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BAB I
Pendahuluan

Konflik tenurial di sektor perkebunan menunjukkan tren peningkatan. Data 
KPA (2017) menyebutkan peningkatan konflik agraria dari 450 kasus pada 
tahun 2016 menjadi 659 kasus pada 2017, dengan luasan 520.491,87 

hektare dan melibatkan 652.738 kepala keluarga. Dari data tersebut, sektor 
perkebunan masih menempati peringkat pertama sebanyak 208 kejadian. 
1Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebanyak dua kali lipat 
luasan wilayah konflik di sektor ini. Di urutan kedua, luasan wilayah konflik terjadi 
di sektor kehutanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa monopoli penguasaan 
kawasan hutan menjadi salah satu penyebab maraknya konflik agraria yang 
melibatkan aktor swasta, negara, dan komunitas masyarakat di sekitar hutan. 

Ekstensifikasi sawit memicu ekspansi lahan ke kawasan hutan. Luas areal 
perkebunan sawit secara keseluruhan di Indonesia mengalami peningka
tan dari 11,91 juta ha pada 2016 menjadi 12,30 juta ha pada tahun 
2017. Secara lebih rinci, luas areal kebun sawit rakyat mencapai 4,7 
juta ha, sementara luas kebun sawit perusahaan mencapai 6,7 juta ha.2 

Dengan tren peningkatan luasan kebun sawit rakyat secara umum, diperkirakan 
luas kebun sawit rakyat hampir mendekati angka luasan kebun sawit perusahaan. 
Meski demikian, produktivitas sawit rakyat selalu di bawah angka produktivitas 
perusahaan. Tahun 2015 laju produktivitas perusahaan swasta mencapai 3.948 
kg/ha, sementara produktivitas sawit rakyat berada di angka 3.147 kg/ha.3 

 

1 Laporan Akhir Tahun KPA 2016, 2017.
2 Laporan Akhir Tahun KPA 2016, 2017.
3 Ibid, h. 2.
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Gambar 1 Produktivitas Sawit Rakyat dan Perusahaan (kg/ha) (Dit-
jen Perkebunan, 2017)

Rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat tersebut disinyalir menjadi pemicu perluasan 
kebunkebun sawit mandiri. Minimalnya kapasitas budidaya dan input produksi yang 
tidak optimal menjadi faktor penyebab produktivitas sawit rakyat yang rendah sekaligus 
kerentanankerentanan sosial ekonomi lainnya, terutama pekebunpekebun sawit mandiri. 

 Di sisi lain, terbatasnya ruang penghidupan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan 
menjadi pendorong masuknya sawit ke dalam kawasan dengan konsekuensi tiadanya legalitas 
lahan yang dikelola pekebun. Keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) di sekitar kawasan 
juga semakin mempermudah akses masuknya sawit yang tidak jelas ketertelusurannya 
(traceability), terutama sawitsawit yang berasal dari kawasan hutan.

Berangkat dari permasalahan sawit rakyat di atas, entitas desa berpeluang besar mengatasi 
hambatanhambatan dalam pengelolaan sawit rakyat yang berkelanjutan. UU Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan dan prakarsa masyarakatnya. Melalui regulasi ini, desa diberi kedudukan dan 
kewenangan yang jelas melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Dua asas ini memperjelas 
pengakuan (rekognisi) negara atas desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asalusul 
dan kewenangan berskala lokal desa. Yurisdiksi desa, dalam Pasal 1 UU Desa memperkuat 
‘kedaulatan’ desa atas wilayah dan penataan ruang hidupnya. Peluang yang diberikan UU 
ini lantas menjadi titik pijak bagi desa untuk mulai mendaku ruang hidup dan sadar akan 
kewenangan yang dimilikinya. Dalam banyak kasus, yurisdiksi desa belum mampu menjamin 
ruang hidup dan penghidupan yang lestari bagi masyarakat. Rejim sektoral kehutanan telah 
memagari akses masyarakat atas lahan, sementara penghidupan masyarakat sebagian besar 
mengandalkan lahan perkebunan dan pertanian. Sawit yang terlanjur masuk ke kawasan 
konsesi kehutanan tak sertamerta dapat dihilangkan. Namun di sisi yang lain, hadirnya 
korporasi kehutanan dan perkebunan (sawit) juga tak dapat diabaikan begitu saja. Apalagi, 
salah satu kriteria utama dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mencantumkan 
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aspek legalitas lahan, di samping tiga aspek lainnya: kelola sosial, kelola lingkungan, dan 
usaha yang berkelanjutan.

Baik di sektor perkebunan maupun kehutanan, kelapa sawit seringkali dituding sebagai 
penyebab maraknya konflik penguasaan lahan. Rumitnya problem tenurial ini berakar 
dari tumpang tindih alas hak perkebunan dengan kawasan hutan yang berujung pada 
masuknya sawit ke dalam kawasan hutan yang telah dibebani berbagai hak penguasaan. 
IRE Yogyakarta dan JAVLEC melakukan studi di Kampung Tepian Buah, Kabupaten 
Berau (Kaltim) dan menemukan sejumlah persoalan ketimpangan penguasaan lahan 
dan ketidakjelasan tata batas yang mengaburkan yurisdiksi desa dan kewenangannya. 

Akar permasalahan tersebut telah memicu ekspansi kebunkebun sawit rakyat ke dalam 
kawasan. 

Kertas kerja ini akan memaparkan dinamika sawit rakyat di dalam kawasan dengan 
mengambil kasus Kampung Tepian Buah. Kompleksitas persoalan di sektor sawit dan adanya 
pembelajaran menarik mengenai prakarsa desa dalam konsolidasi sumberdaya (alam) 
menjadi alasan mengapa prakarsa resolusi konflik tenurial di Tepian Buah menarik untuk 
dijadikan praktik baik yang dapat direplikasikan di tempat lain. Bagian pertama dari tulisan 
ini akan mengkaji konteks permasalahan sawit di Kampung Tepian Buah dengan fokus utama 
pada dinamika sawit rakyat di dalam konsesi PT. Inhutani. Kedua, tulisan ini akan memaparkan 
kebutuhan resolusi agraria sebagai pilihan ‘jangka pendek’ yang paling mungkin dijalankan. 
Bagian ketiga menjelaskan mekanisme mediasi dan negosiasi penyelesaian problem tenurial 
berbasis pengalaman Tepian Buah: RPJMK sebagai alat negosiasi, kemitraan dan pelepasan 
kawasan sebagai alternatif pilihan penyelesaian.
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BAB II 
Tanaman Sawit di Kampung 

Tepian Buah

Bagian ini akan menjelaskan konteks persoalan sawit di Kampung 
Tepian Buah: (1) latar belakang masyarakat Kampung Tepian Buah, (2) 
dinamika perkembangan sawit di Tepian Buah, dan (3) sawit di dalam 

konsesi PT. INHUTANI sebagai permasalahan utama yang dihadapi pekebun 
sawit di Tepian Buah. Lanskap Tepian Buah yang didominasi kawasan hutan 
di dalamnya telah dibebani berbagai status dan hak penguasaan baik oleh 
perusahaan perkebunan (PT. Natura Pasifik Nusantara) dan perusahaan 
kehutanan (PT. Inhutani). Kelapa sawit yang kian digemari masyarakat 
Tepian Buah mesti berhadapan dengan kenyataan terbatasnya ruang 
gerak masyarakat yang secara legal dalam areal penggunaan lainnya (APL).   

