,
Indra Mukhlis Adnan.
Awalnya PT SAL mengajukan izin
lokasi untuk perkebunan kelapa sawit
seluas 20.000 hektar. Bupati memberikan seluas 17.095 hektar. Selain
Desa Pungkat, ada Desa Simpang
Gaung, Desa Belantaraya, Desa Teluk
Kabung, Desa Lahang yang juga masuk dalam IUP PT SAL.
Seakan tak peduli dengan protes warga Desa Pungkat atas keberadaanya, PT SAL membuldozer
kawasan hutan Pungkat di lokasi
parit 9 dan 10. Masyarakat mendesak
PT SAL menghentikan kegiatannya.
Masyarakat mengadu ke DPRD Inhil,
Bupati, Dandramil dan ke Polres Inhil.
Beberapa kali pertemuan digelar
dengan perusahaan. Hingga akhirnya
DPRD, Bupati dan Babinsa Pungkat
menandatangani kesepakatan dengan
warga dimana perusahaan harus
menghentikan aktifitasnya hingga
tercapai kesepakatan.
PT SAL melanggar kesepakatan
dengan tetap melakukan aktifitasnya
di parit 9 dan 10. Warga Desa Pungkat pun bereaksi. Pada 17 Juni 2014,
ratusan warga mendatangi parit 9
dan parit 10 di mana 9 alat berat
perusahaan sedang bekerja. Warga
yang geram membakar alat berat
PT SAL. PT SAL melaporkan kejadian
tersebut ke Polisi. Hampir dua bulan
sejak peristiwa tersebut, tepatnya 16
Agustus 2014, aparat kepolisian baru
melakukan penangkapan dengan aksi
kekerasan.
Hasil dari investigasi lapangan
yang dilakukan Walhi Riau, menunjukan bahwa izin PT SAL mengandung
unsur melawan hukum. Pengukuran
yang dilakukan dengan menggunakan
GPS di TKP menunjukkan bahwa PT
SAL telah melakukan penebangan
diluar areal konsesinya. Selain itu,
PT SAL telah melakukan penebangan
hutan padahal belum mengantongi
izin pelepasan kawasan hutan dari
Menteri Kehutanan. Selain itu, menurut warga Desa Pungkat, PT SAL tidak
pernah mensosialisasikan AMDAL.
Selain itu, areal konsesi PT

Salah Satu Pintu Rumah Warga Yang Jebol Karena Kekerasan Aparat Kepolisian

SAL seluas 17.095 hektar tersebut
tumpang tindih dengan areal konsesi
HPH/HTI milik PT Mutiara Sabuk
Khatulistiwa dan PT Bina Keluarga.
Ini jelas melanggar peraturan menteri kehutanan terkait izin IUPHHKHT atau IUPHHKHA yang melarang
izin yang tumpang tindih. Faktanya,
hasil temuan tim Eyes on the forest
menemukan lokasi PT SAL berada di
atas izin dua perusahaan yang sudah
berdiri jauh sebelum PT SAL berdiri.
PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dapat
izin dari SK Menhut SK.109/KptsII/2000 dengan luasareal 44.595 ha,
yang kemudian mendapatkan ketetapan areal melalui Kepmenhut: SK.59/
Menhut-II/2013, areal MSK menjadi
seluas ± 44.433,66 Ha, yang terletak
di kelompok Hutan Sungai Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Izin PT SAL Juga bertentangan
dengan Inpres SBY Nomor 06 tahun
2013 tentang Penundaan Pemberian
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut. Selain itu, hasil overlay
peta izin PT SAL dengan peta PIPIB,

areal konsesi PT SAL masuk dalam
Revisi PIPIB 1-6. Dalam Izin PT SAL
seluruhnya berada di atas hutan rawa
gambut yang kedalamannya lebih
dari tiga meter bahkan masih tersisa
hutan alam yang tersisa.
Akhirnya, desakan harus ditembakan ke Kapolri agar segera menindak tegas Kapolda Riau dan
Kapolres Inhilir yang memobilisasi
aparat kepolisian untuk melakukan
aksi kekerasan terhadap warga Desa
pungkat. UKP4 dan BP REDD+ harus
memeriksa dan mencabut izin PT Setia Agrindo Lestari yang masuk dalam
moratorium PIPIB 1-6. Untuk Bupati
Inhil, tak ada alasan apapun selain
mencabut izin operasi PT SAL. yang
diduga telah melakukan pelanggaran
hukum terkait izin pelepasan kawasan hutan dan komitmen moratorium pemerintah Indonesia. Lembaga
sertifikasi seperti RSPO harus menindak dan mencabut keanggotaan
First Resources Group di RSPO karena
telah melakukan kejahatan yang bertentangan dengan perkebunan sawit
berkelanjutan.***
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Aksi Masyarakat Halmahera Tengah Menolak Ekspansi Perkebunan Sawit

Masyarakat Patani Menolak Perkebunan Sawit

K

asus sawit bermula dari
rencana Pemerintah Daerah
Halmahera Tengah memberikan izin kepada PT Manggala Rimba
Sejahtera untuk melakukan kegiatan
perkebunan sawit dengan model
plasma. Wilayah konsesi perusahan
ini seluas 11.870 hektar berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor
S.632/Menhut-II/2013 tanggal 31
Oktober 2013, yang mencakup Kecamatan Patani Barat dan Kecamatan
Patani Utara, dengan 10 desa di
dalamnya, antara lain Desa Banemo,
Bobane Indah, Bobena Raya, Palo,
Pantura Jaya, Damuli, Sakam, Nusrifa, Masure, dan Peniti.
Perusahan tersebut melakukan
negosiasi untuk memperoleh izin
dengan pemerintah dari tahun 2011
(Info Kadishut Halteng) dengan luas
wilayah yang pertama sebesar kurang
lebih 2.000 hektar. Namun kemudian negosiasi berhenti, setelah itu
dilanjutkan kembali pada awal tahun
2014.
Topografi wilayah Patani di dominasi pegunungan dan bebatuan, juga
tidak terdapat sumber air ‘sungai’
yang besar. Masyarakat memperoleh

