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Pendahuluan
Sekitar 68% wilayah daratan Indonesia adalah kawasan hutan. Kawasan hutan itu berisi

berbagai bentuk penguasaan tanah, di antaranya:

 Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat;

 Penguasaan tanah oleh desa;

 Penguasaan tanah oleh perorangan baik dengan alas hak atau tidak;

 Penguasaan tanah oleh badan hukum perusahaan;

 Penguasaan tanah oleh badan sosial keagamaan; atau

 Penguasaan tanah oleh badan pemerintah yang dimanfaatkan untuk kantor-kantor

pemerintah atau fasilitas umum dan sosial.

Bagaimana upaya untuk menyelesaikan penguasaan tanah tersebut? Mampukah Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala

Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di

dalam Kawasan Hutan1 menyelesaikannya?

Mengapa ada tumpang-tindih penguasaan tanah di dalam kawasan hutan?
Empat hal menyebabkan tumpang-tindih penguasaan kawasan hutan. Pertama bahwa

penguasaan tanah itu sudah ada mendahului penunjukan kawasan hutan. Masyarakat hukum

adat misalnya menguasai tanah sebelum negara ini terbentuk. Yang kedua, pengukuhan

kawasan hutan (lihat gambar 1) tidak dilakukan secara tuntas. Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan menyatakan hingga tahun 2009, penetapan kawasan hutan hanya mencapai

11,29% dari luas total kawasan hutan. Salah satu penyebabnya adalah penataan batas yang

semestinya menjadi tahap untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang

akan ditetapkan, tidak dilakukan dengan benar dan sering tidak memuaskan pihak yang

menguasai tanah. Akibatnya, klaim terhadap tanah kawasan hutan tidak terselesaikan.

Dualisme administrasi pertanahan di

Indonesia menyebabkan ketidak-

pastian hukum dan absennya peng-

akuan dan perlindungan atas hak

warga negara atas tanah di kawasan

hutan. Peraturan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Kehutanan,

Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala

Badan Pertanahan Nasional me-

ngenai penyelesaian penguasaan

tanah dalam kawasan hutan menye-

diakan prosedur verifikasi dan

langkah-langkah penyelesaian terha-

dap penguasaan tanah tersebut. Per-

aturan Bersama ini harus dipahami

dan dijalankan sebagai sebuah dis-

kresi. Meskipun demikian, masih

diperlukan sejumlah pengaturan

untuk menjelaskan hal-hal yang

sumir dan meluruskan kesalah-

kaprahan yang ada. Demikian pula,

strategi perencanaan, sosialisasi, pe-

nyiapan masyarakat, desain monito-

ring dan evaluasi perlu segera

disiapkan.

Ringkasan eksekutif

Satu Administrasi Pertanahan
Peluang dan kendala dalam Peraturan Bersama Menteri untuk penyelesaian
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan
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Penyebab ketiga adalah penunjukan

kawasan hutan sebagai tahap awal pem-

bentukan kawasan hutan dilakukan tanpa

pemberitahuan kepada masyarakat dan

tanpa didasari oleh data akurat tentang

penguasaan, penggunaan tanah dan

kondisi bio-fisik lahan. Akibatnya, banyak

pihak yang tidak mengetahui keberadaan

kawasan hutan yang ditunjuk itu serta

ketidaksesuaian lahan dengan tujuan

pembentukan kawasan hutan. Akhirnya

kita harus mengakui bahwa batas kawa-

san hutan dengan bukan kawasan hutan

di lapangan tidak jelas.

Salah kaprah kawasan hutan

Sebagian pihak memandang penguasaan

tanah dalam kawasan hutan itu dilarang.

Kawasan hutan (daratan) diartikan se-

bagai hutan negara yang di atasnya tidak

ada penguasaan tanah oleh warga negara,

termasuk oleh instansi pemerintah di luar

Kemenhut. Hal ini diperkuat oleh Peratur-

an Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah yang me-

larang pemberian hak atas tanah pada

kawasan hutan.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

sejatinya tidak menyatakan demikian.

Setelah koreksi dari Mahkamah Konstitusi

(MK) melalui Putusan No. 45/PUU-

IX/2011, kawasan hutan menurut UU ini

adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap”. Di

dalam kawasan hutan itu terdapat pe-

nguasaan yang disebutkan dalam Pasal 5

ayat (1) sebagai hutan negara dan hutan

hak. Hutan hak, menurut Putusan MK No.

35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) terdiri

dari hutan hak perorangan dan badan

hukum serta hutan adat.