Potret Kampung Tepian Buah
Kampung Tepian Buah memiliki luas wilayah administratif 16.558,76 
hektare. Meski demikian, kawasan permukiman kampung ini hanya seluas 
112 hektare dan dihuni sekitar 921 jiwa atau 264 kepala keluarga. Sebagian 
besar wilayah kampung ini merupakan kawasan budidaya kehutanan (KBK) 
PT. INHUTANI. Kawasan permukiman terpusat di sebelah timur kampung 
dengan model arsitektur rumah khas Dayak yang menunjukkan identitas 
sebagian besar masyarakat. Tepian Buah berbatasan dengan Kampung 
Punan Malinau di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan 
Kampung Gunung Sari dan Kampung Harapan Jaya, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kampung Gunung Sari dan Kampung Batu Rajang 
dan sebelah baratnya berbatasan dengan Kampung Long Ayan. Tepian 
Buah merupakan kampung yang menjadi ibukota Kecamatan Segah. 
Posisi ini menjadikan Kampung Tepian Buah memiliki letak yang strategis 
dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan 
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Segah. Resmi terbentuk pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Kampung Gunung Sari. 

 Sebagian besar warga Tepian Buah merupakan etnis Dayak Kenyah dan hanya sebagian kecil 
saja yang berasal dari Jawa dan Bugis. Pengaruh adat dan tradisi Dayak masih sangat kental 
dianut masyarakat dalam berbagai ritual pesta panen, pernikahan, penyambutan tamu, dan 
tradisi asli Dayak lainnya. 

Penghidupan sebagian besar warga Tepian Buah adalah petani sawit. Sekitar 85 persen 
kepemilikan lahan garapan warga berupa sawit. Tanaman padi, karet, gaharu, dan kakao 
juga ditanam dalam jumlah yang lebih kecil. Sebagai penghidupan utama masyarakat, sawit 
di Tepian Buah telah menggeser komoditas sebelumnya yang diusahakan petani, terutama 
karet yang lebih rendah marjin keuntungannya. Biaya usaha warga sebagai petani sawit 
sebagian besar dialokasikan untuk biaya input pertanian (pupuk, benih) dan upah buruh. 

Data Profil Kampung (2017) menyebutkan saat ini perkebunan kelapa sawit mandiri 
di kampung Tepian buah telah menjadi komoditi utama dengan luas 1.371 hektar dan 
melibatkan 264 petani dalam ushaa ini, dengan jumlah produksi ratarata 3.427 ton/bulan. 
Ratarata kepemilikan dan penguasaan lahan yang dimiliki petani di kampung ini bervariasi 
antara 5 sampai 30 hektar. Dengan produktivitas setiap hektar dalam satu bulan antara 
11,5 ton.

Tiga tahun terakhir, Kampung Tepian Buah tengah mengembangkan kawasan ekowisata air 
terjun Tembalang yang lokasinya berada di KBK PT. Inhutani. Kemitraan kehutanan telah 
dijalin dengan PT. Inhutani sebagai bentuk kerjasama Kampung dengan perusahaan untuk 
memanfaatkan aset alam yang ada di desa. Dalam dokumen RPJMK Tepian Buah 2018
2024, pemkam merencanakan berbagai program pengembangan infrastruktur penunjang 
pariwisata, seperti pembangunan badan jalan akses ke obyek wisata, balai persinggahan, 
pengadaan perahu wisata, dan infrastruktur penunjang wisata lainnya.  

Perkembangan sawit di Tepian Buah
Perkembangan sawit di Kampung Tepian Buah tak dapat dilepaskan dari konteks 
terbentuknya kampung ini yang dirintis oleh warga etnis Dayak Kenyah. Masyarakat Dayak 
pada umumnya bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti pola perladangan 
berpindah. Pola bermukim seperti ini mengalami pergeseran seiring dengan semakin 
masifnya ‘negaranisasi’ kawasan hutan yang sebelumnya menjadi teritori komunitas adat. 

 Masyarakat biasanya menandai teritorinya (klaim tenurial) dengan batas alam, seperti bekas 
ladang, bekas kampung, atau makam leluhur. Sekitar tahun 1970an, rombongan tujuh keluarga 
bermigrasi dari Apo Kayan (kini terletak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara) dan menetap di 
hutan Long Tuyoh sebelum akhirnya berpindah ke daerah yang kini menjadi wilayah Tepian Buah. 

Pemerintah mulai ‘mengatur’ keberadaan mereka dengan menempatkan Tepian Buah ke 
dalam wilayah Kampung Gunungsari. Pada tahun 1974 sekitar 57 kepala keluarga berdatangan 
ke kampung baru ini dan mulai membuka ladang pertanian. Siapapun berhak menentukan 
dimana dan seberapa luas lahan tempat mereka berladang. Masyarakat umumnya tidak 
mengenal surat legalitas kepemilikan lahan garapan. Konsesi kehutanan mulai masuk ke 
kawasan ini pada tahun 1980an berupa hak pengelolaan hutan (HPH) dan selanjutnya 
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perusahaan batubara beroperasi pada dekade 1990an yang kerap bersinggungan dengan 
kawasan budidaya masyarakat. Dikenalkannya sistem ganti rugi lahan dan pemberian ijin 
pemungutan kayu (IPK) mendorong komersialisasi lahan masyarakat dan pada akhirnya 
mengubah sistem tenurial masyarakat Tepian Buah.

Era baru komoditas tanaman ekspor mulai masuk ke Kampung Tepian Buah seiring dengan 
pemberian hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit pada tahun 2000an. Sejak saat itu 
masyarakat mulai dikenalkan dan terlibat dalam budidaya sawit baik menjadi pekebun 
plasma perusahaan maupun pekebun swadaya. Ketergantungan penghidupan masyarakat 
pada sawit terjadi di Kampung Tepian Buah. Kini dari 264 kepala keluarga, sekitar 85 persen 
di antaranya merupakan pekebun sawit. Sebagian besar dari mereka adalah pekebun sawit 
mandiri yang menggarap lahan di kawasan budidaya kehutanan (KBK) PT. Inhutani dan 
sebagian berada di kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) HGU perusahaan. Perkebunan 
sawit menjadi hasil produksi ekonomi desa yang utama dan menggeser tanaman pangan 
dan budidaya lainnya.

Secara sosial ekonomi, sawit membawa perubahan bagi pembagian kerja berdasar relasi 
gender. Terbatasnya akses dan peran perempuan dalam pertanian sawit menjadi tantangan 
utama proses produksi komoditas ini. Di banyak kasus, proses produksi yang banyak 
mengandalkan tenaga kerja lakilaki telah meminggirkan peran sosial ekonomi perempuan. 
Eksklusi terhadap perempuan bahkan telah hadir ketika proses pengambilan keputusan 
di tingkat komunitas. Demikian pula keterbatasan dalam akses atas hak kepemilikan. 

Umumnya, mereka menghadapi hilangnya pertanian pangan (padi dan sayuran), 
hilangnya pendapatan dari karet, tergerusnya posisi perempuan sebagai pemilik 
lahan melalui registrasi pembagian plasma sawit yang didasarkan pada nama lakilaki. 

 Dalam konteks Tepian Buah, terdapat perbedaan secara kultural dalam memandang 
pembagian kerja berdasar gender ini. Dayak Kenyah sebagai etnis terbesar di Tepian 
Buah memposisikan perempuan setara dengan lakilaki dalam pembagian kerja di ladang. 
Di perusahaan kelapa sawit, perempuan juga menempati proporsi yang besar sebagai 
karyawan/tenaga perawatan (menyemprot hama dan pemupukan).