kebutuhan air bersih yang bersumber
dari pegunungan yang keluar melalui
sela – sela bebatuan.
Berdasarkan RTRW Kabupaten
Halmahera Tengah, hutan yang akan
dibebani izin PT Manggala Rimba
Sejahtera berfungsi sebagai hutan
produksi yang bisa di konversi dan
hutan produksi terbatas. Namun statusnya masih penunjukan. Kawasan
hutan tersebut menurut masyarakat
adat setempat sebagai hak ulayat
yang sudah mereka kelola sejak turun
– temurun. Hutan itu juga berisi puluhan ribu pohon pala dan cengkeh,
baik yang disebut Pala Hutan dan Pala
yang di tanam oleh warga sendiri.
Masyarakat adat hidup dari hasil
tanaman tersebut. Mereka membangun hidupnya dengan menjadi petani
pala dan cengkeh yang di produksi
setiap 3 bulan sekali untuk Pala dan
setahun sekali untuk cengkeh. Dari
situ pula mereka menghasilkan ratusan sarjana, termasuk juga berangkat
menunaikan ibadah haji setiap tahun.
Tanaman tersebut tidak saja
bernilai ekonomis, tapi lebih dari
itu sudah menjadi identitas yang
melekat pada diri mereka. Wilayah
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Patani dalam sejarahnya dikenal
sebagai salah satu daerah penghasil
Pala terbesar di Maluku Utara. Sekali
panen pala, masyarakat bisa menghasil uang diatas 7-10 jutaan. Artinya
dalam setahun mereka menghasilkan
uang puluhan rupiah. Pertanian pada
sektor ini sangat menjanjikan. Jadi
sangat tidak mungkin digantikan
begitu saja dengan sawit.
Penolakan warga terhadap Sawit
Pada bulan Maret 2014, hadir 2
orang petugas dari Kementerian Kehutanan di Desa Masure untuk memasang patok perusahan sawit, namun
di informasikan kepada warga bahwa
patok tersebut adalah patok batas
Kabupaten antara Halmahera Tengah
dan Halmahera Timur. Informasi lain
dari warga setempat menyebutkan
bahwa mereka diberitahukan oleh
tim dari kementerian bahwa itu patok
perluasan desa.
Sebelum pemasangan patok,
pemerintah daerah Halmahera
Tengah, bersama pihak dari Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
VI Manado, Dinas Kehutanan Provinsi,
PT Mangga Rimba Sejahtera, Camat

Patani Barat dan Patani Utara serta
Kades Se-Kecamatan Patani Barat dan
Patani Utara bertemu di tanggal 23
Februari 2013 di Weda untuk membahas rencana pelepasan kawasan
hutan untuk mempermudah investasi
tersebut masuk di Patani. Pertemuan
ini menurut keterangan beberapa
Kades yang berada di Patani Utara
dilakukan selama 2 kali berturut – turut. Beberapa kepala Desa juga mengatakan bahwa mereka dikase uang
kurang lebih Rp 8 juta untuk tanda
tangan rekomendasi (Malut Post Edisi:
03 September 2014).
Pertemuan yang dilakukan oleh
baik Pemerintah Daerah, Kecamatan
dan Desa ini tidak sama sekali di sosialisasikan kepada masyarakat adat.
Dalam investigasi lapangan yang
dilakukan AMAN Maluku Utara pada
tanggal 20 – 25 Agustus 2014 di Desa
Masure, Peniti dan Damuli, ditemukan
masyarakat tidak perna memperoleh
konsultasi dan sosialisasi atas rencana
perusahan sawit tersebut. Begitu
juga dengan laporan langsung yang
disampaikan masyarakat Banemo ke
AMAN pada tanggal 06 saat bertemu
di Weda. Justru masyarakat memperoleh informasi tersebut lewat
media dan masyarakat lain.
Masyarakat adat tentu resah atas
rencana yang akan mengancam keberlanjutan hidup mereka tersebut.
Apalagi perusahan tersebut membutuhkan lahan yang sangat luas diatas
tanah adat mereka yang sudah ada
tanaman pala dan cengkeh. Belum
lagi dikemudian hari dampak yang
akan timbul dari ekspansi masif perusahan sawit, mulai dari kerusakan
lingkungan, kehilangan akses atas
tanah, krisis air, konflik sosial akan
meningkat, kriminalisasi warga, ekosistem alam yang selama ini penunjang utama kehidupan masyarakat
terganggu, deforestasi, dll.
Dalam wawancara dengan warga
saat melakukan investigasi, keterangan bahwa, sejauh 8 kilometer kebelakang dari perkampungan penduduk
baik di Masure dan Peniti, adalah
hutan Pala yang sudah mereka kelola
dari sejak nenek moyang mereka
jaman itu. Masyarakat lebih memilih
mempertahankan pala dan cengkeh

daripada sawit. Sawit bukan barang
ekonomi yang menguntungkan bagi
mereka, karena itu milik perusahan,
kata salah satu warga di Masure.
Penolakan terus dilakukan, baik
di Masure, Peniti, Damuli, Banemo,
Bobane Raya dan Bobane Indah.
Penolakan mereka dengan cara
memasang plang hutan adat, demonstrasi baik di desa maupun ibukota
kabupaten, melakukan pertemuan
bersama dengan pemerintah desa dan
meminta mereka menandatangi surat
penolakan, mengirim surat ke Menteri Kehutanan dan kampanye media.
Penolakan warga tersebut mendapat
dukungan dari Wakil Bupati Halteng,
Sekda Halteng, Kadis Kehutanan
Halteng dan 6 anggota DPRD Halteng
saat pertemuan tanggal 8 September
2014 di Weda. Namun Bupati Halmahera Tengah Ir. Al Yasin Ali belum
sama sekali memberikan respon baik
untuk menghentikan perizinan PT
Manggala Rimba Sejahtera, justru
sebaliknya Bupati lewat media massa

mengatakan perusahan sawit tetap
masuk (Malut Post, edisi: 13 September 2014).
Alihfungsi kawasan hutan untuk
kegiatan perkebunan sawit sementara
berproses di Kementerian Kehutanan.
Kawasan hutan akan dirubah menjadi
Areal Penggunaan Lain (APL) untuk
mempermudah perusahan PT Manggala Rimba Sejahtera memperoleh
Hak Guna Usaha (HGU).
Kebijakan ini terkesan dipaksanakan, walaupun terjadi penolakan
yang kuat di masyarakat. Kondisi
yang terjadi dilapangan jika tidak ada
perubahan kebijakan oleh pemerintah
daerah, sangat berpotensi melahirkan
konflik di masyarakat. Sejak masyarakat mengetahui perusahan sawit ini
akan masuk, pemerintah kecamatan
dan desa menjadi sasaran kemarahan masyarakat atas tindakan yang
diambil bersama dengan pemerintah
daerah dan pihak perusahan untuk
merencanakan pembukaan perkebunan kelapa sawit.***
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Kebijakan