Dengan demikian maka penguasaan tanah

dalam kawasan hutan dapat terdiri dari

penguasaan oleh negara, masyarakat

hukum adat dan orang perorangan atau

badan hukum. Karena itu, PP No.16 Tahun

2004 bertentangan dengan UU No. 41

Tahun 1999 dan Putusan MK 35.

Pemahaman bahwa kawasan hutan ada-

lah hutan negara adalah kesalahkaprahan.

Hal ini berasal dari UU Kehutanan yang

lama (UU No. 5 Tahun 1967) yang

menyatakan bahwa “hutan negara adalah

kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di

atas tanah yang tidak dibebani hak milik”.

Selain itu, pandangan serupa juga ter-

dapat dalam doktrin domein (dikenal

sebagai domein verklaring) yang ada pada

regulasi kehutanan kolonial.

Imbas pada administrasi

pertanahan
Kesalahkaprahan di atas berimbas pada

praktik dualisme administrasi pertanah-

an. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

hanya mendaftar penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah di

luar kawasan hutan. Sementara di dalam

kawasan hutan kewenangan berada pada

Kemenhut, melalui pemberian izin-izin

pemanfaatan dan penggunaan kawasan

dan hasil hutan. Keadaan ini menimbul-

kan ketidakpastian hukum dan menghi-

langkan pengakuan dan perlindungan

hukum bagi mereka yang menguasai

tanah secara sah.

Menembus kebuntuan: Diskresi

melalui Peraturan Bersama

Menteri
Peraturan Bersama (Perber) Menteri

Dalam Negeri, Menteri Kehutanan,

Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN

tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasa-

an Tanah yang berada di dalam Kawasan

Hutan dibuat untuk melaksanakan Putu-

san MK 45 dan Putusan MK 35. Selain itu

juga untuk melaksanakan Putusan MK No.

34/PUU-XI/2011 yang menyebutkan pen-

tingnya pengakuan terhadap hak warga

negara dan masyarakat hukum adat atas

tanah dalam pelaksanaan penguasaan

hutan. Perber ini juga terkait dengan Nota

Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kemen-

terian dan Lembaga bersama Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk

percepatan pengukuhan kawasan hutan di

Indonesia.

Kita harus memahami Perber ini sebagai

sebuah diskresi pemerintah pusat. Tuju-

annya adalah untuk menembus kebuntu-

an hukum akibat tidak diakui dan dilin-

dunginya penguasaan, pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah oleh rakyat

dan badan pemerintah di luar Kemenhut.

Sebagai sebuah diskresi, Perber ini di-

benarkan menurut UU No. 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan.

Pihak yang dapat menggunakan Perber ini

adalah masyarakat hukum adat, orang

perorangan, badan sosial keagamaan dan

badan pemerintah. Objek penguasaan

tanah yang akan diselesaikan dengan

Perber ini berada dalam kawasan hutan,

baik yang baru pada tahap penunjukan

atau sudah ditetapkan.

Prosedur dan bentuk penyele-

saian
Untuk menangani penyelesaian penguasa-

an tanah, Bupati atau Gubernur mem-

bentuk Tim Inventarisasi Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah (IP4T). Jika kawasan yang akan

diselesaikan berada dalam satu wilayah

kabupaten/kota maka Tim dibentuk

Bupati. Jika lintas kabupaten/kota maka

tim dibentuk Gubernur (lihat Kotak 1

untuk komposisi keanggotaan).

Selanjutnya Tim akan menerima permo-

honan dan melakukan verifikasi bukti

tertulis, pendataan lapangan, analisis data

yuridis dan data fisik serta memberikan

rekomendasi bentuk penyelesaian kepada

Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil

BPN.

Kepala Kantor/Kanwil BPN menyerahkan

laporan dan rekomendasi kepada Kemen-

hut (Ditjen Planologi). Dalam waktu 14

hari, Dirjen Planologi memerintahkan ka-
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Salah kaprah memahami kawasan

hutan adalah hutan negara. Hal ini

berasal dari UU Kehutanan yang lama

(UU No. 5 Tahun 1967) yang

menyatakan bahwa “hutan negara

adalah kawasan hutan dan hutan

yang tumbuh di atas tanah yang tidak

dibebani hak milik” dan doktrin

domein dalam regulasi kolonial.
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jian dan penataan batas ulang

kawasan hutan. Setelah itu

Dirjen atas nama Menteri

mengeluarkan Surat Kepu-

tusan (SK) perubahan batas

kawasan hutan. Atas dasar itu,

Menteri mengeluarkan SK

Perubahan Kawasan Hutan.

