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I.  Latar dan Proses 
 

Konferensi tenurial Masyarakat Sipil di Lombok telah berlangsung 6 tahun, sejak 
2011 lalu.  Naskah tersebut berjudul “Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial”; 
Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Tentang, Prinsip, Prasyara t dan 
Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di 
Indonesia.  Sekitar 17 lembaga Masyarakat Sipil dan 9 Perorangan terlibat dalam 
proses penyusunan naskah ini.  Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia melalui 
naskah ini mengusulkan tiga ranah perubahan sebagai cara untuk mereformasi 
kebijakan penguasaan tanah dan hutan yang tersimpul dalam tiga hal: (1) 
perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, (2) 
penyelesaian konflik kehutanan, (3) perluasan wilayah kelola rakyat dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat adat serta masyarakat lokal lainnya. 
 
Selama 6 tahun terakhir, terjadi beragam perubahan dan dinamika politik baik di 
aras global maupun nasional yang ikut mempengaruhi persoalan peta masalah 
tenurial di Indonesia. Selain konteks ekonomi-politik global, pergantian rezim 
politik yang ditantang, juga ragam kebijakan yang dilahirkan mendorong lahirnya 
beragam modus-modus baru perampasan tanah dan ruang hidup rakyat. Masifnya 
ekspansi kapital global dengan tujuan reorganisasi ruang-ruang pasar baru 
ekonomi menjadi ciri khusus neoliberalisme lanjut sekarang ini. Melalui 
perjanjian-perjanjian baru internasional yang mengikat negara-negara 
berkembang, pasar modal dikendalikan untuk tujuan perluasan ruang produksi 
dan konsumsi global. Jejaring kekuatan modal menembus batas-batas koalisi 
antar negara, sebagaimana era kapitalisme negara era 80-an. Gagasan koridor 
ekonomi yang diinsprasi oleh konsep “new geographical economy” (Krugman, 
1991) menjadi penciri baru ekspansi kapital global.  Seturut dengan itu, modus-
modus baru perampasan tanah dan sumber agraria tak lagi berciri akumulasi 
primitif, namun telah bergeser dalam bentuk “accumulation by disposition” 
(Harvey, 2004).   
 
Di level nasional, kebijakan politik sumberdaya alam dan agraria masih 
didominasi paradigma developmentalisme, dan terkadang berkombinasi dengan 
paradigma konservasionistik. Sebab, sumber agraria masih dilihat sebagai aset 
ekonomi untuk pertumbuhan di satu sisi, dan di sisi lain masih diposisikan sebagai 
aset konservasi yang tak boleh diubah. Paradigma eko-populisme yang 
meletakkan manusia, hewan dan alam sebagaimana bagian satu ekosistem yang 
utuh masih sepi penggemar dan belum menjadi dasar kebijakan pengurusan 
sumberdaya alam dan agraria. Akibatnya, ragam dampak multi dimensi (sosial-
ekonomi dan ekologis) meningkat seiring krisis sosial-ekologis makin meningkat 
dan kronis. Hal ini bisa diukur dari soal ketimpangan stuktural, konflik agraria dan 
kerusakan lingkungan yang tetap meningkat. Laporan dari Infid dan Oxfam, 
bahwa 10 orang terkaya di Indonesia setara kekayaanya dengan 100 juta rakyat 
miskin di Indonesia dapat menjadi contoh aktualnya. Data Konsorsium 
Pembaruan Agraria (KPA) 2016 juga memperlihatkan terjadi pelipatan 2 kali lipat 
dari konflik agraria sebelumnya, 2015. 
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Di sisi lain, upaya untuk pembenahan regulasi tetap berjalan termasuk dengan 
didampingi koalisi masyarakat sipil. Khusunya untuk memperkuat hak 
masyarakat, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Selain 
itu, secara strategis penguatan juga dilakukan melalui proses gugatan di 
Mahkamah Konstitusi. Pasca rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sasaran untuk 
memperkuat posisi masyarakat terhadap sumber daya alam juga seolah semakin 
muncul dengan terbitnya RJPMN Nawa Cita. Bahkan pembenahan kelembagaan 
dilakukan dengan harapan mengikis ego sektoral, yaitu dengan menggabungkan 
Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan dan Direktoral 
Jenderal Penataan Ruang dengan Badan Pertanahan Nasional sehingga 
membentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun demikian, ragam 
kebijakan dan regulasi terkait masalah tenurial masih terhambat. Baik karena 
watak birokrasi yang belum berubah, paradigma politik, atau kemauan politik 
yang masih rendah. Kasus kemenangan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) di 
Mahkamah Agung, untuk keterbukaan informasi terkait dengan Hak Guna Usaha 
(HGU) yang telah hampir 5 bulan, belum bisa juga diimplemantasikan. Padahal 
persoalan HGU ini adalah salah satu hak penting untuk melihat siapa sebenarnya 
yang dominan menguasai tanah dan sumber agraria di Indonesia. 
 
Dengan uraian ragam kompleksitas potret masalah tenurial yang terus berubah 
dan dinamis sebagaimana diuraikan di atas, menjadi niscaya untuk menjelaskan 
bagaiamana pemutakhiran (updating) dari masalah-masalah kelanjutan atau 
kebaruan dari sejak tenurial lombok di gelar 2011 lalu.   
 
Bersama JKPP, BRWA dan Epsitema Insitute, Sajogyo Institute bebagi peran dalam 
melengkapi naskah tenurial lombok 2011, dengan memfokuskan dalam dua topik 
besar yakni: (1) memetakan beragam modus- modus perampasan tanah dan 
ruang hidup rakyat, (2) ragam perluasan dan pendalaman krisis sosial-ekologis di 
Indonesia. Untuk   tujuan tersebut, dilakukan 5 kali putaran diskusi terbatas. 
Putaran I, (tanggal 5 Juni 2017), dengan pemantik  Dr. Gunawan Wiradi (Pakar 
Agraria) dan Eko Cahyono, M.Si (Direktur Eksekutif Sajogyo Institute). Putaran 
awal ini lebih memfokuskan bedah naskah dan menangkap substansi dan gagasan 
awal dalam naskah untuk dilihat ulang kontekstualisasi dan relevansi di Indonesia 
sekarang.  Putaran II, (tanggal 12 Juni 2017), dengan narasumber Dr. Satyawan 
Sunito (Kepala Pusat Kajian Agraria, IPB) dan Dr. Gunawan Wiradi (Pakar 
Agraria). Putaran II ini lebih memfokuskan pada upaya memetakan persoalan 
agraria  dan pedesaan kontemporer Indonesia, dilihat dalam perspektif historis 
kritis. Putaran III, (tanggal 20 Juni 2017) dengan pemantik diskusi, Gunawan 
(IHCS) dan Linda Rosalinda (Forest Watch Indonesia). Putaran diskusi III ini lebih 
memfokuskan pada upaya memetakan ragam regulasi dan kebijakan tenurial dan 
studi kasus tenurial di beragam sektor agraria.  Putaran IV,  (tanggal 24 Juli 2017), 
dengan Nara Sumber, Hendro Sangkoyo, PhD (SDE), dan Grahat Nagara (AURIGA). 
Putaran ke IV ini memfoksukan pada memahami konteks global bagaimana 
penciptaan krisis sosial-ekologis dilahirkan, dipraktekkan dan ragam dampaknya 
serta pemetaan kebijakan dan regulasi terkait isu lingkungan di Indonesia. 
Putaran ke V, (tanggal 8 Agustus 2017), dengan pemantik diskusi; Ibu Dolfintje 
Gaelogoy/Mama Do (Pejuang Adat Kepulauan Aru, Maluku) dan Alvianus  Gensius 
Rinting Siten/Rinting (Pejuang Agraria, Kalimantan Tengah). Diskusi putaran ke 
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V ini memfokuskan pada upaya belajar dari tapak (kasus lapang) terkait 
bagaimana ragam model baru perampasan tanah dan ruang hidup rakyat terjadi 
dan inisiatif pembalikan serta pemulihan dilakukan rakyat. Hasil dari 5 putaran 
diskusi inilah yang akan menjadi “bahan baku” utama laporan dalam naskah ini. 
 
Dengan latar dan proses di atas tulisan ini hendak berkontribusi dalam dua 
tujuan:  (1) Memperlihatkan masalah tenurial apa yang belum terlihat di 
konferensi tenurial lombok 2011, (2) Melengkapi konteks baru, substansi dan 
menunjukkan masalah-masalah prioritas untuk konferensi tahun 2017. 
 
 

II.   Konteks dan Batas Naskah Tenurial Lombok 2011 
 
Sejak di awal kalimatnya, dokumen Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial telah 
memfokuskan dirinya pada persoalan tenurial yang terjadi di kawasan hutan 
(negara). Hutan dan tanah secara sadar menjadi sasaran utama dalam upaya 
reformasi tenurial, tidak hanya karena konteks kedekatan masyarakat adat dan 
desa dengan hutan secara sosio-ekonomi-kultural, tetapi juga faktual bahwa 
hutan merupakan alokasi terluas dari seluruh wilayah yang dihuni oleh 
masyarakat Indonesia. Kuasa hutan terhadap tanah di Indonesia juga ditandai 
dengan berbagai formal politik hukum dan kebijakan yang mengukuhkan 
Kementerian Kehutanan sebagai institusi dominan yang mengurus seluruh 
sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan hutan tersebut.  
 
