
Catatan Evaluatif Atas 
Kebijakan dan Kelembagaan 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial 
mengapresiasi sejumlah hasil kerja pemerintahan 
Joko Widodo–Jusuf Kalla (Jokowi-JK) periode 2014-
2019 dalam rangka pemerataan pembangunan 
dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam 
rangka perbaikan situasi ketimpangan agraria, 
penyelesaian masalah hak tenurial masyarakat, 
dan tata kelola pertanahan serta sumber daya 
alam (SDA), Pemerintahan Jokowi-JK telah 
mendorong kebijakan REFORMA AGRARIA (RA), 
program PERHUTANAN SOSIAL, HUTAN ADAT, SATU 
PETA (One Map Policy), dan upaya percepatan 
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA. Berbagai 
peraturan perundangan telah diterbitkan yang 
memberi landasan hukum bagi pelaksanaan 
program tersebut di atas. Juga telah dibentuk 
lembaga pelaksananya di bawah Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. Namun begitu, 
regulasi yang telah diterbitkan bersifat teknis dan 
tidak dapat menembus UU sektoral, seperti pasal 
67 UU Kehutanan yang menghambat penetapan 
hutan adat, serta tidak dapat mengatasi sengkarut 
birokrasi khususnya dalam mengurus PS dan TORA.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan 
dalam realisasinya. Masih terdapat kesenjangan 

Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil 
untuk Keadilan Tenurial ini berupaya 
mendorong pelaksanaan pembaruan agraria 
dan pengelolaan sumber daya alam yang 
berpegang pada prinsip: 1. Keterlibatan 
masyarakat melalui proses-proses bottom-up; 
2. Keterbukaan atas data dan informasi publik; 
3. Keadilan berbasis gender dan keadilan untuk 
kelompok-kelompok marjinal lainnya; serta  
4. Insentifikasi ekonomi kerakyatan untuk 
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.



yang lebar antara janji politik, regulasi serta 
implementasinya di lapangan. Selanjutnya, setelah 
mencermati perkembangan kebijakan, dan capaian 
program kerja pemerintahan Jokowi-JK selama 
5 tahun terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil untuk 
Keadilan Tenurial memberikan catatan evaluatif 
yaitu:

1) Pelaksanaan program One Map Policy (Kebijakan 
Satu Peta) belum memenuhi harapan rakyat 
khususnya masyarakat desa dan masyarakat 
adat (MA) untuk memperoleh ruang kelola yang 
adil. Terbukti dari 85 peta IGT (info geospasial 
tematik), 83 peta Informasi Geospasial Tematik 
(IGT) telah selesai dan terintegrasi. Namun IGT 
Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan belum 
tersedia, dan IGT wilayah masyarakat adat 
belum terintegrasi. Hal ini tidak sesuai dengan 
komitmen pemerintah sendiri dan tidak sejalan 
dengan peraturan perundang-undangan terkait 
kebijakan satu peta.

2) Pelaksanaan Reforma Agraria masih jauh dari 
harapan bila disandingkan dengan janji politik 
dan kebijakan pemerintah. Selama lima tahun, 
reforma agraria masih dimaknai sebagai kegiatan 
sertifikasi tanah, sehingga janji Nawacita ke-5 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) untuk menjalankan landreform 
dan redistribusi tanah dari tanah-tanah konsesi 
perkebunan bermasalah dan klaim kawasan 
hutan praktis mengalami kemandegan. 

3) Pelaksanaan program Perhutanan Sosial masih 
jauh dari harapan bila dibandingkan dengan 
komitmen besar yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Kami mengakui bahwa realisasi 
program PS melalui Hutan Desa, Hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat 
dan Kemitraan Kehutanan sudah lebih baik 
dari periode pemerintah sebelumnya (2009-
2014). Namun Hutan Adat yang masuk dalam 
kategori Perhutanan Sosial walaupun memiliki 
perbedaan mendasar dari sisi pengakuan hak, 
baru mencapai kurang dari 30 ribu hektar, jauh 
dari potensi Hutan Adat yang mencapai 6,5 juta 
hektar.