Peryataan Sikap Solidaritas Masyarakat Halteng Tolak Sawit

R

encana Pemerintah Daerah
Halteng memberikan izin
kepada PT Manggala Rimba
Sejahtera dengan luas konsesi 11.870
hektar yang mencakup wilayah ulayat
Desa Banemo, Masure, Peniti, Palo,
Sakam dan Damuli akan menimbulkan
masalah yang berkepanjangan yang
menyebabkan masyarakat adat setempat tergerus dari kehidupan yang
sudah dibangun dari turun – temurun.
Logika pertumbuhan ekonomi
yang mendahulukan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan mengabaikan
aspek hak masyarakat adat setempat
baik atas tanah, wilayah dan SDA,
daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, sudah berulangulang kali di kritisi karena ternyata
pertumbuhan ekonomi berdasarkan
kebijakan pemerintah seperti ini
tidak sejalan dengan fakta-fakta
yang terjadi dilapangan. Masyarakat
justru semakin miskin karena tidak
bisa mengelola tanah, lingkungannya
semakin rusak, konflik terus terjadi,
dan kearifan lokal menjadi rapuh.
Pemberian izin kepada perusahan sawit untuk melakukan investasi
diatas wilayah tersebut tak sejalan
dengan kehendak masyarakat setempat. Penolakan yang kuat muncul dari
masyarakat karena mereka tau dikemudian hari hak - hak mereka atas
tanah dan wilayah menjadi hilang,
sumber ekomoni utamanya dari Pala
dan Cengkeh akan berubah karena
digantikan dengan sawit. Apalagi
penguasan wilayah perusahan yang
begitu besar. Puluhan ribu pohon pala
dan cengkeh akan ditebang, padahal
komoditi ini sudah menjadi identitas
utama masyarakat Patani dan Halmahera Tengah pada umumnya.
Pala dan cengkeh adalah penunjang utama ekonomi masyarakat, dari
pohon ini masyarakat membangun
hidupnya menjadi semakin baik.
Pada dan cengkeh justru memiliki
nilai ekonomis yang jauh lebih besar
dibandingkan pohon sawit.
Banyak cerita di Republik ini dimana kehidupan masyarakat semakin
susah karena wilayahnya dikuasai
oleh perusahan sawit. Perusahan
sawit akan menguasai tanah hampir

ratusan tahun lama, menyebabkan
kerusakan lingkungan yang parah
karena menebang habis hutan yang
ada di wilayah konsesinya, menyebabkan krisis air, tanah semakin tidak
subur, konflik sosial akan meningkat,
masyarakat tidak lagi mengelolah
tanah selama perusahan sawit itu
berada.
Sangat tidak elok, kalau kebijakan pemberian izin Sawit di Patani
dipaksakan oleh pemerintah untuk
masuk. Dalil pembangunan yang
keliru yang lebih mendahulukan PAD
seperti ini harus dirubah, karena
justru membahayakan hidup masyarakat. Tidak mungkin orang bisa
sejahtera tanpa memiliki akses atas
tanah dan wilayah bahkan yang dihadapi justru masalah yang kompleks,
seperti kerusakan lingkungan. Karena
itu melalui Solidaritas Masyarakat
Halteng Tolak Sawit (SMHTS) menyatakan sikap sebagai berikut:
1.
Mendesak Menteri Kehutanan
untuk mencabut kembali Surat
Menteri Kehutanan Nomor
S.632/Menhut-II/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang
persetujuan prinsip pelepasan
kawasan hutan produksi seluas
11.870 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di Halteng
atas nama PT. Manggala Rimba
Sejahtera
2.
Mendesak kepada Gubernur
Maluku Utara untuk mencabut
Keputusan Nomor: 126/KPTS/
MU/2011 tentang penunjukan
Tim Tata Batas Kawasan Hutan
yang bekerja untuk mempercepat proses perizinan PT
Mangga Rimba Sejahtera
3.
Mendesak kepada Bupati
Halmahera Tengah untuk tidak
menyetujui seluruh proses
yang berhubungan dengan
pemberian izin kepada PT
Manggala Rimba Sejahtera
4.
Mendesak kepada DPRD Halmahera Tengah untuk menyurat
kepada Bupati Halteng agar
menghentikan seluruh proses
perizinan kelapa sawit PT
Manggala Rimba Sejahtera
karena akan berdampak buruk
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

terhadap kehidupan masyarakat Banemo, Moreala, Masure,
Peniti, dan Damuli
Mendesak kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar
kedepan tidak mengeluarkan
Hak Guna Usaha (HGU) PT
Manggala Rimba Sejahtera
Mendesak kepada KPK dan Kepolisian agar mengusut proses
negosiasi untuk persetujuan
izin kelapa Sawit yang syarat
dengan KKN
Kepada Pemerintah Daerah
Halmahera Tengah harus
segera merespon penolakan
dari warga Banemo, Masure,
Peniti, Palo, Sakam dan Damuli
atas kehadiran PT Manggala
Rimba Sejahtera
Kepada Pemerintah Daerah Halmahera Tengah agar
menghargai sikap masyarakat
Banemo, Masure, Peniti, Palo,
Sakam dan Damuli yang mempertahankan Pala dan Cengkeh
dibandingkan dengan Sawit
Kepada Pemerintah Daerah
Halmahera Tengah untuk tidak
memperkeruh suasana dengan
membuat konflik pada level
masyarakat Banemo, Masure,
Peniti, Palo, Sakam dan
Damuli.
Kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah
untuk mengakui dan melindungii hak – hak masyarakat adat
Banemo, Masure, Peniti, Palo,
Sakam dan Damuli atas tanah,
wilayah dan SDA.
Kepada Pemerintah Daerah
Halmahera Tengah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lewat Pala dan Cengkeh
bukan Sawit,
Jika sikap ini tidak diindahkan
maka kami bersama masyarakat akan memboikot seluruh
aktifitas pemerintahan di
PATANI

Demikian pernyataan ini kami
sampaikan agar ditindaklanjuti oleh
pihak – pihak terkait.