Sawit di dalam Konsesi PT. INHUTANI 
Ekspansi perkebunan sawit rakyat ke dalam kawasan konsesi PT. Inhutani telah berlangsung 
hampir bersamaan dengan masuknya komoditas sawit ke Tepian Buah. Di samping alasan 
nalar ekonomi sawit yang menguntungkan, desakan sawit rakyat ke kawasan budidaya 
kehutanan ini juga didorong oleh terbatasnya ruang hidup masyarakat Tepian Buah. 
Pertumbuhan penduduk dan dorongan ekstensifikasi lahan sawit juga mempercepat proses 
tersebut berlangsung. Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, wilayah administratif 
Kampung Tepian Buah telah dikapling ke dalam berbagai status dan hak penguasaan lahan 
baik dari rejim sektoral kehutanan maupun perkebunan. 

Terdapat enam tipologi status penguasaan lahan di Kampung Tepian Buah sebagaimana 
dipetakan oleh AURIGA (2018), yakni: (1) kawasan budidaya kehutanan (KBK) PT. Inhutani Unit 
Labanan seluas 14.360 ha (86,9 persen), (2) kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Natura Pasifik 
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Nusantara (NPN) seluas 916 ha (5,5 persen), (3) kawasan budidaya perkebunan dan pertanian 
masyarakat 1.146 ha (6,9 persen), dan (4) kawasan permukiman seluas 112 ha (0,7 persen). 

Data ini sekaligus menunjukkan bahwa kawasan yang dapat diakses secara legal oleh 
masyarakat hanya seluas 1.258 ha atau 7,6 persen dari total 16.558,76 ha luas Kampung 
Tepian Buah. Dari empat tipologi tersebut, terdapat di antaranya sawit rakyat yang berada di 
kawasan hutan (KBK) seluas 730 ha. Sawit di dalam KBK inilah yang menjadi prioritas untuk 
diselesaikan. Selain itu, terdapat sawit perusahaan yang ditanam di luar HGU, yakni seluas 
69,8 ha. Sawit perusahaan ini nantinya menjadi sawit sitaan yang diserahkan pengelolaannya 
kepada desa sebagai aset desa. Sawit rakyat yang ditanam di APL meskipun legalitasnya jelas, 
namun sebagian besar pekebun belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Ke depan desa 
perlu mendorong agar pekebun sawit Tepian Buah dapat memenuhi persyaratan legalitas 
dalam sertifikasi ISPO.

Gambar 2 Tipologi Status dan Tutupan Lahan (AURIGA, 2018)
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BAB III 
Kebutuhan Resolusi Agraria

Reforma agraria (RA) kembali muncul dalam diskursus politik pembangunan 
tak lama setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengusung gagasan ini 
sebagai janji politiknya. RA dirancang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat adat, dan pengurangan ketimpangan desa 
dan kota. Pemerintah menargetkan RA melalui redistribusi dan program kepemilikan 
tanah seluas 9 juta ha dan alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk dijadikan PS. 

Hingga hampir satu periode, belum banyak capaian pemerintah untuk menjalankan 
mandat RA. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya langkah serius pemerintah 
untuk menyiapkan perangkat kelembagaan yang diperlukan bagi pelaksanaan RA 
(semisal panitia RA dan pengadilan landreform di masa lalu). Tantangan dan rute yang 
panjang dalam implentasi RA mungkin dapat disiasati dengan ide tentang resolusi 
agraria untuk menempuh jalan penyelesaian masalah agraria yang lebih bersifat 
jangka pendek. Resolusi agraria menjadi penting ditempuh, khususnya di sektor sawit 
dengan adanya upaya perbaikan standar dan mekanisme ISPO. Jutaan hektar lahan 
sawit rakyat di dalam kawasan akan mengalami kesulitan memperoleh legalitas jika 
selamanya tak ada upaya untuk menyelesaikan problem tersebut. 

Akses masyarakat pedesaan yang mendiami kawasan hutan telah lama menjadi 
perhatian serius. Ketika negara datang dan mengambilalih kawasan yang luas, 
lahan dan akses petani pada lahan yang dapat ditanami telah menjadi masalah 
yang semakin rawan. Jamak ditemui negara begitu saja mengingkari klaim 
kepemilikan yang ada sebelumnya atas lahan dan sumberdaya alam lain berbasis 
tanah. Pada akhirnya, negara menetapkan hubunganhubungan baru dengan 
saranasarana produksi tersebut. Seringkali masyarakat kehilangan otonomi 
relatif dan akses mereka pada hutan menjadi sangat terbatas manakala negara 
menggunakan penguasaannya untuk memonopoli eksploitasi sumberdaya yang ada. 

 Resolusi agraria menjadi upaya memperbaiki pola relasi penguasaan lahan yang 
selama ini belum memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
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Momentum Perbaikan ISPO
Fakta menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Tepian Buah selama ini menggantungkan 
hidupnya dengan mengelola lahan hutan menjadi kebun sawit. Kelapa sawit merupakan 
sumber penghidupan utama bagi masyarakat Kampung Tepian Buah. Namun permasalahannya 
masyarakat menanam sawit pada areal konsesi PT. Inhutani I (Unit Labanan) dan sampai 
saat ini kebun sawit rakyat di Kampung Tepian Buah masih dianggap ilegal. Berdasarkan 
pemetaan yang dilakukan Yayasan Auriga Nusantara pada tahun 2018, lahan hutan yang 
sudah tergarap mencapai 1.777 hektare, dan lahan hutan pada areal konsesi PT Inhutani I 
(Unit Labanan) yang sudah dikelola masyarakat menjadi perkebunan sawit rakyat luasnya 
mencapai 730 Ha sedangkan luas lahan sawit rakyat yang berada di APL seluas 156 hektare.

Bagaimanapun juga dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat, negara perlu hadir dalam menyelesaikan persoalan yang ada. 
Dalam konteks ini, negara berperan memberikan akses lahan kepada masyarakat dan 
mendorong masyarakat agar kebun sawit rakyat lebih produktif dan berkelanjutan. Oleh 
karena itu, dalam konteks perbaikan kualitas sawit rakyat di Indonesia, masyarakat petani 
sawit perlu didorong untuk memenuhi standar kebun sawit yang berkelanjutan. 

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan sebuah skema dalam pengembangan 
minyak sawit berkelanjutan yang dinisiasi oleh pemerintah Indonesia. ISPO merupakan 
standar dalam membangun kebun sawit yang berkelanjutan dan bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Selain itu, ISPO 
juga merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca dan 
memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan. 

Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang 
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Permentan ISPO) menegaskan 
bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil 
merupakan kewajiban yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara 
lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan 
Indonesia di bidang perkelapasawitan. Dari penegasan tersebut, ISPO merupakan bagian 
penting dari pembangunan kebun kelapa sawit di Indonesia termasuk kebun kelapa sawit 
swadaya milik masyarakat. 

Pengelolaan sawit rakyat di Kampung Tepian Buah dilakukan secara mandiri, oleh sebab 
itu sesuai Permentan ISPO, pengelolaan sawit seperti itu tergolong Usaha Kebun Swadaya 
yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh pekebun (Pasal 3 ayat (2) huruf b 
Permentan ISPO). Usaha kebun swadaya dalam Pementan ISPO tidak diwajibkan (mandatory) 
untuk memiliki Sertifikat ISPO akan tetapi sukarela (voluntary) (Pasal 1 Permentan ISPO). 

