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Abstrak Tulisan ini hendak mengungkapkan bagaimana relevansi dan impli-
kasi dari program Reforma Agraria ‘penataan aset’ oleh pemerintahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijalankan di tingkat lokal, utamanya 
di Tanah Papua yang secara administratif pemerintahan berada di 
dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Latar belakang kehadiran 
kolonialisme, operasi militer, teritoritorialisasi negara (Vandergeest 
dan Peluso 1995) yang menyingkirkan Orang Asli Papua dari tanahnya 
merupakan awal perampasan tanah dan pembuka jalan masuknya 
serbuan kapitalisme ke Tanah Papua. Didapatkan bahwa industri 
perkebunan sawit di Papua berkembang luas pada masa Presiden 
Soesilo Bambang Yudhoyono yang berlanjut hingga pemerintahan 
Jokowi (2015–2019). Puluhan investor perkebunan kelapa sawit me-
rupakan perusahaan modal besar dan saling terhubung dengan 
perusahaan transnasional.  Program Reforma Agraria melalui penataan 
aset dan redistribusi tanah belum dapat mengoreksi dan membatasi 
penguasaan tanah, bahkan justru hanya memperlancar ekspansi ka-
pital untuk menguasai lahan perkebunan dalam skala luas, dibanding-
kan penguasaan lahan oleh masyarakat adat setempat. Selain itu, 
program Reforma Agraria di kawasan Hutan yang dapat Dikonversi 
mempercepat terjadinya deforestasi dan sekaligus memperlancar ke-
pentingan kapital dari hambatan ‘pengaturan’ larangan melakukan 
deforestasi.

kata kunci: reforma agraria, TORA, deforestasi, Orang Asli Papua
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Pengantar

Reforma agraria merupakan upaya perubahan dan penataan pe-
nguasaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah dan legali-
sasi aset secara sistematis, dengan tujuan untuk menciptakan 
kesejahteraan rakyat dan mewujudkan tatanan sosial yang adil, 
terselesaikannya konflik-konflik pertanahan, adanya pemulihan 
dan pemenuhan hak dasar rakyat. Konsep umum kebijakan refor-
ma agraria ini selalu saja ada dalam setiap kebijakan rezim peme-
rintahan dengan keragaman cara pandang, tujuan, dan pola (Salim 
dan Utami 2019). Namun dalam pelaksanaannya, negara masih me-
lakukan penyimpangan dalam nilai dan tujuan, karenanya sering 
ada cemoohan ‘reforma agraria palsu’.

Reforma agraria sejati adalah reforma agraria yang dapat mela-
kukan demokratisasi atas relasi-relasi sosial agraria yang timpang 
dan eksploitatif, dengan pemihakan nyata kepada kelompok mis-
kin, serta memastikan agar berbagai manfaat ekonomi dan politik 
yang dihasilkan dari penguasaan dan pemanfaatan suatu sumber 
agraria dapat terdistribusi seinklusif mungkin di antara anggota 
masyarakat maupun antargenerasi (Shohibuddin 2018: 46–47). Na-
mun demikian, fakta dan data1 menunjukkan semakin meningkat-
nya konsentrasi penguasaan tanah untuk akumulasi kapital oleh 
kelompok tertentu, yang dilakukan dengan cara merampas hak-hak 
masyarakat atas tanah dan kekayaan alam lainnya, mencakup air, 
hutan, tambang mineral, tanah kebun, dan sebagainya. Perampas-
an tanah ini diikuti kekerasan, kriminalisasi, dan pelanggaran hak 
asasi manusia (HAM) yang dialami warga miskin, petani penggarap, 
buruh tani, masyarakat adat, dan aktivis pembela HAM.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menempatkan kebijakan dan 
program Reforma Agraria sebagai salah satu prioritas pembangun-
an nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 dan Perpres Nomor 45 
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Ada li-
ma gagasan Reforma Agraria yang menjadi program prioritas nasio-
nal berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, yaitu 
(1) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; 
(2) Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Ag-
raria (TORA); (3) Kepastian hukum dan legalisasi atas TORA; (4) 
Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan 
produksi atas TORA; dan (5) Kelembagaan pelaksanaan Reforma 
Agraria pusat dan daerah. Pada momentum Hari Tani Nasional, 24 

1. Lihat laporan-
laporan Konsorsium 
Pembaruan Agraria 
(KPA) dalam Catatan 
Akhir Tahun yang setiap 
tahun melaporkan seca-
ra gamblang dan kritis 
situasi kebijakan dan 
berbagai kasus-kasus 
agraria di Indonesia.
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September 2018, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 86 
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menyatakan program 
pokok Reforma Agraria adalah Penataan Aset dan Penataan Akses 
yang dilakukan terhadap TORA. Penataan Aset terdiri atas redistri-
busi tanah dan legalisasi aset.