Pada saat itu, meskipun secara legal formal kawasan hutan didefinisikan seluas 
135,5 juta hektar, yang terdiri atas 130,5 juta hektar daratan dan 4,9 juta hektar 
konservasi perairan, secara materil baru 14,24 juta hektar (10,9%) yang 
administrasi pemerintahannya selesai dalam rangka pengukuhan kawasan hutan  
kawasan sehingga mencapai kepastian hukum. Dalam pengertian lain, baru 10,9% 
kawasan tadilah yang proses administrasi untuk pengakuan hak masyarakat 
dalam kawasan hutannya berjalan secara penuh. Sehingga, dalam bahasa yang 
lugas, Dokumen Tenurial Lombok tersebut berusaha mendorong agar eksistensi 
masyarakat di dalam kawasan hutan dapat diakui dan diurus juga oleh negara 
bersama dengan kepentingan lainnya untuk menjaga kondisi lingkungan hidup – 
tidak dipandang sebagai perusak hutan atau perambah.  

 
Kawasan hutan minus hak masyarakat untuk mengelola dan mengakses hutan 

 
Meski Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sudah dengan tegas melarang 
Domain Verklaring, kenyataannya sektor kehutanan masih melaksanakan praktik 

HUTAN NEGARA 

TANAH NEGARA TANAH NEGARA BEBAS 

HUTAN ADAT 
HUTAN HAK 

TANAH HAK 

Legal-tapi tidak 
legitimate 

 KAWASAN HUTAN 
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tersebut. Regulasi yang ada tidak memberikan kesempatan pada masyarakat 
untuk ‘menyampaikan’ tafsirnya normatifnya untuk menguasai tanah dan hutan, 
berdasarkan norma tradisional-adat. Sebelum tahun 2012, bahkan kehutanan 
tidak mengakui penguasaan masyarakat yang didasarkan pada ketentuan di 
bidang agraria. Tidak ada rujukan bagi kehutanan untuk mengakomodasi ruang 
hidup dan ruang legalnya, padahal kondisinya ketika berbicara kawasan hutan, 
maka kementerian yang mengurusi bidang kehutanan memposisikan dirinya 
sebagai institusi dominan (kalau bukan tunggal). Dampak dari persoalan 
struktural ini tidak hanya tertuang dalam angka ketimpangan pengelolaan dan 
penguasaan hutan, antara izin usaha dengan perhutanan sosial. Tetapi juga dalam 
bentuk tantangan yang lebih kronik dengan berbagai angka dan kondisi di tapak 
yang menunjukkan tingginya konflik di sumber daya alam – dan bahkan 
kriminalisasi. 
 
Konteks berikutnya yaitu kelembagaan kementerian yang mengurusi kehutanan 
sangat dominan bahkan turut memposisikan diri sebagai kementerian yang 
mengurusi agraria – di luar Badan Pertanahan Nasional. Istilah pemerintah dalam 
beragam aturan undang-undang mudah ditafsir secara sederhana sebagai satu 
kementerian yang memegang urusan di dalam undang-undang tertentu. Hal ini 
memunculkan ego sektoral yang seolah dilegitimasi oleh atribusi undang-undang. 
Dokumen Tenurial Lombok secara khusus menyasar ego sektoral dengan 
menggugat tafsir terminologi ‘Pemerintah’ dalam UU 41/1999 sebagai 
Kementerian Kehutanan saja. Upaya untuk melampaui satu menteri, satu urusan 
atau ego sektoral ini penting di sisi lain untuk mengharmoniskan dan mencapai 
kepastian dalam urusan administrasi terkait dengan pengakuan hak-hak 
masyarakat.  
 
Konteks terakhir dari Dokumen Tenurial Lombok 2011 yaitu pencermatan 
terhadap kondisi ketiadaan kebijakan yang bersifat tegas memposisikan 
kelembagaan masyarakat di tingkat tapak dan relasinya dengan sumber daya 
alam. Dalam berbagai dokumen baik naratif maupun politik, keberadaan 
masyarakat desa atau adat masih dibahasakan secara terbalik, sebagai “desa 
dalam kawasan hutan”, bukan sebaliknya. Sehingga seolah desa tidak boleh 
berada di dalam kawasan hutan, meskipun seharusnya justru Indonesia habis 
secara administratif dibagi ke dalam desa. Ketika dokumen Tenurial Lombok 2011 
dicetuskan, posisi kehutanan sangat dominan hingga melebihi kekuatan politik 
administratif – demi untuk menegasikan manusia di dalamnya. 
 
Dalam prosesnya perubahan tersebut diupayakan melalui berbagai saluran 
politik. Pertama, melalui reformasi regulasi di kementerian atau lembaga. 
Kelompok masyarakat sipil mendorong perubahan dalam definisi dan tafsir 
terhadap kawasan hutan, termasuk hutan adat dan hutan negara. Kemudian, 
kelompok lainnya menggunakan pendekatan melalui lembaga ekstra eksekutif, 
seperti Unit Kerja Presiden maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya ini 
dilakukan dengan bayangan bahwa lembaga ekstra tadi dapat memberikan 
kekuatan politik yang lebih besar mendukung reformasi kebijakan yang terjadi di 
dalam kementerian. Selain itu, masyarakat sipil juga menggunakan jalur di 
Mahkamah Konstitusi untuk merubah struktur regulasi dan melakukan 
interpretasi yang koheren terhadap norma yang ada di dalam peraturan 
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perundang-undangan dengan konstitusi. Sehingga proses untuk membangun 
administrasi pemerintahan untuk pengakuan hak di dalam kawasan hutan diiringi 
juga dengan sasaran merubah interpretasi dan sekaligus legitimasi yuridisnya 
secara konstitusional. 
 
Konteks saat ini memperlihatkan bahwa fokus sektoral (kehutanan) tersebut 
belakangan justru tidak lagi akurat untuk disasar. Setidaknya ada dua argumen 
yang harus diperhatikan, yaitu pertama bahwa kehutanan sebagai suatu sektor 
justru hanya dipandang hanya sebagai salah satu instrumen bagi perampasan 
tanah yang sedang berjalan. Dengan menggunakan isu-isu populis termasuk 
terhadap kehutanan sebagai upaya menaturalisasi, menyebabkan pola tersebut 
seolah memiliki legitimasi. Kedua, perkembangan perampasan lahan justru terjadi 
secara luas melintasi sektor maupun instrumen kebijakan hukum yang ada. 
Persoalan infrastruktur, reklamasi, pulau-pulau kecil, perlindungan lingkungan 
dengan skema kompensasi, maupun perkebunan saat ini menguat sebagai 
instrumen perampasan lahan dengan kondisi politik dan ekonomi yang berjalan. 
Sehingga, memahami kondisi tersebut menempatkan sektor kehutanan sebagai 
‘tantangan’ tidak lagi sesuai.   
 
Secara khusus arah reforma tenurial tersebut menempatkan persoalan 
identifikasi dan pengakuan hak – dan keadilan sebagai kriteria utama untuk 
dirubah. Dengan tema tersebut sebagai kriteria, alat ukurnya dirancang untuk 
melihat kondisi kebijakan yang terjadi pasca reformasi tenurial yang dijadikan 
target. Asumsinya, perubahan kebijakan tersebut dapat menjadi kondisi 
pemungkin utama sehingga mencapai keadilan bagi masyarakat adat maupun 
masyarakat setempat sekitar hutan. Penempatan terjadinya kebijakan sebagai 
ukuran perubahan, pada praktiknya tidak memberikan kejelasan terhadap 
kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam 
kebijakan kehutanan termasuk dengan adanya struktur khusus yang 
menggunakan terminologi ’tenurial hutan’ tidak banyak berdampak di tingkat 
tapak. Sebagai misal, dengan meningkatnya tata batas kawasan hutan, ternyata 
tidak serta merta berbanding lurus dengan meningkatkannya hak masyarakat 
atas tanah dalam kawasan hutan dan aksesnya sumber daya alam, apalagi 
keadilan. 
 
Konsekuensi berikutnya terlihat dari bagaimana fokus ‘reforma’ ditempatkan 
dengan menarasikan paradigma yang harus diubah sebagai prasyarat terhadap 
reformasi tenurial kehutanan yang menjadi tujuan. Arah reformasi tenurial yang 
disasar ditempatkan sebagai jembatan bagi perubahan terhadap narasi dan 
praktik di lapangan. Konteks relasi masyarakat dengan hutan secara paradigmatik 
maupun normatif dalam peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai 
persoalan ‘kesalahan interprestasi’ secara sublim menyasar cara pemerintah 
melihat hutan sebagai lingkungan dan sumber daya alam. Sementara itu kondisi 
di lapangan diukur dengan – sebagaimana telah disitir sebelumnya, perubahan 
berbagai kebijakan. Hal ini membuat arah perubahan hanya dipahami oleh pihak-
pihak yang terlibat secara intensif dalam diskusi-diskusi perubahan reforma 
kebijakan tenurial. Selain persoalan komunikasi, ketidak utuhan menyasar 
paradigma dan secara terang membangun kriteria yang diiubah berdasarkan 
perubahan tersebut, menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya arah 
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perubahan yang terbangun. Kembalinya cara pandang atau paradigma lama 
kemudian dianggap hanya sebagai hilangnya aktor perubahan ‘champion’ (Yunan, 
2014).  
 
 
 

III.  PERUBAHAN DAN DINAMIKA MASALAH TENURIAL 
 

Dalam level global, proses reorganisasi ruang kapital global untuk produksi dan 
konsumsi menjadi faktor global bagaimana orientasi negara-negara di dunia 
untuk mengkonsolidasikan diri dalam koalisi-koalisi strategis dalam tujuan 
ekonomi pasar bebas (neoliberal). Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN 
misalnya, dari yang sebelumnya terikat sebagai bagian koalisi politik telah 
berubah menjadi kelompok negara yang lebih berorientasi ekonomi. Atas nama 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global telah menurunkan 
beragam kebijakan internasional, regional hingga nasional. Klaimnya adalah 
antisipasi atas krisis turunannya yakni: pangan, air dan energi.   
 