Revisi UU Perkebunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Revisi UU Perkebunan Harus Memperimbangkan Ekspansi Perkebunan Sawit Yang Massif

R

apat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
dipimpin Tosari Wijaya pada
12 Juli 2004 menyetujui Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perkebunan
disahkan menjadi Undang-Undang
Perkebunan, walaupun di waktu
bersamaan berbagai organisasi petani menolak RUU tersebut. Dalam
pemandangan akhirnya, seluruh
Fraksi DPR menyatakan pengesahan
RUU Perkebunan menjadi UU Perkebunan adalah wujud penerjemahan
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Fraksifraksi DPR juga menyatakan bahwa
perkebunan adalah aset strategis
bangsa dan sektor ini harus dikelola
secara optimal dan profesional untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Indonesia menganggap dibentuknya UU Perkebunan
merupakan landasan hukum untuk
mengembangkan perkebunan dan
untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di Indonesia. Untuk itu,
perkebunan perlu diselenggarakan,
dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan
secara terencana, terbuka, terpadu,
professional dan bertanggung jawab
demi meningkatkan perekonomian
rakyat, bangsa dan negara.
Setiap pelaku usaha perkebunan harus mempunyai izin usaha
perkebunan. Salah satu syarat untuk

memperoleh izin usaha perkebunan
tersebut adanya ketersediaan lahan
yang diawali dengan pemberian izin
lokasi, pemberian hak atas tanah
untuk usaha perkebunan harus tetap
memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan tidak
bertentangan dengan hukum yang
lebih tinggi serta kepentingan nasional.
Namun realitasnya, UU Perkebunan tersebut menjadi momok yang
menakutkan bagi komunitas lokal
dilingkar perkebunan. Sebabnya
adalah ketentuan kriminalisasi yang
terkandung dalam UU tersebut telah
memakan korban. Beberapa pejuang
rakyat harus merasakan dingin-nya
lantai penjara akibat melakukan aksi
perlawanan terhadap perusahaan
perkebunan.
Sejak UU Perkebunan diteken, sejumlah petani sudah menjadi korban.
Enam bulan pertama 2010, setidaknya ada 106 kasus kriminalisasi
petani di Indonesia. Jumlah sengketa
tanah antara perusahaan perkebunan
dan masyarakat adat juga terus meningkat. Data Sawit Watch menunjukkan ada 514 kasus di 2007, 576 kasus
pada 2008, dan 604 kasus pada 2009.
Semester pertama tahun 2010 saja
tercatat telah ada 608 kasus.

Ratusan konflik yang terjadi melibatkan sejumlah perusahaan besar,
seperti badan usaha milik negara
PTPN, PT Bakrie Plantation, PT Lonsum, Wilmar Group, Sinar Mas Group,
Raja Garuda Mas, dan Salim Group.
Berangkat dari hal tersebut,
kelompok masyarakat sipil melakukan
uji materiil terhadap pasal-pasal yang
berpotensi melakukan upaya kriminalisasi terhadap rakyat tersebut.
Uji materiil tersebut dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan petani terhadap Pasal
21 beserta penjelasannya, dan Pasal
47 beserta penjelasannya UU No 18
tahun 2014 tentang Perkebunan.
Majelis Hakim Konstitusi menilai
Pasal 21 beserta penjelasannya tidak
menjelaskan siapa yang mengakibatkan kerusakan kebun dan aset jika
terjadi konflik antara petani dan
masyarakat adat dengan perusahaan
perkebunan.
Gugatan uji materi terhadap UU
Perkebunan diajukan oleh empat
petani, yakni Japin, Vitalis Andi,
Sakri, dan Ngatimin. Mereka menilai
UU Perkebunan yang ada cenderung merugikan petani karena dapat
memidanakan petani yang memperjuangkan hak-haknya.
Pasal 21 UU Perkebunan melarang
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Kebijakan
orang mengganggu usaha perkebunan
dan Pasal 47 menentukan pelanggar Pasal 21 diancam pidana penjara
maksimal lima tahun dan denda Rp 5
miliar. Menurut penggugat, pasal itu
tidak mengatur luas maksimum dan
minimum tanah untuk lahan perkebunan sehingga menimbulkan adanya
konsentrasi hak penggunaan tanah
yang berlebihan oleh perusahaan.
Penggugat juga menilai Pasal 21
dan Pasal 47 UU Perkebunan membuka ruang bagi perusahaan perkebunan
untuk mengeksploitasi lahan rakyat
secara besar-besaran. Kedua pasal
juga mengkondisikan masyarakat
adat dan petani tidak bisa mengakses
tanah yang mereka kuasai turuntemurun sehingga membuat petani
kehilangan lahannya.
Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan
juga dinilai merugikan petani karena
memberi ancaman pidana bagi
pelanggar undang-undang karena rumusan larangannya tidak spesifik dan
lengkap. Akibatnya, dalam beberapa
kasus, petani berpeluang dipidanakan.
Kondisi tersebut dialami salah
satu pemohon, Vitalis, yang berasal
dari Silat Hulu, Ketapang, Kalimantan
Barat. Vitalis diketahui sempat duduk
di kursi terdakwa lantaran melakukan
aksi protes terhadap sengketa tanah.
Namun perusahaan yang didemo
Vitalis belakangan justru memidanakan Vitalis dengan alasan akibat aksi
protes tersebut, usaha perkebunan
terhambat.
Paska putusan Mahkamah Konstitusi NO 55/PUU-VIII/2010 yang
membatalkan pasal 21 junto pasal 47
dalam Undang-Undang Perkebunan,
DPR mengajukan revisi terhadap
undang-undang ini sebagai salah satu
hak inisiatif dan diajukan tahun 2012.
Namun RUU ini tidak masuk dalam
program legislasi nasional prioritas
pada 2014.
Saat ini, Komisi IV DPR RI telah
menyelesaikan naskah Rancangan
Undang-Undang atas Perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan.
Dalam naskah akademik (NA) RUU
Bun ini terdapat beberapa aspek yang
mendasari dilakukannya revisi UU