Tulisan ini hendak mengungkapkan bagaimana relevansi dan 
implikasi dari program Reforma Agraria ‘penataan aset’ oleh peme-
rintahan Jokowi dijalankan di tingkat lokal, utamanya di tanah 
Papua, yang secara administrasi pemerintahan berada di dua pro-
vinsi, Papua dan Papua Barat. Ketimpangan dan perubahan tata 
kuasa dan tata kelola sumber agraria juga terjadi di tanah Papua, 
melalui perampasan tanah, pencaplokan dan pengaplingan tanah 
untuk kepentingan ekspansi kapital dan proyek pembangunan la-
innya yang berlangsung secara horizontal dan vertikal.2 Penelitian 
pendahuluan Kusumaryati (dalam jurnal ini) menunjukan peng-
alihan hak atas tanah adat di tanah Papua yang dimiliki masyara-
kat adat setempat terjadi melalui pembelian dengan kesepakatan, 
lewat penipuan hingga paksaan, yang sudah dimulai sejak masa 
pemerintahan kolonial Belanda hingga pemerintahan Indonesia.

Perampasan Tanah dan Akumulasi Kapital di Papua

Sejak 1961, pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer di 
Papua yang ketika itu sedang diduduki pemerintah kolonial Be-
landa. Aksi operasi militer lalu berlangsung belasan kali, utama-
nya menjelang dan setelah peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat 
(Pepera) pada 1969, yang dilakukan dengan berbagai nama opera-
si dan tujuan tertentu, antara lain melakukan serangan terhadap 
pemerintah Belanda untuk menggabungkan wilayah Papua de-
ngan Indonesia, mengejar dan menghancurkan aksi-aksi bersen-
jata kelompok maupun warga kampung yang memperjuangkan 
dan menyuarakan kemerdekaan Papua, operasi civic mission, me-
ngembangkan unit kesatuan militer, menguasai teritori dan me-
ngendalikan kondisi sosial daerah, maupun motivasi kepentingan 
ekonomi politik, bisnis keamanan.3 

Kenyataannya, operasi-operasi militer mendatangkan keseng-
saraan, penderitaan, luka lahir dan batin bagi masyarakat sipil, 
Orang Asli Papua, yang dirasakan hingga saat ini. Saat itu, seseorang 
dapat menjadi korban penyiksaan, penangkapan, dan penahanan 
yang dilakukan secara melawan hukum, bahkan pembunuhan, ka-
rena dituduh separatis dan melawan pemerintah. Mereka yang tidak 
tahan dan menghindar dari kekerasan terpaksa pergi mengungsi 
ke hutan, berpindah ke wilayah lain hingga ke Papua New Guinea 

2. Shohibuddin 
(2019) menjelaskan 
permasalahan ketim-
pangan penguasaan 
sumber agraria 
dipicu oleh ekspansi 
kapitalisme yang 
berlangsung dari dua 
arah: ‘dari bawah’ 
atau ketimpangan 
horizontal, sebagai 
konsekuensi dinamika 
kompetisi, kontestasi, 
dan dominasi dalam 
relasi sosio-agraria 
di antara penduduk 
desa, dan ‘dari atas’ 
atau ketimpangan 
vertikal dikarenakan 
perkembangan kapitalis-
me yang terjadi berkat 
dukungan negara, 
terutama melalui pem-
berian lahan dan bera-
gam insentif, seperti 
kemudahan perizinan, 
potongan pajak, pem-
berian subsidi, dan 
sebagainya.

3. Lihat Rahab (2006) 
yang menuliskan de-
ngan lengkap operasi 
militer di Papua, korban 
dan dampaknya yang 
terjadi sepanjang 
periode 1963–2004. 
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(PNG). Peristiwa kekerasan menyakitkan ini selalu menjadi ingatan 
yang disebut ‘memoria passionis’.4 Hingga kini, pembunuhan di lu-
ar hukum,5 pembatasan kebebasan berekspresi, penangkapan, dan 
kekerasan masih dialami masyarakat sipil di Papua.

Latar belakang kehadiran kolonialisme, operasi militer, dan teri-
torialisasi negara (Vandergeest dan Peluso 1995) yang menyingkir-
kan Orang Asli Papua dari tanahnya merupakan awal perampasan 
tanah dan pembuka jalan masuknya serbuan kapitalisme ke Tanah 
Papua. Masyarakat adat setempat kehilangan kontrol dan kuasa 
atas tanahnya. Situasi latar ini dalam konsep Karl Marx disebut se-
bagai akumulasi primitif, prakondisi untuk akumulasi modal, yak-
ni proses pemisahan para produsen independen dari alat produksi 
mereka, penciptaan hak milik pribadi yang kapitalistis, dan pem-
bentukan kelas buruh upahan bebas (Sangadji 2019). Tahapan ini 
mendahului akumulasi modal untuk perluasan reproduksi modal.