Konteks global di atas, juga menjadi dasar pentingnya mengubah ragam orientasi 
kebijakan agraria dan lingkungan yang lebih hijau: green economy, green 
transportation, green plantation, green minning, green life, dst. Ragam agenda hijau 
lainnya juga semakin latah muncul menjadi pelengkap baik dalam bentuk 
konservasi, lingkungan, biodeversity,  maupun eko wisata. Namun dalam 
praktiknya, mazhab pengetahuan tentang serba green juga masih dipandu oleh 
kepentingan pasar dan modal dalam watak pertumbuhan ekonomi dan 
neoleberalisme.  Kasus kebijakan Kawasan Srategis Pariwisata Nasional (KSPN) 
dapat menjadi contoh aktualnya. Atas nama membuat “10 Bali Baru” di Indonesia 
pembangunan destinasi wisata dikebut wujudkan.  Dengan mantra dasar bahwa 
ekowisata hanya bisa diwujudkan jika persoalan aksesibilitas dipenuhi. Maka 
yang terjadi atas nama pembangunan ekowisata yang dominan justru 
pembangunan infrastruktur. Beragam tata ruang tradisonal masyarakat (adat dan 
lokal lainnya), pengetahuan dan kearifan lokal, ekonomi produktif rakyat 
diabaikan, hak-hak dasar rakyat (laki-laki dan perempuan) dan akses atas tanah 
dan sumber agraria dilanggar. Akibatnya, ruang hidup rakyat yang telah berumur 
lama dipegang dan terbukti tangguh melayani kehidupan sosial-ekonomi mereka 
rusak sebagian tercemar.  Hasil kajian Ekowisata di Danau Toba, Bromo Tengger 
Semeru (BTS), Wakatobi dan Kepualuan Seribu menunjukkan bagaimana 
pengabaian ruang hidup rakyat dan ancaman kerusakannya (Sains, 2017). Inilah 
yang disebut sebagai green grabbing (perampasan sumber agraria dengan isu 
konservasi dan lingkungan). 
 
Bentuk-bentuk green grabbing lainnya juga dijumpai dalam proyek REDD+, 
restorasi ekosistem, konservasi pulau-pulau kecil,  reklamasi teluk dan pantai, dan 
ragam bentuk green ekonomi lainnya. Mazhab pemikiran yang bersifat shadow 
green lebih dominan menjdi domain kebijakan negara dibanding pemikiran yang 
bersifat deep green. Catatan pentingnya adalah proyek-proyek atas nama ekologi 
tidak otomastis netral dari kepentingan ekonomi-politik.  Tergantung mazhab 
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pengetahuan mana dan berpihak kemana pengetahuan dan proyeknya hendak 
diabdikan? Sayangnya, kelompok terlemah di pedesaan (baik Perempuan dan 
Laki-laki) dan ruang hidupnya belum menjadi pertimbangan utama.     
 
Secara umum pola perampasan lahan rakyat diteruskan dan bahkan terus 
berkembang dengan berbagai modus baru. Kebijakan populis pengakuan hak 
rakyat maupun akses masyarakat terhadap sumber daya alam, hanya digunakan 
sebagai cara untuk lebih jauh membatasi sekaligus merampas peluang 
masyarakat untuk memperkuat basis haknya. 

Dalam banyak hal kebijakan populis tersebut hadir ‘seolah’ sebagai terobosan, 
akan tetapi yang dikesampingkan justru norma-norma undang-undang yang 
menjadi safeguard bagi perlindungan hak masyarakat, sebagai misal, pantai 
sebagai ruang publik justru dikesampingkan dengan tujuan reklamasi. 
Pembatasan penguasaan komersil untuk pulau kecil justru diafirmasi. Hal ini 
dimungkinkan karena karakter regulasi yang ada sendiri sangat minim untuk 
mengatur secara substansi keadilan.  

 
Pelanjutan agenda dengan model land grabbing dan green grabbing dengan 
beragam modus-modus kebijakan pembangunanismenya di beragam sektoral: 
Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan juga telah menjadi sebab 
meningkatnya konflik agraria struktural, hilangnya akses rakyat atas sumber 
agrarianya, dan menyebabkan masyarakat adat dan lokal lainnya (baik laki-laki 
dan perempuan) tereksklusi dari ruang hidup mereka sendiri (Inkuiri Nasional 
Komnas Ham, 2016-2017).  Akibat terjauhnya di pedesaan adalah meningkatnya 
proses de-peasaninasi, de-ruralisasi dan de-agrarianisasi. Petani dan masyarakat 
pedesaan (laki-laki dan perempuan) semakin banyak terlempar dari pedesaan 
dan ruang hidupnya sendiri. Bertarung menjadi buruh di kota-kota besar dan 
sebagian di luar negeri menjadi TKI. Pemburukan krisis sosial ekologis yang 
ditandai dengan meningkatnya: (1) ketimpangan struktural agraria, (2) konflik 
agraria struktural, (3) krisis lingkungan juga semakin dirasakan. Merujuk data 
INFID dan Oxfam (2017) misalnya, 10 orang terkaya di Indonesia kekayaannya 
setara dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia. Data Bank Dunia (2016) 
menujukkan 1 orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 50% lebih aset 
kekayaan di Indonesia.  Data BPN (2010) juga dapat menjadi penjelas lainnya, 56 
% aset nasional, 70% lebih beruba tanah, dikuasai oleh 0, 02% rakyat Indonesia.       
 
Di sisi lain, pelanjutan perampasan tanah skala luas (land grabbing) juga terus 
meningkat. Proyek besar Master Plan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI) yang lahir  di era SBY- Boediono, dilanjutkan di era Jokowi- JK 
dengan lebih massif (dan masuk dalam RPJMN), meski telah dihilangkan judul 
besarnya. Watak pembangunan atas nama infrastruktur makin kencang 
dipercepat. Sayangnya hak kelola rakyat diabaikan. Kasus pembangunan badara 
di Sukamulya Majalengka (Jawa Barat), Kulon Progo (DIY Yogyakarta) yang 
menggusur sawah dan ekonomi produktif petani dapat menjadi contoh aktualnya.  
Mega proyek Merauke Integrated Food Energy Astate (MIFEE) yang hendak 
menebang hutan rakyat Papua seluas 1, 2 juta Ha, juga tetap dilanjutkan, meski 
telah ditunjukkan ragam dampak (sosial-ekonomi dan ekologi) serta pelanggaran 
hak dasar rakyat, adat dan lokal lainnya. Atas nama peningkatan produksi eksport 
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semen, pegunungan Kendeng di Jawa Tengah yang berciri gunung karst, dan 
menjadi sandaran masyarakat di 4 kabupaten di sekitarnya  hendak dibongkar, 
meski telah diyakinkan oleh ragam pihak, bahwa secara sosial-ekonomi dan 
ekologis merugikan rakyat dalam jangka panjang, tetap saja hingga kini hendak 
dilanjutkan. 
 
Wajah perampasan lahan berkembang tidak hanya lintas sektor tetapi juga 
dilakukan secara berlapis-lapis, lintas struktur hukum dan ekonomi sumber daya 
alam. Lapisan perampasan tersebut tidak hanya terjadi di lahan, tetapi juga di tata 
niaganya. Sebagai misal, subsidi bagi kegiatan ekstraktif akhirnya lebih banyak 
diberikan kepada pelaku usaha skala besar, sehingga tidak hanya mempersempit 
ruang dan gerak masyarakat, tetapi juga semakin meningkatkan kesenjangan 
antara masyarakat kecil dengan kepentingan korporasi skala besar.  Di tengah 
beragam krisis sosial-ekologis berikut ketimpangan struktural dan dampak 
multidimensinya bagi rakyat lokal/adat dan kelompok terlemah di pedesaan 
(laki-laki dan perempuan) belum terjadi perubahan signifikan dari kebijakan 
negara. Baik di level paradigamatik dalam politik sumberdaya alam dan agraria, 
watak birokrasi hingga praktik laku empiriknya. Kasus di wilayah kehutanan 
misalnya, masih dominannya warisan paradigma scientific forestry abad ke 19, 
masih mendudukkan hutan sebagai “milik negara” dan dianggap wilayah tak 
berpenghuni. Tak heran, jika manusia masih dianggap ancaman bagi hutan dan 
alam.  Bahkan dengan berbagai upaya pembenahan kebijakan, gap di tingkat tapak 
belum banyak bisa diatasi. 

Dalam perkembangannya, latar belakang berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi 
khususnya pada Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 dan 35/PUU-X/2012 telah 
memberikan peletakan dasar untuk memperkuat hak masyarakat dan 
legitimasinya terhadap kawasan hutan dan sumber daya hutan. Melalui Putusan 
MK 35/2012, masyarakat adat ditempatkan sebagai entitas hukum yang setara 
untuk memangku hak dan kewajiban dalam rangka mengelola dan mengakses 
sumber daya hutan. Pembenahan demi pembenahan berusaha dikawal termasuk 
misalnya melalui terbitnya Peraturan Bersama 4 Menteri PB.3/Menhut-II/2014 
dengan tujuan menjadi jalan keluar bagi penyelesaian administrasi hak 
masyarakat di dalam kawasan hutan. Kemudian, melalui dorongan Nota 
Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga, Kementerian Kehutanan 
juga sepakat untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan. Dikawal oleh masyarakat sipil, 
perubahan peraturan tersebut diharapkan menjadi wadah penyelesaian bagi  
pembenahan persoalan tenurial kehutanan. Di sisi lain, berbagai regulasi yang 
disusun baik itu di dalam Kementerian Kehutanan sendiri maupun dengan 
kementerian lain masih memiliki ruang lingkup dan definisi yang berbeda terkait 
dengan elemen-elemen untuk memperkuat tenurial hutan masyarakat, salah 
satunya yang terkait dengan administrasi pengakuan hak masyarakat (Safitri dan 
Nagara, 2015).  
 