Kebijakan
Bun ini diantaranya adalah pertama,
paska penetapan putusan MK NO 55/
PUU-VIII/2010 maka rumusan norma
pasal 21 junto pasal 47 dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat sehingga hal ini perlu
ditindaklanjuti. Kedua, adanya jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan
hukum dalam aspirasi masyarakat
akan efektifitas UU Perkebunan
dalam menjawab perkembangan dan
tantangan di bidang perkebunan.
Beberapa isu yang akan menjadi
materi dalam perubahan RUU Perkebunan adalah: paradigma pengaturan
undang-undang, penanganan konflik
sengketa tanah perkebunan, kepemilikan modal asing, kewajiban
membangun dan menyiapkan sarana
dan prasarana perkebunan, Perizinan
Pusat Informasi dan Komunikasi, Hak
dan kewajiban pemangku kepentingan, tugas, dan wewenang pemerintah, serta pembinaan dan pengawasan di bidang perkebunan, Sanksi
administratif, Sanksi bagi pejabat.
Beberapa materi, terutama yang
terkait dengan pembatasan investasi
asing memancing reaksi kalangan
petani dan pengusaha. Mereka serta
merta menolak revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan yang salah satu poinnya
membatasi investasi asing di satu
perusahaan maksimal 30%.
Mereka beranggapan kepemilikan
asing jangan diatur dalam undangudang, melainkan dalam peraturan
pemerintah. Menurut mereka hal
tersebut sangat merugikan karena
mayoritas investasi di sektor perkebunan masih dipegang asing. Perekomonian Indonesia secara keseluruhan
masih membutuhkan investasi asing.
Sebab investasi dalam negeri belum
mampu mengimbangi investasi yang
digelontorkan asing.
Kalangan petani dan pengusaha
tersebut khawatir aturan tersebut
akan mengurangi investasi asing di
sektor perkebunan.
Pandangan Sawit Watch Atas Rencana Revisi UU Perkebunan
Bagi perkumpulan Sawit Watch,
rencana revisi UU Perkebunan harus
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memuat materi-materi yang berpihak
pada rakyat. Terkait dengan rencana
revisi UU Perkebunan tersebut, Sawit
Watch mengusulkan beberapa ketentuan yang seharusnya diatur dalam
materi revisi UU Perkebunan, yaitu:
Pembebasan Lahan Yang Adil
Sebagian besar pelanggaran hak
asasi manusia yang terjadi di perkebunan terjadi dalam operasi pembukaan lahan perkebunan. Pengusiran
penduduk dari lahan-lahan pertanian
dan tempat tinggal mereka yang
disertai dengan kekerasan merupakan
trend terbesar dalam situasi ini. Dengan mengerahkan satuan keamanan
perusahaan, orang-orang bayaran
dan back-up penuh dari pihak militer
dan kepolisian, perusahaan mengusir
paksa penduduk dari tempat tinggal
dan atau lahan-lahan pertaniannya
dengan alasan penduduk mendiami
lahan-lahan yang masuk dalam HGU
mereka secara ilegal. Dalam setiap
kejadian pengusiran paksa ini, tidak
sedikit penduduk menjadi korban tindak kekerasan dari satuan pengaman
perusahaan, orang-orang bayaran
dan satuan-satuan pengendali massa
kepolisian lokal yang dilibatkan perusahaan untuk mengamankan proses
pengusiran. Dalam banyak kasus,
hampir sebagian besar penduduk yang
menolak pergi dari lahan-lahan pertanian mereka, ditangkap oleh aparat
militer/kepolisian dengan tuduhan
sebagai anggota PKI ataupun ditangkap dan diadili dengan alasan mengganggu jalannya usaha perkebunan.
Oleh karenanya, harus dipastikan
di dalam Revisi UU Bun ini bahwa
kekerasan dan kriminalisasi dalam
pembebasan lahan untuk perkebunan, Revisi UU Bun harus memuat
ketentuan-ketentuan untuk menjamin pembebasan lahan yang adil yang
menghormati hak-hak asasi manusia,
menghormati hak-hak masyarakat
adat dan memenuhi prinsip-prinsip
keputusan bebas, didahulukan dan
diinformasikan (FPIC). Selain itu,
harus ada aturan yang melarang
penggunaan aparat keamanan (TNI
dan Polisi) dalam proses pembukaan
lahan-lahan perkebunanan dan pembangunan perkebunan.

Peta Sebaran Konflik Lahan terkait Perkebunan Sawit

Jaminan Perlindungan Bagi Hak-hak Masyarakat Adat
Masyarakat adat merupakan kelompok paling menderita dalam proses pembangunan perkebunan. Hal ini
disebabkan sistem hukum yang diterapkan sering kali
menegasikan atau membatasi hak-hak masyarakat adat
atas lahan. Kebijakan negara juga umumnya mendiskriminasikan masyarakat adat. Meskipun hak-hak adat
mendapatkan perlindungan dari UUD RI, hak-hak tersebut
sangat dibatasi dalam berbagai produk kebijakan yang
ada. Untuk itu, Revisi UU Bun harus mengakomodasi dan
mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat
adat, dengan memuat pengakuan bahwa:
1. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki tanah
dan wilayah yang sudah secara turun temurun mereka
miliki, huni atau manfaatkan;
2. Masyarakat adat berhak mewakili dan atau diwakili
melalui institusi mereka sendiri;
3. Penerapan aturan-aturan adat mereka dan;
4. Sejalan dengan hak mereka untuk memutuskan sendiri, menerima atau menolak memberikan keputusan
bebas, didahulukan dan diinformasikan terhadap
rencana operasi perkebunan di tanah mereka.
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free
Prior Inform Concent/FPIC)
Dalam sidang majelis umum PBB tanggal 13 September 2007, telah dikukuhkan sebuah deklarasi PBB untuk
masyarakat adat (UNDRIP), dimana didalamnya telah ada
pengakuan terhadap FPIC.
Di Indonesia, tidak ada mekanisme untuk mengefektifkan hak atas persetujuan tanpa paksaan. Tidak hanya
pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, namun
institusi-institusi masyarakat adat juga tidak diakui secara
memadai. Untuk itu, Revisi UU Bun harus secara jelas
dan tegas mengatur mengenai penghormatan terhadap
hak atas persetujuan tanpa paksaan. Tidak ada skema
pelaksanaan Revisi UU Bun yang boleh dilaksanakan tanpa
adanya persetujuan dari pemegang hak tanah dan per-