SK ini menjadi dasar bagi BPN

untuk memberikan hak atas

tanah.

Pemberian hak atas tanah

dapat dilakukan tanpa harus

menunggu revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabu-

paten. Pada saat revisi dilakukan maka

wilayah yang telah diberikan hak atas

tanah diintegrasikan ke dalam RTRW. Ini

merupakan bentuk dispensasi yang dibuat

Pemerintah terhadap regulasi tata ruang2.

Tim IP4T membuat rekomendasi bentuk-

bentuk penyelesaian penguasaan tanah di

dalam kawasan hutan berdasarkan keab-

sahan dan kelengkapan data yuridis

(bukti tertulis) yang diajukan pemohon.

Jika tidak terdapat bukti tertulis maka

bukti-bukti fisik dapat dijadikan dasar.

Untuk itu rujukannya adalah PP No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala

BPN No. 3 Tahun 1997.

Bentuk rekomendasi Tim IP4T meliputi

tiga hal:

 Jika penguasaan dan penggunaan

tanah sudah terjadi selama 20 tahun

berturut-turut atau lebih maka

penguasaan diakui dan diberikan hak

melalui penegasan hak.

 Jika penguasaan tanah dalam kawasan

hutan kurang dari 20 tahun maka hak

atas tanah dapat diberikan jika tanah

dapat menjadi objek reforma agraria.

 Jika penguasaan tanah kurang dari

20 tahun dan tanah tidak termasuk

objek reforma agraria maka akses

masyarakat diakui melalui skema

pemberdayaan masyarakat dalam

kawasan hutan negara (hutan

kemasyarakatan, hutan desa dan

hutan tanaman rakyat).

Tidak jelas diatur dalam Perber ini

mengenai beberapa hal. Misalnya ten-

tang batas penentuan waktu 20 tahun.

Apakah merujuk saat Perber ditetap-

kan, saat penunjukan kawasan hutan

pertama kali atau terakhir kali. Demikian

pula mengenai tanah yang dapat dikate-

gorikan objek reforma agraria: apakah

hanya pada hutan produksi konversi atau

pada tanah dimana terdapat izin-izin

kehutanan yang tidak aktif (ditelantar-

kan).

Absennya mekanisme keberatan baik dari

pemohon atau pihak lain yang dirugikan

dari proses penyelesaian penguasaan

tanah ini juga harus dilengkapi pengatu-

rannya. Demikian pula, Perber ini tidak

menegaskan mengenai bentuk pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat yang

dapat diterima. Apakah berbentuk Perda

sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No.

41 Tahun 1999, atau dapat berbentuk

produk hukum lain seperti SK Bupati

sebagaimana diakui dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014

atau dapat berupa pengakuan dari penga-

dilan seperti halnya pengakuan dari Mah-

kamah Konstitusi terhadap legal standing

masyarakat hukum adat dalam beberapa

permohonan.

Pembagian tugas para anggota Tim IP4T

juga penting dipertegas. Apa yang menjadi

tugas Kantor Pertanahan, SKPD Kehutan-

an, BPKH, camat dan kepala desa? Pelak-

sanaan sosialisasi juga belum

diatur. Selengkapnya menge-

nai kekurangan Perber ini lihat

Kotak 2.

Melupakan perspektif

ekosentrik
Perber ini sarat dengan pan-

dangan antroposentrik. Tanah

dan hutan untuk kepentingan

manusia semata. Oleh sebab

itu ketika merumuskan ben-

tuk-bentuk penyelesaian pe-

nguasaan tanah terkesan kuat

bahwa Perber ini mendorong dikeluar-

kannya penguasaan tanah oleh para

pemohon dari kawasan hutan,

Jelaslah, pembuat Perber ini masih belum

dapat lepas dari kesalahkaprahan terha-

dap konsep kawasan hutan (lihat kembali

penjelasan di atas). Kawasan hutan ditaf-

sirkan sebagai kawasan bebas pengua-

saan tanah warga negara dan masyarakat

hukum adat. Semestinya, ketika Perber ini

menyatakan merujuk pada Putusan MK

35 maka dimungkinkan ada penguasaan

tanah oleh warga negara dan masyarakat

hukum adat dalam kawasan hutan yang

berupa hutan hak perorangan dan hutan

adat. Terhadap hutan hak perorangan di-

akui dengan hak atas tanah dan terhadap

hutan adat diakui dengan pengakuan hak

ulayat dalam kawasan hutan. Perber ini

juga melupakan pentingnya fungsi ekologi

dilekatkan dalam penguasaan tanah (lihat

Pasal 15 UUPA).