Meski telah ada inisiatif baik untk mendukung pengakuan hak kelola rakyat di 
wilayah sektor kehutan, namun political will saja tidaklah cukup, sebab persoalan 
besar keduanya adalah pada praktik nyata. Kasus  Putusan MK 35/PUU- X/2012, 
misalnya, yang telah mengakui hutan adat, hingga kini belum dapat 
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diimplemantasikan, 13 kasus konflik Masyarakat Adat yang telah 
direkomendasikan Komnas HAM dan Masyarakat Sipil untuk diselesaiakan juga 
belum menjadi prioritas. Dua kasus ini hanyalah sebagian contoh sejenis yang 
masih digantung dan belum implementatif meski jelas untuk kepentingan rakyat 
dan penyelamatan ekologis. Lahirnya agenda Reforma Agraria (RA) dan 
Perhutanan Sosial (PS) sebagai bagian dari agenda NAWACITA masih menyisakan 
catatan kritis, khususnya dalam soal masih absenya spirit restrukturasi atas 
beragam ketimpangan struktural dan gugataan pada hulu paradigmatik dari 
politik kebijakan sumberdaya alam. Tak heran jika yang adalah lebih dominan 
watak legalitas aset (sertifikasi tanah) dan pemberian hak kelola hutan.  
 
Sebagai tambahan, bahwa persoalan kelembagaan hingga kini tidak banyak 
berubah, bahkan upaya terobosan yang mampu melintasi ego-sektoral 
kementerian dan lembaga justru dilemahkan. Sehingga persoalan ego sektoral 
masih belum berubah.  Jalan tengah untuk menghubungkan kepentingan lintas 
sektoral – yaitu kepentingan lingkungan hidup maupun alokasi ruang justru 
dilemahkan dengan dilesapkan ke dalam sektor. Kementerian Lingkungan Hidup 
dengan segala instrumen pengelolaan lingkungan kalah bersaing dengan 
kepentingan komodifikasi sumber daya hutan, sementara pola alokasi ruang 
dalam kepentingan lintas sektor justru hanya menjadi persoalan pendaftaran 
tanah. Penggabungan di antaranya tidak memfasilitasi, namun memperkuat 
legitimasi terhadap posisi dominan masing-masing. 
 
Sulit nampaknya berharap perubahan ketimpangan struktural akibat gurita 
kekuataan korporasi nasional dan multi nasional di beragam sektor penting aset 
kekayaan bangsa seperti; pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang masih 
mewaris sejak era kolonial hingga sekarang. Pemberian hak kelola rakyat atas 
sumberdaya hutan juga tidak menggugat paradigma dominan dalam kebijakan 
kehutanan yakni: Hutan Negara dan Hak Milik Negara yang juga menjadi mandat 
utama dari Konferensi Tenurial Lombok 2011 lalu. Pertanyaannya, lalu isu populis 
kerakyatan atas nama Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, Membangun dari 
Pinggir, Revolusi Mental dan NAWACITA sebenarnya menjawab masalahnya 
siapa? Dan untuk membongkar matarantai masalah stuktural yang mana? 
Bukannya, jika sesuatu kebijakan dan program  dengan niat baik, tapi praktiknya 
tidak menjadi solusi, pada dasarnya ia adalah bagian dari masalah itu sendiri.     
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IV.  Pokok-pokok Masalah Utama 
 
Bab ini berisi diuraikan dari hasil putaran lima kali diskusi terbatas sebagaimana 
dijelaskan di bab I kemudian dianalisa dan kontekstualisasikan lebih lanjut. 
Beberapa topik pokok yang menjadi bahasan utama terkait masalah tenurial di 
Indonesia dari hasil diskusi terbatas tersebut adalah: 
 
1. Persoalan agraria di Indonesia bersifat historis, berakar pada watak 

kebijakan negara yang masih bermazhab neoliberal yang pro pasar 

Pasca reformasi, secara politik menjadi peluang  dan memiiki pengaruh banyak 
bagi terbukanya keran demokrasi. Masyarakat yang terbungkam selama 32 tahun 
oleh rezim otoriter, kini mempunyai kebebasan berbicara dan berekspresi. Meski 
demikian, secara ekonomi kondisi yang menimpa rakyat Indonesia tidak banyak 
berubah. Ini terjadi karena kebijakan pemerintah sampai sejauh ini hanya 
mementingkan pertumbuhan makro ekonomi Nasional dengan memberi peran 
sebesar-besarnya pada modal besar, dan meminggirkan rakyat. Hal ini dibuktikan 
dari beragam bentuk kebijakan SDA yang lebih memberikan peluang pada 
investasi sebagai pemegang kelola kehutanan. Juga disebabkan oleh paradigma 
pengambil kebijakan yang melulu melihat hutan secara ekonomis semata. 
Ukuran-ukuran normatif berdasarkan TAP MPR IX/2001, sebagaimana yang 
dikaji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017, memperlihatkan 
dominasi karakter kepastian hukum ketimbang keadilan sosial maupun 
keberlanjutan (KPK, 2017). 
 

2. Masalah Tenurial Indonesia; Melampaui sektoralisme kehutanan.  

Membaca ulang peta persoalan tenurial di Indonesia pasca Konferensi Tenurial 
Lombok 2011, tak cukup lagi hanya dibatasi sektoral, mesti mampu melampaui 
sektor kehutanan. Konteks politik disusunnya “Naskah Tenurial Lombok 2011” 
merupakan bagian dari perlunya roadmap gerakan sosial yang fokus dalam soal 
tenurial, khususnya kehutanan. Sebab secara politik selama ini gerakan sosial 
tenurial banyak berjalan sendiri-sendiri, meski punya agenda sejenis. Naskah 
tenurial lombok 2011 disusun karena tantangan sektoral kehutanan yang 
dianggap paling penting saat itu. Khususnya domain “hutan negara” yang jika 
ditelusuri berakar pada warisan “Scientific Foresty” abad 19 yang bersumber dari 
sarjana kehutanan Jerman. Warisan pengetahuan era Kolonial ini dianggap masih 
dominan mengatur pengelolaan hutan di Indonesia. Sektor Kehutanan dianggap 
penting sebab merupakan wilayah konflik agraria terbanyak saat itu. Meskipun 
sektor lain berupa pertambangan dan perkebunan juga tidak kalah penting. 
Namun, Tenurial Lombok 2011 dianggap penting karena ada keinginan para 
aktivis agraria dan lingkungan untuk membuat prioritas agenda bersama, dengan 
mendudukkan sektor kehutanan sebagai prioritas awal. 

Pada saat itu yang dilakukan CSO adalah mendorong desa-desa yang masuk 
kawasan hutan untuk menjadi model penyelesaian konflik, dengan mengajukan 
10 desa sebagai “Desa Model” bagaimana menyelesaikan konflik diantara sekian 
banyak konflik di 31 ribu desa di Indonesia. KPA misalnya, mengusulkan dua desa 
yaitu desa Sinyerang, Jambi dan desa Kalijaya, Ciamis. Masing-masing ada yang 
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berhadapan dengan Hutan Tanaman Industri  dan Perhutani. Setelah diusulkan 10 
desa tersebut dan ditetapkan, lalu diserahkan ke Tim Tenurial, namun sayangnya, 
hingga sekarang tidak ada kelanjutan dan berhenti di tengah jalan. Kemandekan 
ini disebabkan politik nasional di Kementerian Kehutanan itu sendiri. Kelemahan 
lainnya disebabkan oleh tidak terkordinasinya lembaga pengusungnya dalam 
program kerja bersama. Mereka sibuk sendiri-sendiri, walau sudah dibuat 
bersama roadmap, namun program-programnya tidak ada yang terealisasi kecuali 
mengusulkan desa Model tersebut.  
 
3. Sinyal “kesempatan politik” advokasi kebijakan tenurial yang makin 

terbuka. 

Salah satu penanda penting dari keterbukaan politik tersebut adalah banyaknya 
aktivis dan akademisi yang selama ini bekerja di topik kehutanan, agraria dan 
lingkungan masuk di struktur birokrasi di beragam kementerian dan lembaga. 
Khususnya di KLHK, Kemendes dan Kantor Sekretariat Presiden (KSP).  Masuknya 
agenda Reforma Agararia dan 6 agenda Masyarakat adat dalam NAWACITA juga 
menjadi penanda “terakomodirnya” agenda Masyarakat Sipil. Dengan seluruh 
tantangan dan kekurangannya, namun kondisi ini  belum tentu bisa 
memungkinkan menjadi peluang yang lebih terbuka untuk mendorong beragam 
kebijakan dari bawah ke pengambil kebijakan di pusat, jika tidak mampu 
memaknainya dengan tepat. Sehingga menjadi penting untuk merumuskan 
strategi politik baru dalam mendorong advokasi kebijakan di era sekarang ini. 

Selain itu, pencantuman isu-isu penguatan hak masyarakat dalam dokumen resmi 
rencana pembangunan dipandang sebagai komitmen politik yang memberikan 
peluang. Secara spesifik, misalnya, disebutkan perlunya integrasi batas 
administrasi dengan pelaksanaan pendaftaran tanah (Hal 6-61 RPJMN 2015-
2019), Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, 
antara lain melaksanaan peraturan bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN 
tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Hutan; (hal 6-57 RPJMN 2015-
2019), Kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR 
(Hutan Tanaman Rakyat)/HKm (Hutan Kelola Masyarakat)/HD (Hutan Desa), 
Hutan Adat dan HR (Hutan Rakyat) (dari 500.000 ha pada tahun 2014 
menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019) (hal 6-168 RPJMN 2015-2019). 
Meskipun dalam dokumen tersebut berbagai catatan masih ditemukan, 
mengingat sasaran-sasaran yang dicapai masih berupa nilai-nilai kuantitatif yang 
tidak mampu menjelaskan kriteria yang lebih susbtantif terhadap persoalan 
struktural yang utama yaitu ketidakadilan dalam ketimpangan (Muharrom, et.al., 
2014). 

