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Temuan, analisis dan kesimpulan dalam dalam policy paper ini 
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Abstrak

Paska jajak pendapat mengenai penentuan nasib sendiri pada tahun 1999, 
sekitar 250-280 ribu orang keluar dari Timor Timur ke Timor Barat. Setelah 
14 tahun tinggal di Indonesia, khususnya di wilayah Timor Barat, ternyata 

masih banyak warga baru eks pengungsi Timor Timur yang tinggal di tempat 
pengungsian. Walaupun lembaga UNHCR maupun Pemerintah Indonesia sudah 
menghapus status pengungsi, pada kenyataannya masih banyak pengungsi 
yang tinggal di daerah pengungsian. Data terakhir yang dihimpun secara cermat 
oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dngan dukungan UN Habitat, sekitar 3769 
KK warga baru bertempat tinggal di 34 desa di Kabupaten Kupang. Dari 3769 KK 
tersebut hanya 1251 KK yang telah memiliki hak milik tempat tinggal. Sisanya, 
sekitar 2518 KK masih menempati lahan-lahan milik pemerintah, menyewa 
lahan warga lokal, menempati asrama dan lahan TNI AD, atau menempati rumah 
mertua, dan masih di kamp yang berdiri di atas lahan-lahan milik pemerintah. 
Selain itu, meskipun program perumahan dan pemukiman untuk warga baru 
sudah berlangsung sejak tahun 2003, tetapi persoalan perumahan masih tetap 
menjadi masalah. Persoalan mendasar tentang penyediaan tanah perumahan   
bagi  warga baru  di  Kupang menjadi  fokus  policy paper ini. 

Sesuai dengan hukum adat,  sebenarnya  ada  mekanisme  untuk menerima warga 
baru, akan	tetapi,	dalam	konteks	hukum	adat	pula,	warga	baru	tidak		memiliki	
hak untuk memiliki tanah kecuali  memiliki hak pakai atau hak guna bangunan 
sehingga sulit mereka untuk mendapatkan akses tanah dan perumahan. 
Diperlukan	kebijakan,	dan	program		yang	inovatif	agar	warga	baru	bisa		memiliki	
rumah dan tanahnya. Solusi yang ditawarkan studi ini adalah pengembangan 
kawasan permukiman dengan konsep konsolidasi lahan-lahan komunal yang 
tidak	mengurangi	hak	penguasaan	komunal	sekaligus	juga	menjamin	hak	atas	
permukiman warga baru. Prasyarat untuk konsolidasi lahan adalah pengakuan 
hak komunal agar konsolidasi lahan bisa terjadi. 

Kata kunci: warga baru, tuan tanah, pemukiman, permukiman, hak 
komunal, konsolidasi lahan 
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I. Pendahuluan

Paska jajak pendapat mengenai penentuan nasib sendiri pada tahun 
1999, sekitar 250-280 ribu orang keluar dari Timor Timur ke Timor Barat. 
Sebagian besar warga Timor Timur mengungsi keluar dengan sukarela, 
sementara sebagian yang  lainnya dipaksa keluar oleh milisia pro 
integrasi	dan	militer	Indonesia	(International	Displacement	Monitoring	
Center	 –IDMC-,	 2010).	 Ratusan	 ribu	 pengungsi	 tersebut	 kemudian	
bertempat tinggal di kamp pengungsian yang terdapat di Kabupaten 
Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan juga 
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Semua kabupaten tersebut berada 
dibawah	pemerintah	provinsi	Nusa	Tenggara	Timur	(NTT).	

Hingga tahun 2003, sebagian besar pengungsi dengan dukungan 
United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	(UNHCR)	dan	berbagai	
LSM nasional dan internasional telah kembali ke Timor Timur yang resmi 
menjadi negara sendiri pada tanggal 20 Mei 2002 dan berganti nama 
menjadi Timor Leste. Meski UNHCR telah menghentikan kebijakan 
repatriasi pada tahun 2003, tetapi proses repatriasi sebetulnya masih 
berlangsung bahkan hingga tahun 2013.2 Laporan UNHCR menyatakan 
bahwa sejak tahun 2003 sudah tidak ada lagi warga yang disebut 
pengungsi. Karena itu, program repatriasi pun ditutup. Sementara 
itu, Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 juga menyatakan bahwa 
pengungsi sudah tidak ada lagi. Warga eks Timor Timur yang masih 
tinggal di Indonesia, langsung dinyatakan sebagai “warga baru”. 

Walaupun  sudah menjadi  warga baru, nasib warga eks Timor Timur 
ini tidak berbeda ketika mereka masih menyandang status pengungsi 
yang masih menanti apa yang disebut sebagai solusi jangka panjang 
atau dalam bahasa resminya durable solution, sebuah terminologi yang 
biasa digunakan UNHCR untuk perlindungan dan penanganan pengungsi 

2 http://www.tempo.co/read/news/2012/01/11/058376692/Alasan-Warga-
eks-Timtim-Tak-Kerasan-di-Indonesia diakses pada tanggal 13 Desember 
2013
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lintas	batas	(refugee).	Penanganan	secara	umum	terdiri	atas	repatriasi	
yakni	 pemulangan	 pengungsi,	 relokasi	 yaitu	 pemukiman	 kembali),	
dan resettlement yakni penempatan pengungsi di negara ketiga 
(Yanuarto,	 2008).	 Sementara	 Pemerintah	 Indonesia	 dalam	 Kebijakan	
Nasional Penanganan Pengungsi memiliki cakupan penanganan berupa 
pemulangan,	relokasi,	dan	pemberdayaan	(T.	Messakh,	2003).		

Sejak status pengungsi dihapuskan oleh UNHCR pada tanggal 
31 Desember 20023 karena Timor Timur dinyatakan resmi merdeka, 
sejumlah program pemukiman dilakukan berbagai pihak. Pemerintah 
Indonesia, lembaga nasional dan internasional serta donatur dari 
negara-negara maju langsung mendukung program permukiman 
kembali. Pada kenyataannya, hingga tahun 2013, pengungsi yang masih 
berada di kamp pengungsian masih cukup banyak. Data terakhir yang 
dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang bekerjasama dengan 
United	Nations	Human	Settlements	Programme	(UN-HABITAT)	mencatat	
lebih dari 18.302, dimana lebih dari 2000 KK masih bertempat tinggal di 
kamp pengungsian dan juga pada bangunan-bangunan semi permanen 
di tanah negara atau menumpang pada tanah orang lain.4  

IDMC mencatat sejumlah masalah yang hingga saat ini masih 
terjadi di sekitar kamp pengungsian yakni ketiadaan akses terhadap 
pelayanan dasar, perumahan, kepemilikan lahan, dan lapangan 
pekerjaan	(IDMC,	2010).	Bahkan	IDMC	juga	melaporkan	ada	semacam	
kekhawatiran di kalangan warga yang telah mendapatkan perumahan 
dari program-program pemukiman  yaitu  masih mendapat persoalan 
yang sama saat mereka masih di pengungsian. Umumnya  mereka ini 
menghadapi keterbatasan infrastruktur, kualitas tempat tinggal yang 
buruk, ketiadaan pelayanan sosial dasar, ketiadaan lahan pertanian 
atau sumber daya untuk membeli lahan menyulitkan warga baru untuk 
keluar dari kemiskinan. 

3 UN	 High	 Commissioner	 for	 Refugees	 (UNHCR),	 Declaration of Cessation - Timor 
Leste,	22	December	2002,		http://www.refworld.org/docid/41657a7e4.html	diakses	
tanggal 22 Desember 2013

4 Laporan	Pemutakhiran	Data	Warga	Baru	Eks	Pengungsi	Timor	Timur	2013,	Pemerintah	
Kabupaten Kupang. 
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Buruknya  permukiman warga baru diperkuat pula oleh laporan 
Jesuit	 Refugee	 Services	 (JRS)-Indonesia	 (2011)	 yang	 mengungkapkan;	
“Pemukiman dan transmigrasi adalah alternatif yang diberikan sejak 
tahun 2002,  dan dua tahun kemudian Pemerintah Indonesia menyatakan 
bahwa masalah pengungsi Timor Timur telah selesai. Pada kenyataanya, 
“pemukiman	kembali”	itu	sendiri	membawa	masalah	baru	(Gani,	2011).	
Persoalan rumah boleh jadi sudah selesai di beberapa tempat seperti 
di Desa Manusak yang di fasilitasi oleh CIS Timor,5 yang bisa dikatakan 
sukses karena warga telah mendapatkan hak milik atas tanah perumahan 
(CIS	 Timor,	 2006)	 dan	 berkolaborasi	 dengan	warga	 lokal	 untuk	 dapat	
menggarap lahan pertanian. 

Fakta terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar warga baru masih 
merasa tidak terlayani dan mendapatkan haknya sebagai warga negara. 
Bahkan hingga tahun 2012, beberapa warga baru merasa nasibnya di 
Indonesia tetap tidak terjamin sehingga memutuskan untuk kembali ke 
Timor Leste.6 Sebagai warga negara, semestinya eks pengungsi Timor 
Timur berhak mendapatkan tempat tinggal sebagai hak atas hidup yang 
layak	(Ratumakin,	2013).	

5 CIS Timor adalah sebuah LSM yang awalnya didirikan untuk merespon kejadian 
pengungsian besar-besaran tahun 1999   di seluruh Timor Barat. Hingga sekarang, 
salah satu fokus area kerja CIS Timor adalah mendampingi warga baru terkaitan 
penghidupan berkelanjutan dan juga masih memfasilitasi repatriasi.

6 http://www.tempo.co/read/news/2010/10/19/078285630/Terlantar-di-
Indonesia-Puluhan-Warga-Eks-Timor-Timur-Memilih--ke-Timor-Leste diakses 
pada tanggal 13 Desember 2013
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Tabel 1 
Daftar Program Permukiman untuk Eks Warga Timor Timur

Tahun Pelaksana
1999-2002 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(15.793	rumah)	dengan	dukungan	anggaran	APBN,	
lembaga-lembaga di bawah UN, dan bantuan 
Jepang, berlokasi di Kabupaten Kupang, Belu 
(Timor	 Barat),	 dan	 Sumba	 Barat	 (saat	 ini	 Sumba	
Tengah	 setelah	 pemekaran).	 Program	 ini	 juga	
termasuk	program	bahan	bangunan	rumah	(BBR)

2004-2005 UNDP dan LSM Internasional maupun Nasional 
yang berdomisili di NTT, di Kabupaten Kupang, 
TTU, dan Belu.

2006-2008 Kementerian Sosial dan TNI, umumnya untuk 
keluarga-keluarga anggota TNI dan pensiunan TNI 
namun pada akhirnya juga warga sipil.

2011-2013 Program Perumahan bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah, oleh Kementerian 
Perumahan	Rakyat	yang	melalui	direktif	Presiden	
Mei  2012 juga difokuskan pada warga baru eks 
pengungsi Timor Timur dengan total jumlah 
rencana pembangunan sebanyak 30.000 rumah 
bagi warga lokal dan warga baru. 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Meskipun ribuan rumah telah dibangun lewat berbagai macam 
program, tetapi masalah perumahan yang menjadi salah satu tuntutan 
eks pengungsi Timor Timur masih belum selesai. Bahkan, Presiden 
Soesilo	 Bambang	 Yudhoyono	 pada	 bulan	Mei	 2012	menegaskan	 agar	
masalah ini dituntaskan pada tahun 2014.7 Implikasi dari direktif tersebut 
adalah adanya kucuran dana sebesar Rp 1 trilyun untuk mengatasi 
persoalan permukiman ini melalui program Perumahan bagi Masyarakat 

7 http://regional.kompas.com/read/2012/05/18/15065225/SBY.Tuntaskan.
Masalah.Pengungsi.Eks.Timtim diakses pada tanggal 13 Desember 2013 
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Berpenghasilan	Rendah	(MBR)	khusus	warga	baru	eks	pengungsi	Timor	
Timur pada anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.8 

Sesungguhnya, dari sekian banyak persoalan mengenai perumahan 
sebagai salah satu layanan dasar, persoalan utama justru bukan kesulitan 
untuk mendapatkan bahan bangunan. Dalam salah satu diskusi terfokus 
yang dilakukan terhadap warga yang masih tinggal di kamp Naibonat 
yang dilakukan pada November 2013, warga baru mengungkapkan 
bahwa rumah adalah persoalan kedua. Masalah yang lebih mendasar 
adalah soal lahan. Mencari lahan untuk permukiman warga baru adalah 
persoalan pelik yang dihadapi bahkan oleh warga baru yang punya uang 
sekalipun. 

Lebih jauh lagi, dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah	 (LAKIP)	 Kementerian	 Perumahan	 Rakyat	 untuk	 program	
Perumahan	 bagi	 Masyarakat	 Berpenghasilan	 Rendah	 (MBR)	 untuk	
warga baru di Nusa Tenggara Timur diungkapkan bahwa kendala tidak 
tercapainya target tahun 2011 adalah lokasi perumahan yang belum siap 
(Menpera,	 2012),	 atau	 dalam	 bahasa	 lainnya	 kesulitan	 mendapatkan	
lahan untuk pembangunan permukiman. 

1.1. Signifikansi Tulisan

Policy paper ini membahas mengapa pengadaan lahan untuk 
permukiman pengungsi menjadi sulit di lapangan ditinjau dari sisi 
sistem penguasaan lahan yang eksisting di wilayah-wilayah sasaran 
program. Tulisan ini juga akan membahas bagaimana kebijakan negara 
terkait dengan penyediaan lahan akan terus mengalami kesulitan 
tanpa pengakuan atas sistem penguasaan lahan yang masih berlaku di 
lapangan. Kasus yang diteliti mencakup proses-proses penyediaan lahan 
untuk permukiman warga baru di Kabupaten Kupang. 

8 	 Masyarakat	 Berpenghasilan	 Rendah	 (MBR)	 adalah	 masyarakat	 dengan	
penghasilan di bawah Rp. 2.500.000,00 per bulan menurut Permenpera No.03/
PERMEN/M/2007.	 Program	pemukiman	 khusus	 untuk	 eks	 pengungsi	 Timor	 Timur	
dimasukkan dalam skema Perumahan MBR. 
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Kabupaten Kupang menjadi lokasi studi kasus karena program 
pendataan pengungsi termutakhir dan paling cermat telah dilakukan 
di wilayah ini. Dengan demikian, dalam rangka program penyediaan 
permukiman bagi warga baru, ketersediaan data dan studi tentang 
hambatan penyediaan lahan dapat melengkapi penyelesaian jangka 
panjang warga baru. 

1.2 Penjelasan Istilah

Dalam policy paper, ada beberapa istilah yang akan sering digunakan 
yaitu warga baru, tuan tanah, dan penerima hibah tanah. Mengacu pada 
Laporan	 Pemutakhiran	 Data	Warga	 Baru	 Eks	 Pengungsi	 Timor,	warga	
baru adalah “setiap orang yang telah terkena dampak referendum 
pemisahan berdirinya negara Timor Leste pada tahun 1999 dan memilih 
tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
memilih	tinggal	di	wilayah	administrasi	kabupaten	Kupang.”9 Pendataan 
warga baru eks pengungsi Timor Timur oleh Pemerintah Kabupaten 
Kupang kemudian menyusun 4 kategori warga baru yaitu:10 

Kategori A: Rumah tangga warga eks Timor-Timur yang memang 
berasal dari suku-suku yang terdapat wilayah provinsi 
Timor-Timur;	yang	ditandai	dengan	beberapa	identitas	
budaya	masing-masing;	antara	lain	nama	dan	bahasa.	
(suami-istri	asli	orang	Timor-Timur)

Kategori B: Rumah tangga yang terbentuk karena perkawinan silang 
dengan	 pasangan	 yang	 berasal	 dari	 Timor-Timur;	
suami atau istri. 

