
Hasil-hasil Lokakarya Nasional

MEMBANGUN STRATEGI KERJASAMA MASYARAKAT SIPIL

UNTUK PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN WILAYAH ADAT

DAN WILAYAH KELOLA RAKYAT 2015-2019

Jakarta, 30-31 Maret 2015

Epistema Institute-HuMa-Eknas Walhi

H
u

ta
n

d
a
n

L
a
h

a
n

u
n

tu
k

R
a
k
y
a
t



2

Sumber: Presentasi KLHK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan target

alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat. Penetapan target itu adalah
sebuah lompatan besar, meski mengalami pengurangan dari rencana 40 juta hektar yang
disebutkan sebelumnya dalam Rancangan Awal RPJMN.

Menanggapi hal tersebut, kelompok masyarakat sipil yang telah lama bekerja untuk agenda
perluasan wilayah kelola rakyat dan pengakuan wilayah adat berkumpul pada 30-31 Maret 2015
dalam sebuah lokakarya untuk merumuskan strategi bersama. Strategi dimaksud bertujuan untuk
memperkuat pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat dan wilayah adat dalam lima
tahun ke depan (2015-2019). Secara khusus, Lokakarya ini melakukan penilaian singkat mengenai
posisi terkini dari upaya advokasi penguatan hak masyarakat adat dan lokal di tingkat nasional dan
daerah, menyusun strategi bersama untuk perluasan pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola
rakyat dan menyepakati kerja sama melaksanakan pertemuan nasional yang mempertemukan
pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan daerah untuk pengakuan wilayah adat
dan wilayah kelola rakyat.

Dibagi ke dalam dua kelompok isu yakni pengakuan pada wilayah adat dan wilayah kelola rakyat,

peserta lokakarya mendiskusikan beberapa hal dalam advokasi sebagai berikut:

1. Lokus advokasi yang berhasil diidentifikasi dalam Lokakarya ini ada pada 19 provinsi, 43
kabupaten dan 104 komunitas.

2. Luas wilayah komunitas yang diingat peserta meliputi 1,3 juta hektar. Namun, diyakini luas ini
lebih besar dari angka tersebut mengingat banyak data yang masih belum dimasukkan.
Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memverifikasi 2,2, juta
hektar wilayah adat yang tumpang-tindih dengan kawasan hutan. Sebagiannya berada di hutan
konservasi dan hutan lindung.

3. Terdapat berbagai bentuk pengakuan yang diperoleh masyarakat, mulai peraturan desa/
kampung, kesepakatan, komitmen politik (visi-misi kepala daerah), keputusan kepala daerah,
peraturan daerah (perda) dan izin-izin perhutanan sosial.

4. Beberapa usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk pengakuan masyarakat hukum
adat/wilayah adat sudah masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Penyusunan
naskah akademik yang melibatkan masyarakat sedang dilakukan di beberapa tempat.

5. Meskipun demikian, masih ada produk hukum daerah yang tidak memuaskan masyarakat dan
kelompok masyarakat sipil seperti halnya regulasi yang terlalu mengedepankan pembentukan
kelembagaan adat secara struktural. Implementasi beberapa Perda juga ada yang terkendala
masalah kompetisi politik di tingkat daerah.

6. Di tingkat nasional sudah ada beberapa regulasi nasional yang dapat menjadi dasar pengakuan
(sejumlah Undang-undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Agraria,
Peraturan Bersama Menteri) dan inisiatif kebijakan seperti Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Rancangan Peraturan
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Pra pengakuan:

 Membentuk gerakan nasional ‘menagih janji’ 12,7 juta hektar kepada Presiden dengan
menunjukkan titik-titik wilayah kelola rakyat/adat.

 Membangun sistem pendataan wilayah kelola/adat.

 Pengawalan yang intensif pada inisiatif kebijakan nasional yang mendukung seperti gagasan
membentuk RPP pembangunan partisipatif, Ranpermen Agraria mengenai pengakuan tanah
komunal, Ranperpres/Inpres percepatan pelaksanaan perhutanan sosial.

 Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat dan wilayah adat perlu diteruskan dan
disampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera disahkan.

 Membangun kesepakatan antar komunitas masyarakat hukum adat yang kuat tentang batas
wilayah adat antar komunitas.

 Pendampingan sosial-ekonomi di tingkat komunitas perlu terus dikuatkan.

 Standarisasi peta partisipatif.

 Analisis kebijakan yang komprehensif menyangkut beberapa hal seperti transisi kewenangan
pemberian izin-izin kelola rakyat dari kabupaten kepada provinsi, pasca pemberlakukan UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan PP No. 6 Tahun 2007 dan peluang
masyarakat memperoleh/reklaim tanah terlantar, eks Hak Guna Usaha/izin tambang yang telah
habis masa berlakunya atau dicabut.