4) Pelaksanaan kebijakan dan program pengakuan 
hukum terhadap keberadaan masyarakat 
adat dan wilayah adatnya masih berada pada 
jalur lambat. Produk hukum atas Pengakuan 
dan Perlindungan MHA terbatas pada tingkat 
Kabupaten atau Provinsi dan masih sebatas 
pengakuan Subyek atau pedoman saja. 
Sementara, mandat Konstitusi tidak pernah 

dituntaskan untuk menerbitkan UU MA.
5) Jumlah konflik agraria di semua sektor selama lima 

tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan 
dalam jumlah letusan maupun tindak kekerasan 
padahal sejak 2001 telah diperintahkan oleh 
TAP MPR IX/2001 untuk diselesaikan oleh 
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). Mekanisme penyelesaian konflik saat ini 
masih berkutat pada konflik akses dan belum 
signifikan menyelesaikan konflik hak. Lemahnya 
komitmen dan kapasitas pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam penanganan konflik, 
memperlambat upaya solutif atas konflik.

6) Masih tingginya jumlah petani, masyarakat adat, 
dan aktivis yang mendapat perlakuan intimidatif 
dan kekerasan, bahkan dituduh pelaku kriminal 
pada saat membela diri dan mempertahankan 
hak atas tanah dan lingkungan yang sehat. 
Mungkin pemerintah lupa bahwa peraturan 
perundang-undangan telah menyatakan dengan 
tegas mengenai perlindungan hukum bagi orang-
orang yang sedang mempertahankan haknya 
dan membela hak atas lingkungan yang sehat.

7) Politik hukum pemerintah dan DPR cenderung 
menjauh dari kepentingan petani dan 
masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Masyarakat Adat yang telah berulang kali 
diprioritaskan dalam prolegnas dan dibahas antar 
pemerintah dan DPR tidak kunjung disetujui. 
Semetara RUU Pertanahan yang isinya lebih 
condong membela kepentingan pengusaha/
pemilik modal besar secara cepat dibahas. Oleh 
karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus 
menyatukan suara untuk menolak pengesahan 
RUU Pertanahan. Keinginan pemerintah dan 
DPR untuk menyederhanakan undang-undang 
melalui konsep “omnibus law” nampaknya 
berat sebelah untuk kepentingan pasar dengan 
memangkas perizinan dibanding membantu 
rakyat keluar dari konflik agraria dan hilangnya 
ruang kelola.

8) Keterbukaan informasi publik mengenai data 
agraria khususnya data Hak Guna Usaha (HGU) 
dan perizinan kehutanan telah berkekuatan 
hukum tetap dalam Putusan MA Nomor 121 K/
TUN/2017 namun eksekusi putusan tersebut 
mengalami kendala yang tidak mudah. Padahal 
informasi publik yang bersifat terbuka terkait 
data pertanahan sangat membantu dalam tata 
kelola pertanahan yang lebih baik khususnya 
penyelesaian tumpag tindih tanah, dan 
pencegahan dan penyelesaian konflik agraria. 

9) Peristiwa OTT (operasi tangkap tangan) oleh 
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 
pelaku korupsi di bidang pertanahan, sumber 
daya alam dan lingkungan terus berulang. Ini 
menunjukkan tidak adanya perubahan perilaku 
dari pelaku usaha dan pejabat negara untuk 
mencari jalan pintas demi keuntungan besar 
dengan melawan hukum. Pemberian Izin usaha 
dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan cara-cara 
yang melanggar hukum dan diikuti oleh tindak 
pidana korupsi tidak pernah diawasi dengan 
serius oleh pejabat pemerintah yang diberikan 
otoritas.