Kategori	C:	Rumah	tangga	yang	sebelumnya	tinggal	di	Timor-Timur,	
tetapi akibat pilihan untuk tetap bergabung dengan 
NKRI, setelah referendum harus meninggalkan Timor-
Timur dan memilih menetap di Kabupaten Kupang. 

9 Laporan	Pemutakhiran	Data	Warga	Baru	Eks	Pengungsi	Timor	Timur	2013,	Pemerintah	
Kabupaten Kupang.

10 Ibid.
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Kategori C ini kelompok rumah tangga yang berasal 
dari suku di luar Timor- Timur dan ditandai dengan 
menunjukkan fotocopy kartu registrasi pengungsi 

Kategori	D:	 Rumah	 tangga	 yang	 pernah	 dan	 sedang	 merintis	
kehidupan dan penghidupannya di Timor-Timur, tetapi 
keluar dari Timor-Timur sebelum  hasil referendum 
pada tahun 1999. Kategori D ini harus dapat 
menunjukkan kartu registrasi asli sebagai pengungsi 
(untuk	kabupaten	Kupang;	berwarna	Hijau).	

Tuan tanah atau tuan wilayah disini mengacu pada sistem 
penguasaan tanah orang meto yang didefinisikan oleh Hendrik Ataupah 
(1995).	Menurut	 Ataupah	 (1995),	 di	 wilayah-wilayah	 yang	 didominasi	
oleh orang Meto, selalu terdapat klan penguasa tanah atau wilayah. 
Setiap klan memiliki tetua klan yang disebut pah tuaf atau tuan wilayah 
yang menentukan peruntukan dan pembagian lahan di wilayahnya. 
Tuan wilayah biasanya juga seorang amaf atau bapak yang mengatur 
wilayah seperti seorang bapak yang bertanggung jawab kepada anak-
anaknya	 (Ataupah,	 1995).	 Seorang	 tuan	 wilayah	 dalam	 membagikan	
akan mempertimbangkan kepentingan anggota-anggota klan-nya dan 
kerabatnya untuk dapat hidup layak di dalam batas-batas wilayah. 

Pada wilayah yang dikuasai oleh pemukim asal Rote, juga dikenal 
klan-klan yang menguasai wilayah dengan istilah yang berbeda. Setiap 
klan memiliki tetua-tetua tertentu yang bertanggung jawab menentukan 
masa depan wilayah demi kepentingan anggota klan dan kerabatnya yang 
juga mirip dengan sistem penguasaan lahan orang meto. Jadi tuan tanah 
atau tuan wilayah di sini bukanlah seorang tuan tanah atau tuan wilayah 
dengan kekuatan koersif feodal seperti yang digambarkan dalam tradisi 
Marxian. Tetapi, tuan tanah atau tuan wilayah disini adalah seseorang 
yang merupakan tetua klan dimana klan secara turun temurun melalui 
proses sejarah yang panjang menguasai wilayah, tanah, dan sumber 
daya	alam	di	dalamnya	(Ataupah,	1995).	

Seorang tuan wilayah merupakan tokoh kunci jika ada pihak-pihak 
lain yang ingin mendapatkan lahan dalam wilayah satu klan untuk 
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berbagai macam kepentingan. Namun, seorang tuan wilayah biasanya 
tidak dapat memutuskan sendiri hal-hal mengenai tanah dan sumber 
daya alam. Seorang tuan wilayah harus meminta pertimbangan anggota-
anggota klan atau kerabat yang terkait dengan tanah atau sumber daya 
alam	di	dalam	wilayah	sebuah	klan	(Ataupah,	1995).	

1.3. Tujuan Penulisan 

Policy paper ini bertujuan untuk memberikan pemikiran-pemikiran 
konstruktif untuk reformulasi kebijakan tentang pengadaan tanah untuk 
permukiman warga baru yang menjamin pemenuhan hak atas tempat 
tinggal yang layak dengan tetap menghormati hak-hak tradisional warga 
lokal atas tanah dan sumber daya alam. Hal ini menjadi penting karena 
pertama, warga baru adalah warga negara Indonesia yang terdampak 
akibat kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia. Pengungsian 
besar-besaran pada tahun 1999 dari Timor Timur ke Indonesia adalah 
hal yang tidak terantisipasi pada saat keputusan memenuhi hak 
menentukan nasib sendiri dijalankan oleh Pemerintah Indonesia saat 
itu. Dengan begitu, maka Pemerintah Indonesia wajib memenuhi hak 
atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warganya, yang dalam 
konteks	 paska	 referendum	 Timor	 Timur	 penerima	 hak	 (rights holder) 
adalah warga baru eks pengungsi Timor Timur. 

Kedua, dalam sejarahnya pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan, termasuk didalamnya permukiman dalam skala luas 
telah menimbulkan konflik tanah di pelbagai tempat di Indonesia.11 
Prinsipnya, dalam menyediakan lahan untuk kepentingan umum, 
Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan pencabutan hak milik atas 
tanah	 dari	 satu	 pihak	 (dengan	 kompensasi	 yang	 memadai)	 untuk	
diberikan kepada orang lain yang membutuhkan.12 Dalam konteks 

11 Baca kasus-kasus sengketa lahan transmigrasi di Kalimantan dan Papua 
(Bedneer,	Berenschot,	Vel,	Safitri,	&	Steni,	2010).	

12  Menurut UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, pemegang 
hak atas tanah harus melakukan pelepasan hak atas tanah kepada pemerintah yang 
kemudian menjadi tanah-tanah milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan rencana pembangunannya. 
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permukiman warga baru di Nusa Tenggara Timur, pencabutan hak milik 
dari kepemilikan atau penguasaan lahan tradisional dapat menimbulkan 
masalah	 karena	 dalam	 perspektif	 para	 penguasa	 lahan	 tradisional,	
mereka	tidak	mengenal	pencabutan	hak	penguasaan	lahan.	Yang	dikenal	
adalah hak pakai dan hak guna bagi para pendatang.  Lebih jauh lagi, 
meski pada kenyataannya sistem penguasaan dan para penguasa lahan 
atau wilayah ada dan diakui oleh anggota masyarakat, hak penguasaan 
tradisional	atas	lahan	ini	tidak	diakui	atau	tercatat	oleh	negara.		

 Ketiga, hal	yang	penting	lain	adalah	adanya	satu	fakta	bahwa	di	
seluruh	Timor	Barat	sebetulnya	tidak	ada	 lagi	 lahan	kosong	yang	tidak	
memiliki	 penguasaan.	 Menurut	 Ataupah	 (1995),	 kondisi	 penguasaan	
lahan di wilayah Timor Barat bahkan sudah memantapkan sejak 
sebelum	jaman	kolonial	(Ataupah,	1995). Karena itu, sebuah studi untuk 
mengetahui sistem penguasaan lahan faktual yang dapat berujung pada 
pengakuan	dan	akomodasi	penguasaan	lahan	tradisional	sangat	penting	
untuk	kepentingan	pembangunan	dan	juga	pemenuhan	hak-hak	warga	
negara yang lebih luas.

1.4. Sistematika Pembahasan

 Sistematika penulisan dalam policy paper ini sebagai berikut. Bagian 
pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan konteks kehadiran 
warga baru eks pengungsi Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
dan persoalan-persoalannya terkait hak atas permukiman. Bagian 
Kedua menjelaskan tujuan penulisan makalah kebijakan. Bagian Ketiga 
menjelaskan sistem penguasaan lahan tradisional di Timor Barat yang 
penting untuk dipahami karena kendala-kendala penyediaan lahan yang 
muncul adalah akibat dari pertentangan konsep hak penguasaan lahan 
tradisional dan konsep hak atas tanah yang diakui negara. Bagian keempat 
membahas kebijakan negara terkait dengan pengakuan status hak atas 
tanah dan penyediaan tanah untuk pembangunan dan permukiman. 
Pada bagian ini juga dijelaskan kebijakan negara yang telah lama tidak 
mengakui	keanekaragaman	(pluralitas)	penguasaan	 lahan	di	 Indonesia	
yang pada akhirnya mempersulit pengadaan tanah untuk kepentingan 
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umum, termasuk  permukiman untuk warga yang tidak memiliki tanah 
dan rumah seperti warga baru eks pengungsi Timor Timur. 

Selain itu masih dalam bagian empat akan dibahas kebijakan 
tentang pengadaan lahan bagi permukiman di Indonesia. Pada bagian 
ini akan dielaborasi peraturan-peraturan terkait dengan pengadaan 
lahan dan implikasi bagi komunitas-komunitas tradisional dan juga 
pembangunan untuk kepentingan umum.  Dua studi kasus pengadaan 
lahan permukiman di Kabupaten Kupang akan dibahas di sini disertai 
penjelasan-penjelasan rumitnya proses yang terkait dengan kebijakan 
pengadaan lahan oleh negara dan juga sistem penguasaan lahan 
tradisional yang masih eksis. 

Bagian kelima akan menjelaskan pembahasan hasil-hasil temuan 
lapangan terkait dengan proses pemukiman kembali warga baru terkait 
dengan status penguasaan hak dan proses pengadaan lahan di dua 
wilayah kasus yaitu Desa Camplong 2 dan Manusak. Selain itu pada 
bagian kelima ini juga akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kisruh di desa Camplong 2. Bagian keenam menjabarkan 
rekomendasi untuk proses pengadaan lahan permukiman yang tepat 
bagi konteks Timor Barat. 

II. Mengenal Sistem Penguasaan Lahan Tradisional  di 
Kabupaten Kupang

Peliknya	 masalah	 penyediaan	 lahan	 di	 wilayah	 Timor,	 tidak	 bisa	
dilepaskan dari sistem penguasaan lahan tradisional. Kabupaten Kupang 
merupakan	wilayah	yang	tidak	seluruhnya	memiliki	budaya	atau	sistem	
politik	 khas	 Timor.	 Beberapa	wilayah	 seperti	pesisir	 teluk	 Kupang	 dan	
daerah pesawahan di Takari merupakan wilayah yang dihuni oleh etnik 
Rote	selama	2	abad	yang	lalu.	Etnik	Rote	setelah	dibujuk	Belanda	untuk	
menempati	 wilayah	 setengah	 lingkaran	 sepanjang	 teluk	 Kupang	 yang	
disebut	sebagai	batas	6	mil	laut	(Fox,	1996)	untuk	mencegah	perlawanan	
dari suku-suku Meto.13 Wilayah 6 mil laut sendiri adalah sebuah wilayah 

13 Orang Timor berbahasa ‘Dawan’ menyebut dirinya sebagai Atoin pah Meto, atau 
orang	 dari	 tanah	 kering.	 Bahasa	 Dawan	 sendiri	 menurut	Middelkoop	 (1960)	 dan	
Ataupah	(1995)	bukan	penyebutan	yang	tepat.	Bahasa	asli	orang	Meto adalah uab 
meto. 
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yang didapatkan oleh Belanda melalui perjanjian dengan penguasa-
penguasa	wilayah	di	Timor	(Ormeling,	1955).	Dengan	demikian,	model	
penguasaan lahan di kabupaten Kupang di lokasi-lokasi yang saat ini 
dihuni	oleh	warga	baru	eks	Timor	Timur	tidak	bisa	dilepaskan	dari	dua	
budaya yang ada, meto dan Rote. 

2.1. Sistem Penguasaan Lahan Orang Meto

Menurut	para	peneliti	mulai	dari	Cunningham	(Cunningham,	1965),	
Schulte	Nordholt	 (Nordholt	&	Gerrit,	 1971),	 James	 J.	 Fox	 (Fox,	 1996),	
Hendrik	 Ataupah	 (Ataupah,	 1992),	 Karen	 Campbell-Nelson	 (Nelson,	
2003),	 	 Andrew	 McWilliam	 (Mcwilliam,	 2004),	 dan	 Hans	 Hagerdaal	
(Hägerdal,	2012)	menyebutkan	bahwa	orang	Timor	pada	jaman	dahulu	
tersebar ke arah Timur dan Barat dari satu tempat yang disebut sebagai 
Wewiku Wehali yang saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Malaka 
(pecahan	 dari	 Kabupaten	 Belu,	 pada	 tahun	 2013).	 Ke	 bagian	 barat,	
umumnya kemudian berbahasa meto. Sementara, di wilayah Belu 
sendiri lebih berbahasa Tetun. 

Proses penyebaran ini merupakan campuran antara legenda, epik, 
dan sejarah. Para sejarawan pun menangkap cerita ini dari interpretasi 
syair, tuturan, dan kisah-kisah yang dicari padanannya pada peristiwa-
peristiwa sejarah yang tercatat, terutama sekali sejak jaman Portugis 
dan VOC. Umumnya, banyak penelitian tersebut terutama sekali oleh 
Cunningham	 (1965)	 dan	 Nordholt	 (1971)	menjelaskan	 tipologi	 sistem	
politik	dan	penguasaan	lahan	oleh	orang	Timor.	Ataupah	(1992,	dan	1996)	
menjelaskan lebih rinci bagaimana hubungan-hubungan kekerabatan, 
penerimaan orang asing, dan pewarisan lahan membentuk satu sistem 
penguasaan lahan yang kompleks.

Sistem penguasaan lahan di Timor bukan hanya bisa dilihat 
pada kawasan yang sangat luas yang terbentuk akibat kesejarahan 
pembentukan domain-domain di Timor.14	 Menurut	 Nordholt	 (1971)	

14 Penulis	 sepakat	 dengan	 apa	 yang	 diungkapkan	 oleh	 Hagerdaal	 (2012).	 Dalam	
bukunya	Lords	of	the	Land,	Lords	of	the	Sea,	Hagerdaal	menggunakan	istilah	domain	
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dalam bukunya The Political System of the Atoni Timor, proses sejarah 
membagi Timor Barat menjadi satuan-satuan politik yang otonom antara 
satu dengan lainnya. Di Kabupaten Kupang, seperti kabupaten-kabupaten 
lain di Timor Barat, terdapat domain-domain besar yang kemudian 
berevolusi menjadi swapraja di awal abad ke 20. Di jaman swapraja ini, 
terjadi semacam kestabilan penguasaan domain dan juga lahan dimana 
ingatan sosial atas tanah selalu mengacu pada jaman swapraja. Secara 
spesifik	terdapat	sejumlah	domain	di	Kabupaten	Kupang	yaitu;	domaian	
Amfoan, Fatuleu, Babau, Amabi, Amarasi, Taebenu, Sonbai Kecil, dan 
Kupang. 