Dalam mendorong terbangunnya kebun sawit rakyat yang berkelanjutan keberadaan 
Sertifikat ISPO tentu sangat diperlukan masyarakat. Selama ini, kualitas sawit rakyat belum 
mampu bersaing dengan sawitsawit perusahaan, sehingga terkadang harga sawit rakyat 
dipatok lebih rendah dibanding sawit perusahaan. Dengan kepemilikan sertifikat ISPO, 
setidaknya sawit rakyat dapat memiliki posisi tawar di pasar internasional dan dapat 
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menepis tuduhan deforestasi, sehingga akses pasar bagi sawit rakyat tidak hanya di dalam 
negeri saja.

Salah satu syarat pengajuan sertifikasi ISPO adalah adanya bukti kepemilikan tanah, antara 
lain berupa SHM, girik/letter C, akta jual beli, dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya 
untuk setiap anggota. Permasalahannya, sawit rakyat di Kampung Tepian Buah berada 
di dalam kawasan hutan yang merupakan konsesi PT. Inhutani. Situasi ini menjadikan 
masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Kepemilikan lahan 
masyarakat hanya didasarkan pada pengakuan kepemilikan antar petani pemilik sawit yang 
batasbatas tanahnya ditentukan secara tradisional.  

Dukungan Kebijakan Resolusi Agraria
Dukungan kebijakan resolusi agraria diperlukan guna menyelesaikan persoalan di lapangan. 
Pada tahun 2017 muncul kebijakan terkait penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan 
hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 (Perpres 88/2017). Dalam Pasal 
2 Perpres 88/2017  ditegaskan bahwa “Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan 
tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak”. Penguasaan 
tanah yang dimaksud di dalam pasal 2 tersebut adalah yang dikuasai dan dimanfaatkan 
untuk (a) permukiman; (b) fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; (c) lahan garapan; dan/
atau (d) hutan yang dikelola masyarakat hukum adat (Pasal 5 ayat (1) Perpres 88/2017).

Dalam kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa penguasaan tanah di dalam kawasan 
hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk lahan garapan adalah salah satu penguasaan 
tanah di dalam kawasan hutan oleh m

asyarakat yang akan diberikan jalan penyelesaian, perlindungan hukum atas hakhak 
masyarakat di dalam kawasan hutan. Permasalahanya  pengertian lahan garapan dalam 
ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres 88/2017 belum secara eksplisit menyebut kebun sawit 
“Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bidang tanah di 
dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok 
orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan/atau tambak”.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sumardjono, Simarmata, Wibowo (2018), menyebutkan 
bahwa frasa ‘lahan garapan’ bisa dimaknai bersifat terbuka, karena kata yang digunakan oleh 
pembentuk regulasi adalah kata “dapat”. Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi keberadaan 
sawit rakyat di dalam kawasan definisi “lahan garapan” dapat ditafsirkan lebih lanjut di 
permenko, misalnya diubah menjadi “Lahan garapan adalah merupakan bidang tanah dalam 
kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang 
yang dapat berupa sawah, ladang, kebun sawit rakyat, kebun campuran dan/atau tambak”. 

 Dengan dimasukannya kebun sawit rakyat di dalam definisi lahan garapan maka 
permasalahan kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan dapat juga diselesaikan melalui 
Perpres 88/2017.

Dalam Perpres 88/2017, penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dilakukan 
dengan reforma agraria dan perhutanan sosial. Dalam RPJMN 20152019 program reforma 
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agraria dan perhutanan sosial termasuk program prioritas untuk mengakomodir kebutuhan 
lahan masyarakat. Dalam dokumen RPJMN tersebut salah satu agenda yang di ulas terkait 
peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dalam agenda tersebut 
memiliki sub agenda yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal: pelaksanaan program 
Indonesia kerja, salah satu sasaran dari sub agenda ini yaitu distribusi hak atas tanah kepada 
petani dengan menyediakan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan melakukan 
redistribusi tanah serta legalisasi asset (Lampiran Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 
20152019).

Dalam melaksanakan program reforma agraria  dilakukan identifikasi tanah hal ini 
sesuai RPJMN 20152019. Identifikasi tersebut meliputi (i) Identifikasi dan inventarisasi 
Penguasaan, Pemilikan, penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang 
atau sedikitnya 9 juta ha; (ii) Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya 
sebanyak 4,1 juta ha; (iii) Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU yang akan 
habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 
yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan (iv) Identifikasi tanah 
milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya 
sebanyak 3,9 juta ha (Lampiran Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 20152019). 

Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintah akan melakukan pelepasan kawasan hutan 
sedikitnya seluas 4,1 juta ha. Dalam kebijakan pemerintah terdapat perbedaan mengenai 
jenis hutan yang akan di lepas dan menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora). Dalam 
Renstra KLHK 20152019 lahan yang akan di redistribusi hanya pada hutan produksi saja. Hal 
tersebut berbeda dengan Renstra Menteri ATR/BPN yang menyebut bahwa lahan yang akan 
di redistribusi mencakup hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan lindung. 

Perbedaan juga ditemukan dalam dokumen strategi nasional yang disusun KSP yang 
menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan tidak didasarkan pada klasifikasi jenis 
hutan, tetapi akan dilihat secara faktual apakah hutan tersebut telah beralih fungsi ataukah 
belum. Apabila hutan telah beralih fungsi menjadi wilayah administrasi desa, pemukiman 
penduduk, lahan pertanian pangan atau perkebunan rakyat, wilayah masyarakat hukum 
adat, areal garapan lain masyarakat, tanah tersebut akan dijadikan sebagai objek TORA 
yang akan diredistribusikan kepada rakyat miskin secara bersama atau melalui mekanisme 
penguatan hak atas penguasaan dan pengusahaannya oleh desa (Kantor Staf Presiden (KSP), 
Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 20162019).

Sebagaimana diketahui bahwa kawasan hutan yang sudah digarap masyarakat Kampung 
Tepian Buah merupakan hutan produksi dan kondisi saat ini hutan telah beralih fungsi 
menjadi wilayah administrasi desa dan areal garapan masyarakat berupa perkebunan sawit 
rakyat. Oleh sebab itu, keberadaan program reforma agraria di Kampung Tepian Buah sangat 
dinantikan masyarakat setempat. 

Selain program reforma agraria, untuk menjamin legalitas lahan garapan masyarakat, 
pemerintah juga mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial yang termuat di dalam Peraturan 
Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 
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tentang Perhutanan Sosial (PermenLHK P.83/2016). Dalam regulasi tersebut masyarakat 
dapat mengakses perizinan pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

Pemberian akses lahan hutan melalui skema perhutanan sosial yaitu melalui perizinan, 
penetapan dan juga kerjasama dengan perusahaan maupun Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). 
Dalam konteks kasus di Kampung Tepian Buah, karena lahan yang digarap masyarakat berada 
di konsesi perusahaan  maka skema kemitraan kehutanan dianggap paling memungkinkan. 
Masyarakat dapat bermitra dengan PT Inhutani I (Unit Labanan) dalam mengelola hutan 
untuk tetap mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Inisiasi Agroforestry Sawit sebagai Jalan Tengah Resolusi Agraria
Kebijakan Permen LHK P83/2016 tentang perhutanan sosial yang dijadikan dasar skema 
kemitraan kehutanan belum membolehkan tanaman sawit untuk ditanam di lahan obyek 
perhutanan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (5) “Pemegang HPHD, IUPHKm, 
IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di 
areal hak atau izinnya”. Apabila areal lahan garapan masyarakat sudah ada tanaman sawit 
dibolehkan selama 12 tahun sejak masa tanam, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 65 huruf 
h. “dalam hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada 
tanaman sawit sejak Peraturan ini diberlakukan, diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun 
sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 
(seratus) pohon per hektar”.