Secara hukum dan secara saintifik sesung-

guhnya tidak menjadi masalah jika ada

hutan hak atau hutan adat dalam kawasan

hutan. Pengakuan terhadap hak atas

tanah terpenuhi namun kewajiban warga

negara untuk memelihara lingkungan di

kawasan hutan juga dilaksanakan.

Perspektif ekosentrik semestinya

menjadi acuan dalam merumuskan

bentuk-bentuk penyelesaian pengua-

saan tanah. Keputusan untuk menge-

luarkan tanah dari kawasan hutan

juga perlu mempertimbangkan kon-

disi faktual pemanfaatan tanah. Jika

pemanfaatan tanah masih dimungkin-

kan menjadi hutan tetap seperti hal-

nya kebun wanatani maka tanah

tersebut dapat tetap berada dalam

kawasan hutan, dengan status hutan

hak perorangan atau hutan adat.
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Demikian pula hutan milik desa seperti

diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa juga dapat berada dalam

kawasan hutan. Terkecuali jika

pemanfaatan tanah tidak memungkinkan

menjadi hutan lagi seperti halnya

permukiman, fasilitas umum dan sosial,

maka dapat dikeluarkan dari kawasan

hutan.

Rekomendasi
Perber mengenai tata cara penyelesaian

penguasaan tanah dalam kawasan hutan

ini patut didukung untuk mewujudkan

ketunggalan administrasi pertanahan di

Indonesia. Meskipun demikian, masih

diperlukan upaya-upaya perbaikan

kebijakan yang dapat dilakukan melalui

beberapa hal:

Upaya pertama adalah penyusunan

Petunjuk Teknis (Juknis) untuk

pelaksanaan Perber ini sebagaimana

sekarang tengah dilakukan pemerintah.

Kekurangan dan ketidakjelasan dalam

pengaturan sebagaimana disebutkan pada

Kotak 2 sebaiknya dituntaskan

pengaturannya dalam Juknis ini. Untuk

mendapatkan masukan yang lebih banyak

maka konsultasi publik pada beberapa

pihak yang relevan penting dilakukan

terhadap rancangan Juknis.

Kedua adalah merancang perubahan

desain penyelesaian penguasaan tanah

dalam kawasan hutan sebagaimana

diusulkan dalam Gambar 3.

Yang ketiga melakukan sosialisasi

mengenai Perber ini kepada seluruh

aparat yang akan menjadi anggota Tim

IP4T dan kepada masyarakat hukum adat

dan masyarakat lain yang berada di dalam

kawasan hutan.

Keempat, Pemerintah Kabupaten dan

Provinsi membuat perencanaan

penyelesaian penguasaan tanah dalam

kawasan hutan setiap tahun. Perencanaan

ini dibuat dengan keterlibatan wakil

masyarakat sipil dan organisasi

masyarakat adat/petani dimana klaim

mereka atas kawasan hutan banyak

terjadi. Dalam perencanaan dibuat

prioritas penanganan penyelesaian

penguasaan tanah. Penyelesaian terhadap

klaim masyarakat hukum adat dan

masyarakat di sekitar hutan serta

penguasaan tanah oleh badan pemerintah

perlu diprioritaskan.

Kelima adalah merancang mekanisme

monitoring dan evaluasi mengenai

pelaksanaan Perber ini di setiap

kabupaten. Pembelajaran terhadap

kelemahan dan inovasi dalam

pelaksanaan peraturan penting

dikumpulkan dan dianalisis untuk

penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Pengawasan independen yang dilakukan

kelompok masyarakat sipil juga dapat

menjadi masukan bagi monitoring dan

evaluasi Perber ini. Monitoring awal perlu

disiapkan untuk tahun pertama

pelaksanaan Perber. Selanjutnya setiap

tahun dilakukan monitoring serupa.

Keenam, jika dirasakan perlu untuk

memperkuat Perber ini maka statusnya

dapat ditingkatkan menjadi Peraturan

Presiden sehingga mengikat kementerian

lain yang relevan untuk mendukung

Perber ini yakni Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi serta Kementerian

Pertanian. Hasil monitoring pada tahun

pertama pelaksanaan Perber dapat

dijadikan acuan untuk memutuskan

apakah Perber perlu ditingkatkan status

hukumnya.

Policy brief ini dipublikasikan

oleh Epistema Institute dengan

dukungan the Rights and

Resources Initiative.
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1 Peraturan Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014; Nomor 8/SKB/X/2014.
2 Menurut UU No. 30 Tahun 2014, dispensasi merupakan Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga

Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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