setujuan tanpa paksaan pemilik adat.
Pelarangan (pembatasan) Sejumlah Mata Pencaharian
Tertentu
Pelanggaran dominan yang seringkali dilakukan
perusahaan perkebunan adalah praktik-praktik pelarangan aktivitas ekonomi penduduk yang tinggal di wilayah
atau sekitar perkebunan. Pelanggaran ini terjadi setelah
perusahaan perkebunan mengambilalih semua lahanlahan yang dahulunya dikelola oleh penduduk, kemudian
perusahaan memberlakukan larangan (pembatasan)
sejumlah aktivitas-aktivitas ekonomi penting penduduk.
Penduduk yang tetap menjalankan aktivitas tersebut akan
ditangkap dan diserahkan ke polisi dengan tuduhan mencuri, merusak aset perusahaan atau mengganggu jalannya
usaha perkebunan. Padahal Hak atas pekerjaan adalah
suatu hak fundamental, yang diakui di dalam UUD 1945
dan beberapa instrumen hukum internasional.
Oleh karenanya, di dalam Revisi UU Bun ini harus ada
jaminan dan pedoman-pedoman bagi perusahaan perkebunan agar dalam setiap proses pembangunan perkebunan tidak mengakibatkan pembatasan hak-hak masyarakat
sekitar untuk melakukan sejumlah aktivitas yang berkaitan mata pencahariannya, terutama yang terkait sebelum
adanya pembangunan perkebunan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Hambatan terbesar dalam melakukan proses pengelolaan perkebunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
adalah transparansi serta akuntabilitas. Belum adanya
mekanisme yang mampu digunakan untuk melakukan
pendataan terhadap seluruh rantai produksi perusahaan,
mulai dari Group Perusahaan sampai dengan anak perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya fungsi kontrol
yang mampu dijalankan baik oleh masyarakat maupun
para pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk dari
partisipasi publik terhadap operasionalisasi perusahaan
yang melebihi batas usaha maksimum yang diperboleh-

Tandan Sawit, Edisi No. 6 | September 2014 | 19

Kebijakan

Kebijakan
atau IUP-B seluas sedikitnya 20% (dua
puluh perseratus) dari total luas areal
kebun yang diusahakan perusahaan.
Permasalahannya, selama ini
banyak perusahaan yang tidak mau
membangun kebun plasma untuk
masyarakat dan mengakibatkan timbulnya kecemburuan dari masyarakat
terhadap pertumbuhan kebun sawit
tersebut. Selain itu banyak pembangunan kebun plasma yang ternyata
dimiliki bukan warga sekitar perkebunan. Selama ini tidak ada sanksi yang
tegas bagi perusahaan yang tidak
membangun kebun plasma bersamaan
dengan perkebunan inti. Untuk itu,
perlu disiapkan sanksi yang tegas bagi
perusahaan-perusahaan perkebunan
yang tidak melaksanakan skema plasma yang baik yang menguntungkan
dan memberdayakan petani kecil.

Kondisi Perkebunan yang menghancurkan hutan alam di kalimantan

kan.
Dalam tahap dan proses awal pembangunan kebun,
perusahaan tidak pernah memberikan informasi yang
lengkap kepada masyarakat terkait dengan rencana tersebut yang meliputi luasan, sistem dan skema pengelolaan,
serta status atas tanah saat dialihkan dan beralih fungsi
menjadi perkebunan kelapa sawit.
Pemberian Masukan Oleh Masyarakat Dalam Proses Penerbitan Izin
Sebagaimana tercantum dalam poin-poin masukkan
UKP4 atas revisi Revisi UU Bun. Kami menyatakan bahwa
pemberitahuan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pada proses pengurusan dan penerbitan
izin, mulai dari tahap awal sangat mustahil jika dibatasi
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, mengingat proses ini
sangat penting dalam rangka memberikan jaminan partisipasi publik untuk turut serta memberikan masukan dan
proses monitoring perizinan yang sedang dilakukan.
Setidaknya, proses ini memberikan waktu yang cukup
kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
untuk bersama-sama memastikan proses ini terjadi, dan
berlangsung secara adil dan terbuka. Selain batas waktu,
perlu diatur pula media yang dapat dengan mudah diakses
dan dimengerti tiap pihak yang berkepentingan. Mengingat pada pertemuan dengan pihak Dirjenbun (19/4/2013),
dijelaskan bahwa pengumuman ini melalui website.
Padahal hampir semua perkebunan dibangun di kawasan
atau wilayah yang cukup jauh dari pusat keramaian atau
perkotaan, sehingga tentu pengumuman atau masukkan
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yang dijaring selama proses penerbitan izin perkebunan
jangan hanya sebatas melalui website, tetapi juga penting dipikirkan bagaimana media yang dapat menjangkau
masyarakat pedalaman.
Perlindungan Lahan Konservasi dan Lahan Pertanian
Berkelanjutan
Merujuk pada mandat UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka
revisi dalam Revisi UU Bun ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepada upaya besar pemerintah dalam
rangka mewujudkan kedaulatan pangan negara dengan
tidak memberikan izin bagi konversi lahan pertanian
menjadi perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit
dalam skala luas.
Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tak Membangun Kebun
Plasma
Revisi UU Bun harus mengadopsi pendekatan yang
jelas yang berpihak pada petani kecil dan bukannya
perusahaan besar dan pendekatan yang dapat menjamin
pilihan tanaman; kontrol petani atas tanah dan modal;
ketentuan dukungan yang tidak menyimpang; dukungan
pasar yang memadai; fasilitas kredit dan penetapan harga
yang transparan dan adil; dan kebebasan untuk berorganisasi. Pembangunan kebun plasma merupakan salah satu
bentuk yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi
petani kecil. Pembangunan kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan perkebunan
merupakan kewajiban bagi perusahaan yang memiliki IUP

Pembatasan Kepemilikan Lahan Oleh
Perusahaan atau Grup Perusahaan
Perusahaan-perusahaan milik
asing atau sahamnya dimiliki asing,
Multi National Corporations (MNC),
sebagai perusahaan perkebunan,
khususnya kelapa sawit (growers),
bersama-sama dengan perusahaan
lokal/nasional di Indonesia, saat
ini sedang giat-giatnya meluaskan
wilayahnya.
Pengaturan pembatasan kepemilikan lahan oleh perusahaan dan/grup
perusahaan harus memberikan penegasan terkait siapa yang akan menjadi subjek yang diatur dalam aturan
ini, dia harus berlaku untuk semua
subjek hukum yang akan melakukan
pembangunan perkebunan di Indonesia, terlepas perusahaan asing atau
perusahaan lokal/nasional.
Poin pada peraturan ini harus dapat memastikan bahwa tidak
terjadi proses pengelabuan, dimana
subjek pemohon tidak memberikan
keterangan sebenarnya. Pengisian
dokumen sebagai self-declaration
tidaklah menjaminan bahwa subjek
pemohon tidak memiliki luasan diluar
batas yang diperbolehkan. Pemerintah sebagai subjek dan entitas
yang berwenang memberikan izin,
harus mempunyai data base tentang
identitas perusahaan bersama dengan
seluruh rantai usahanya (subsidiar-