Dengan penilaian kinerja pemerintah Jokowi-
JK tersebut, diperlukan langkah-langkah inovatif 
ke depan khususnya pada periode Pemerintahan 
Jokowi-Ma’ruf (2019-2024). Langkah-langkah 
inovatif dimaksud adalah pada aspek kebijakan 
dan kelembagaan terkait Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial, termasuk dalam pengakuan hak-
hak masyarakat adat. Tujuannya agar komitmen 
yang MAKSIMAL dapat dioptimalkan sehingga tidak 
berakhir dengan hasil yang MINIMAL. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial 
mendesak adanya inovasi kebijakan dan kelembagaan 
pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya 
alam, sebagai berikut:

1. Kebijakan Satu Peta harus menjadi ruang dimana 
upaya penyelesaian tumpang tindih wilayah 
dan konflik ruang yang dihadapi rakyat dapat 
diakomodasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan 
adanya peta informasi geospasial tematik (IGT)  
yaitu Peta Wilayah Adat dan Peta Desa (Batas 
Administrasi Desa) yang terintegrasi ke dalam 
dokumen satu peta.

2. Mendorong perbaikan, penguatan dan percepatan 
pelaksanaan Reforma Agraria sebagai program 
prioritas nasional yang konsisten dengan 
tujuan-tujuan utamanya, yakni memperbaiki 
ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan 
tanah, menyelesaikan konflik agraria sebagai 
jalan pemenuhan hak-hak petani, nelayan dan 
masyarakat adat, serta membangun pusat-pusat 
produksi serta ekonomi kerakyatan di pedesaan. 
Oleh sebab itu, diperlukan terobosan hukum 
dan kelembagaan yang kuat untuk mencapai 
tiga tujuan tersebut.  

3. Menegaskan dan melaksanakan Perhutanan 
Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) 
yang memungkinkan dilakukan pengecualian 
(diskresi) dalam percepatan pelaksanaan 

dan alokasi pembiayaannya. Jalur ini untuk 
mendorong kerjasama antar badan pemerintah 
semakin baik, masyarakat miskin diprioritaskan 
untuk memperoleh akses legal, wilayah 
perhutanan sosial semakin diperluas, dan 
peningkatan perlindungan serta pemberdayaan 
bagi penerima perhutanan sosial (kelompok 
miskin) di bidang produksi dan pemasaran.

4. Regulasi pengakuan masyarakat adat tidak 
disusun untuk mempersulit pengakuan hukum itu 
sendiri dengan memberikan ruang pengaturan 
yang disesuaikan dengan konteks setempat 
dimana masyarakat adat berada.

5. Segera merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
nasional untuk pencegahan dan penyelesaian 
konflik tenurial secara komprehensif di semua 
sektor dari tingkat pusat sampai daerah;  

6. Menjalankan perlindungan hukum bagi 
rakyat (petani, nelayan, masyarakat adat, 
termasuk perempuan) dan pembela rakyat 
serta keluarganya yang memperjuangkan dan 
mempertahankan hak atas tanahnya, dan 
lingkungan yang sehat.

7. Regulasi pertanahan baru harus dirumuskan 
untuk tujuan menata kembali penguasaan dan 
pemilikan tanah secara adil, sekaligus menjadi 
dasar terobosan hukum untuk penyelesaian 
konflik agraria dan sumber daya alam, dan 
terciptanya tata kelola pertanahan yang 
berkelanjutan serta partisipatif.

8. Kebijakan keterbukaan informasi publik yang 
telah diatur di dalam Undang-Undang dan 
dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung 
yang berkekuatan hukum tetap harus konsisten 
dijalankan tanpa reservasi yang tidak memiliki 
landasan hukum yang kuat.

9. Konsistensi dan prioritas tindakan pencegahan 
dan penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi 
pada sektor agraria dan sumber daya alam 
dengan mendorong penguatan peran dan fungsi 
lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang juga memiliki prioritas pada Gerakan 
Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.
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