Masing-masing domain memiliki penguasa yang merupakan 
keturunan dari liurai Wewiku Wehali. Namun demikian, menurut 
Cunningham	(1965)	dan	Nordholt	(1971)	yang	disebut	sebagai	penguasa	
tunggal dan berkuasa penuh seperti layaknya Kaisar-kaisar di China 
atau	 di	 Eropa	 tidak	 berlaku	 di	 Timor.	 Dalam	 setiap	 domain,	menurut	
Cunningham dan juga Nordholt, dikenal apa yang disebut sebagai 
diarchy, suatu bentuk kekuasaan yang berpasangan, yang feminin dan 
yang	maskulin	(Cunningham,	1965).	Penguasa	domain	disebut	sebagai	
uis pah atau penguasa tanah yang memiliki pengikut-pengikut pertama 
sebagai akibat dari kawin mawin. Uis pah kemudian membagikan 
tanah-tanah yang berada di bawah kekuasaannya kepada para amaf  
dengan tugas atau fungsi yang berbeda-beda, tetapi utamanya menjadi 
semacam penjaga di wilayah yang tersebar di ke-empat penjuru mata 
angin. Penguasaan tanah pada para amaf  bersifat semi-otonom dan 
juga diarchy, artinya berpasang-pasangan. Semi otonom yang dimaksud 
adalah setiap wilayah yang telah dibagikan dikelola oleh pasangan-
pasangan amaf. Para amaf  dapat meminta bantuan dari amaf  lain. 
Selain itu, karena proses mendapatkan kuasa adalah berasal dari uis 
pah yang sama, faktor kesejarahan ini amat dihormati yang menjelaskan 
status hubungan antar klan yang bahkan masih bisa terlihat hingga 

untuk	menjelaskan	satuan-satuan	politik	yang	ada	di	Timor	ketimbang	menggunakan	
istilah	kerajaan	yang	seringkali	rancu	dengan	sistem	kerajaan	di	eropa.	Sementara,	
Nordholt	(1971)	menggunakan	istilah	Princedom atau Kadipaten untuk menjelaskan 
satuan-satuan	politik	tradisional	di	Timor.	
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sekarang bagaimana posisi klan-klan ketika berhadapan dengan klan 
lainnya.15 

Menurut Ataupah, dalam laporan berjudul Land Tenure di Daerah 
Aliran	Sungai	Mina	(1995),	dijelaskan	bahwa	

“.....tiap-tiap	amaf	yang	menjadi	warga	setiap	kelompok	amaf	catur	tunggal	
itu	mengusai	sendiri	suatu	wilayah	hak	ulayat.	Tiap-tiap	wilayah	hak	ulayat	
itu berbatasan alamiah dengan sungai atau anak-anak sungai di hilir dan 
di kiri kanannya, dan berbatasan di bagian hulunya dengan bukit gunung, 
atau tumpukan-tumpukan batu yang sengaja diadakan sebagai perbatasan 
buatan.”16 

selanjutnya

“Amaf	 bersangkutan	 maupun	 anak-cucu	 langsungnya	 dan	 setiap	
pendatang-pemukim	relatif	baru	yang	telah	diterima,	diakui	sebagai	atau	
kerabat rekaan melalui suatu upacara tradisional sederhana dapat bebas 
meramu, berburu, dan/atau berladang dalam ruang lingkup wilayah hak 
ulayat yang telah diakui para warga wilayah tetangga.”

Amaf adalah sebutan bagi mereka yang nenek moyangnya 
mendapatkan tanah yang luas dari uis pah atau penguasa wilayah 
(Ataupah,	 1995).	 	 Masih	 menurut	 Ataupah,	 sebuah	 hamparan	 lahan	
luas yang diperoleh dari uis pah dikuasai oleh satu kelompok Amaf 
catur tunggal. Hamparan ini disebut sebagai autuf  atau autif.  Seperti 
disebutkan di atas, masing-masing amaf dari setiap kelompok amaf 
catur tunggal menguasai hamparan lahan yang lebih kecil dibanding 
autuf yang disebut sebagai suf.

Amaf  berarti juga bapak yang memiliki fungsi sebagai bapak 
yang baik yang mengurus rumah tangga dengan baik. Seorang amaf 
berfungsi menerima atau menolak warga baru atau pihak-pihak yang 

15 Setiap	keluarga	amaf atau bahkan usif (uis	pah) berkembang dan menjadi klan-klan 
atau marga-marga. Kerabat dari klan inilah yang kemudian menjadi pengikut dari 
seorang amaf atau usif. 

16 Ataupah, Hendrik. “Land Tenure di Daerah Aliran Sungai Mina: Bagian III dari Laporan 
NTT Watershed Management Planning Project”. 1995
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berkepentingan untuk mendapatkan lahan atau sumber daya dalam satu 
hamparan	tanah	(suf). Proses menerima warga dilakukan dengan satu 
seremonial	dengan	mempersembahkan	semacam	upeti	(umumnya	sirih	
pinang,	uang	perak,	dan	sebotol	arak)	oleh	warga	yang	berkepentingan	
mendapatkan atau mengakses sumber daya di wilayah sang amaf. 
Namun, proses ini tidaklah sederhana, terlebih bagi warga baru yang 
tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan klan amaf. 

Bagi orang Timor, tanah berfungsi sosial dan produksi. Pemilikan 
pribadi sebenarnya tidak dikenal. Orang Timor, sejatinya melihat 
lahan bukan sebagai faktor produksi yang perlu dimiliki secara pribadi. 
Karena itu jual beli tanah di masa lalu sebetulnya tidak dikenal. Bahkan 
hingga saat ini, di daerah pedesaan yang cukup jauh dari kota, jual 
beli lahan termasuk hal yang diharamkan bahkan bagi anggota klan 
yang merupakan warga dari amaf tertentu. Proses jual beli lahan bisa 
menimbulkan	 sengketa	 antar	 anggota	 dalam	 sebuah	 klan	 (Ataupah,	
1995).	

Apa maknanya kedua istilah tersebut amaf catur tunggal, dan 
diarchy? Sederhananya, tipologi model penguasaan dan sistem politik 
orang Timor tidak mengenal satu kekuasaan tunggal, baik itu sebuah 
domain	atau	yang	sering	diistilahkan	sebagai	kerajaan	(Hägerdal,	2012),	
atau penguasaan lahan pada satu domain yang lebih kecil atau autuf. 
Sebagai contoh Desa Naip di Timor Tengah Selatan memiliki amaf catur 
tunggal atau diarchy Tefu-Taseseb, di Mollo dikenal klan-klan Toto-
Tanesib, Bnani-Lassa, Tafui-Sunbanu, Seko-Baun. Di Desa Supul dan 
Noebesa ada pula Beti-Faot, Liunima-Misimnasi.

Hubungan-hubungan antar amaf ini dapat bersifat politis atau dapat 
pula berhubungan kekerabatan akibat kawin-mawin. Menurut Nordholt 
(1971),	 tipologi	penguasaan	tidak	selalu	sama,	rumit,	dan	kadang	kala	
unik.	 Meskipun	 demikian,	 baik	 Cunningham	 (1965),	 Nordholt	 (1971),	
maupun	 Ataupah	 (1995)	 lewat	 diagram-diagram	 maupun	 narasi	
menyebutkan satu kesamaan sistem penguasaan yaitu bersifat kolektif 
yang berjumlah genap. 

Secara garis besar, di wilayah orang Meto, struktur penguasaan 
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lahan dapat dibagi menjadi domain atau yang disebut sebagai pah, 
lebih kecil lagi adalah autif  atau autuf, lebih kecil lagi adalah suf. Tetapi, 
seorang uis pah  dengan berbagai sebutannya, bukan berarti memiliki 
kekuasaan mutlak atas domain. Domain telah dibagi-bagi penguasaanya 
pada para amaf dan para amaf juga telah membagi-bagi autuf-nya ke 
dalam suf-suf.  Seorang penguasa domain dan anggota klan-nya tidak bisa 
menyerahkan lahan yang telah dibagikan tanpa meminta persetujuan 
para amaf yang menguasai hamparan autuf  dan juga suf-suf. 

Setiap wilayah bahkan situs memiliki cakupan kepentingan yang 
berbeda tergantung pada kesejarahannya. Untuk lahan pertanian dan 
padang penggembalaan, biasanya keputusan diambil oleh klan-klan 
amaf secara otonom. Tetapi situs-situs penting, memiliki nilai yang 
berbeda tergantung dari kesejarahannya. Ada situs-situs tertentu 
yang merupakan kesejarahan dari satu domain dimana seluruh klan 
menghormatinya. Salah satu contohnya adalah bukit Nausus yang 
menjadi pusat konflik di Molo Utara. Ada pula situs-situs lain seperti 
fautkanaf, oekanaf, dan haukanaf yang memiliki kesejarahan hanya 
pada klan.   

Dalam observasi penulis, kebanyakan sengketa sumber daya 
akibat masuknya satu bentuk intervensi yang membutuhkan sumber 
daya dalam satu wilayah, disebabkan oleh kesalahan para pendatang 
(swasta,	 pemerintah,	 maupun	 perorangan)	 dalam	 mengenali	 siapa	
sesungguhnya amaf-amaf yang patut diajak bernegosiasi. Kasus konflik 
tambang bukit batu Nausus dan Fatuleu di Timor Tengah Selatan dan 
Kabupaten Kupang, kasus tambang Mangan Oekopa di Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, dan kasus sengketa lahan Besi Pae, umumnya dipicu 
oleh kekeliruan pihak yang diajak bernegosiasi. Kekeliruan ini, pada 
banyak kasus, menimbulkan kemarahan para amaf yang kemudian 
menggerakkan pengikutnya untuk melakukan tindakan-tindakan protes 
hingga konfrontasi.17 

17 Analisis	penulis	dalam	Draft	Laporan	Studi	Kesejarahan	Politik	Lansekap	dan	Respon	
Warga pada Perluasan Pertambangan di Timor Barat akhir 1990an hingga tahun 
2013,	kerja	sama	dengan	Sayogyo	Institute	2013.	
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2.2. Lahan, Hutan, Sumber Penghidupan

Sumber penghidupan orang Timor adalah petani-peladang, 
peramu, dan peternak. Sistem perladangan di wilayah lahan kering di 
Timor umumnya masih menggunakan tebas bakar dan rotasi.18 Dalam 
masyarakat Timor yang berlaras bahasa Meto mengenal perladangan 
dengan	 nama-nama	 tertentu	 yaitu	 ladang	 	 (lele), hutan yang sudah 
dibuka		atau	belukar	yang	sedang	dibera	(bane),	dan	juga	hutan	(nasi) 
sementara	pekarangan	di	sekitar	rumah	(ume) disebut po’an.	(Messakh	
et	al.,	2010).	Selain	itu	dikenal	juga	wilayah	hutan	belukar	alami	(hufui)	
yang merupakan semacam wilayah cadangan ketika suf (hamparan)	yang	
ada	 sudah	 tidak	mencukupi	 (Ataupah,	1995).	 Lahan	baru	yang	dibuka	
oleh Amaf  pelopor dan pengikutnya disebut sebagai susi. 

Sebagai masyarakat yang juga peternak, masyarakat Timor juga 
memfungsikan wilayah padang rumput sebagai wilayah penggembalaan. 
Dahulu kala, wilayah padang penggembalaan tidak difungsikan sebagai 
wilayah perladangan ataupun permukiman. Tetapi akhir-akhir ini, 
beberapa wilayah yang dulunya wilayah padang penggembalaan mulai 
digunakan sebagai wilayah perladangan. 

Selain lahan budi daya, seperti yang disebut di atas, masyarakat 
Timor juga mengenal hutan dengan berbagai fungsi. Menurut Ataupah 
(1995),	 fungsi	 hutan	 dalam	 masyarakat	 Timor	 terbagi	 atas	 beberapa	
fungsi, yaitu yang terkait dengan fungsi-fungsi lindung tradisional dan 
juga yang terkait produksi. Lebih lanjut hutan juga berfungsi sebagai 
wilayah	cadangan	pangan	di	musim	sulit	paceklik	(Messakh	et	al.,	2010).		
Hutan sebagai sumber pangan tidak hanya diakses pada saat paceklik 
atau	bahkan	pada	kondisi	normal	(Ataupah,	1995;	Messakh	et	al.,	2010;	
Mudita,	2013).

18 Petani di Timor Barat, umumnya masih menggunakan sistem tebas bakar dan 
menggunakan rotasi ladang. Satu keluarga petani akan menebas belukar atau hutan 
untuk ditanami tanaman pertanian selama 2-5 tahun, dan kemudian berpindah ke 
ladang yang lain. Setelah berpindah-pindah selama 5 hingga 10 tahun, petani akan 
kembali ke lahan sebelumnya yang sudah ditumbuhi belukar baru. Dengan sistem ini, 
maka sebuah keluarga petani di Timor Barat membutuhkan lahan yang cukup luas 
karena	mereka	tidak	menggunakan	lahan	permanen	untuk	digunakan	setiap	tahun.	
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Hutan sebagai fungsi lindung, dielaborasi oleh Ataupah menjadi 
beberapa fungsi. Pertama, puncak bukit atau lembah yang dipercayai 
sebagai tempat kekuatan adi kodrati. Wilayah ini, tampaknya tidak 
memiliki nama spesifik. Namun, masyarakat Meto masih mempercayai 
dan menghormati wilayah ini. Kedua adalah puncak bukit tempat 
memanjatkan permohonan untuk menghentikan kondisi cuaca yang 
tidak	 diinginkan	 (Ataupah,	 1995). Jika terjadi kekeringan atau kurang 
hujan, orang Timor biasanya mengajukan persembahan atau kurban 
hewan agar hujan turun. Demikian juga jika angin dan hujan terlalu 
besar. Ketiga, hutan yang di dalamnya terdapat tilok  atau tempat 
ternak	tidur-tiduran	(sapi	atau	kerbau)	di	siang	hari	yang	terik.	Kawanan	
sapi atau kerbau menggunakan tilok bertahun-tahun. Penguasa lahan 
biasanya melarang para peladang menebas tilok yang digunakan oleh 
hewan	ternak	(Ataupah,	1995).	

Keempat, yaitu hutan yang merupakan kawasan resapan air dari 
suatu sumber air besar. Pohon-pohon di kawasan ini biasanya dilarang 
ditebang lewat larangan adat. Termasuk di dalamnya adalah larangan 
berburu binatang dan  burung. Penetapan larangan dilakukan lewat 
upacara yang dilakukan oleh seorang tobe. Tobe adalah seseorang 
yang diminta untuk menjalankan upacara-upacara yang terkait dengan 
pengelolaan sumber daya alam dan pertanian.  Upacara tanam, panen, 
dan juga pembukaan musim berburu dilakukan oleh seorang tobe. 
Kadang kala seorang tobe merupakan keturunan langsung dari klan 
penguasa, tetapi bisa juga merupakan kerabat klan penguasa atau 
pengikut	klan	penguasa	(Ormeling,	1955).	

2.3. Pewarisan Lahan dan Cara Mendapatkan Lahan 

Meskipun dahulu kala orang Timor tidak merasa penting untuk 
memiliki	lahan	pribadi,	tetapi	lahan-lahan	perladangan	tetap	(po’an), dan 
belukar	 bekas	 ladang	 (bane) bisa diwariskan penggunaannya. Melalui 
mekanisme tebas bakar dan rotasi, para peladang akan menggunakan 
ladang selama satu kurun waktu tertentu dan kemudian ditinggalkan 
ketika tanah tidak lagi subur. Selama diberakan, tidak ada orang lain 
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yang menggunakan lahan tersebut. Pada satu ketika sang peladang 
akan kembali ke lahan yang diberakan tersebut. Ketika sudah berkali-
kali digunakan oleh peladang yang sama, maka lahan tersebut dapat 
diwariskan kepada keturunannya. 

Orang lain di luar wilayah penguasaan seorang amaf pada dasarnya 
dapat bekerja atau memiliki lahan pertanian pada satu autuf yang 
dikuasai seorang amaf. Orang yang masih berkerabat dengan klan 
penguasa lahan lebih mudah mendapatkan bidang-bidang lahan melalui 
suatu upacara permohonan lahan. Ketika penulis berdialog dengan 
Petrus Almet, tokoh adat orang meto di Mollo, beberapa tahun yang 
lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya budaya atau etika orang 
Timor tidak bisa membiarkan orang lain kelaparan. Seorang amaf 
seyogianya memberikan sebidang lahan kepada anggota keluarga yang 
tidak memiliki lahan agar tidak kelaparan. Bahkan memberikan lahan 
untuk digarap orang luar sekalipun untuk agar mereka dapat hidup 
adalah semacam kewajiban moral tuan tanah. 

Bagi orang lain atau orang luar yang tidak memiliki kerabat dengan 
klan penguasa lahan pada satu autuf atau suf tertentu, mereka masih 
bisa mendapatkan lahan dengan beberapa cara. Cara yang pertama 
adalah dengan kawin mawin. Pada beberapa wilayah, seorang menantu 
laki-laki bisa mendapatkan lahan yang diperoleh oleh mertuanya. Lahan 
ini bisa diwariskan karena anak dari sang menantu kemudian menjadi 
kerabat. 