Tidak Ada Lagi Pasal Kriminalisasi Terhadap Aktifis Rakyat Dalam Revisi UU Perkebunan

ies). Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan pelacakan (tracking &
treacibility).
Perlu Penerapan Standar HAM Dalam
Operasi Perusahaan
Pada banyak operasi pembukaan
lahan perkebunan, pelanggaran hak
asasi manusia terhadap masyarakat lokal kerap terjadi. Pengusiran
penduduk dari lahan-lahan tempat
tinggal dan usaha mereka, bahkan disertai kekerasan merupakan
tindakan buruk nan lumrah terjadi selama ini demi “membersihkan” HGU
perusahaan.
Demi menghindari masalah-masalah ini, revisi UU Perkebunan harus
memberikan jaminan implementasi
prinsip-prinsip panduan tentang bisnis
dan HAM: Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan standar HAM
dalam operasi perusahaan. Ini adalah
panduan bagi korporasi yang disahkan
Dewan HAM PBB pada 16 Juni 2011.
Selain itu, revisi Revisi UU Bun harus
mensyaratkan seluruh perusahaan
untuk menyelesaikan konflik-konflik
besar yang ada bersama masyarakat
lokal dan masyarakat adat.
Prinsip-prinsip panduan ini terdiri
dari tiga pilar: 1) Kewajiban negara
melindungi hak asasi manusia, di
mana pemerintah harus melindungi
individu dari pelanggaran hak asasi
manusia oleh pihak ketiga, termasuk
bisnis; 2) Tanggung jawab perusahaan sebagai aktor non-negara untuk
menghormati hak asasi manusia,

yang berarti tidak melanggar hak
asasi manusia yang diakui secara
internasional dengan menghindari,
mengurangi, atau mencegah dampak
negatif dari operasional korporasi;
dan 3) Memperluas akses bagi korban
mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial
maupun non-yudisial.
Berdasarkan ketiga pilar tersebut, maka korporasi harus mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Panduan ini
ke dalam operasi bisnisnya. Karena
Prinsip-prinsip panduan ini telah
memberikan standar global bagi
korporasi tentang bagaimana mereka
harus menghormati dan melindungi
hak asasi manusia yang berlaku di
suatu negara dimana korporasi itu
beroperasi. Prinsip-Prinsip Panduan
ini juga menyatakan korporasi harus
menghormati hak asasi manusia yang
diakui secara internasional, bahkan
apabila hak asasi manusia ini tidak
diakui di dalam sistem hukum nasional.
Korporasi sebetulnya merupakan
aktor non-negara yang memiliki
potensi dari segi perekonomian dalam
upaya pemajuan hak-hak ekonomi,
sosial, dan budaya warga yang tinggal
di sekitar perusahaan bekerja, sehingga dengan mengintegrasikan prinsip panduan “Ruggie Framework” ke
dalam aturan internalnya, diharapkan
peran positif pembangunan korporasi
bagi masyarakat sekitar lebih mudah
diukur penerapannya.***
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ProgramSetapak

ProgramSetapak

Merespon UU Desa Dengan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa

Pelatihan Paralegal di Palu, Sulawesi Tengah

U

ntuk merespon UU No. 6 tahun
2014 tentang Desa, Sawit
Watch menyelenggarakan
pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas komunitas adat
dan lokal. Peserta pelatihan adalah
komunitas-komunitas adat dan lokal
di Kalimantan Utara dan Sulawesi
Tengah yang menghadapi perosoalan
dengan operasi perkebunan sawit
skala besar. Secara khusus program
pelatihan ini menyasar para kepala
desa dan pengurus organisasi lokal.
Melalui program pelatihan ini
diharapkan para peserta akan meningkat kapasitas dan pengetahuannya terkait dengan regulasi ditingkat
desa, terutama regulasi desa yang
mengatur pengelolaan kawasan kelola
komunitas dan hutan dari ekspansi
perkebunan sawit. Pelatihan paralegal di Kalimantan Utara dan Sulawesi
Tengah ini dilaksanakan secara parallel. Di Kalimantan Utara diselenggarakan di kecamatan Sekatak, sementara di Sulawesi Tengah dilaksanakan
di Kota Palu.
Sekali lagi, latar belakang dilakukannya pelatihan ini merespon UU No

6 tahun 2013 tentang Desa. Otonomi
daerah memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur prosedur pemerintahan
serta beberapa aspek tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya
adalah pembentukan produk hukum
daerah. Dalam konteks, lahirnya berbagai produk hukum daerah tersebut
berpengaruh besar terhadap pengelolaan sumber daya alam, pengakuan
hak-hak masyarakat adat, lingkungan
hidup, dan khususnya desa.
Pada satu sisi, produk hukum
desa menjanjikan harapan bahwa masyarakat desa akan semakin sejahtera
karena dapat mengatur sendiri segala
potensi yang dimilikinya. Sementara
pada sisi yang lain, kebijakan yang
lahir juga mempunyai potensi menambah atau mempercepat tingkat
kerusakan atau penghilangan sumber
daya alam, perampasan hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat
dan lokal serta secara khusus pembangunan desa yang akan bermuara
pada kehidupan masyarakat.
Dalam bingkai pemikiran di atas,
untuk menjawab kekhawatiran seba-
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gian pihak akan lahirnya peraturan
desa yang tidak pro lingkungan hidup
dan sumberdaya alam, dibutuhkan
adanya pemahaman dan kemampuan
lembaga pemerintahan desa terkait,
para aparat penyusun kebijakan dan
pengambil keputusan tingkat desa
adalah satu kebutuhan. Untuk meningkatkan pengetahuan perangkat desa
dan masyarakat tersebutlah alas dari
pelaksanaan pelatihan paralegal dan
penyusunan peraturan desa ini.
Rekaman Proses Pelatihan di Sulawesi Tengah
Pelatihan paralegal dan penyusunan peraturan desa di Sulawesi
Tengah menghadirkan beberapa
narasumber seperti komisioner komisi
informasi publik Sulawesi Tengah.
Sementara fasilitator adalah Edmond
Leonardo Siahaan, seorang aktifis
lingkungan dan merupakan caleg terpilih dalam pemilu legislative 2014.
Pelatihan dibuka oleh Jopi Peranginangin yang mewakili Perkumpulan Sawit Watch. Jopi menjelaskan
bahwa pelatihan ini sebagai bagian
dari persiapan pelaksanaan UU Desa