Kondisi terkini lembaga Pemerintah atau Negara terdapat badan-badan baru, 
seperti: KLHK ada penegakan hukum; KSP ada isu adat dan tanah; ATR ada HAK 
komunal IP4T; Komnas HAM ada Inkuiri Nasional masyarakat adat; KPK ada 
GNPSDA dan BRG ada target restorasi. Juga di Menteri Desa ada Pokja Konflik 
Lahan Trans, Hutan milik desa dan Pokja Desa; di Pemda ada Permendagri 52, 
Perda dan Desa Adat; di KADIN ada isu Conflict Resolution Unit, di NGO ada   
beragam peran: advokasi, engagement, di CBO melakukan konsolidasi, penguatan 
kelembagaan, dan di DPR ada pembahasan RUU Pertanahan, Masyarakat Adat, 
Kehutanan dan Kelapa Sawit.   
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Pasca Tenurial Lombok 2011, lahirlah MK 45 (tentang kawasan agar tidak 
ditetapkan secara sewenang-wenang). Lalu munculnya Tim kerja tenure, 
Kemenhut 33/2012, NKB 12 K/L, MK 35 (pengakuan hutan adat), Inpres 2/2013, 
UU Desa dan poin terakhir ini yang akan kita tambahkan: ada Pemerintahan baru 
2014 yang tentunya memberi tantangan  dan kebutuhan strategi baru untk 
meresponnya. Jika tidak, maka kesempatan politik yang tersedia tersebut akan 
menguap sia-sia. 

4. Munculnya modus-modus baru perampasan tanah-air dan ruang hidup 
rakyat. 

Secara umum, modus-modus perampasan tanah- air dan ruang hidup rakyat tidak 
berbeda, namun bentuk dan cara perampasan yang terjadi tidak sama dengan 
keumuman yang terjadi sebelumnya.  Misalnya, soal Green Grabbing melalui 
ekowisata (KSPN),  REDD (+), restorasi ekosistem, reklamasi teluk dan pantai, 
konservasi pulau-pulau kecil, konservasi biodiversity, secara umum sudah ada 
namun 5 tahun terkahir masif terjadi ditumpangi oleh tujuan pembangunan yang 
melekat pada rezim sekarang yaitu pembangunan Infrastruktur. Di sisi lain ada 
persoalan penanganan  kebakaran hutan dan lahan yang terjadi reguler tahunan, 
yang solusinya kadang memakai isu lingkungan dan konservasi namun praktiknya 
juga melakukan perampasan tanah dan hak kelola rakyat. Meski persoalan land 
grabbing juga telah terjadi sebelumnya, namun bentuk land grabing di 6 tahun 
terakhir semakin kuat sebab ditunjang dan didukung dana yang cukup oleh 
pemerintah, misalnya kasus MP3EI dan atau koalisi pemerintah dengan kooporasi 
besar, misalnya kasus MIFEE. Land grabbing yang semkain masif juga terjadi di 
sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit dan kebijakan kehutanan, 
khususnya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor penambangan (khususnya 
batu bara, emas dan Nikel). 

Beragam modus baru perampasan ruang hidup rakyat juga kadang bersifat 
spesifik tergantung kontestasi ekonomi-politik lokal yang berlangsung. Misalnya 
kasus politik pemekaran kabupaten di Kepulauan Aru (Maluku). Demi 
mendapatkan tanah dan sumber agraria yang sedang disengketakan. Korporasi di 
dukung TNI serta politisi yang satu tujuan mengusulan pemekaran kabupaten. 
Politik pemekaran wilayah ini menjadi modus baru dalam usaha menguasai 
sumber-sumber agraria. Apabila terjadi pemekaran, semua legal formal akan 
dapat dengan mudah diatur oleh pemerintahan kabupaten baru, dalam tujuan 
ekspansi kapital dan industri ekstraktif yang lebih penuh. Untungnya,  yang terjadi 
di Aru gagal, kebetulan Kemendagri sedang melakukan moratorium terhadap 
pemekaran-pemekaran kabupaten. Hal sejenis mungkin banyak terjadi di tempat 
lain dalam bentuk dan kontestasi yang berbeda. 
 
Di beberapa kasus konflik tenurial lainnya, sentimenisme agama, golongan politik 
identitas semakin menguat. Bahkan  persoalan identitas (suku, agama, ras dan 
golongan) menjadi komoditi politik dan menjadi legitimasi ekspansi kapital untuk 
penguasaan sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya. Sehingga dalam 
persoalan terkait politik identitas yang marak belakangan ini, tidak bisa dilihat 
imun dari upaya kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar dalam 
pertarungan perebutan sumber agraria. Semakin kuat terlihat kaitkelindan politik 
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identitas dengan ekspansi kapital di banyak kasus di daerah yang memiliki 
kekayaan alam melimpah seperti, Kalimantan dan Papua.  
 
 
5. Masih diabaikannya UUPA No. 5/1960 sebagai “payung hukum” tenurial 

dan agraria 

UUPA No. 5/1960 telah lama diabaikan sebagai bagian dari bagi panduan 
kebijakan agraria di Indonesia, sekarang dan akan datang. Melalui pemahaman 
sejarah kebijakan agraria yang benar maka selanjutnya akan dengan mudah bagi 
pemerintah dan beragam pihak melihat dan mengevaluasi kebijakan tenurial yang 
berlaku sekarang, terutama dirujuk dan selaraskan dengan prinsip-prinsip dalam 
UUPA No. 5/1960. Dari sini dapat dilihat, apakah kebijakan pemerintah terkait 
persoalan tenurial dan agraria berpihak pada rakyat banyak atau justru 
sebaliknya, memunggungi kepentingan rakyat dan menyusun karpet merah bagi 
pasar dan modal. Pembelajaran sejarah menyebutkan bahwa lahirya Indonesia 
Raya, bukan seperti  Inggris Raya, yang harus ditegaskan adalah posisi tanah disini 
bukan milik pemerintah apalagi pemerintah daerah. UUPA menyebutkan bahwa 
tanah yang dimiliki oleh rakyat secara kolektif yang dimintakan oleh negara 
sebagai organisasi yang tinggi untuk rakyat. Yang dimaksud tafsir kerakyatan 
dalam hal ini tanah penguasan negara yakni tanah yang dimaksud itu milik dari, 
oleh dan untuk rakyat. Kedua, rakyat memberi tugas kepada negara dalam 
kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan,  dan pengawasan agar dapat di 
pertanggung jawabkan dan di pergunakan sebesar-besarnya  untuk ke makmuran 
rakyat. 
 
6. Kebijakan dan regulasi tenurial masih terjangkit political of ignorance 

(politik pengabaian). 

Penyusunan beragam kebijakan dan regulasi terkait tenurial dan 
implementasinya wajib bersifat pasrtisipatif dan melibatkan masyarakat secara 
penuh. Dalam implementasi kebijakan dan regulasi, rakyat perlu diajak berbicara 
secara partisipatif dalam menentukan masa depan pembangunan. Partisipasi 
yang dilakukan bukan hanya secara formal, tapi juga substansial yakni dengan 
menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan itu sendiri. 

Pasca tahun 2012, berbagai aturan mengenai pengakuan hak dan keentitasan 
masyarakat satu persatu diterbitkan oleh pemerintah. Permenhut P.44/2012 
dihadirkan sebagai kontra Permenhut P.49/2011 untuk mulai mengakui hak 
masyarakat. Kemudian, Permendagri 52/2014 mencoba memberikan basis 
administrasi bagi pendaftaran dan pengakuan subyek hukum masyarakat hukum 
adat. Di sisi lain, Peraturan Menteria Agraria/BPN Nomor 9 Tahun 2015 juga 
mencoba menerobos kebuntuan bagi administrasi pengakuan hak di dalam 
kawasan hutan – meski dengan dengan dikemas sebagai ‘hak komunal’. 
Belakangan Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan) juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak yang 
memberikan administrasi terhadap entitas individu dan masyarakat hukum adat 
untuk mengelola hutan sebagai bagian dari bentuk penguasaan haknya, bahkan 
mendapatkan insentif. Akan tetapi pelaksanaan birokrasinya tidak berjalan 
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sebagaimana yang diharapkan dengan keberadaan berbagai aturan regulasi 
tersebut. Pendaftaran penguasaan hak masyarakat dalam kawasan hutan tidak 
berjalan meski sudah ada Peraturan Bersama 4 Menteri Nomor: PB.3/Menhut-
II/2014.  

Implementasi kebijakan yang sejalan dengan mandat konstitusi harus dilakukan 
secara serius, yang berarti tidak hanya berhenti diatas kertas. Karena kesalahan 
dalam implementasi kebijakan akan berdampak luas menyangkut hajat hidup 
rakyat. Sebagai contohnya, Implementasi program agraria di Era Jokowi melalui 
TORA dan Perhutanan Sosial yang menjadikan sertifikasi aset sebagai pondasinya. 
Tentu saja ini sangat jauh dari mandat RA yang tugas pokoknya adalah mengatasi 
ketimpangan atas sumber-sumber agraria yang mengandaikan perlunya 
implementasi yang mendasar yang mampu menyelesaikan persoalan 
ketimpangan secara menyeluruh dalam berbagai bidang. 
 