Presiden/Instruksi Presiden untuk perhutanan sosial, komitmen Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyusun Rancangan Peraturan Menteri untuk wali
data pemetaan partisipatif. Namun, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum Adat masih belum beranjak maju pada tahun 2015. Diharapkan pada tahun 2016
agenda ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu birokrasi perizinan
untuk Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa masih belum mudah diakses.

7. Pemetaan partisipatif sudah banyak berkembang, sekarang ada pada tahap advokasi untuk
mengintegrasikannya ke dalam kebijakan nasional dan daerah. Tantangan terbesar adalah
membangun sistem registrasi wilayah adat yang integratif.

8. Di beberapa tempat, rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses kebijakan semakin menguat.
Meskipun demikian masih diperlukan banyak upaya untuk membangun konsensus di
antara masyarakat terutama terkait dengan batas wilayah.

9. Isu adat mulai masuk ke dalam diskursus politik lokal di beberapa tempat. Hal ini memerlukan
tindak lanjut lobi dan advokasi kebijakan yang lebih efektif.

10. Ruang dialog dengan pemerintah nasional semakin terbuka. Target 12,7 juta hektar
kawasan hutan untuk rakyat menjadi arena advokasi penting. Demikian pula janji Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk menjadikan 15 lokasi sebagai percontohan
pengakuan hutan adat perlu dikawal.

11. Di tingkat Meskipun ada proses yang membaik di tingkat nasional dan daerah, tetap saja
tantangan terbesar adalah arus utama kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang
dipromosikan pemerintah pusat dan daerah masih lebih kuat daripada arus pinggir pengakuan
pada wilayah adat/wilayah kelola rakyat.

12. Membangun bentuk-bentuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih kreatif
menjadi tantangan yang lain.
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Pertemuan nasional bertujuan untuk mengikat komitmen politik pemerintah daerah untuk

mendukung pengakuan wilayah adat/wilayah kelola rakyat. Seluruh wakil organisasi yang hadir

pada Lokakarya ini akan menjadi peserta pada pertemuan Lombok. Para peserta akan menggalang

kehadiran pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Pertemuan ini menargetkan adanya

deklarasi pemerintah daerah yang hadir untuk mendukung pengakuan wilayah adat dan wilayah

kelola rakyat.

 Mendorong moratorium izin/konsesi ekstraktif sumber daya alam pada wilayah-wilayah adat
yang sedang dan akan ditetapkan sebagai wilayah adat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

 Membangun komitmen dengan instansi penegak hukum dan pemerintah daerah untuk
menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat yang sedang mengajukan
pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat.

 Sosialisasi massal kepada pemerintah daerah tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayah
adatnya.

Proses pengakuan:

 Di tingkat daerah masih perlu dilakukan penguatan lobi kepada pemerintah/DPRD terutama
dalam hal pembentukan perda pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat.

 Perlu mencetak banyak tenaga perancang peraturan (legal drafters) di banyak kabupaten.

 Memperluas pengakuan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa.

 Dalam kaitan dengan percepatan perhutanan sosial, keberadaan kelompok kerja HKm/Hutan
Desa dan yang sejenis di daerah perlu dipertahankan dan didayagunakan oleh masyarakat sipil
untuk memperluas pengakuan akses masyarakat.

 Advokasi kebijakan anggaran daerah agar mengalokasikan dana untuk mendukung perhutanan
sosial dan pemberdayaan masyarakat.

 Monitoring substansi dan proses penyusunan produk hukum daerah untuk pengakuan
masyarakat hukum adat dan wilayah adat oleh LSM Nasional/Daerah dan masyarakat hukum
adat.

Pasca pengakuan:

 Di lokasi dimana pengakuan/izin sudah diberikan seperti halnya HKm/Hutan Desa, diperlukan
upaya pengembangan ekonomi berkelanjutan di tingkat komunitas seperti halnya pengelolaan
hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan.

 Untuk melindungi izin-izin yang sudah diberikan diperlukan upaya pengakuan wilayah kelola
rakyat dalam kebijakan tata ruang di daerah.

 Di lokasi dimana produk hukum untuk pengakuan masyarakat hukum adat sudah ada, perlu
monitoring implementasinya.

 Membangun mekanisme penyelesaian konflik untuk pemulihan hak ulayat pada wilayah-
wilayah adat yang telah dikuasai oleh izin/konsesi ekstraktif sumber daya alam.

 Mendorong tata kelola khusus pada wilayah adat yang berada di wilayah konservasi.

PertemuanPertemuan

Nasional LombokNasional Lombok

1717--18 April 201518 April 2015