Cara lain adalah dengan bekerja tanpa upah pada satu penguasa 
wilayah. Lewat proses tertentu, seseorang dapat diijinkan menggarap 
lahan tanpa upah pada seorang amaf dan membagi hasil panennya 
kepada sang amaf. Jika dianggap orang tersebut baik, maka lahan 
garapan tersebut dapat digunakan seterusnya dan oleh keturunan sang 
penggarap. Para penggarap atau yang disebut juga sebagai amnemat	(M.	
Messakh	et	al.,	2010)	memiliki	posisi	 lebih	rendah	dalam	pengambilan	
keputusan,	terlebih	ketika	berhadapan	dengan	klan	penguasa	(Ataupah,	
1995).

Akses memiliki tanah lewat cara tradisional ini memungkinkan 
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hubungan antara pemberi lahan dengan penerima lahan memiliki tali 
kuasa yang tidak terputus. Berbeda dengan jual beli, penerima lahan 
tidak bisa sesukanya mengalihkan lahan kepada orang lain tanpa 
meminta persetujuan dari amaf atau keturunan amaf dimana penerima 
lahan atau leluhurnya pernah secara tradisional mendapatkan lahan 
dari klan amaf.	Menurut	catatan	Ataupah	(1995),	penjualan	lahan	oleh	
orang meto, biasanya terjadi pada lahan-lahan tetap seperti sawah 
atau tegalan. Lahan hamparan yang masih dikuasai klan pah tuaf  atau 
amaf setempat biasanya tidak dijual, karena masih akan digunakan 
untuk keturunan atau kerabatnya. Selain itu bagi kebanyakan penduduk 
pedesaan, mereka sangat selektif dalam memilih pembeli. 

Dalam catatan tentang konflik dan sengketa tanah yang dahulunya 
dikuasai orang Meto terdapat hal-hal menarik. Seperti telah diungkapkan 
sebelumnya, orang meto tidak mengenal budaya jual beli tanah. Hibah 
tanah bersyarat kepada pendatang atau peladang atau peternak adalah 
tipologi umum yang terjadi di pedesaan. Kasus-kasus tanah yang timbul 
di Kota Kupang dalam 10 tahun terakhir terutama menunjukkan bahwa 
orang meto tidak menyukai penjualan tanah oleh penerima hibah dari 
tuan tanah atau tuan wilayah. Bagi orang meto, jika seseorang atau 
kelompok orang menerima tanah dari klan tuan tanah atau tuan wilayah, 
maka tanah tersebut diperuntukkan untuk tinggal dan hidup. Penjualan 
oleh pihak yang telah menerima tanah dari tuan wilayah umumnya tidak 
dibenarkan.  

Di wilayah Kupang terdapat dua kasus yang mengemuka pada awal 
tahun 2000an. Pertama adalah kasus tanah keluarga Saubaki. Keluarga 
Saubaki pernah menghibahkan tanah untuk kepentingan pembangunan 
perkantoran pemerintah dan fasilitas umum pada awal tahun 1960an. 
Namun seiring perjalanan waktu rupanya para pejabat Kota Kupang dan 
Provinsi NTT mengkapling-kapling tanah tersebut. Hal ini menimbulkan 
kemarahan keluarga Saubaki yang kemudian mematok kembali tanah 
tersebut. Hingga saat ini, belum ada bangunan baru yang dibangun di 
tanah tersebut. Kedua, adalah kasus Keluarga Tomboy versus Pemerintah 
Kota Kupang. Keluarga Tomboy, juga pernah menyerahkan tanah kepada 
Pemkot Kupang untuk dijadikan fasilitas umum. Selama lebih dari 
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belasan tahun, tanah tersebut menjadi arena pameran pembangunan 
yang diselenggarakan pemerintah tanpa disertai proses pelepasan 
lahan yang jelas di masa lalu. Namun, pemerintah Kota Kupang pada 
jaman Walikota Daniel Adoe, melepaskan tanah tersebut kepada Lippo 
Group	untuk	dijadikan	mal	dan	 rumah	sakit	 swasta.	Keluarga	Tomboy	
kemudian memasang papan nama yang menyatakan tanah tersebut 
masih milik Keluarga Tomboy di lokasi pembangunan mal dan rumah 
sakit tersebut.19 

Pada kedua kasus tersebut, cukup jelas bahwa saat pemerintah kota 
meminta tanah dari tuan-tuan wilayah, para tuan tanah dengan suka 
rela memberi tanahnya secara adat karena tujuan dari meminta tanah 
tersebut adalah untuk kepentingan umum. Saat pemerintah meminta 
tanah, memang tujuannya adalah untuk membangun fasilitas umum. 
Kesepakatan ini dipegang turun temurun hingga beberapa generasi. 
Saat pemerintah atau oknum pemerintah menggunakan tanah tersebut 
untuk kepentingan pribadi, hal ini menyinggung perasaan anggota 
klan tuan wilayah. Apalagi, jika tanah tersebut dijual oleh pemerintah. 
Penyerahan tanah secara adat bukanlah proses jual beli, tetapi semacam 
hak pakai dimana penerima hak pakai tidak diperkenankan menjual 
tanah itu, atau memiliki tanah tersebut dengan cara sertifikasi hak milik. 
Bagi klan tuan tanah atau tuan wilayah, pelepasan hak memiliki implikasi 
ganti rugi atau jual beli. Karena tanah komunal yang belum dibagikan 
merupakan hak anggota klan dan kerabatnya, proses pelepasan hak 
harus melibatkan perundingan di dalam klan yang cukup panjang dan 
kompleks. 

19 Kasus sengketa tanah Saubaki dan Tomboy, merupakan kasus yang mengemuka di 
tahun 2000-an awal dan tahun 2011-2012. Tidak ada catatan mengenai kasus ini, 
apa yang dituliskan merupakan ringkasan dari catatan-catatan lapangan penulis dari 
diskusi-diskusi mengenai kasus tanah ini bersama teman-teman PIAR, Kontras Nusa 
Tenggara, dan Komunitas Akar Rumput Kupang.  
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2.4. Sistem Penguasaan Lahan oleh Orang Rote di 
Kabupaten Kupang

Sejauh penelusuran, belum ditemukan catatan	 spesifik	 mengenai	
sistem penguasaan lahan oleh orang Rote. Pengetahuan penulis 
tentang penguasaan lahan oleh orang Rote berasal dari diskusi. Tetapi 
tampaknya, tanah-tanah yang luas masih dikuasai oleh marga atau 
klan. Tanah-tanah diwariskan kepada anak-anak maupun kerabat untuk 
digarap dan diserahkan sepenuhnya kepada anak atau kerabat. Namun 
ada	 satu	 hal	 penting	 yang	 patut	 dicatat	 tanah	 yang	 diberikan	 kepada	
anak perempuan oleh keluarga besarnya saat sang anak perempuan 
menikah dengan orang lain. 

Pada saat menikah, keluarga perempuan biasanya memberikan bekal 
atau	 'piring'	 kepada	anak	perempuannya	agar	tidak	 kelaparan.	 'Piring'	
adalah kata kiasan yang sebetulnya adalah lahan. 'Piring'  berupa lahan 
yang	 nantinya	 akan	 digarap	 bersama	 suaminya.	 Jika	 sang	 perempuan	
kemudian meninggal dunia, maka suaminya jika masih hidup, atau anak-
anaknya wajib mengembalikan lahan  ini kepada keluarga sang ibu. 
Lahan	 ini	 tidak	 bisa	 dijual	 karena	 nantinya	 akan	 dikembalikan	 kepada	
pihak	 keluarga	 perempuan.	 Lahan	 lain	 yang	 tidak	 bisa	 dijual	 adalah	
hamparan yang belum dibagikan kepada anak-anak atau kerabat yang 
membutuhkan. Menjual lahan yang belum dibagikan bisa berakibat 
sengketa dalam keluarga.  

III. Tinjauan Kritis Kebijakan Negara tentang Pengadaan 
Tanah dan Pengakuan Sistem Penguasaan Lahan 
Tradisional

Pengadaan lahan adalah hal yang krusial dalam pembangunan 
termasuk pembangunan permukiman. Tanpa didahului pengadaan 
tanah, pembangunan permukiman sudah pasti tidak akan berjalan. 
Demikian pula diungkapkan dalam LAKIP Kementerian Perumahan 
Rakyat terkait dengan Program Khusus Perumahan MBR untuk warga 
baru di NTT. Dalam bagian pendahuluan telah dijelaskan, bahwa dalam 
Sidang Kabinet bulan Mei 2011, Presiden RI memberikan arahan tentang 
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program khusus perumahan bagi warga baru eks pengungsi Timor 
Timur,20 yang berada dalam program perumahan sangat murah. Arahan 
tersebut kemudian diterima oleh Menpera pada bulan September 2011 
yang	disetujui	oleh	DPR-RI	lewat	APBNP	bulan	Agustus	2011	(Menpera,	
2012).	 Dalam	 LAKIP	 Kemenpera	 tahun	 2012,	 Kemenpera	melaporkan	
rendahnya pencapaian target pembangunan perumahan. Dalam 
Laporan tersebut  disebutkan bahwa kendala utama tidak tercapainya 
target  adalah masalah penyediaan lahan oleh Pemerintah Daerah. 

Penyediaan lahan bukanlah hal yang sederhana, terdapat sejumlah 
peraturan yang terkait dengan pengadaan tanah. Di era reformasi, 
kesadaran masyarakat tentang hak atas tanah terutama tanah-tanah 
komunal	 mulai	 mengemuka.	 Gerakan	 yang	 dipelopori	 oleh	 gerakan	
masyarakat adat yang pada tahun 1999 dipelopori oleh Aliansi 
Masyarakat	Adat	Nusantara	(AMAN)21 membuka sisi buruk perampasan 
lahan di masa orde lama dan orde baru terkait dengan penetapan 
kawasan hutan, wilayah pertambangan, perkebunan, dan juga wilayah-
wilayah yang dibuka untuk pembangunan. 

Ringkasnya, penyediaan lahan untuk pembangunan adalah proses 
pengalihan hak atas tanah, baik yang dikuasai oleh individu, badan hukum, 
dan juga penguasaan komunal oleh masyarakat adat untuk kepentingan 
masyarakat umum. Dalam konteks ini, harus terjadi pelepasan hak atas 
tanah dari suatu subyek kepada subjek lain yaitu negara, untuk kemudian 
diserahkan pada pihak lain atau dikelola negara untuk kepentingan 
umum. Pokok persoalan kebijakan yang akan diulas di sini,  yaitu  
pertama mengenai  minimnya pengakuan hak atas tanah dari pihak yang 
hendak dimintai lahan yaitu komunitas adat, atau komunitas yang masih 

20 http://www.setkab.go.id/info-sidang-kabinet-4991-siang-kabinet-
paripurna-membahas-implementasi-klaster-iv.html diakses pada tanggal 24 
Desember 2013. 

21  AMAN adalah sebuah organisasi federasi masyarakat adat di Indonesia yang berdiri 
sejak tahun 1999, beranggotakan  ratusan komunitas adat dari seluruh Indonesia. 
Salah satu visi perjuangannya adalah meminta pengakuan hak atas tanah-tanah 
komunal masyarakat adat. 
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menggunakan sistem penguasaan lahan tradisional di satu sisi. Tetapi 
di sisi lain, peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah 
justru menyebut masyarakat hukum adat sebagai pihak yang berhak 
mendapat ganti rugi jika tanah ulayat digunakan untuk kepentingan 
umum atau kepentingan pembangunan termasuk permukiman skala 
luas. Kedua, dari sisi kebijakan apakah penyediaan lahan permukiman 
harus berupa pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya? 
Apakah dimungkinkan hak pakai diberlakukan bagi penyediaan lahan 
permukiman? Bagian ini akan mengulas pula bagaimana penyediaan 
lahan untuk permukiman terkait dengan berbagai macam hak atas 
tanah. 

3.1. Kebijakan atas Pengakuan Hak Komunal

Pada kenyataannya, dalam konteks penyediaan lahan di Timor Barat, 
subyek yang saat ini menguasai lahan-lahan merupakan subyek yang 
menjadi pusaran perdebatan tentang hak atas tanah, yaitu komunitas 
adat	 (masyarakat	 adat),	 atau	 komunitas	 tradisional.	 Komunitas	 adat	
memiliki klaim pemilikan atau penguasaan lahan yang bahkan telah 
berlangsung jauh sebelum Republik Indonesia ada.22 Masyarakat adat 
pun menuntut bukan hanya hak penguasaan lahan mereka diakui, tetapi 
sistem penguasaan lahan mereka pun diakui. Hal ini berimplikasi pada 
proses-proses penyediaan lahan terutama tanah-tanah komunal untuk 
kepentingan umum. 

Selain itu, masalah lain adalah kebijakan pengadaan lahan 
permukiman yang berubah sejak ditetapkannya arahan program khusus 
permukiman MBR bagi warga baru eks pengungsi Timor Timur. Sebelum 
penetapan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Pembangunan, prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
tidak menyatakan masyarakat adat sebagai subyek hukum yang jelas 

22  Pernyataan ini adalah pernyataan masyarakat adat dalam Kongres Masyarakat Adat 
Nusantara di Jakarta 1999, yang masih terus digunakan hingga sekarang termasuk 
dalam perjuangannya mendorong RUU Masyarakat Adat.
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terkait dengan pelepasan hak. Tetapi UU No. 2/2012 dan Peraturan 
Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan Penyediaan Tanah untuk 
Pembangunan menyebutkan masyarakat adat sebagai subjek yang 
memiliki hak atas tanah. 

Dalam studi ini, persoalan penyediaan lahan untuk warga baru 
berhadapan dengan sistem penguasaan lahan tradisional yang 
bersifat komunal atau kolektif. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk 
mendiskusikan sistem penggunaan lahan untuk kepentingan umum jika 
subyek yang menguasai lahan tidak diakui secara hukum. Sementara, 
jika negara melakukan klaim bahwa lahan-lahan yang tersedia adalah 
milik negara pun, akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dan 
di dalam pemukiman warga baru, hal ini akan berbahaya bagi warga 
baru dan warga lokal. Para pihak yang merasa memiliki klaim atas tanah 
baik klaim pemilikan turun temurun, maupun klaim akibat hibah dari 
negara dapat saling bersengketa yang berujung pada gagalnya solusi 
jangka panjang warga baru. Karena itu amat penting untuk menelusuri 
seperti apa kebijakan negara terkait dengan pengakuan hak atas tanah 
komunal atau kolektif. 

Satu-satunya sumber terkuat terkait dengan urusan pertanahan 
adalah UUPA No. 5/1960 yang mengatur berbagai macam hak atas 
tanah, termasuk hak komunal dan hak ulayat. Dalam kebijakan maupun 
peraturan perundang-undangan di Indonesia penguasaan lahan oleh 
komunitas adat diakui setengah hati. Dalam UU Pokok Agraria no 
5/1960,	disebutkan	dalam	pasal	2	(4)	yang	berbunyi:

Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat,	 sekedar	 diperlukan	 dan	 tidak	 bertentangan	
dengan	 kepentingan	 nasional,	 menurut	 ketentuan-ketentuan	 Peraturan	
Pemerintah.

Tetapi dalam pasal 3 UUPA No. 5/1960 juga menyebutkan:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan 
hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum 
adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian 
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rupa	 sehingga	 sesuai	 dengan	 kepentingan	 nasional	 dan	 Negara,	 yang	
berdasarkan	atas	persatuan	bangsa	serta	tidak	boleh	bertentangan	dengan	
Undang-undang	dan	peraturan-peraturan	lain	yang	lebih	tinggi.