Perjuangan meminta HGU yang dilakukan oleh FWI adalah perjuangan membuka 
informasi publik terkait transparansi kebijakan. Mandat konstitusi menyebutkan 
bahwa informasi publik adalah diterima, dikelola dan dikuasai oleh rakyat, maka 
dari itu apabila rakyat menanyakan terkait informasi tersebut pemerintah harus 
berani terbuka dan transparan. Karena keterbukaan informasi publik terkait data 
tenurial, HGU, dan administrasi tenurial sangat berguna sekali dalam NKB analisis 
kebijakan pembangunan kedepan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dari sini 
kita bisa belajar dari perjuangan membuka informasi publik terkait HGU oleh FWI 
dan Data tenurial kehutanan yang dilakukan oleh KPK-GNSDA untuk 
mengungkap: administrasi pemerintahan yang berjalan selama ini, terutama 
terkait sumber-sumber agraria sangat kacau dan tumpang tindih. 
 
7. Masih belum adanya perubahan kebijakan serius dalam upaya 

menyelesaikan konflik kehutanan dan agraria secara menyeluruh. 
 
Membaca mandat Tenurial Lombok 2011 hingga sekarang di tahun 2017,  dalam 
penyelesaian masalah tenurial kehutanan yang paling menonjol belum 
terselesaikan adalah persoalan konflik tenurial. Beragam rujukan data 
menunjukkan bahwa konflik-konflik agraria semakin parah, baik antara 
masyarakat dan pemerintahan yang mengurusi Kehutanan dan perhutani, dengan 
pertambangan maupun perkebunan.  Belum terihat gerakan yang besar untuk 
membongkar masalah-masalah konflik di kawasan hutan.  Ini bisa menjadi 
pertanyaan besar. Sebab isu tentang kehutanan semakin aktif didiskusikan oleh 
beragam pihak,  namun perubahan sangat sedikit sekali. Meski telah muncul 
usulan masyarakat sipil untuk mendorong tentang KNuPKA, namun hingga 
sekarang belum mendapat respon serius dari pemerintah. Padahal penyelesaian 
yang bersifat sektoral antar K/L terbukti telah gagal, sebab pada dasarnya konflik 
agraria bersifat lintas sektoral.  Sehingga penyelesaian konflik yang konferhensif 
membutuhkan kelembagaan otoritatif  langsung di bawah presiden sehingga 
mampu lintas sektoral.    

8. Masih kuatnya domain “Hutan Negara” dan Hak Milik Negara atas 
kawasan kehutanan dan sumber agraria. 
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Tujuan utama konferensi lombok adalah untuk menggugat domain “hutan negara” 
dan implikasi turunanya. Di sisi lain, konferensi lombok juga menjadi alat koreksi 
atas ragam ketimpangan akibat dari ragam penguasaan dan kepemilikan atas SDA, 
yang nampaknya legal, namun sebenarnya tidak berkeadilan. Dengan kata lain, 
konferensi lombok 2011 memiliki misi utama untuk menggugat klaim bahwa 
hutan adalah wilayah yang tak berpenghuni. Hal ini terjadi karena tiadanya 
pengakuan subjek hukum di dalam kawasan hutan.  Karena itu hasil konferensi 
tenurial lombok 2011, lebih kuat pada satu apsek: hukum (normatif). Hal ini juga 
dikarenakan para perumus dan penulisan naska tenurial lombok 2011 lebh 
banyak sarjana hukum. Karena itu, tujuan Dokumen Tenurial lombok 2011 adalah 
untuk memastikan (1) Adanya subjek hukum dalam kawasan hutan; (2) 
Pengakuan hak kelola rakyat dalam kawasan hutan;  (3)  Pembenahan 
administrasi rangkaian tahap pengukuhan kawasan hutan. Maka, jika tahun 2017 
ini akan dilakukan konferensi lanjutan, maka penting diperiksa ulang apakah 
mandat 2011 tersebut sudah tercapai atau belum? Jika belum, mengapa? 

Penting juga dilihat ulang konteks politik yang hendak dijawab melalui “Dokumen 
Tenurial Lombok 2011” lalu, yaitu  untuk mendorong advokasi kebijakan 
nasional, khususnya di Kementerian Kehutanan dan Presiden untuk 
menyelesaiakan masalah tenurial kehutanan dan lingkungan secara luas yang 
banyak menimbulkan masalah atau konflik di berbagai kawasan hutan, yang 
disebabkan oleh pemerintah yang masih belum tegas memprioritaskan persoalan 
krisis lingkungan khususnya soal tenurial kehutanan.  Nah jika hingga hari ini 
belum terlaksana, apa agenda alternatif yang akan ditawarkan dalam konferensi 
tenurial 2017 nanti? Perlu belajar dari kasus tenurial 2011. 
 
9. Dibutuhkan “tafsir kerakyatan” dalam memahami kebijakan dan regulasi 

tentang tenurial Indonesia. 
 
Penekanan terhadap sejarah dan tonggak-tonggak penting kebijakan Agraria di 
Indonesia harus menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan regulasi tenurial 
kedepan. Apabila aspek-aspek sejarah tonggak penting kebijakan agrarian di 
abaikan, maka yang terjadi yaitu a-historis atau kehilangan pemahaman terhadap 
cita-cita atau mandat konstitusi. Indonesia memiliki perjalanan panjang terkait 
kebijakan agraria dari masa kolonial, kemerdekaan, orde baru dan reformasi saat 
ini.  Dari watak ekonomi politiknya pun berbeda, namun apapun itu kita harus 
memegang secara mendasar cita-cita Indonesia merdeka (tercantum dalam 
pembukaan UUD 1945). Maka sejatinya kebijakan agraria harus berpegang teguh 
pada mandat konstitusi tersebut dan mengarah kesana, yakni pemanfaatan 
sumber-sumber agraria bagi kemakmuran rakyat harus berkeadilan dan 
berkelanjutan (bukan untuk kepentingan atau memperkaya segelintir orang). 
Inilah dasar dari tafsir kerakyatan dalam kebijakan tenurial dan agraria. Yang 
dimaksud tafsir kerakyatan dalam hal ini tanah penguasan negara yakni tanah 
yang dimaksud itu milik dari, oleh dan untuk rakyat. Kedua, rakyat memberi tugas 
kepada negara dalam kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan,  dan 
pengawasan agar dapat di pertanggung jawabkan dan di pergunakan sebesar-
besarnya  untuk ke makmuran rakyat. Dari pemahaman sejarah dan tonggak 
penting tersebut, selanjutnya akan sangat mudah untuk merebut tafsir 
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kerakyatan sebagai landasan konstitusi untuk merumuskan kebijakan dan 
regulasi.  
 
10. Perwujudan keadilan tenurial dan agraria sebagai amanat 

konstitusional.  
 
Sehingga implementasi kebijakan untuk keadilan tenurial mesti sejalan dengan 
mandat konstitusi. Dengan demikian harus dilakukan secara serius, atau bukan 
hanya visi misi diatas kertas. Sebab kebijakan tersebut dampaknya menyangkut 
hajat hidup rakyat. Meski ada sejarah kelam 1965, dimana perjuangan atas nama 
dan demi tanah dan agraria dianggap agenda komunis, hingga puncaknya di era 
Orba.  Namun, justru hal itu adalah hambatan historis yang harus dilewati dan 
terobos dulu. Sebab pada dasarnya keadilan tenurial adalah perwujudan dari 
keadilan agraria yang dirujuk dalam UUPA No. 5/1960 dan berakar dalam 
semangat pembukaan dasar UUD 1945 dan Pasal 33. Keadilan tenurial adalah cita-
cita pendiri bangsa, sebab tujuan kemerdekaan pada hakekatnya adalah 
kemandirian dan kedaulatan atas sumber-sumber agraria untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, salah satu tugas utama dalam 
perjuangan agraria adalah medelegitimasi stigma perjuangan agraria adalah 
komunis dan sosialis. Inilah bagian penting dari upaya agraria dan tenurial literacy 
(melek agraria dan tenurial). 
 
11. Hak akses informasi publik data tenurial dan Agraria 
 
Masalah Pentingnya keterbukaan informasi publik terkait data-data tenurial, 
HGU, dan administrasi persoalan agraria penting dalam rangka advokasi dan 
analisis kebijakan tenurial dan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. 
Perjuangan meminta HGU yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) 
adalah perjuangan membuka informasi publik terkait transparansi kebijakan. 
Mandat konstitusi menyebutkan bahwa informasi publik adalah diterima, dikelola 
dan dikuasai oleh rakyat, maka dari itu apabila rakyat menanyakan terkait 
informasi tersebut, pemerintah harus berani terbuka dan transparan. Walau FWI 
sudah memenangkan gugatan kepada ATR/BPN di Mahkamah Agung, tetapi 
faktanya dilapangan ATR/BPN tidak mematuhi keputusan Mahkamah Agung 
tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kredibelitas pemerintah atas transparansi 
publik belum dimiliki. Belajar dari perjuangan membuka Informasi Publik terkait 
HGU oleh FWI dan data tenurial kehutanan yang dilakukan oleh KPK-GNSDA dapat 
disimpulkan refleksi yakni: (1) Administrasi pemerintahan yang berjalan selama 
ini dalam tertib administrasi yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria 
sangat kacau dan tumpang tindih. (2) Pemerintah memiliki data, namun dalam 
kaitannya dengan kebijakan pembangunan pemerintah tidak mau mengolahnya 
dan menjadikannya pijakan dalam pelaksanaan kebijakan. (3) Ego sektoral sangat 
ditemukan di pemerintah, pada saat terjadi konflik terkait data tenurial yang 
sering terjadi pihak-pihak dari pemerintah saling melempar. Siapa yang 
berwenang? Siapa yang bertanggung jawab?  
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12.  Perspektif gender dalam persoalan tenurial dan sumberdaya alam. 
 