Mengenai problematika regulasi di atas, berdasarkan hasil kajian kebijakan yang dilakukan 
oleh Fakultas Hukum UGM, pengecualian tanaman kelapa sawit serta perhitungan 
jangka waktu 12 tahun dalam Permen LHK P.83/2016 tidak memiliki kajian akademik 
serta penjelasan yang rasional. Oleh sebab itu boleh dikatakan bahwa Permen LHK 
P 83/2016 bukan merupakan kebijakan yang berbasis fakta (evidence-based policy). 

Sebagai jalan tengah atas permasalahan di atas, dalam kajian kehutanan, 
saat ini tengah dikembangkan sistem agroforestry dengan menjadikan 
beberapa tanaman kehutanan (pohon) sebagai tanaman sela bagi kebun sawit. 

Dikembangkannya konsep agroforestry sawit sebagai bentuk resolusi agraria bagi 
permasalahan kebunkebun sawit rakyat yang berada di kawasan hutan. Pemerintah melalui 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan mendorong para ahli kehutanan di 
perguruan tinggi untuk segera menyusun naskah akademik agroforestry sawit sebagai dasar 
akademik untuk meninjau ulang Permen LHK P 83/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Tanaman sawit yang sudah berupa agroforestry diharapkan bisa menjadi bagian dari skema 
Perhutanan Sosial, sebagaimana yang terjadi pada agroforestri karet, kopi, dan lain sebagainya. 
Oleh sebab itu, langkah yang perlu ditempuh untuk mendorong sawit menjadi bagian dari 
ekosistem hutan secara permanen adalah mentransformasikannya menjadi agroforestry 
tanpa harus melakukan penetapan sawit sebagai jenis tanaman hutan terlebih dahulu. 

Sebagai bentuk rekomendasi perubahan kebijakan, agar konsep agroforestry dapat 
diakomodasi, Pasal 56 ayat (5) Permen LHK P.83 perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan boleh menanam kelapa 
sawit di areal hak atau izinnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan 
kebun campur (agroforestry) sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. 

Sedangkan Pasal 65 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam 
hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada 
tanaman sawit sejak Peraturan ini diberlakukan, diwajibkan kepada pemegang izin 
untuk membangun kebun campur (agroforestry) dalam bentuk jalur atau mozaik, 
dengan menanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar. 

Peran Aktif dan Prakarsa Desa dalam Konsolidasi Sumberdaya
Pembelajaran penting yang dapat ditarik dari kasus Tepian Buah adalah pentingnya peran 
aktif dan prakarsa desa dalam upaya konsolidasi sumberdaya yang ada di desa. Di banyak 
desa, hal ini belum mampu diperankan oleh institusi pemerintahan desa. Meski struktur 
kesempatan politik yang disediakan UU Desa memberi sepenuhnya peluang bagi desa 
untuk mengelola dan menata sumberdaya dan aset strategis di desa. Pemerintah kampung 
dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memiliki inisiatif dan kesadaran untuk 
menyelesaikan problemproblem tenurial yang dihadapi warganya. Problem ini terutama 
berkaitan dengan legalitas lahanlahan pekebun yang berada di dalam kawasan budidaya 
kehutanan (KBK). 

Pada tanggal 30 Mei 2018, pemerintah Kampung Tepian Buah mengundang para pemangku 
kepentingan, yakni Kecamatan Segah, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Berau Barat, PT. 
Inhutani, pewakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta masyarakat 
Tepian Buah. Kegiatan ini menjadi inisiasi awal yang dilakukan pemerintah kampung sebagai 
upaya penyelesaian konflik tenurial. Inisiatif ini menjadi langkah penting yang mendialogkan 
kepentingan masyarakat pekebun dengan pihak PT. Inhutani, terutama untuk mencari jalan 
penyelesaian 730 hektare sawit rakyat di dalam kawasan. Sebagai inisiasi awal, proses ini 
memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk merumuskan penyelesaian konflik tenurial 
melalui negosiasi.

Selain itu, proses ini dapat dimaknai sebagai kehadiran institusi desa untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat di dalam wilayah yurisdiksinya. Desa yang berada di sekitar 
kawasan hutan dihadapkan pada tantangan untuk menata ruang yang ada di desa, terutama 
di dalamnya berbagai persoalan terkait tumpang tindih status penguasaan lahan yang ada 
di dalam yurisdiksi desa. Dalam konteks itu, UU Desa memberi peluang besar bagi desa 
untuk menegaskan wilayah yurisdiksinya. UU Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penting bagi desa untuk mendudukkan 
jenis kewenangan yang dimilikinya. Kemudian, desa merumuskannya melalui kebijakan yang 
mengatur kewenangan desa sekaligus menentukan sejauh mana desa memiliki kewenangan 
untuk menata kawasan yang diatur di dalam regulasi sektoral (kehutanan/perkebunan). 



20 Institute for Research and Empowerment 

Bagaimana pun desa mesti menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan 
lainnya, seperti KPH, perusahaan, maupun Dinas Perkebunan. Konsolidasi sumberdaya 
(legalitas dan penguasaan) menjadi langkah awal bagi desa sebelum nantinya mulai 
merumuskan perencanaan dan pengembangan ekonomi lokal baik berbasis sawit 
maupun non sawit yang lebih berkelanjutan. 
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BAB IV 
Mediasi dan Negosiasi Para Pihak 

Konflik penguasaan lahan hutan di Berau Kalimantan Timur memerlukan langkah 
penyelesaian yang tepat. Mediasi menjadi salah satu skema penyelesaian konflik 
yang dipilih oleh masyarakat Kampung Tepian Buah. Melalui proses dialog dua 

arah antara para pihak, masyarakat Kampung Tepian Buah berharap mendapatkan jalan 
penyelesaian konflik tenurial secara win-win solution. 

Setidaknya, setelah diberikan pemahaman tentang mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa melalui pelatihan yang difasilitasi oleh IREJAVLEC dan KEHATI, 
masyarakat Kampung Tepian Buah maupun perwakilan dari PT. Inhutani telah memiliki 
kemampuan dalam melakukan mediasi dan negosiasi. Melalui kemampuan tersebut 
masyarakat Kampung Tepian Buah menginginkan dilaksanakannya mediasi dan dialog 
dua arah dengan para pihak, khususnya dengan PT. Inhutani sebagai pemangku wilayah 
areal hutan yang lahanya digarap masyarakat.

Pemerintah Kampung Tepian Buah sebagai unit pemerintahan terkecil yang berada 
di desa tentunya memiliki tanggung jawab untuk mengayomi serta menyelesaikan 
berbagai persoalan di dalam wilayah yurisdiksinya. Sejalan dengan kewenangan yang 
dimilikinya dan aspirasi masyarakat mengenai penyelesaian konflik penguasaan lahan 
hutan, Pemerintah Kampung Tepian Buah berinisiatif mengadakan forum dialog dan 
mediasi untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kampung mulai dari perancangan awal sampai 
pelaksanaan forum dialog dan mediasi para pihak. Para pihak yang dihadirkan dalam 
forum dialog dan mediasi di antaranya perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK), Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Berau Barat, PT. Inhutani 
Jakarta, PT. Inhutani wilayah Tepian Buah, dan Masyarakat Kampung Tepian Buah. 
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kampung Tepian Buah juga menghadirkan mediator 
dan fasilitator untuk mengarahkan forum dialog dan mediasi.