Artinya, sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada, maka 
hak-hak ulayat atau hak atas penguasaan lahan dan sumber daya alam 
dapat diakui oleh negara. Di dalam peraturan perundang-undangan yang 
ada tidak ada satu pun yang secara detail menyatakan satu kesatuan 
masyarakat hukum adat itu masih ada. Apalagi, banyak masyarakat adat 
atau komunitas-komunitas tradisional di Indonesia termasuk di Nusa 
Tenggara Timur yang tidak memiliki aturan tertulis atau kelembagaan 
yang tertulis dan mudah dibaca oleh orang luar. Hanya orang-orang 
yang memiliki minat khusus atau terbiasa dengan model pengurusan 
(kelembagaan)	 tradisional	 saja	 yang	 dapat	 mengidentifikasi	 ribuan	
model penguasaan hak ulayat. 

Di NTT tidak ada satu persil tanah pun yang mendapatkan 
pengakuan hak ulayat secara formal. Meskipun demikian, faktanya, 
pengalihan-pengalihan hak atas tanah berlangsung melewati satu 
sistem kelembagaan tradisional berbasis klan/marga hingga saat ini. 
Pengalaman penulis sendiri, dalam berbagai proyek pemberdayaan, 
pembangunan, atau urusan jual beli tanah, selalu harus melalui proses 
dialog dan perundingan bersama para tetua klan. Banyak pula, warga 
NTT yang kemudian memiliki lahan pertanian di pedesaan atau bahkan 
di perkotaan karena mereka adalah bagian dari klan yang menjadi tuan 
wilayah di satu tempat.

Kasus pengakuan hak kolektif masyarakat adat dibahas dalam 
sebuah dokumen rekomendasi kebijakan kerja sama antara Van 
Vollenhoven	 Institute-Universitas	 Leiden	 dan	 BAPPENAS	 tahun	 2010	
yang berjudul Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa 
Gagasan untuk Pengakuan Hukum. Dalam dokumen ini dijelaskan 
beberapa model pengakuan hak atas lahan yang diatur dalam Permen 
Agraria No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat sebagai turunan dari UUPA No. 5/1960. Di 
dalam dokumen tersebut disebutkan 3 jenis model pengakuan yaitu: 
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sertifikasi hak individual dan kolektif, hak pengelolaan oleh masyarakat 
adat,	dan	pengakuan	hak	ulayat	(Bedneer	et	al.,	2010).	Di	Nusa	Tenggara	
Timur, terutama di lokasi studi, tidak satu pun model pengakuan pernah 
terdengar. 

Dalam dokumen tersebut, disebutkan sejumlah peluang dan 
kelemahan terkait dengan 3 model pengakuan penguasaan lahan yang 
akan dibahas secara ringkas satu persatu. Sertifikasi hak individual dan 
hak	 kolektif	 dilakukan	 seperti	 sertifikasi	 tanah	 biasa.	 Yang	 berbeda	
dengan sertifikasi hak kolektif adalah pemegang hak milik atas tanah 
bukanlah satu orang saja, melainkan mencantumkan setiap orang 
yang merupakan fungsionaris komunitas atau masyarakat adat seperti 
yang diujicobakan di Sumatera Barat. Tetapi hal ini pun berpotensi 
menimbulkan sengketa menyangkut siapa saja yang namanya berhak 
dicantumkan dalam sertifikat. Kemudian, Warman dalam Beedner 
(Bedneer	et	al.,	2010)	menemukan	bahwa	ada	fungsionaris-fungsionaris	
tertentu yang menggunakan sertifikat komunal/kolektif ini untuk 
kepentingan pribadi. 

Model kedua adalah hak pengelolaan masyarakat adat. Dalam model 
ini, hak atas pengelolaan diberikan kepada masyarakat adat yang dalam 
UUPA 5/1960 adalah semacam tugas pembantuan pemerintah kepada 
masyarakat hukum adat. Tetapi, UUPA 5/1960 tidak mengatur lebih 
lanjut	tentang	hak	atas	pengelolaan	ini.	Yang	diatur	adalah	penyerahan	
hak pengelolaan kepada Pemerintah Swatantra yang saat ini sudah tidak 
ada lagi. 

Model ketiga adalah pengakuan hak ulayat. Dalam Permen Agraria 
No. 5/1999 disebutkan bahwa pengakuan hak ulayat dapat diberikan 
jika	masyarakat	adat	memenuhi	kriteria	sebagai	berikut		(Bedneer	et	al.,	
2010):

terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum 
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang 
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut 
dalam	kehidupannya	sehari-hari;	
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terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para 
warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan 
hidupnya	sehari-hari;	dan	

terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan dan 
penggunaan	tanah	ulayat	yang	berlaku		dan	 ditaati	 oleh	 para	 warga	
persekutuan hukum tersebut.

Untuk model ketiga, timbul berbagai pertanyaan, bagaimana 
menentukan satu komunitas yang memenuhi kriteria tersebut? Siapa 
pihak yang berwenang untuk menentukan satu komunitas masih 
memenuhi kriteria tersebut? 

Yang	 menarik	 adalah	 terobosan	 yang	 dilakukan	 oleh	 Kabupaten	
Malinau terkait dengan masyarakat adat dan seluruh haknya, termasuk 
hak atas tanah dan sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Malinau 
membuat Perda No. 10/2012 Kabupaten Malinau tentang Pengakuan 
dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau. Di 
dalam Perda tersebut disebutkan secara rinci siapa itu masyarakat adat, 
wilayah geografis masyarakat adat, dan bagaimana proses pengakuan 
atas masyarakat adat dapat ditempuh.23 Lebih jauh lagi, Perda tersebut 
bahkan mengatur mekanisme bagaimana sebuah komunitas dapat 
mengalihkan wilayahnya untuk kepentingan lain yang meminimalisir 
terjadinya manipulasi oleh pihak-pihak tertentu di dalam komunitas 
untuk kepentingan pribadi seperti yang diatur dalam pasal 8, Perda 
Kabupaten Malinau 10/2012 yang berbunyi:

Pasal 8
(1)	 Hak	 atas	 tanah	 dapat	 bersifat	 komunal/kolektif	 dan/atau	 bersifat	
perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.

23 Untuk menentukan satu komunitas yang memenuhi kriteria, Perda 10/2012 
Kabupaten Malinau membnetuk Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat yang 
bertugas mengawasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, 
verifikasi	 tentang	 keberadaan	 masyarakat	 adat,	 dan	 menjadi	 penyalur	 aspirasi	
masyarakat adat. Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat ini adalah perwakilan 
pemerintah, perwakilan DPRD, perwakilan masyarakat adat, akademisi, perwakilan 
keagamaan, dan organisasi non pemerintah.
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(2)	 Hak	 atas	 tanah	 yang	 bersifat	 komunal/kolektif	 tidak	 dapat	 dipindah	
tangankan kepada pihak lain.

(3)	 Hak	 atas	 tanah	 yang	 dimiliki	 secara	 perseorangan	 hanya	 dapat	
dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan 
hukum adat.

(4)	 Pemanfaatan	 tanah	 yang	 bersifat	 komunal/kolektif	 dan	 tanah	
perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan 
melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum 
adat.

Sementara itu, perkembangan kebijakan terbaru yang juga terkait 
dengan tanah komunal, atau tanah ulayat, adalah UU tentang Desa yang 
baru disahkan pada bulan Desember 2013. Di dalam UU ini terdapat 
aturan tentang tanah ulayat yang merupakan aset desa. Hanya saja, UU 
Desa yang baru ini tampaknya tidak memahami bahwa yang disebut 
tanah ulayat atau tanah komunal di banyak tempat bisa berada pada 
lebih dari satu desa, atau melintasi antar desa seperti fakta yang ada di 
Nusa Tenggara Timur khususnya Timor Barat.  Sementara itu mengenai 
pengurusan tanah ulayat, kewenangannya berada di dalam desa, yang 
mana belum cukup jelas bagaimana desa akan mengaturnya. 

Dari seluruh peraturan yang ada, sejauh penelusuran hanya 
peraturan di kabupaten Malinau-Provinsi Kalimantan Timur yang 
dengan detail mengatur tentang masyarakat adat tanah-tanah komunal 
termasuk cara pengalihannya. Sementara di tingkat nasional, meskipun 
terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur tentang tanah komunal, 
namun hanya sedikit yang memberikan penjelasan atau ketentuan rinci 
bagaimana proses pengakuan tersebut dapat dilakukan. 

Yang	menarik	adalah	meskipun	kenyataannya	pengakuan	terhadap	
hak komunal minim, tetapi dalam UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Kepentingan Umum, masyarakat hukum adat disebutkan 
sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi jika tanah ulayat 
digunakan untuk kepentingan umum.24 Namun pemberian ganti rugi 

24 	 Lihat	penjelasan	pasal	40	tentang	Pemberian	Ganti	Kerugian
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kepada masyarakat hukum adat atas penggunaan hak ulayat hanya 
untuk tanah ulayat yang keberadaannya diakui. Kriteria pengakuan pun 
tidak berbeda dengan kriteria yang ditetapkan oleh Permen Agraria No. 
5/1999, bahkan terdapat ayat tambahan bahwa penetapan tanah ulayat 
tersebut harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. 

 3.2. Hak atas Tanah dalam Penyediaan Permukiman dalam 
Kebijakan

 Dalam UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
pasal 43 disebutkan dengan jelas, bahwa rumah tunggal, rumah deret, 
atau rumah susun dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna 
bangunan di atas tanah  negara atau di atas hak pengelolaan, atau hak 
pakai di atas tanah negara. Sementara terkait dengan penyediaan tanah 
untuk perumahan dan kawasan permukiman diatur 6 jenis penyediaan 
tanah	yaitu	(pasal	106	UU	No.	1/2011):	

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung 
dikuasai	negara;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah

c.	 peralihan	atau	pelepasan	hak	atas	tanah	oleh	pemilik	tanah;

d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik 
negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

e.		pendayagunaan	tanah	negara	bekas	tanah	terlantar;	dan/atau

f.  pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 
umum  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Cukup jelas, di dalam UU No. 1/2011, pembangunan  rumah dan kawasan 
permukiman hanya bisa dilakukan di atas tanah hak milik di luar tanah 
negara. Tanpa hak milik, rumah atau kawasan perumahan tidak dapat 
dibangun. 

Secara lebih rinci, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 
14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan 



Torry Kuswardono 31

Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah menegaskan kriteria 
penerima bantuan adalah mereka yang memiliki atau menguasai tanah, 
sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. 

Tidak disebutkan secara spesifik bahwa pembangunan kawasan 
permukiman seperti perumahan MBR untuk warga baru dapat dibangun 
di tanah-tanah ulayat atau tanah-tanah komunal. Padahal kenyatannya, 
kebanyakan lahan yang saat ini disasar menjadi kawasan permukiman 
adalah tanah-tanah yang masih dikuasai secara komunal di Timor Barat. 
Sementara itu sistem penguasaan lahan tradisional di Timor Barat pun 
tidak diakui secara formal oleh negara, dan terdaftar dalam sistem 
administrasi pertanahan. 

Dengan demikian, berdasarkan aturan kebijakan yang berlaku, 
penerima bantuan dalam hal ini warga baru, harus memiliki tanah atau 
menguasai tanah terlebih dahulu sebelum dapat menerima bantuan. 
Menurut peraturan perundang-undangan, baik itu UU No. 1/2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun UU No. 2/2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum menugaskan pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk 
menyediakan tanah sesuai tata aturan yang berlaku. 

Demikian pula, program bantuan stimulan perumahan untuk 
MBR juga mengacu pada dua UU di atas. Mereka yang memiliki atau 
menguasai tanah untuk membangun perumahanlah yang berhak 
mendapatkan bantuan stimulan.25 

Faktanya, penguasaan lahan komunal yang tidak terdaftar tetap 
berlangsung di pedesaan di Timor Barat masih berlaku. Lebih jauh lagi, 
nilai sosial tanah dalam sistem penguasaan lahan komunal terutama di 
Timor Barat, khususnya di Kabupaten Kupang masih dijunjung tinggi. 
Pelepasan hak atas tanah komunal sebagai barang bebas, terlebih 
tanah-tanah yang belum dibagikan pada keluarga-keluarga anggota 
klan dan kerabat penguasa tanah atau wilayah tradisional tidak 

25 Permenpera	 No	 14/2011	 tentang	 Pedoman	 Pelaksanaan	 Bantuan	 Stimulan	
Perumahan bagi MBR.
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dibenarkan dalam tradisi dan sistem nilai orang Timor, khususnya 
orang meto.26	 Pertentangan	 nilai	 tradisional	 (adat)	 atas	 lahan	 dengan	
kebijakan penyediaan lahan inilah yang kemudian menjadi kendala bagi 
penyediaan lahan permukiman skala luas di Kabupaten Kupang. 

Tetapi, rupanya UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman juga mengatur tentang konsolidasi tanah yang bisa menjadi 
solusi penyediaan lahan permukiman tanpa mengurangi hak pemilik 
tanah sebelumnya. Menurut UU No. 1/2011 Konsolidasi tanah adalah:

kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan 
penggunaan	 tanah	 serta	 usaha	 pengadaan	 tanah	 untuk	 kepentingan	
pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan 
sumber	daya	alam	dengan	melibatkan	partisipasi	aktif	masyarakat.

Konsolidasi tanah dianggap sebagai satu proses yang lebih adil bagi 
masyarakat pemilik atau penguasa lahan karena alasan-alasan sebagai 
berikut: Pertama. Prosedur pelaksanaannya menghormati hak atas tanah 
dan menjunjung tinggi aspek keadilan dengan melibatkan partisipasi 
aktif para pemilik tanah melalui musyawarah dalam setiap pengambilan 
keputusan, baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap 
pelaksanaannya;	Kedua. Pemilik tanah diupayakan tidak tergusur dari 
lingkungannya;	Ketiga. Keuntungan yang diperoleh dari hasil peningkatan 
nilai tambah tanah dan biaya pelaksanaannya didistribusikan secara adil 
diantara	 pemilik	 tanah	 atau	 peserta	 konsolidasi;	 Keempat. Penataan 
penguasaan tanah dilakukan sekaligus dengan penataan penggunaan 
tanahnya	serta	pensertifikatan	tanah	yang	telah	dikonsolidasi;	Kelima. 
Biaya pelaksanaan diupayakan dari pemilik tanah sehingga tidak hanya 
mengandalkan	 biaya	 dari	 pemerintah	 yang	 sangat	 terbatas;	 Keenam. 
Penggunaan tanah ditata dengan efisien dan optimal dengan mengacu 
kepada Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Pembangunan Wilayah, 
sekaligus menyediakan tanah untuk sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah 
(Nurlinda,	2010).

26 Istilah	meto dijelaskan pada bagian tentang Sistem Penguasaan Lahan Tradisional di 
Kabupaten Kupang. 
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Kendati demikian, pertanyaannya adalah apakah proses pengadaan 
tanah untuk MBR di Timor Barat, dalam hal ini Kab. Kupang mengadopsi 
prinsip-prinsip konsolidasi tanah? Apalagi, model penguasaan lahan 
di Kab. Kupang masih menganut sistem penguasaan tradisional yang 
bersifat komunal yang secara formal tidak terdaftar dalam administrasi 
pertanahan. Pembahasan mengenai hal ini akan dibahas pada bagian IV. 