Menjadi satu kewajiban untuk meletakkan perspektif gender dalam persoalan 
tenurial dan sumberdaya alam lainnya.  Sebab selama ini membahas persoalan 
tenurial dan agraria ternyata belum otomatis menyertakan perspektif gender di 
dalamnya. Padahal persoalan ekologis sangat dengan kaitannya dngan persoalan 
keadilan gender.  Ragam krisis sosial-ekologis di pedesaan pada umumnya yang 
terdampak langsung adalah kelompok perempuan dan anak-anak. Sebab 
umumnya perempuan memiliki hubungan-hubungan spesifik dengan sumber 
agraria, misalnya: air. Yang hubungan spesifik itu tidak dijumpai pada laki-laki. 
Pun demikian, akibat-akibat yang diterima olek kelompok perempuan, seringkali 
tak juga dijumpai pada laki-laki. Dalam banyak kasus dampak konflik agraria dan 
beragam krisis sosial-ekologis berakibat spesifik kepada kelompok perempuan. 
Misalnya: Beban ganda perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, 
pemerkosaan, kerusakan alat reporduksi, stigmatisasi pejoratif , dst.  Di sisi lain, 
dalam hubungan spesifik dengan alam melahirkan beragam pengetahuan dan 
ketrampilan khusus. Sehingga akibat dari industri ekstraktif sumberdaya alam 
(pertambangan, perkebunan, dan kehutanan) perampasan tanah dan air yang 
menghilangkan sumber-sumber produktif rakyat, pada dasarnya juga 
menghilangkan akses utama kelompok perempuan atas ruang hidupnya. Dalam 
kasus di banyak masyarakat adat misalnya; kelompok perempuan umumnya 
adalah penjaga pengetahuan tentang pangan, obat-obatan tradisional, perawatan 
anak, kalender musim, hingga soal ritual-ritual adat khusus. Tentu saja, 
mendefinisikan posisi dan peran perempuan tidak dalam “glorifikasi dan 
romantisme”. Sebab, pada dasarnya secara sosiologis perempuan sebagai entitas 
sosial bersifat multi-face dan terklasifikasi dalam stratifikasi sosial sebagaimana 
laki-laki. Namun demikian, sulit mewujudkan keadilan agraria tanpa mewajibkan 
cita-cita keadilan gender.  
 
13. Melampaui perspektif tenurial “bias” darat 

 
Perspektif tenurial yang dominan sejak konferensi tenurial 2011 terlihat bias 
darat. Sehingga perlu dipertimbangkan perhatian serius untuk melengkapi 
perspektif di wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.  Pengabaian 
perspektif kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil ini bukan hanya menjadi 
persoalan di level pemahaman namun juga berimplikasi jauh ke soal kebijakan  
dan regulasi serta praktik di masyarakat. Dalam pembahasan konflik-konflik 
agraria di daerah, khususnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung 
kurang santer terdengar dan menjadi perhatian dalam penyelesaiannya oleh 
pemerintah nasional. Hal ini terjadi terkait pengaruh politik lokal atas ekspansi 
gerak kapitalisme yang berskandal dengan pengusaha-pengusaha lokal dan 
birokrat lokal. Konflik Agraria dan persoalan Ekologi di Kabupaten Aru, misalnya, 
sejak tahun 1991 dimulai dari Masuknya Angkatan Laut yang tiba-tiba datang dan 
mengkapling-kapling lahan masyarakat secara sepihak. Selanjutnya semakin 
memuncak keruwetannya hingga saat ini atas masuknya PT. Menara Group yang 
mengklaim telah mensertifikasi tanah di Aru seluas 689 Ha. Kasus di Aru adalah 
salah satu dari banyak masalah tenurial di wlayah pesisir dan kelautan yang 
belum menjadi  arus utama. Padahal wilayah kelauatan dan pesisir tak kalah 
kronis dan kompleks, dalam hal ketimpangan struktur agraria. Sebab penguasaan 
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di wilayah laut dan pesisir juga belum banyak disediakan undang-undang dan 
peraturan lainnya yang terkait dengan kedaualatan agraria dibandingkan di 
wilayah pertanahan dan kehutanan misalnya. Namun demikian, mengingat 
bangsa ini adalah berbudaya maritim, maka seharusnya untuk memperoritaskan 
penyelesaian persoalan tenurial di wilayah kelautan dan pesisir.  
 
 

V.  Refleksi dan Rekomendasi 
 
Refleksi 
 
Berdasarakan uraian dinamika dan perubahan berikut isu-isu baru masalah 
tenurial pasca hasil konferensi tenurial 2011 di atas, maka  secara prinsip 
Konferensi tenurial 2017, mesti diposisikan sebagai momen evaluatif atas 
“Dokumen Tenurial Lombok 2011”. Keragaman perubahan di beragam level 
global, nasional dan lokal yang menjadi konteks baru yang ditantang melahirkan 
turunan masalah yang berbeda berikut dampak-dampak sosial-ekonomi dan 
ekologis yang berbeda. Maka, keniscayaan untuk menyusun sikap, respon dan 
stategi baru dalam menjawab perubahan dan tantangan itu. 
 
Dengan dasar tersebut, konferensi Tenurial 2017 yang hendak dilakukan menjadi 
penting sekurang-kurangnya karena dua hal: Pertama, untuk melakukan update 
dan evaluasi atas dokumen serta capaian gerakan sosial yang mendukung 
konferensi tersebut (sejak 2011 hingga sekarang). Kedua, untuk melihat ulang 
bagaimana relevansi dan kontekstualisasi gagasan, strategi, masalah dan 
tantangan baru dalam persoalan tenurial di Indonesia. Sehingga peta dasar ini 
nantinya dapat menjadi representasi atas kondisi objektif dari upaya-upaya 
strategis dan bentuk advokasi kebijakan yang tepat dan selaras bagi gerakan 
sosial dan multi pihak yang memiliki concern dalam persoalan tenurial dan agraria 
di Indonesia.   
 
Dalam pengalaman proses mendorong rekomendasi hasil tenurial Lombok 2011, 
pelajaran pentingya adalah pemetaan dan pemahaman yang baik tentang aktor 
penentu kebijakan yang berubah-ubah. Dalam banyak kasus pergantian orang 
dalam formasi politik tententu berakibat berubah, bahkan kadang kesepakataan-
kesepakatan dan penyelesaian masalah yang sudah maju, menjadi mundur 
bahkan menjadi nol kembali hanya karena pergantian orang (pejabat).  
 
Di beberapa kasus, keterlibatan akademisi berperan sebagai pembenar 
(legitimasi) dari perusahaan, korporasi dan proyek yang merusak lingkungan dan 
memarjinalkan rakyat dari ruang hidupnya. Namun masih sedikit kelompok yang 
bersedia untuk bertarung di tingkat hulu. Melakukan argumen tanding dan 
melakukan delegitimasi akademik dari pengetahuan yang dijadikan topeng 
pembanguan dan industri ektraktif sumberdaya alam.  Hal sejenis juga termasuk 
dalam soal pertarungan konsep dan teori tentang kelompok sosial tertentu, 
misalanya identitas masyarakat adat.  Pendefinisian masyarakat berbeda-beda 
bukan hanya milik masyarakat hukum adat sendiri, karena pejabat pemerintah 
juga membajak istilah tersebut untuk digunakan atas kepentingan mereka sendiri.  
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Pembajakan konsep dan kategorisasi ini belum banyak di ungkap dan masuk 
menjadi modus baru. Begitu juga perusahaan melakukan hal yang sama dalam 
kepentingan ekspansi kapital untuk industri. Dengan melakukan hal demikian 
mereka semakin mudah dalam mengambil klaim hak atas tanah atas dasar 
tersebut.   
 
Dalam konteks autokritik atas peran dan posisi gerakan sosial dan peran CSO 
penting untuk dilihat ulang. Khususnya, pada soal upaya mengembalikan 
kekuatan perubahan pada masyarakat sendiri. Sudah terlalu lama rakyat 
bergantung pada “pendampingnya”. Gerakan sosial seringkali memberikan paket 
lengkap” cara melawan. Sehingga masyarakat tinggal melakukan. Diam-diam 
gerakan sosial dan CSO menjadi konsultan gratis untuk gerakan rakyat. Sebab 
masyarakat merasa kurang lengkap dan tidak lagi percaya dengan “kekuatannya 
sendiri”.  Penting auto-kritik ini terus dilakukan agar, gerakan rakyat mampu 
menumbuhkan “tenaga dalam” yang mereka miliki sendiri, dan menyadari 
sepenuhnya bahwa mereka hakikatnya sebagai subjek pelaku perubahan atas 
nasib mereka sendiri. Dan para pendamping (Masyarakat Sipil) hanyalah “teman 
seperjuangan” yang setara dalam belajar dan bertindak untuk perubahan bersama.   
 
Dalam soal upaya penyelesaian konflik dan dampak-dampak multidimensinya, 
penting untuk memperluas ruang lingkup dampak bukan hanya pada persoalan 
ekonomi politik. Namun juga diperluas pada persoalan hilangnya tradisi, nilai-
nilai, pengetahuan, budaya  bahkan peradaban dari masyarakat setempat. 
Ekspansi perkebunan sawit skala luas, pertambangan dan kehutanan misalnya, 
seringkali disederhanakan pada soal kerugian ekonomi, sehingga 
penyelesaiannya dianggap cukup dengan politik kompensasi. Penyederhaan ini 
sebenarnya mengingkari prinsip dasar bahwa: hubungan manusia dengan tanah 
bukan hanya satu lapisan ekonomi saja, namun berlapis-lapis: sosial, ekonomi, 
politik, teologis dan spiritual.  Takheran jika penyelesaian konflik tidak pernah 
menyeluruh dan hingga ke akarnya. Sebab resolusi yang ditawarkan lebih banyak 
pada persoalan teknokratis dan di permukaan, belum substansial, mendasar dan 
menyeluruh. Prinsipnya, misi keadilan tenurial mesti mampu menyelesaikan 
persoalan konflik agraria struktural secara menyeleuruh. 
 