22 Institute for Research and Empowerment 

RPJMK Peka Sawit sebagai Instrumen Negosiasi
Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDesa) yang berlaku dalam kurun waktu 
enam tahun menjadi satusatunya dokumen perencanaan  pembangunan yang ada di 
desa, di samping Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDesa). Ketiganya menjadi pedoman bagi desa dalam menjalankan 
kewenangan yang dimilikinya dan menjadi acuan dalam menjalankan pembangunan secara 
partisipatif. Di samping Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa, RPJMDesa 
merupakan instrumen normatif yang menjadikan asas rekognisi dan subsidiaritas kian 
bermakna. Dengan dua dokumen ini, desa memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan 
kewenangan yang dimilikinya, mengelola kepentingan masyarakat, dan menjadi orientasi 
pembangunan desa dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai visi dan misi desa. Selain 
itu, dokumen RPJMDesa juga dapat dimaknai sebagai alat negosiasi bagi desa dengan 
aktor supradesa dalam menetapkan kewenangan yang dimilikinya. Singkatnya, RPJMDesa/
RPJMK dapat menjadi alat negosiasi bagi desa untuk mengkonsolidasi sumberdaya dan 
mengatasi problemproblem agraria, termasuk permasalahan tenurial yang melibatkan 
aktor supradesa.

Dalam konteks Tepian Buah, kepala kampung yang baru dilantik untuk periode kedua 
memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan legalitas pekebun sawit, 
namun belum memiliki gambaran tentang penyusunan dokumen perencanaan yang 
partisipatif dengan rute tertentu yang dijalankan. Momentum politik dan teknokratis 
tersebut menjadi peluang bagi IRE Yogyakarta dan Javlec untuk mendampingi 
Kampung Tepian Buah dalam penyusunan dokumen RPJMK yang peka sawit. 

 Dokumen perencanaan ini sekaligus digunakan sebagai alat negosiasi desa untuk menyentuh 
persoalanpersoalan tenurial dan penghidupan warga Tepian Buah yang sebagian besar 
menggantungkan pada komoditas sawit.

Titik krusial penyusunan RPJMK di Tepian Buah adalah pembentukan tim 11 yang mengawal 
proses penyusunan hingga penetapannya, pengkajian keadaan kampung, dan proses 
politik di Musyawarah Kampung. Kapasitas teknokrasi dan fasilitasi tim 11 diperlukan untuk 
menggali gagasan dari masyarakat secara partisipatif dan rekam proses pengkajian keadaan 
kampung. Kualitas pengkajian keadaan kampung dan pelaporannya berkaitan erat dengan 
sejauh mana dokumen RPJMK menyasar pada pokok permasalahan Kampung yang utama 
(sawit). Pada akhirnya, musyawarah kampung menjadi forum yang mempertemukan, 
mendialogkan, dan menyepakati visi kampung selama enam tahun ke depan dan orientasi 
pembangunan yang dijalankan.

RPJMK sebagai alat negosiasi penyelesaian problemproblem tenurial mencakup sejumlah 
program yang berkaitan dengan pengembangan tata ruang desa dan peta sosial desa, antara 
lain: (1) Identifikasi dan verifikasi lahan untuk pemukiman baru di kampung, (2) Fasilitasi 
pengurusan legalitas lahan kebun masyarakat yang ada di lahan Kawasan Budidaya Non 
Kehutanan (KBNK), dan (3) Fasilitasi pengurusan legalitas lahan tergarap di area KBK (PT. 
Inhutani). Selain itu, dalam kurun waktu 6 tahun Kampung Tepian Buah juga merencanakan 
untuk program Penetapan Peraturan Kampung (Perkam) tentang Tata Ruang Kampung dan 
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Perkam tentang pengelolaan kawasan konservasi kampung (terutama mata air dan air terjun 
yang penting bagi penghidupan warga).

RPJMK Tepian Buah juga telah memasukkan rangkaian program yang menyasar langsung 
pada problem pekebun sawit di dalam kawasan melalui fasilitasi izin/legalitas hak 
pengelolaan lahan di desa. Fasilitasi ini antara lain mencakup (1) Upaya legalisasi lahan sawit 
masyarakat yang berada di kawasan KBK (730 ha), (2) Pengurusan Lahan Sawit Perusahan di 
luar HGU (69,8 ha), dan (3) Pengurusan Lahan HGU yang belum ditanam kelapa sawit (135,4 
Ha). Di samping itu, Kampung Tepian Buah juga berupaya menetapkan legalitas kerjasama 
desa dengan PT. Inhutani melalui skema kemitraan dalam pengelolaan ekowisata Air Terjun 
Tembalang.

Kemitraan Sebagai Tawaran PT. Inhutani
Dalam mediasi para pihak yang diinisiasi oleh Pemerintah Kampung Tepian Buah, PT. 
Inhutani menawarkan skema kemitraan kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Menurut PT Inhutani, 
skema kemitraan dianggap lebih mengakomodasi kedua belah pihak yaitu masyarakat dan 
PT. Inhutani yang memiliki kewenangan atas areal kerjanya.

Skema kemitraan dalam pandangan PT. Inhutani dianggap sebagai satusatunya jalan untuk 
menyelesaikan persoalan ilegalitas kebun sawit rakyat yang berada pada areal konsesi PT. 
Inhutani. Pengalaman membangun kemitraan dengan masyarakat pada areal pengelolaan 
ekowisata Sungai Tembalang dijadikan salah satu referensi yang ditawarkan PT. Inhutani 
kepada masyarakat. Setidaknya, adanya pengalaman dalam membangun kemitraan tersebut 
dapat meyakinkan masyarakat Kampung Tepian Buah untuk menerapkan skema kemitraan 
pada kebunkebun sawit rakyat yang berada pada areal konsesi PT. Inhutani.

Tawaran kemitraan oleh PT. Inhutani tentunya mengacu pada pengaturan yang telah ada 
di dalam Permen LHK P.83/2016 yang membatasi kebun sawit hanya selama 12 tahun. 
Pengaturan tersebut tentunya mengabaikan investasi jangka panjang yang sudah ditanamkan 
masyarakat pada kebunkebun garapan masyarakat. Keberadaan kebun sawit rakyat yang 
berada pada wilayah konsesi PT. Inhutani menyebabkan PT. Inhutani tak punya pilihan lain 
dalam menyelesaikan persoalan tersebut selain tawaran kemitraan.

Secara kelembagaan PT. Inhutani bertindak sebagai operator. Oleh karena itu, sesuai dengan 
kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tawaran kemitraan kehutanan 
masih dipandang sebagai skema kompromi yang paling mungkin dilakukan. Akan tetapi 
apabila masyarakat menginginkan opsi lain, seperti skema pelepasan kawasan, PT. Inhutani 
merasa hal itu bukan kewenangannya. Atas dasar itu, PT. Inhutani menyarankan masyarakat 
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam dialog yang berlangsung di Kampung Tepian Buah, KPH Berau Barat menjelaskan 
terkait opsi pelepasan kawasan, bahwa sesuai dengan regulasi yang ada setidaknya terdapat 
dua jalur pelepasan, yakni melalui jalur Reformasi Agraria (untuk tanahtanah yang sudah 
dikategorikan sebagai Tanah Obyek Reformasi Agraria/TORA); dan jalur pelepasan biasa, 



24 Institute for Research and Empowerment 

untuk tanahtanah Non TORA. Mekanisme pelepasan melalui pelepasan biasa prosesnya 
lebih panjang dikarenakan harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan harus disetujui 
oleh presiden. Namun apabila melalui skema reforma agraria prosesnya dinilai lebih cepat.