IV. Penyediaan Lahan Perumahan bagi MBR di Kabupaten 
Kupang : Temuan dan Pembahasan

Salah satu tujuan strategis Kementerian Perumahan Rakyat  2009-
2014 adalah akses ter masuk  MBR terhadap pembiayaan perumahan 
(Menpera,	 2012).	 Tujuan	 strategis	 ini	 akan	 dicapai	 melalui	 kegiatan	
Pembangunan	 rumah	 susun	 sederhana	 sewa;	 fasilitasi	 dan	 stimulasi	
pembangunan	 baru	 perumahan	 swadaya;	 fasilitasi	 dan	 stimulasi	
peningkatan	 kualitas	 perumahan	 swadaya;	 fasilitasi	 pembangunan	
Prasarana,	 Sarana,	 dan	 Utilitias	 (PSU)	 perumahan	 swadaya;	 juga	
pembangunan rumah susun sewa di seluruh Indonesia.

Setelah muncul arahan Presiden tahun 2011,27 Kementerian 
Perumahan Rakyat kemudian mendapatkan alokasi tambahan sebesar 
hampir Rp 300 miliar rupiah pada APBN-P 2011 untuk menuntaskan 
masalah permukiman warga baru yang menjadi perhatian Presiden. 
Implementasi program khusus ini dilakukan melalui Satu Kerja 
Permukiman bagi Masyarakat  Berpenghasilan Rendah di Provinsi Nusa 
Tenggara	 Timur	 (NTT)	 yang	 dimulai	 pada	 bulan	Oktober	 2011.	 Lokasi	
kerja di NTT adalah 6 kabupaten/kota yaitu di Kota Kupang, Kabupaten 

27  Arahan	Presiden	Susilo	Bambang	Yudhoyono	pada	bulan	Mei	2011,	tidak	dituangkan	
dalam bentuk produk hukum, tetapi arahan kepada program Kementerian Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat Kluster IV. Kemenkokesra kemudian menterjemahkan arahan 
presiden ini ke dalam APBN-P Kementerian Negara Perumahan Rakyat 2011 yang 
kemudian dilanjutkan pada tahun 2012 dan 2013. Dalam LAKIP Kemenpera tahun 
2012, disebutkan bahwa program perumahan khusus warga baru bukan termasuk 
dalam program strategis jangka menengah Kemenpera. Tetapi karena ini adalah 
arahan presiden kepada menteri-menterinya, maka program perumahan khusus 
warga baru eks Timor Timur dilaksanakan dan anggarannya disetujui oleh DPR-RI.
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Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten 
Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Alor. Selanjutnya pada Tahun 
2012	ditambah	3	(tiga)	Kabupaten,yaitu	Kabupaten	Ngada,	Flores	Timur,	
dan  Sumba Tengah.

Program	 Perumahan	 bagi	 MBR,	 terbagi	 atas	 tiga	 komponen;	
pembangunan rumah khusus, pembangunan rumah swadaya, dan 
peningkatan kualitas rumah swadaya. Ternyata, setelah berjalan selama 
1 tahun lebih, program pembangunan rumah khusus yang diperuntukkan 
warga baru sangat kurang dari target yang direncanakan. Dalam LAKIP 
Menpera 2012, program pembangunan rumah khusus hanya mencapai 
30.82% dari total 7.762 unit rumah yang direncanakan. Kendala utama 
adalah penyiapan lahan oleh Pemda. 

Lambatnya program pembangunan rumah khusus, menimbulkan 
reaksi dari Menteri Koordinator Kesejahteraan, Agung Laksono. Dalam 
kunjungannya pada bulan Februari 2013, Agung merasa heran masih ada 
pengungsi yang tinggal di kamp pengungsian.28 Agung meragukan jumlah 
pengungsi yang terdata di akhir 2012, dan meminta agar dilakukan 
validasi ulang untuk menghitung luas lahan yang dibutuhkan bagi 
perumahan warga baru. Pasalnya dana yang dialokasikan sedemikian 
besar sementara warga baru masih banyak yang tinggal di pengungsian. 

Pada	 akhirnya,	 Bupati	 Kupang	 Ayub	 Titu	 Eki	 memerintahkan	
jajarannya untuk bekerja sama dengan UN HABITAT, CIS Timor, dan 
CARE	 International	 Indonesia	 untuk	 mendata	 kembali	 jumlah	 warga	
baru secara cermat dan akurat. Data terakhir yang dihimpun secara 
cermat oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sekitar 3769 KK warga 
baru bertempat tinggal di 34 desa di Kabupaten Kupang. Dari 3769  
KK tersebut hanya 1251 KK yang telah memiliki hak milik tempat 
tinggal. Sisanya, sekitar 2518 KK masih menempati lahan-lahan milik 
pemerintah, menyewa lahan warga lokal, menempati asrama dan lahan 
TNI AD,  atau menempati rumah mertua, dan masih di kamp yang berdiri 

28 http://www.tempo.co/read/news/2013/02/03/058458703/Agung-Heran-
Masih-Ada-Pengungsi-Eks-Timor-Timur. Diakses pada tanggal 2 Januari 2014.
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di atas lahan-lahan milik pemerintah. Warga baru terbanyak yang masih 
belum memiliki rumah milik adalah warga yang tinggal di Desa Naibonat 
(1062	KK).	Sementara,	warga	baru	terbanyak	yang	telah	memiliki	lahan	
baru	 adalah	 di	 Desa	Manusak	 (516	 KK).29 Namun, ternyata data yang 
sudah tervalidasi dengan cermat pun belum dapat menyelesaikan soal. 
Masalah mendasar yaitu soal pertanahan masih belum terpecahkan. Hal 
ini diungkapkan oleh Agus Sumargiono kepada wartawan pada akhir 
Oktober 2013 atau setelah pendataan selesai. 

4.1. Pengadaan Lahan untuk Permukiman dan 
Pembelajarannya

Tanggal 30 Oktober 2012, media online satu harapan masih 
menyebutkan penyediaan lahan menjadi kendala bagi penyediaan 
MBR.30 Padahal, Pemerintah Indonesia melalui direktif Presiden Juni 
2011, sudah mengupayakan penyediaan perumahan bagi warga baru 
eks pengungsi Timor Timur. Rupanya, meskipun sudah berkali-kali 
program pemukiman kembali warga baru eks pengungsi Timor-Timur, 
lahan menjadi kendala utama, terutama di Kabupaten Kupang. 

Pada bagian ini kami hendak mengetengahkan salah satu titik 
kerumitan yang menjadi kendala bagi permukiman warga baru eks 
pengungsi Timor Timur, yaitu penyediaan lahan, yang hingga akhir tahun 
2013, menjelang tenggat yang ditentukan presiden masih terkendala. 
Salah satu kasus yang mengemuka adalah kisruh penyediaan perumahan 
di Desa Camplong 2 dan Desa Tolnaku. Desa Camplong 2 dan Tolnaku 
adalah Desa yang menjadi area pembangunan perumahan masyarakat 
berpenghasilan rendah. Sasaran utama pembangunan perumahan 
adalah warga baru eks pengungsi Timor Timur yang meskipun sudah 
berkali-kali mendapat program transmigrasi lokal hingga pembangunan 
perumahan namun masih saja kisruh. 

29 Laporan	Pemutakhiran	Data	Warga	Baru	Eks	Pengungsi	Timor	Timur	2013,	Pemerintah	
Kabupaten Kupang.

30 http://satuharapan.com/read-detail/read/kemenpera-soroti-kebutuhan-
rumah-eks-pengungsi-timtim/ diakses pada tanggal 13 Desember 2013
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Kisruh terakhir adalah saat masyarakat non eks pengungsi Timor 
Timur menempati rumah-rumah yang telah dibangun oleh Kementerian 
Perumahan Rakyat lewat program Perumahan bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah  pada tahun 2011-2012. Menurut catatan 
lapangan dari staf UN-Habitat yang melakukan peninjauan langsung ke 
lokasi, sejumlah warga yang merupakan kerabat dari pemilik hamparan 
lahan di Desa Camplong 2 telah menghuni rumah-rumah yang telah 
dibangun31. Padahal, saat itu belum terjadi penyerahan tanah dan 
bangunan secara resmi kepada mereka yang berhak. 

Sebagian dari para penghuni ‘liar’ tersebut  adalah masyarakat yang 
merupakan kerabat pemilik tanah. Disinyalir, penghunian paksa oleh 
masyarakat adalah semacam strategi dari pemilik tanah yang merasa  
tidak dilibatkan dalam program pengadaan rumah. Ketersinggungan 
pemilik tanah, terlebih setelah melihat berdirinya ratusan bangunan 
rumah, mendorong terjadinya aksi pendudukan rumah secara sepihak 
pada akhir tahun 2012. Dalam studi ini, ditampilkan dua kasus yang 
dapat menjadi pembelajaran proses penyediaan lahan bagi warga 
baru yaitu di Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu dan Desa Manusak 
Kecamatan Kupang Timur. 

4.2. Kisruh Pengadaan Lahan di Camplong 2 

Kisruh pengadaan lahan Camplong 2, terkait dengan proses dan cara 
pandang yang berbeda antara pihak tuan tanah dan pemilik tanah. Untuk 
dapat memahaminya saya sengaja mengutip penuh catatan lapangan 
dari	Buce	Ga	relawan	CIS	Timor	yang	terlibat	dalam	Proyek	CBSPI	UN-
HABITAT hingga Maret 2013.32  Berikut adalah kronologi kisruh di desa 

31 Catatan	lapangan	Buce	Ga,	mantan	staf	program	UN-Habitat,	bulan	Maret	2013.	

32 Pada tahun 2011-2013 UN Habitat melaksanakan sebuah program berjudul Capacity 
Building	to	Sustain	Peace	and	Integration;	Strengthening	Local	Governance	in	Support	
of	West	 Timorese	Women	 and	 Communities	 Left	 Behind	 after	 Conflict.	 	 Program	
ini adalah satu program untuk memperkuat pemerintah daerah di Timor Barat 
khususnya Kabupaten Belu dan Kupang untuk memperkuat kelompok perempuan 
dan	warga	yang	terdampak	konflik.	Salah	satu	fokus	penguatan	adalah	memperkuat	
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Camplong	2	yang	merupakan	salinan	catatan	lapangan	dari	Buce	Ga,33 

Diawali pada tahun 2006, saat itu proyek penangkaran burung unta oleh PT. 
Royal Austrindo yang menggunakan tanah ulayat milik keluarga Manbait 
dinyatakan ditutup. Paska penutupan proyek penangkaran burung unta 
Bapak Melkias Bait34 atas nama keluarga Manbait Tuaf melapor kepada 
Bupati	 Kupang	 ketika	 itu,	 Bapak.	 I.A.	Medah,	 untuk	mengambil	 kembali	
lahan tersebut untuk dimanfaatkan kembali oleh keluarga dan mendapat 
persetujuan dari Pak Medah.

Setelah mendapat persetujuan dari Pak Medah, Bapak Melkias Bait 
menginisiasi proses pembersihan dan pembuatan pagar lokasi, dengan 
melibatkan anggota rumpun keluarga manbait dan 200-an KK warga baru 
dari kamp Naibonat dan Tuapukan yang dikoordinir oleh Pak Raimundus. 
Total dari masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut kurang lebih 1000 
KK	namun	dalam	prosesnya	hanya	800	KK	yang	aktif	sampai	selesai	yang	
mendapatkan kapling di lokasi tersebut. Proses ini mendapat dukungan 
dari Pak Medah, melalui bantuan kawat duri untuk pembuatan pagar dan 
program	budidaya	jarak	pagar.	Setiap	kaplingan	dipagari	dengan	tanaman	
jarak pagar. Demikian cikal bakal munculnya “Data 2006” yang cukup sering 
kita	 dengar	 dalam	 kunjungan-kunjungan	 lapangan	 dan	 pelatihan	 atau	
workshop. Dan data 282 KK yang merupakan bagian dari “Data 2006”

Pada	 tahun	 2007	 ketika,	mendengar	 akan	 ada	 bantuan	 perumahan	 dari	
Kementrian	 Sosial,	 Bapak	Melkias	 Bait	 yang	 ketika	 itu	menjabat	 sebagai	
Kepala	Desa	Camplong	2	berinisiatif		untuk	membuat		Master	Plan	Lokasi	
Pemukiman Berdasarkan Kaplingan yang sudah ada. Karena jabatannya 
sebagai	 Kepala	 Desa	 ketika	 itu	 maka	 kegiatan	 ini	 menjadi	 bagian	 dari	
kegiatan desa, atau bergeser dari kegiatan keluarga menjadi kegiatan desa 
Camplong 2.  Dalam Master Plan, lokasi dibagi dalam dalam 8  blok, dengan 

sensibilitas penguasaan lahan bagi warga baru eks pengungsi Timor. UN Habitat 
secara sengaja mencoba membantu meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten 
Kupang	 agar	 mampu	 mengelola	 konflik	 dan	 menjaga	 perdamaian	 antara	 warga	
baru dan warga lokal, termasuk diantaranya adalah membangun kapasitas integrasi 
pemukiman warga baru dan warga lokal.  

33 Catatan	lapangan	Buce	Ga,	mantan	staf	program	UN-Habitat,	bulan	Maret	2013.

34 Bait dan Manbait adalah satu dari beberapa klan utama dari domain Fatuleu yang 
menjadi	penguasa	(usif)	dan	berpengaruh	secara	tidak	langsung	di	Kecamatan	Takari,	
Fatuleu, dan Fatuleu Tengah
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luas	kapling		Blok	A	&	B	:	50x50	m2	sedangkan	Blok	C-H	:	25x50	m2.	Proses	
Pembuatan Master Plan ini difasilitasi oleh BPTP Naibonat. 

Proses penempatan ulang juga dilakukan dengan cara diundi, dan dibuat 
berita	 acara	 kesepakatan	 yang	 memuat	 daftar	 nama	 pemilik	 kapling	
dan luas kaplingnya. Tanah-tanah yang telah dikapling tersebut tersebut 
berstatus HAK PAKAI. Berita acara yang dibuat juga memuat  kesepakatan 
bahwa	 peserta	 yang	 akan	 keluar	 atau	 masuk	 untuk	 menempati	 lokasi	
harus	melalui	1	pintu,	 yakni	Ketua	Umum	dan	ketua	Blok	 (Ketua	Umum	
:	 Bapak	 Melkias	 Bait/Kades).	 Proses	 pengundian	 dan	 penandatanganan	
berita acara tersebut dihadiri olah Kapolres Kupang, Kejari Kupang dan 
Pihak	 Kecamatan	 Fatuleu.	 Setelah	 itu	 masyarakat	 mengusulkan	 daftar	
nama dan master plan yang dibuat ke Kementrian Sosial melalui Dinas 
Sosial Kabupaten Kupang dengan harapan akan mendapatkan bantuan 
perumahan	namun	tidak	berhasil.

Pada	 tahun	 2011	 ketika	 program	 perumahan	 khusus	 Direktif	 Presiden	
yang digawangi oleh Kemenpera diluncurkan pemerintah Kabupaten 
Kupang kesulitan mendapatkan lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan 
perumahan.	Ketika	itu	2	lokasi	di	desa	Ekateta	dan	Nauunu	yang	dinyatakan	
sudah clear mendadak batal.  PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang 
ketika	itu	Bapak Theofilus Tak dan PPK yang ditunjuk  Satker Kemenpera 
Bapak Marten Obeng sebagai penanggungjawab  sosialisasi dan negosiasi 
lahan berada dalam situasi cukup panik karena pembatalan tersebut 
karena waktu implementasi proyek sudah semakin dekat.