Dalam konteks kebijakan pembangunan yang belakangan dipakai oleh 
pemerintah Jokowi - JK, dominasi rezim proyek infrastruktur menjadi ciri 
khususnya. Tujuan pembangunan yang dipercepat, dianggap sukses jika syarat 
dasarnya adalah tersedianya infrastruktur. Namun, praktik percepatan 
pembangunan infrastruktur kadang juga menyusup dengan tujuan-tujuan dan 
program yang terkemas dengan isu lingkungan dan konservasi, sehingga  lebih 
mudah di terima masyarakat, ketimbang penyediaan infrastruktur untuk 
pengangkutan komoditas privat. Kasus kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional (KSPN) yang memakai kemasan ekowisata, pada praktiknya adalah 
topeng bagi pembangunan infrastruktur yang melanjutkan agenda MP3EI dari era 
SBY-JK.  Maka, salah satu tantangan baru dalam konteks advokasi kebijakan 
pembangunan penting untuk memposisikan bahwa kebijakan-kebijakan 
pembangunan sekarang telah berwajah lunak atau dialamiahkan (naturalisasi). 
Sehingga langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan denaturalisasi 
kebijakan pembangunan.  
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Dengan beberapa catatan refleksi di atas, diperlukan beberapa catatan penting 
yang harus dilengkapi dari naskah Tenurial Lombok 2011, diantaranya: 

(1) Keharusan perluasan kajian tenurial dari sektor kehutanan ke persoalan 
multi sektor. Mengingat tantangan dan bentuk masalah tenurial dan rezim 
kebijakan yang ditantang berubah. 

(2) Persoalan tenurial di Indonesia harus dilihat sebagai “residual 
conscequency” dari beragam masalah struktural agraria dari zaman ke 
zaman, sehingga pelacakan masalah tenurial tersebut harus dilacak sejauh 
mungkin secara historis, khususnya hingga sebelum era Kolonial. 

(3) Pasca Naskah Tenurial Lombok 2011 terjadi perubahan formasi ekonomi 
politik global dari state capitalism ke market capitalism yang 
mempengaruhi kebijakan negara. Negara dilucuti kewenangan politiknya 
untuk masuk ke ranah ekonomi. Sehingga banyak kebijakan negara yang 
tidak mampu mengendalikan kebutuhan pasar. Sebaliknya, SDA semakin 
mengalami komodifikasi yang masif. Konteks politik global inilah yang 
mempengaruhi pada kebijakan nasional yang berdampak luas secara 
sosial, ekonomi, politik dan ekologi. 

(4) Beragam model dan modus baru perampasan tanah dan ruang hidup serta 
masalah tenurial lainnya muncul pasca 2011. Isu perubahan iklim memicu 
beragam modus baru kebijakan kehutanan dan SDA yang seolah-olah 
untuk melindungi ligkungan namun sebenarnya hanyalah topeng dari 
perampasan ruang kelola rakyat. Kasus REDD+, Restorasi Ekosistem, 
MIFEE, dan Ekowisata adalah contoh dari modus-modus baru tersebut. 
Persoalan kebakaran hutan dan lahan dan kebijakan infrastruktur yang 
makin masif juga menandai babak baru perampasan tanah dan hak 
tenurial lainnya di Indonesia 5 tahun terkahir.   

(5) Terjadi peningkatan ragam konflik berbasis tenurial dan agraria dalam 
kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain persoalan warisan konflik lama, juga 
muncul konflik baru yang dipicu oleh kebijakan pemerintah Jokowi- JK 
yang lebih banyak pada peningkatan infrastruktur sebagai prioritas 
pembangunan nasional.   

(6) Terdapat beragam kebijakan baru yang “mendukung” perbaikan agenda 
tenurial di Indonesia. Diantaranya: Putusan MK 35/PUU- X/2012, UU Desa 
No. 6/2014, Peraturan Bersama (Perber) 3 Menteri, No.79/2016 untuk 
penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan hutan, hingga rancangan 
Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria, masuknya RUU 
Masyarakat dalam Prolegnas 2017, dan semakin banyaknya dibentuk 
Satgas dan Pokja untuk mendorong kebijakan agraria dan lingkungan.      

(7) Penyelamatan ruang hidup tidak dapat dilakukan hanya dengan 
menggantungkan perjuangan melalui pintu hukum semata. Gerakan sosial 
masyarakat adalah sumber kekuatan utama untuk menyelamatkan ruang 
hidup, perlu mengatur strategi pergerakan dan mengatur nafas panjang 
dalam perjuangan menyelamatkan ruang hidupnya.  

(8) Persoalan Agraria dan Ruang hidup di masyarakat yang terjadi bukan 
semata karena persoalan legal formal saja, tapi persoalan mendasar yakni 
terkait perihal legal non legitimate. Aturan-aturan hukum dan standarisasi 
kewajiban yang harus dipenuhi terkait legal formal sangat mudah di buat 
dan dimanipulasi dengan kong kalikong antara birokrat dan pengusaha, 
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tapi yang harus dipahami lebih mendalam adalah apakah aturan hukum 
dan legal formal tersebut di akui dan dilegitimasi masyarakat 
keberadaannya? Hal ini perlu menjadi perhatian terkait penerapan 
kebijakan agraria. 

(9) Salah satu kelemahan dari Lombok Conference  2011 yang menghasilkan 
Dokumen Tenure 2011 adalah kurangnya keterlibatan dari elemen 
gerakan tani dan nelayan. Maka dalam srategi mendorong mandat hasil 
konferensi tenurial 2017 nanti perlu pelibatan lebih luas dengan elemen 
gerakan tani  dan nelayan. 

 
 
Rekomendasi: 
 
Dengan penjelasan latar, proses dan perubahan dinamika politik, ekonomi dan 
ragam masalah tenurial baru yang belum masuk dalam pembahasan tenurial 
lombok 2011 untuk konferensi tenurial 2017 perlu direkomendasikan beberapa 
hal berikut:  
 

1. Memperluas protret masalah tenurial di Indonesia melampaui 
sektoralisme kehutanan dan domain hutan negara. Terjadi perluasan 
masalah tenurial pasca tenurial lombok 2011. Tak cukup lagi memahami 
masalah tenurial hanya di wilayah sektor kehutanan. Sebab tantangan 
kekinian menunjukkan perluasan masalah di multi sektoral sumberdaya 
alam.  
 

2. Mengembalikan khittah masalah tenurial dan agraria sebagai mandat 
konstitusional dengan “tafsir kerakyatan”.  Diperlukan upaya serius 
secara politik untuk meluruskan kembali ragam kebijakan dan regulasi 
terkait masalah tenurial  selaras dengan mandat konstitusional, bukan 
sekedar program dan agenda politik tahunan semata, namun mesti 
dipastikan memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan 
ekologis secara penuh. 

 
3. Pemutakhiran masalah tenurial dan modus baru perampasan ruang 

hidup rakyat. Perlunya memahami lebih utuh beragam modus-modus 
baru perampasan tanah-air dan ruang hidup rakyat sebagai bentuk 
masalah baru tenurial di Indonesia.  Ragam modus – modus baru ini 
membutuhkan cara baca, metode, pemahaman dan strategi yang berbeda 
untuk meresponnya. 

 
4. Pewajiban kelengkapan perspektif gender dalam memahami 

masalah tenurial. Pemahaman tentang masalah tenurial dan sumberdaya 
alam masih belum terlihat jelas soal perspektif keadilan gender. Padahal 
akan sulit diterima upaya dan cita-cita mewujudkan keadilan tenurial dan 
agraria tanpa menyeiringkan tujuan keadialan gender di dalamnya.  

   
5. Pengembangan perspektif tenurial yang melampaui “bias darat”. 

Persoalan tenurial semakin berkembang tak hanya di darat saja, masalah 
di wilayah pesisir, kelauatan dan pulau-pulau kecil juga makin parah 
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terjadi. Sehingga penting pengkayaan perspektif tenurial yang juga mampu 
memahami masalah di ragam lanskap ekologis. 

  
6. Melampaui perspektif “teknokratisasi masalah”. Persoalan tenurial 

bukan soal teknokratis dan birokratisasi semata. Praktiknya banyak 
masalah tenurial yang tersimpul dalam persoalan “legal non legitimed”. 
Sehingga diperlukan upaya peyelesaian masalah tenurial yang tidak dalam 
kerangka penyederhanaan masalah, namun juga mampu mendongkrak 
kekuatan dari bawah (rakyat)  agar tetap selaras dengan prinsip 
penghormatan kemanusiaan dan keadilan sosial-ekologis.  

 
  

7. Perubahan paradigmatik tenurial dan sumberdaya alam yang lebih 
berkeadilan sosial-ekologis. Semakin tidak mungkin pemahaman 
masalah-masalah tenurial kekinian di Indonesia difahami dengan gugus 
pikir lama yang diwarisakan dari era Kolonial. Tidak hanya di sektor 
kehutanan, di banyak persoalan tenurial lainnya, alam dan isinya masih 
dilihat hanya sebagai aset ekonomi semata bukan bagian penting dalam 
mata rantai ekosistem, bersama manusia dan hewan. Tak heran jika 
kerusakan dan krisis sosial-ekologis tak akan bisa diatasi secara mendasar 
jika tak ada perubahan mendasar dalam soal paradigma pengetahuannya. 
Sesat pikir, umumnya sesat tindak.   

 
8. Melampaui generalisasi masalah krisis sosial-ekologis yang beragam. 

Diperlukan pemahaman yang lebih  terbuka dan beragam untuk 
memahamai akar, sebab, dampak dan pelestari dari krisis sosial ekologis 
(ketimpangan struktural, Konflik agraria dan kerusakan lingkungan). 
Generalisasi masalah ini akan melahirkan jawaban yang seragam. Jika ini 
yang terjadi, maka sulit berharap penyelesaian masalah krisis sosial-
ekologis ini dapat tepat dan jitu. 

 
 