Sebagai jalan tengah, KPH Berau Barat dan juga PT. Inhutani, menawarkan skema kemitraan 
kehutanan sembari mengajukan pelepasan kawasan yang membutuhkan waktu yang 
panjang. Tawaran ini sebagai solusi sementara atas problematika ilegalitas lahan kebun sawit 
rakyat di Kampung Tepian Buah. Tanpa adanya legalitas lahan yang jelas pengelolaan sawit 
rakyat di dalam kawasan tentu akan terus menemui permasalahan, salah satunya terkait 
harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di dalam kawasan yang lebih rendah dari harga 
tandan buah segar (TBS) sawit perusahaan. 

Isu ilegalitas sawit rakyat di dalam kawasan selama ini digunakan untuk menekan harga 
tandan buah segar (TBS) sawit rakyat. Selain itu isu ilegalitas, juga menyebabkan sempitnya 
akses pasar sawit rakyat. Dengan dibangunnya kemitraan antara PT. Inhutani dan masyarakat 
penggarap kebun sawit diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut, atau setidaknya 
masyarakat memiliki posisi tawar yang sama dengan perusahaanperusahaan pemegang ijin 
Hak Guna Usaha (HGU).  

Pelepasan Kawasan Sebagai Pilihan Masyarakat
Masyarakat Kampung Tepian Buah merupakan masyarakat Dayak Kenyah yang secara historis 
merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil ladang. Menurut Kepala 
Kampung Tepian Buah, hasilhasil perladangan masyarakat belum berhasil meningkatkan 
status sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hasil perladangan hanya mampu memenuhi 
keperluan makan seharihari saja. Seiring masuknya ekonomi komersial di Kampung Tepian 
Buah, masyarakat mulai meninggalkan kegiatan perladangan. Masyarakat Kampung Tepian 
Buah mencoba berbagai komoditas untuk ditanam di lahan garapan dan pada ahirnya 
memilih kelapa sawit dan menjadi petani tetap.  

Keputusan masyarakat adat Dayak Kenyah yang menjadi warga Kampung Tepian Buah 
untuk beralih dari kegiatan perladangan dan menjadi petani kelapa sawit membuahkan 
hasil yang cukup baik. Bahkan boleh dikatakan kelapa sawit berhasil meningkatkan status 
sosial dan kesejahteraan masyarakat. Peluang mengakses pendidikan, kesehatan, pasar dan 
permodalan pun mulai terbuka.

Keberhasilan masyarakat Kampung Tepian Buah dalam mengolah lahan kelapa sawit 
mendorong masyarakat untuk melakukan pembukaan lahanlahan hutan bekas tebangan 
PT Inhutani I yang terbengkalai untuk dijadikan kebunkebun sawit. Masyarakat tidak 
mengetahui terkait dengan status lahan yang mereka jadikan kebun sawit apakah lahan 
hutan atau tidak, hal ini dikarenakan tidak adanya batasbatas yang jelas. Bahkan, masyarakat 
Kampung Tepian Buah tidak pernah membayangkan bahwa pada ahirnya kebunkebun sawit 
rakyat yang mereka garap akan bermasalah dan dianggap ilegal.

Setelah adanya fasilitasi yang dilakukan oleh Tim Kehati, Javlec, IRE, dan Auriga, masyarakat 
mulai mengetahui secara pasti batasbatas desa maupun keberadaan sawit rakyat yang 
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berada di kawasn setelah dilakukan pemetaan dan pembuatan peta melalui teknologi 
drone. Setelah peta yang disusun bersama di serahkan ke masyarakat, baru disadari bahwa 
lahanlahan masyarakat sangat terbatas, karena sebagian besar merupakan kawasan hutan 
maupun wilayah konsesi perusahaan. 
 

Keterbatasan lahan untuk masyarakat dan besarnya investasi masyarakat yang sudah 
dikeluarkan untuk berkebun sawit baik tenaga maupun biaya, pada dialog yang digagas oleh 
pemerintah Kampung Tepian Buah, masyarakat mengajukan tawaran pelepasan kawasan 
khususnya pada areal yang telah di garap oleh masyarakat  yang berada pada areal Kawasan 
Budidaya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). 

Masyarakat Kampung Tepian Buah bahkan sama sekali tidak tertarik dengan tawaran 
Kemitraan Kehutanan dari PT Inhutani I. Masyarakat beralasan bahwa menjadi pekebun 
swadaya dianggap lebih menguntungkan dibandingkan harus menjadi pekebun plasma. 
Dalam pandangan masyarakat kemitraan dalam bentuk perkebunan plasma mewajibkan 
adanya potongan sebesar 8% untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 2% untuk koperasi 
penampung Tandan Buah Segar (TBS).  Oleh sebab itu apabila masyarakat akan bermitra 
dengan PT Inhutani 1 tentu ada skema bagi hasil ataupun sejenisnya yang dianggap 
merugikan masyarakat. Selain itu regulasi Permen LHK P 83/2016 yang hanya membolehkan 
pengelolaan kelapa sawit selama 12 tahun bagi lahan hutan yang sudah terlanjur ada kebun 
sawit, menjadi alasan lain penolakan masyarakat atas tawaran kemitraan kehutanan dari PT 
Inhutani I. 

Memanfaatkan Peluang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 
Dalam pelaksanaan dialog dan mediasi penanganan konflik tenurial di Kampung Tepian 
Buah, Masyarakat dan PT Inhutani saling terbuka dan bermusyawarah dengan dipandu 
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seorang mediator. Masyarakat mengungkapkan kebutuhan soal lahan sebagai salah satu 
sumber penghidupan, namun masyarakat juga memahami bahwa lahan yang selama ini 
ditempati oleh masyarakat untuk berkebun berada pada areal konsesi PT. Inhutani. Di sisi 
lain, perusahaan juga memaklumi keberadaan masyarakat Kampung Tepian Buah yang 
menggantungkan penghidupannya pada lahan hutan untuk berkebun.

Masyarakat Kampung Tepian Buah menilai penting adanya jaminan kepastian masyarakat 
untuk tetap dibolehkan berkebun sawit di areal yang mereka garap saat ini. Oleh karena itu, 
aspek legalitas sangat dibutuhkan masyarakat. Legalitas yang jelas atas kebun yang digarap 
masyarakat akan berdampak luas, terlebih juga akan mempengaruhi harga tandan buah 
segar (TBS) sawit menjadi lebih baik. 

Penyelesaian legalitas lahan sawit baik melalui skema pelepasan kawasan maupun 
kemitraan kehutanan memiliki konsekuensi masingmasing. Proses pelepasan kawasan tentu 
memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, persetujuan DPR 
dan pengesahan presiden menjadi salah satu prasyarat dari mekanisme pelepasan biasa. 
Menerapkan program reforma agraria di Kampung Tepian Buah barangkali dapat menjadi 
salah cara untuk menangani kasus keterlanjuran sawit di kawasan hutan yang berada di 
Kampung Tepian Buah, karena prosesnya lebih mudah dibandingkan pelepasan biasa. 