yang sangat penting untuk mendukung kemandirian daerah dengan
menggerakkan potensi dan kekuatan
desa untuk mandiri, aktif mengelola
asset, dan menjaga nilai kearifan
dari leluhur (asal usul) desa, mengamankan kawasan kelola rakyat dan
kawasan hutan.
Jopi juga menyampaikan dan
mengajak para peserta yang berasal
dari desa dari tiga kabupaten tersebut untuk bersama-sama mengawal
implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa agar dapat dijalankan
sebaik baiknya sesuai amanat reformasi menuju Desa yang demokratis
mampu menyelenggarakan tata
pemerintahan yang Baik, Bersih, Partisipatif, Transparan, Akuntabel, dan
Bebas Dari Korupsi. Selain itu, jopi
juga berharap dalam pelatihan ini
muncul kesamaan persepsi sehingga
bersama sama dan bahu membahu
membantu Desa agar bangkit menatap masa depan yang lebih cerah,
berdaya, dan mandiri untuk memakmurkan warga Desa.
Jopi juga mengajak seluruh
komponen Desa (Kepala Desa dan
Unsur BPD) untuk belajar, bekerja,
dan mendedikasikan dirinya dalam
melayani kebutuhan warga Desa
secara nyata. Dan juga menjunjung
tinggi nilai nilai solidaritas Dan kebersamaan sebagai warga Desa untuk
saling bekerja sama agar terwujud
kemajuan Desa di seluruh Indonesia. Secara umum Jopi mengatakan
bahwa pelatihan ini betujuan untuk
mengangkat dan membangkitkan
potensi dan aset yang dimiliki oleh
desa.
Setelah penyampaian pembukaan
oleh Jopi Perangin-angin, Edmond
Leonardo Siahaan yang bertugas sebagai fasilitator memulai acara pelatihan dengan perkenalan antar peserta
dan membangun kontrak belajar.
Sesi pertama adalah materi
tentang sistem hukum di Indonesia.
Dengan dinamis, fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat
tentang sistem hukum di Indonesia.
Fasilitator meminta peserta untuk

berbagi pengalaman seputar kasus
yang terkait dengan persoalan hukum
di Indonesia, baik perdata dan pidana
yang pernah terjadi di atau dialami
oleh peserta training, kemudian
fasilitator mengeksplorasi tentang
apa yang dilakukan oleh peserta
atau oleh orang lain pada saat kasus
tersebut terjadi. Fasilitator mencatat
beberapa hal penting yang dilakukan oleh peserta yang berhubungan
dengan kasus tersebut. Fasilitator
menyimpulkan pengertian hukum dan
sistem hukum di Indonesia, kemudian
memperkaya wacana peserta mengenai sistem peraturan perundang-undangan Indonesia beserta prosesnya.
Fasilitator memancing terjadinya diskusi interaktif dengan peserta dengan
mengemukakan pertanyaan kunci.
Perdebatan yang cukup menarik dan dinamis adalah saat materi
mengkritisi UU Desa. Para peserta
adalah para kepala desa yang masingmasing mempunyai pengalaman
dalam Fasilitator membuka dengan
menjelaskan tujuan sessi ini dan
Fasilitator memberikan pengantar
bahwa hadirnya UU No.6 Tahun 2014
tentang Desa patut disambut dengan
gembira. Sebab, Undang-undang ini
sangat compatible dengan prinsip
dasar dan nilai-nilai demokrasi dan
juga good governance (kepemerintahan yang baik). Pada sesi ini akan
menganalisa dan mengkritisi elemen
substansial dalam UU No,6 Tahun
2014 dari teropong good governance.
Hal ini menjadi krusial karena, sejatinya sejak memasuki era reformasi,
bangsa ini, pada setiap level pemerintahannya berupaya mengimplementasikan good governance. Kita
meyakini bahwa dengan mengimplementasikan governance dengan baik
maka pencapaian kesejahteraan
bagi individu dan masyarakat Indonesia dapat menjadi kenyataan. Jika
demikian dapat dikatakan bahwa
baru dilahirkannya UU ini pada tahun
2014 adalah terlambat, adalah lebih
baik jika penerbitan UU dimaksud hadir segera berselang dengan hadirnya
UU tentang Pemerintah Daerah yang

sudah ada sejak 1999 yang kemudian
direvisi pada tahun 2004.
Sementara itu, pelatihan yang
sama juga berlangsung di Kecamatan
Sekatak di Kalimantan Utara. Fasilitator pelatihan adalah Ragil Sugiyarno
(praktisi Institute for National and
Democracy Studies (INDIES). Pelatihan sendiri secara resmi dibuka oleh
Kepala Desa Bunau, Antonius. R.
Dalam sambutannya, beliau sangat
senang dan bahagia dengan kehadiran
semua peserta dan berbagai desa dan
beliau juga berharap pelatihan paralegal dan penyusunan perdes ini berjalan dengan baik karena ini menjadi
semangat bersama untuk bisa belajar
bersama sama kedepannya.
Fasilitator memulai pelatihan
dengan terlebih dahulu mengidentifikasi peserta terkait dengan pengalaman peserta dalam mengikuti
pelatihan yang sama. Selanjutnya
fasilitator memulai pelatihan dengan
materi sistem hukum di Indonesia.
Tak berbeda dengan pelatihan di
Sulawesi Tengah, pelatihan di Sekatak
juga berlangsung sangat dinamis.
Peserta yang kebanyakan adalah
kepala desa dan perangkat desa
mempunyai pengalaman menarik
untuk dibagikan ke sesame peserta
dan fasilitator.
Dari kedua pelatihan paralegal
dan penyusunan peraturan desa
tersebut, ada kesamaan tentang
rencana tindak lanjut dari pelatihan.
Berikut adalah rencana tindak lanjut
dari kedua pelatihan tersebut, yakni:
Untuk rencana tindak lanjut,
fasilitator mengajak peserta mendikuskusikan hal-hal apa saja yang
harus dilakukan ke depan, yakni:
1. Pelatihan lanjutan untuk para
kades dan kaur desa terkait persoalan keuangan desa;
2. Pelatihan TOT
3. Pelatihan Pemetaan partisipatif;
4. Dialog Kebijakan dan asistensi
dalam penyusunan peraturan
desa terkait dengan pengelolaan
kawasan hutan.***
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