Dalam sebuah kesempatan Bapak Melkias Bait berjumpa dengan Bapak 
Theofilus	Tak	dan	terjadilah	“curhat”	dari	Pak	Theofius.	Mendengar	curhatan	
Pak	Theofilus,	Pak	Melkias	menyampaikan	 informasi	 tentang	 lokasi	 yang	
mereka	 sudah	 siapkan.	 Informasi	 itu	 direspon	 cepat	 oleh	 Pak	 Theofilus	
dengan cara berkoordinasi dengan Pak Marten Obeng sebagai PPK untuk 
melakukan pemantauan ke lokasi. Singkat kata tercapailah kesepakatan 
untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi pembangunan perumahan 
khusus	dengan	syarat:	1).	Perencanaan	lokasi	tidak	merubah	Master	Plan	
yang	 sudah	 dibuat,	 2).	 Penerima	 manfaat	 berasal	 dari	 “Data	 2006”,	 3).	
Karena jumlah yang akan dibangun hanya 282 unit, maka Pak Melkias 
bertanggungjawab untuk menentukan 282 KK  dari  800 KK yang masuk 
“Data	2006”	4).	282	KK	yang	ditentukan	harus	mengakomodir	warga	baru.	
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Hanya	 saja,	 “SEMUA	 KESEPAKATAN	 DIATAS	 	 TIDAK	 DIBUAT	 SECARA	
TERTULIS	 ALIAS	 KESEPAKATAN	 LISAN	 /	OMONG	MULUT	 SAJA” dan	 tidak	
ada	 penjelasan	 detail	 tentang	 program	direktif	 presiden.	 Tidak	 ada	 juga	
kesepakatan bahwa pihak Bapak Melkias Bait harus menyerahkan lahan 
tersebut kepada pemda Kaubapetn Kupang.

Meski demikian proses terus berlanjut  sampai dengan peletakan batu 
pertama	 yang	 dihadiri	 oleh	 Bupati	 Kupang,	 Bapak	 Ayub	 Titu	 Eki	 pada	
bulan Agustus 2011. Pada saat itu disampaikan kembali kesepakatan-
kesepakatan di atas terutama tentang master plan dan penerima manfaat 
yang	 	 di”YA”kan	 	 oleh	 Bupati	 dan	 pihak	 Kemenpera	 yang	 hadir	 pada	
saat	 itu,	 kemudian	 disahkan	 melalui	 proses	 adat,	 (Lagi-lagi	 tidak	 ada	
kesepakatan/perjanjian	 tertulis).	 	Pada	kesempatan	 itu	dalam	arahannya	
Bupati	 Kupang	 menyampaikan	 bahwa	 setelah	 proses	 konstruksi	 akan	
dilakukan	 penyerahan	 kepada	 Bupati	 Kupang,	 kemudian	 Bupati	 kepada	
Camat Fatuleu, selanjutnya Camat Fatuleu untuk mengatur lebih lanjut 
sesuai kesepakatan.  

Dalam implementasinya pembangunan 282  unit rumah  memang 
disesuaikan dengan master plan, yakni dibangun pada 4 dari 8 blok 
yang disiapkan. Namun setelah proses pembangunan sampai saat itu, 
penempatan 282 KK terpilih yang disebut “Data 2010-2011” ke lokasi 
permukiman belum terlaksana karena belum ada proses penyerahan asset 
ke Pemda kabupaten Kupang. Dan semakin diperburuk dengan adanya 
kelompok	 masyarakat	 yang	 kini	 sudah	 menempati	 komplek	 perumahan	
tersebut.    Sedangkan menurut pihak PU Kabupaten Kupang proses 
gagalnya	 penempatan	 282	 KK	 disebabkan	 oleh	 penolakan	 Bupati	 untuk	
mengesahkan	daftar	tersebut.

Pihak	 Pak	 Melkias	 Bait	 dan	 282	 KK	 yang	 masuk	 dalam	 daftar	 sudah	
melakukan beberapa upaya untuk memperjuangkan ‘hak” mereka yakni 
melakukan	 pendekatan	 kepada	 Bupati	 melalui	 Camat	 Fatuleu	 	 untuk	
menanyakan	tentang		penghuni	yang	sudah	menempati	lokasi	saat	ini,		dan	
direspon		Bupati	dengan	membentuk	tim	kerja		yang	dikoordinir	oleh	Sat	Pol	
PP	untuk	menertibkan	lokasi	pada	tanggal	27/11/2012.	Selain	itu	mereka	
juga	bersurat	atas	nama	keluarga	Manbait	kepada	Bupati	Kupang	dengan	
Tembusan kepada Kemenpera untuk mempertanyakan  kesepakatan  
“LISAN” yang pernah dibangun. Saat ini keluarga Manbait hanya menunggu 
respon	dari	Bupati	dan	pihak	Kemenpera,	jika	ada	penyerahan	maka	apa	
pun	yang	terjadi,	282	kk	akan	segera	menempati	lokasi,	dan	mereka	tidak	
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perlu	 diverifikasi	 lagi	 karena	 282	 KK	 menjadi	 bagian	 dari	 kesepakatan	
dengan	Bupati	Kupang	dan	Pihak	Kemenpera	untuk	penggunaan	lahan.

Dari catatan lapangan yang diperoleh penulis, terlihat terdapat 
proses yang terputus antara apa yang dilakukan melalui inisiatif 
mendapatkan lahan permukiman sendiri oleh warga lokal dan warga 
baru di tahun 2006 dengan proses yang kemudian dilanjutkan oleh 
pemerintah pada tahun 2011. Terdapat ketidakpuasan warga lokal, 
dalam hal ini pihak tuan tanah atau tuan wilayah, yang merasa tidak 
dilibatkan dan dikhianati dalam proses pembangunan permukiman MBR 
2011-2012. 

Inisiatif  pemukiman kembali warga baru oleh warga lokal di desa 
Camplong 2 tampaknya menghasilkan kesepakatan yang tidak sesuai  
dengan kebijakan program pemerintah untuk menyediakan permukiman 
berstatus hak milik. Berdasarkan kesepakatan mandiri antara warga lokal 
dan warga baru di tahun 2006 untuk pemukiman di Desa Camplong 2, 
status tanah permukiman yang disepakati berstatus hak guna atau hak 
pakai. Padahal, kesepakatan antara pihak warga baru dan warga lokal 
dalam hal ini tuan tanah atau tuan wilayah sudah tercapai. Hanya saja, 
proses ini gagal untuk kedua kalinya di tahun 2011 karena tuan wilayah 
tidak mau melepaskan penguasaannya dan menjadikan lahannya 
sebagai hak milik warga baru.35 

4.3. Pemukiman Warga Baru di Desa Manusak Kec. Kupang 
Timur Kab. Kupang36

 Kisah yang berbeda dialami oleh para eks pengungsi Timor 
Timur di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur. Menurut wawancara 

35 Di tahun 2006, tuan wilayah sempat mengajukan proposal bantuan permukiman 
kepada Kementerian Sosial yang saat itu memiliki program pengembangan 
permukiman bersama TNI AD. Proposal ini gagal disetujui karena persoalan yang 
sama yaitu tanah yang hendak dibangun permukiman warga baru berstatus hak 
pakai dari tuan wilayah. 

36 Wawancara dengan Harris Oematan, Kupang, 12 Desember 2013.
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terhadap Harris Oematan dari CIS Timor yang memfasilitasi proses 
pemukiman kembali warga eks pengungsi Timor Timur di Desa 
Manusak, adalah proses yang panjang dan lumayan mulus. Proses 
warga mendapatkan lahan tidak sederhana, tetapi merupakan proses 
yang panjang yang diawali dengan masuknya pengungsi ke lahan di Desa 
Manusak sebagai petani penggarap di lahan milik Kepala Desa Manusak 
waktu itu yang juga merupakan tuan tanah dan menguasai lahan yang 
luas.

Warga baru menggarap lahan Bapak Inggunao37 sejak awal mereka 
menghuni kamp Naibonat. Kebanyakan warga baru yang menggarap 
lahan bapak Inggunao berasal dari Aileu dan Manatuto yang berlatar 
belakang petani. Mereka menggarap lahan bapak Inggunao sebagai hak 
guna sejak tahun 1999 hingga 2005. Bagi warga asal Aileu dan Manatuto 
ini, bertani adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.38 Pada tahun 
2005, lewat program dukungan UNDP, CIS Timor sebuah LSM yang telah 
mengurusi pengungsi sejak tahun 1999 di seluruh Timor, memfasilitasi 
50 KK pengungsi asal Aileu dan Manatuto ini untuk bisa mendapatkan 
tanah dari Bapak Inggunao, yang saat itu adalah Kepala Desa Manusak. 

Bapak Inggunao dan warga Desa Manusak, tidak berkeberatan 
dengan permintaan ini. Pengungsi Aileu dan Manatuto sudah dikenal 
warga sejak mereka menggarap lahan di tanah milik Bapak Inggunao. 
Bagi warga desa Manusak, para pendatang baru ini berkelakuan baik 
dan tidak menyusahkan. Lebih jauh lagi, bahkan ketika warga baru masih 
bertempat tinggal di Kamp Naibonat, mereka yang menggarap lahan 

37 Bapak Inggunao adalah kepala Desa Manusak 2 periode hingga tahun 2010. Bapak 
Inggunao juga adalah pemilik tanah yang cukup luas di Desa Manusak yang memberi 
kesempatan pada pengungsi asal Timor Timur untuk menggunakan lahan demi 
memenuhi kebutuhan hidup. 

38 Kamp Naibonat dihuni oleh eks Pengungsi Timor Timur asal Aileu, Manatuto, 
Viqueque, Baacau, dan Los Palos. Pengungsi asal Viqueque, Baucau, dan Los Palos 
umumnya adalah anggota TNI, pensiunan TNI, Pegawai Negeri Sipil, atau pedagang. 
Menurut Harris Oematan kelompok pengungsi asal Aileu dan Manatuto, bukan 
kelompok yang dominan di kamp pengungsian. Karena itu, mereka selalu mencari 
cara agar bisa mendapatkan hidup di luar kamp Naibonat.
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selalu datang pada acara-acara adat orang Manusak yang ber-etnik 
Rote. Mereka hadir pada acara kematian maupun pernikahan, sehingga 
bagi orang Manusak, pengungsi Timor Timur penggarap ini bisa menjadi 
warga baru di Desa Manusak. Lebih jauh lagi, bahkan sejak tahun 2010, 
warga baru bahkan bisa menjadi kepala Desa Manusak. 

Program pembangunan permukiman berlangsung dengan baik. 
Karena permukiman ini adalah sebuah program pembangunan 
pemukiman warga baru yang diinisiasi CIS Timor dengan dukungan UNDP 
serta Dinas Kimpraswil NTT, maka dibangunlah kesepakatan kompensasi 
antara Bapak Inggunao sebagai tuan tanah yang juga Kepala Desa dengan 
CIS Timor-UNDP. Sebagai kompensasi atas lahan yang dihibahkan, Desa 
Manusak mendapat kompensasi berupa pembangunan kantor desa, 
pembangunan jalan lingkungan, dan peralatan pertanian. 

Berbeda dengan negosiasi di Camplong 2, di Desa Manusak tanah 
permukiman dari Bapak Inggunao merupakan hibah murni sehingga 
dapat disertifikasi. Sementara untuk penghidupan, warga baru yang 
mendapat tanah masih berstatus sebagai penggarap di Desa Inggunao. 
Kesuksesan mendapatkan tanah permukiman di Desa Manusak 
kemudian dilanjutkan oleh UNHCR bersama Dinas Pekerjaan Umum. Kali 
ini 100 KK mendapatkan tanah di Desa Manusak. Sebagai kompensasi, 
kali	ini	Desa	Manusak	mendapatkan	pembangunan	Gereja.	

Permukiman kembali warga baru di Desa Manusak masih terus 
berlanjut setelah Kementerian Sosial dan TNI menjalankan program 
perumahan bagi pengungsi di tahun 2008. Di tahun 2008 kira-kira 100 
KK yang merupakan anggota TNI dan PNS ditempatkan di Desa Manusak. 
Keseluruhan warga baru yang menempati rumah milik sendiri di Desa 
Manusak menurut pendataan terakhir adalah 313 KK yang tinggal dan 
memiliki hak milik. Sementara, sebanyak 115 KK menempati tanah 
hibah,	 atau	 milik	 kelompok,	 atau	 milik	 keluarga	 (mertua).	 Dengan	
demikian, Desa Manusak adalah desa dengan warga baru pemilik tanah 
rumah terbanyak di seluruh Kabupaten Kupang. 

Banyak faktor yang menyebabkan penempatan pengungsi cukup 
mulus di Desa Manusak. Selain faktor perilaku dan hubungan saling 
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mengunjungi dan keterlibatan dengan acara-acara penting penduduk 
lokal, faktor sikap, dan kepentingan penduduk lokal pun terakomodir. 
Faktor-faktor politik lokal menjadi kunci dalam penerimaan warga baru. 
Hal ini yang sebetulnya sulit dirumuskan dalam program, tetapi hanya 
bisa terjadi dalam skill bernegosiasi. Mengapa demikian? Program 
biasanya memiliki keterbatasan karena bentuk-bentuk kompensasi 
hanya dilihat sebagai pembangunan fisik semata, tetapi sesungguhnya 
ada hal lain yang sangat penting.39 

Desa Manusak berbatasan dengan Desa Raknamo. Sejak lama, 
Desa Manusak memiliki konflik perbatasan dengan Desa Raknamo. 
Untuk menghindari penyerobotan lahan oleh Desa Raknamo, warga 
desa Manusak, dalam hal ini kepala desa, menempatkan permukiman 
pengungsi persis di perbatasan dengan Desa Raknamo. Dengan demikian 
warga baru menjadi semacam ‘penjaga perbatasan’ dari penyerobot di 
Desa Raknamo. Selain itu, Desa Manusak yang dulunya adalah bagian 
dari Desa Pukdale, juga mengalami sengketa perbatasan dengan Desa 
Pukdale. Kepala Desa kemudian menunjuk lokasi perbatasan dengan 
Desa	Pukdale	sebagai	lahan	permukiman	warga	baru	tahap	III	(Program	
Kementerian	Sosial	dan	TNI,	tahun	2008).	

Desa Raknamo, yang berbatasan dengan Desa Manusak, tidak kalah 
strategi. Untuk mengatasi persoalan perbatasan Desa Raknamo pun 
menempatkan pengungsi di perbatasan dengan Desa Manusak. Khusus 
untuk Desa Raknamo, dusun yang berbatasan dengan Desa Manusak 
adalah dusun yang dominan dihuni oleh warga etnik Rote. Sementara 
dua dusun lain yang tidak berbatasan dengan Desa Manusak dihuni 
oleh	warga	etnik	Timor	(meto). Dusun ini, memiliki kepentingan untuk 
menambah warganya agar dapat membentuk desa sendiri, yang mana 
hingga saat ini pembentukan desa tersendiri ini belum disetujui oleh 
Bupati. 

Proses di Desa Raknamo, adalah proses yang panjang dan 
cenderung alamiah. Integrasi dan perkenalan warga baru dengan warga 

39 Wawancara dengan Harris Oematan staf CIS Timor pada tanggal 12 Desember 2013. 
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lokal berlangsung lama hingga kemudian muncul keinginan untuk terus 
menetap dan menjadi warga di desa Raknamo. Proses yang lama ini 
kemudian menjadi dasar implementasi program-program permukiman 
kembali warga baru yang memang sejak tahun 2003 telah digagas 
sebagai salah satu bagian dari durable solution bagi warga eks pengungsi 
Timor Timur. 

4.4. Pembahasan

Apa yang berbeda dengan kisruh tanah di Camplong 2 dengan 
permukiman warga baru yang berjalan mulus di Desa Manusak. Dari 
sisi prosedur, ada hal yang berbeda. Permukiman warga baru di Desa 
Manusak adalah proses yang relatif alamiah, bertahap dan difasilitasi 
secara partisipatif oleh organisasi yang memiliki pengalaman panjang 
dalam mendampingi warga baru. CIS Timor, berpengalaman dalam 
membina dan berhubungan dengan warga baru bahkan sejak mereka 
masih berstatus sebagai pengungsi tahun 1999-2002. Kesuksesan inisiasi 
tahap awal oleh CIS Timor kemudian diikuti dengan pembangunan 
permukiman warga baru berikutnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 
UNHCR tahun 2006, dan Kementerian Sosial dan TNI di tahun 2008. 