Pada skema kemitraan kehutanan yang terdapat dalam kebijakan Permen LHK No. 
P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial belum mengakomodasi investasi masyarakat yang 
terlanjur berkebun sawit di dalam kawasan hutan. Pada posisi ini, diperlukan kebijakan 
pemerintah untuk menyelesaikan keterlanjuran sawit rakyat di dalam kawasan, yaitu dengan 
memasukkan skema agroforestry sawit melalui revisi Permen LHK P 83/2016 sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya. 

Tawaran KPH Berau Barat dan juga PT. Inhutani dalam mengatasi ilegalitas yaitu dengan 
membangun skema kemitraan kehutanan sembari mengajukan pelepasan kawasan baik 
melalui pelepasan biasa maupun reforma agraria penting untuk dipertimbangkan. Kemitraan 
kehutanan bisa menjadi solusi sementara atas problema legalitas lahan kebun sawit rakyat 
di Kampung Tepian Buah sekaligus menjadi contoh untuk direplikasi di tempat lain dengan 
konteks persoalan yang hampir serupa.
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BAB V 
Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Keterlanjuran sawit rakyat di dalam kawasan hutan terjadi di Kampung 
Tepian Buah, Kabupaten Berau (Kaltim). Yurisdiksi dan ruang hidup desa 
terlanjur dibatasi oleh sekatsekat konsesi hutan dan HGU perusahaan. 

Sementara penghidupan masyarakat sebagian besar tergantung oleh komoditas 
sawit yang dibudidayakan warga di areal kawasan budidaya kehutanan (KBK) PT. 
Inhutani. Di samping itu, pasar komoditas sawit yang memberikan keuntungan 
besar menjadi faktor pendorong ekstensifikasi kebunkebun sawit rakyat ke 
dalam kawasan hutan. 

Menariknya, jalan penyelesaian sawit di kawasan hutan tersebut ditempuh 
dengan prakarsa dan peran aktif desa (kampung) dalam mediasi dan fasilitasi 
penyelesaian konflik tenurial di wilayah yurisdiksinya. Struktur kesempatan 
politik pun tersedia dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk problem
problem agraria/tenurial yang dihadapi masyarakat.

Resolusi agraria dibutuhkan sebagai upaya penyelesaian problemproblem 
agraria yang sifatnya jangka pendek namun mampu memberikan kepastian bagi 
masyarakat dalam upaya memperkuat legalitas sawit rakyat di dalam kawasan. 
Perbaikan sawit rakyat agar sejalan dengan prinsip ISPO menjadi momentum 
Kampung Tepian Buah untuk menempuh jalan penyelesaian konflik tenurial di 
samping adanya dukungan kebijakan negara melalui skema perhutanan sosial 
yang sebenarnya perlu direvisi. Inisiasi kebun campur (agrofrestri) dengan 
menjadikan tanaman kehutanan (pohon) sebagai tanaman sela di kebun sawit 
rakyat juga perlu didorong untuk meminimalisasi kerentanankerentanan dari 
sistem monokultur. Pola ini sekaligus membuktikan bahwa tanaman sawit dapat 
disandingkan dengan tanaman kehutanan. Variabel penting dalam kasus Tepian 
Buah adalah adanya prakarsa dan peran aktif desa dalam proses mediasi dan 
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fasilitasi penyelesaian problem tenurial yang ada.

Mediasi dan negosiasi pun ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat Kampung Tepian Buah 
untuk mencari jalan keluar melalui opsiopsi penyelesaian yang ada. Sebelum proses tersebut 
berlangsung, pemerintah kampung tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kampung (RPJMK) yang di dalamnya memuat rencana dan rute penyelesaian 
legalitas lahan sawit masyarakat di kawasan hutan. Dokumen perencanaan desa ini tentu 
saja dapat menjadi alat negosiasi bagi pemerintah kampung yang memiliki kedudukan kuat 
secara legal dan diakui oleh UU Desa. Opsi kemitraan kehutanan dan pelepasan kawasan 
merupakan dua pilihan penyelesaian yang paling mungkin ditempuh untuk memperkuat 
legalitas lahan sawit rakyat di kawasan hutan.

Rekomendasi
Dari permasalahan dan opsiopsi penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik 
tenurial tersebut, kami merekomendasikan:
Pemerintah Pusat:

1. Pemerintah Pusat perlu merevisi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 maupun 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/
Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dengan memasukkan agroforestry sawit 
sebagai bagian dari upaya penyelesaian lahan sawit yang terlanjur ditanam di ka
wasan hutan.

2. Pemerintah pusat perlu menyusun skema pelepasan kawasan yang lebih mudah di
operasionalisasi di lapangan dan lebih cepat dalam prosesnya.

Pemerintah Kabupaten/Kota:

1. Pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi konf
likkonflik tenurial yang terjadi baik antara masyarakat desa dengan perusahaan 
maupun dengan pihakpihak pemangku kawasan.

Pemerintah Desa

1. Pemerintah desa menyusun perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) secara 
partisipatif yang peka terhadap problemproblem tata ruang dan tenurial desa. Do
kumen tersebut nantinya menjadi alat negosiasi yang memiliki kedudukan legal yang 
kuat ketika berhadapan dengan pihak/aktor supra desa.

2. Pemerintah desa perlu menyusun rencana tata ruang desa (TRD) yang mengatur 
detil peruntukkan ruang di desa dengan mengacu pada desain pengembangan ka
wasan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

3. Pemerintah desa perlu berperan aktif dalam memfasilitasi proses mediasi dan nego
siasi dengan pemangku kepentingan terkait penyelesaian konflik tenurial di dalam 
yurisdiksinya, termasuk memberikan peningkatan kapasitas negosiasi dan mediasi 
bagi masyarakat.



Mediasi dan Resolusi Konflik Tenurial:
Pengalaman Kampung Tepian Buah, Berau

29

 Daftar Referensi:

Angga, Rajif D. (2017). Petani Kelapa Sawit dalam Pusaran Kerentanan: Studi Kasus Pen
gelolaan Perkebunan Sawit Rakyat di Desa Perongkan, Kabupaten Sekadau (Kalbar). 
Laporan Riset. Yogyakarta: IRE

Direktorat Jenderal Perkebunan. (2017). Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017: Kelapa 
Sawit. Jakarta: Ditjen Perkebunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tepian Buah 2018
2024.

IRE. (2018). Model dan Peta Jalan Konsolidasi Lahan (Sawit dan Non Sawit) di Kawasan 
Hutan. Policy Paper.

Julia. (2014). Perempuan Melayu di Perkebunan Sawit Kalimantan Barat. Working Paper 
Sajogyo Institute No. 12.

KPA. (2016). Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2016. Jakarta: 
KPA.

Li, Tania Murray. (2015). Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective 
from West Kalimantan. Occasional Paper 124. Bogor: CIFOR.

Peluso, NL. (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan 
di Jawa. Jakarta: KONPHALINDO.

Sabikhis, Abu & Basuki, N. (2018). Laporan  Study Stocktaking Study Perkebunan Sawit 
Rakyat di Kampung Tepian Buah Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Yogyakarta: 
IRE.

Sumardjono, Maria SW., Simarmata, R., & Wibowo. (2018). 



30 Institute for Research and Empowerment 





Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09, 
Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581
Telp: 0274867686
Email: office@ireyogya.org
Website: www.ireyogya.org

ISBN 9786239159733