Di desa Camplong 2, proses inisiasi yang dilakukan oleh warga baru 
dan pihak tuan tanah tidak terfasilitasi dengan baik oleh Pemerintah. 
Yang	 terjadi	 justru	 adalah	 pengabaian	 proses	 yang	 telah	 berlangsung	
sejak tahun 2006. Namun, di sisi yang lain, kesepakatan antara tuan 
tanah dan warga baru yang dilakukan secara mandiri juga tidak sejalan 
dengan niat dan maksud pemerintah untuk menyediakan perumahan 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu poin yang boleh jadi 
menjadi ganjalan adalah klausul tentang hak guna. Di Desa Camplong 2, 
penyerahan tanah secara mandiri berstatus hak guna, dalam arti para 
pemukim baru tidak bisa mensertifikatkan tanah yang sudah terbangun. 
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Tabel 2
Perbedaan Proses Pengadaan Lahan di Camplong 2 dan Manusak

Aspek Camplong 2 Manusak
Proses pendekatan 
dan integrasi

Warga baru 
sebelumnya belum 
pernah menggarap 
lahan milik tuan 
wilayah. Proses 
pendekatan adalah 
dalam rangka 
mendapatkan lahan 
untuk permukiman 
di tahun 2006. 

Warga baru terlebih 
dahulu menggarap lahan 
tuan tanah selama lebih 
dari 5 tahun. Warga baru 
pun sudah terlibat dalam 
pelbagai	 aktifitas	 adat	
maupun keagamaan di 
Desa Raknamo. Hubungan 
akrab yang sudah terjalin 
ini mempermudah proses 
warga baru mendapatkan 
lahan permukiman, 
walaupun untuk lahan 
pertanian tetap berstatus 
hak pakai

Status pelepasan 
hak

Kesepakatan awal 
tahun 2006 dan 
juga kesepakatan 
tahun 2011 secara 
adat adalah hak 
pakai, tuan wilayah 
tidak	melepaskan	
hak penguasaannya 
kepada pemerintah 
untuk diserahkan 
pada warga baru

Tuan wilayah melepaskan 
hak atas tanah kepada 
warga baru, khusus untuk 
areal permukiman. 
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K o m p e n s a s i 
terhadap pemilik 
tanah awal

Disepakati	bahwa	
pembangunan 
permukiman dan 
prasarananya akan 
dibagi 60:40. 60 
untuk warga baru 
dan 40 untuk warga 
lama, namun hal ini 
kemudian menjadi 
tidak	jelas	karena	
pihak tuan wilayah 
secara sepihak 
mengambil alih 
rumah-rumah yang 
sudah dibangun 
dan menempatkan 
warga non 
warga baru di 
permukiman. 

Desa Raknamo 
mendapatkan fasilitas jalan, 
gereja, kantor desa, dan 
bantuan pertanian.
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Peran pemerintah Pada negosiasi 
tahun 2006, 
pemerintah	tidak	
terlibat. Negosiasi 
dilakukan secara 
mandiri oleh 
warga baru dan 
tuan wilayah. 
Tahun 2011, 
pemerintah mulai 
terlibat setelah 
muncul program 
permukiman 
warga baru arahan 
presiden. Namun 
pemerintah 
dianggap tuan 
wilayah	tidak	
menghargai 
kesepakatan-
kesepakatan yang 
telah dibangun 
sehingga	timbul	
pengambilalihan 
rumah-rumah yang 
sudah dibangun 
oleh tuan wilayah.
Belum terjadi 
penyerahan asset 
dari tuan wilayah ke 
Kabupaten Kupang. 

Pemerintah memfasilitasi 
lewat program bersama 
CIS Timor dan UNDP. 
Proses yang sudah mulus 
sebelumnya mempermudah 
pengembangan fasilitas 
permukiman oleh 
Kementerian Pekerjaan 
Umum, Kementerian Sosial, 
dan juga TNI -AD.

Proses	 sertifikasi	 dilakukan	
setelah dilakukan 
penyerahan aset terbangun 

Asal usul Sistem 
penguasaan lahan

Sistem pengusaan 
lahan sesuai dengan 
tradisi orang 
metoyang dikuasai 
oleh beberapa klan. 

Sistem penguasaan lahan 
orang Rote yang dikuasai 
hanya oleh 1 orang atau 1 
keluarga
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Padahal, menurut UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan,	 pihak	 yang	Berhak	menerima	 ganti	 rugi	 (dalam	hal	 ini	
pemilik	 tanah)	 harus	 melakukan	 pelepasan	 hak	 (pasal	 20	 (2)	 butir	
a).	 Dengan	 demikian	 tidak	 dikenal	 model	 pengadaan	 tanah	 untuk	
kepentingan umum yang bersifat hak guna dari pemilik tanah.40 Oleh 
karena itu, jika mengacu pada perundang-undangan, kesepakatan awal 
tidak dapat diterima karena instansi yang berwenang dalam pendaftaran 
tanah akan sulit melakukan pendaftaran tanah karena kategori tersebut 
tidak ada dalam perundang-undangan. 

Dari sisi integrasi sosial, sebetulnya proses yang terjadi baik di Desa 
Camplong 2 dan Manusak bisa dikatakan mirip. Di Camplong 2, proses 
pengadaan tanah pada awalnya sudah melibatkan warga baru dan 
tuan tanah sejak awal. Bahkan, tuan tanah sendiri yang menjalankan 
perundingan. Hanya saja, persoalan ketidakmauan tuan tanah atau tuan 
wilayah melepaskan hak penguasannya yang menjadi kendala. 

Sistem penguaasaan lahan di Desa Camplong 2 masih dikuasai 
secara tradisional sesuai dengan tradisi orang meto. Seperti dijelaskan 
dalam bagian III, orang meto bisa menerima pendatang. Hanya saja di 
dalam tradisi penguasaan lahan orang meto, pendatang hanya diberikan 
hak guna atau hak pakai lahan. Sertifikasi oleh pendatang adalah hal 
yang tidak disukai, karena para pendatang yang datang secara adat 
tidak datang membeli tanah, tetapi pada dasarnya menumpang hidup. 
Situasi semacam ini banyak terjadi di pedesaan di Timor Barat, dimana 
pendatang hidup dan tinggal selama berpuluh-puluh tahun di wilayah-
wilayah tanah komunal dan mewariskan persil rumahnya pada anak-
anaknya.41 Para pendatang tidak pernah diusir atau diganggu karena 
mereka pada dasarnya menumpang hidup. Hanya saja, dalam penentuan 

40 Menurut UU no 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, pengadaan 
tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk dalam 
pengadaan	tanah	bagi		pembangunan	untuk	kepentingan	umum.	

41 Di Desa Polen, tuan tanah Teflopo membiarkan dan memberikan hak bagi pendatang 
untuk  tinggal tanpa pernah mengusik para pendatang. Syaratnya hanya satu, tanah 
tersebut tidak dijual. 
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pengelolaan hamparan yang lebih luas, para pendatang tidak memiliki 
hak yang sama dengan anggota-anggota klan tuan tanah atau tuan 
wilayah. Konflik, biasanya akan terjadi ketika sang pendatang kemudian 
menjual tanah yang didapatkan cuma-cuma lewat proses adat dari tuan 
wilayah kepada pihak lain. 

Kisruh penyediaan lahan sebetulnya bisa tidak terjadi jika 
penyediaan lahan dilakukan dengan proses konsolidasi tanah seperti 
yang	diungkapkan	oleh	Nurlinda	(2011).	Seperti	dijelaskan	pada	bagian	
IV, konsolidasi tanah sebetulnya adalah penataan ulang penguasaan 
lahan untuk memudahkan penataan permukiman, lingkungan, dan 
penyesuaian dengan tata ruang tanpa menghilangkan hak pemilik tanah. 
Bahkan pemilik tanah bisa tetap mendapatkan distribusi keuntungan 
dari lahan yang dikonsolidasi. 

Tetapi, konsolidasi tanah tentu saja tidak bisa dilakukan tanpa 
penentuan jenis hak penguasaan lahan eksisting. Penentuan jenis 
hak penguasaan lahan adalah prasyarat utama untuk memulai 
konsolidasi tanah. Pada kenyataannya, masyarakat lokal mengetahui 
dan menjalankan sistem penguasaan lahan tradisional. Bahkan pihak 
pemerintah pun mengenali dan menjalankan proses-proses tradisional 
untuk mendapatkan lahan. Hanya saja, sistem pengelolaan lahan ini 
tidak diakui secara formal, dan lebih parah lagi tidak diatur secara rinci 
dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. 

Jika alas hak penguasaan wilayah sudah diakui dan  ditentukan, maka 
konsolidasi tanah bisa dilakukan. Tuan wilayah dan warga baru bersama-
sama tetap dapat mengakses bantuan stimulan MBR walaupun rumah-
rumah warga baru berstatus hak guna bangunan. Hal ini dimungkinkan 
oleh PP No. 80/1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan 
Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Dalam PP tersebut pemilik tanah bisa 
mempersiapkan	 Kawasan	 Siap	 Bangun	 (KASIBA)	 dan	 Lingkungan	 Siap	
Bangun	(LISIBA)	untuk	permukiman.	

Proses yang terjadi pada tahun 2006 antara warga lokal dan warga 
baru boleh jadi adalah proses menyiapkan KASIBA dan LISIBA. Rencana 
kavling sudah dibuat dan warga baru yang hendak menempati kawasan 
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permukiman baru sebagai penyewa atau pemegang hak guna bangunan 
jangka panjang. 

Hanya saja, penentuan status hak penguasaan lahan  di wilayah  
merupakan prasyarat dasar konsolidasi tanah untuk membangun KASIBA 
dan LISIBA. Dalam hal ini, hal yang paling mungkin adalah menetapkan 
lahan kawasan permukiman MBR di Camplong 2 sebagai hak penguasaan 
komunal. Sertifikasi tanah komunal bisa menjadi salah satu alternatif, 
mengingat penetapan tanah ulayat membutuhkan proses yang panjang 
karena	harus	melalui	PERDA.	

Hal yang patut dicermati adalah proses penetapan perwakilan 
masyarakat yang nama-namanya dicantumkan di dalam sertifikat dan 
juga proses perubahan sertifikat jika nama-nama yang dicantumkan 
meninggal dunia. Selain itu, perlu juga dibuat kesepakatan internal 
mengenai hak dan kewajiban mereka yang namanya tercatat dalam 
sertifikat serta aturan-aturan peralihan penggunaan lahan. Kesepakatan 
lain yang patut dibuat adalah model hak guna bangunan bagi warga 
baru agar dalam jangka panjang, hak mereka atas permukiman yang 
layak tidak terganggu oleh anggota klan atau kerabat tuan wilayah serta 
hak warga baru dalam berhadapan dengan pihak lain di luar pihak tuan 
wilayah. 

V. Rekomendasi Kebijakan

Proses pengadaan lahan untuk permukiman MBR di wilayah-
wilayah lahan komunal bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini 
membutuhkan sinergi berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, 
pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi 
hingga pemerintah pusat. Selain itu, elemen masyarakat sipil dan warga 
baru juga perlu bergerak aktif untuk terlibat dalam proses pengadaan 
tanah	 untuk	 permukiman.	 Yang	 tidak	 boleh	 ditinggalkan	 adalah	
komunitas masyarakat adat sebagai pemilik tanah.

Ke depan, kebijakan pengadaan tanah sebaiknya menggunakan 
proses konsolidasi tanah yang tidak menghilangkan hak-hak pemilik 
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wilayah dan juga tetap menjamin hak-hak warga baru. Konsolidasi 
tanah adalah proses yang tidak melawan undang-undang dan tidak 
memerlukan peraturan perundang-undangan yang baru karena sudah 
ada. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
serta PP No. 80/1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap 
Bangun, memungkinkan terjadinya konsolidasi tanah untuk pemenuhan 
hak atas permukiman tanpa mengurangi hak pemilik tanah sebelumnya. 
Tetapi sejumlah prasyarat untuk konsolidasi tanah demi kepentingan 
umum terutama di lahan-lahan komunal patut dipenuhi lebih dulu. 
Salah satu prasyarat adalah pengakuan hak atas lahan komunal secara 
formal yang disesuaikan dengan kondisi setempat. 

Alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk pengakuan tanah 
komunal adalah sertifikasi tanah komunal seperti yang telah diatur 
dalam UUPA No. 5/1960 atau mengikuti proses yang terjadi di Sumatera 
Barat sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hanya saja, proses 
penentuan siapa saja yang namanya harus tercantum dalam sertifikat 
sebagai perwakilan komunal dan juga terlibat dalam proses konsolidasi 
lahan harus dilakukan dengan bijak. Penelusuran kekerabatan dan 
silsilah tanah melalui tuturan adat dan juga penelitian partisipatif adalah 
hal yang tidak terhindarkan. 

Di	level	pemerintah	lokal	(desa-kabupaten),	rekomendasi	kebijakan	
yang bisa diajukan adalah menetapkan lahan-lahan komunal sebagai 
tanah	 ulayat	 yang	 diatur	 melalui	 Peraturan	 Daerah	 (perda)	 terlebih	
dahulu. Proses penyusunan perda ini harus melibatkan berbagai pihak 
terutama yang akan terdampak dengan adanya kebijakan pengadaan 
lahan. Memang, proses ini akan cukup rumit dan panjang mengingat 
belum adanya badan atau panitia penetapan tanah ulayat, dan juga 
harus melalui persetujuan DPRD. Untuk menuju kebijakan seperti yang 
terjadi di Kabupaten Malinau, misalnya, akan membutuhkan waktu yang 
lama.

Jika penetapan status hak atas tanah tuan tanah atau tuan wilayah 
sudah ditetapkan, tahap berikut adalah proses konsolidasi tanah dan 
pembangunan kesepakatan pengembangan wilayah yang ditetapkan 
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secara formal. Setiap kesepakatan harus dicatat dan ditandatangani para 
pihak yang berkepentingan dalam pengadaan lahan untuk permukiman 
warga	 baru.	 Badan	 Pertanahan	 Nasional	 (BPN)	 adalah	 aktor	 penting	
yang harus terlibat sejak awal dalam proses ini. Sejak awal, BPN harus 
melibatkan diri karena persoalan penyediaan tanah terkait dengan 
masalah-masalah status penguasaan, pemilikan tanah dan legalisasi 
status tanah. BPN bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten perlu melibatkan diri secara maksimal 
dengan dibantu oleh akademisi dan tokoh masyarakat independen 
serta organisasi-organisasi yang berpengalaman di level lokal untuk 
menelusuri sistem penguasaan lahan tradisional di wilayah yang hendak 
dijadikan kawasan permukiman.

Sementara itu, Bappenas dan instansi terkait khususnya Kementerian 
Perumahan Rakyat perlu menyiapkan perencanaan, aturan dan prosedur 
yang memadai mengenai konsolidasi tanah untuk kawasan permukiman 
yang mengakomodir hak-hak komunal. Peraturan perundangan yang 
ada belum mengakomodir penguasaan komunal sebagai pemrakarsa 
kawasan permukiman. Hal ini penting karena seperti yang dikatakan 
oleh	Ataupah	(1995),	sistem	penguasaan	lahan	di	Timor	Barat	sepertinya	
sudah memantapkan sejak jaman kolonial. Dan kenyataan membuktikan 
bahwa sistem penguasaan lahan secara tradisional tidak bisa diubah 
begitu saja.  
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