Servo Tuamis, tokoh masyarakat adat di Distrik Arso, Kabupa-
ten Keerom, Provinsi Papua masih mengingat kekerasan dalam 
operasi militer yang berlangsung selama 1970-an hingga 1980-an, 
yang membuat Servo bersama orang tua dan keluarganya terpak-
sa pergi mengamankan diri ke hutan dan mengungsi ke PNG. Be-
berapa tahun kemudian, mereka kembali dan ingin mendapatkan 
sumber kehidupan, namun tanah, hutan, dan dusun sagu di wila-
yah adat mereka sudah dijadikan proyek transmigrasi (1981) yang 
mendatangkan penduduk dari luar Pulau Papua, serta perkebunan 
kelapa sawit milik perusahaan negara PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) II Arso (1982). Sebelumnya, pada 1981, Menteri Pertanian te-
lah memberikan izin kepada PTPN II untuk beroperasi di Distrik Pra-
fi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Masyarakat Arso 
tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk membicarakan dan me-
nyepakati proyek-proyek ini. Bayangan kekerasan militer membuat 
mereka terpaksa memilih bungkam dan patuh saja terhadap ‘peng-
aturan’ negara, tidak berani bicara terbuka. Tokoh masyarakat me-
nandatangani surat kesepakatan pelepasan hak atas tanah adat 
di hadapan aparat militer dan kepolisian, tanpa pemberian ganti 
rugi. Pemerintah berdalil bahwa pengembangan dan pembukaan 
areal perkebunan PTPN II di perbatasan bertujuan guna mengatasi 
masalah keamanan.6 Dalil pengamanan dan pendekatan keaman-
an digunakan sebagai pembenaran dalam memperlancar proyek-
proyek pengembangan kapitalisme di Papua.

Pada akhir 2001, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No-
mor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 
(UU Otsus). Di dalam ketentuan pertimbangannya, UU Otsus me-
nyiratkan adanya ketakadilan, lemahnya penegakan hukum dan 

4. Sekretariat Keadil-
an, Perdamaian, dan 
Keutuhan Ciptaan (SKP 
KC) Fransiskan Papua 
mempublikasikan Seri 
Memoria Passionis 
setiap tahun, yang 
memuat laporan dan 
dokumentasi berbagai 
peristiwa kekerasan 
dan pelanggaran 
HAM di Papua. Pada 
September 2019, 
SKP KC menerbitkan 
berkala Edisi Memoria 
Passionis No. 37 yang 
secara khusus diberi 
judul Papua Bukan 
Tanah Kosong, untuk 
mengartikulasikan 
perampasan tanah dan 
penghancuran hutan 
Papua. 

5. Lihat laporan 
Amnesty International 
Indonesia (2018).

6. Lihat Laporan Hasil 
Kunjungan Kerja Komisi 
VI DPR RI Ke Propinsi 
Papua Barat pada 2012 
(Komisi VI DPR RI 2012).
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penghormatan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksananaan pembangunan. Kebijakan Otsus membawa penga-
ruh perubahan narasi pembangunan yang seram menjadi pemba-
ngunan yang kental dengan alasan ekonomi, seperti pengentasan 
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses keteriso-
lasian, dan meningkatkan produktivitas lahan. Narasi ini ditemu-
kan dalam dokumen proposal korporasi untuk momen perluasan 
kapital.

Perampasan tanah luas yang terjadi melalui politik teritorialisa-
si (Vandergeest dan Peluso 1995; Peluso 2005) bersumber dari ‘hak 
menguasai oleh negara’ di mana negara sepenuhnya menguasai ta-
nah dan menentukan peruntukkan dan pengelolaan tanah. Di la-
pangan, ‘hak menguasai oleh negara’ ditandai dengan narasi dan 
plang klaim ‘tanah negara’ dan ‘hutan negara’ atas tanah dan hu-
tan yang secara de facto masih dikuasai, dimiliki, dan dikelola ma-
syarakat adat.

Pada 1982, Menteri Pertanian mengeluarkan keputusan penun-
jukan kawasan hutan di Irian Jaya mencakup seluruh kawasan 
hutan dengan luas 40.591.580 hektare yang diperoleh berdasarkan 
kesepakatan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, yang di-
sebut Tata Guna Hutan Kesepakan (TGHK). Selanjutnya, pada 1999, 
terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
891/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penunjukan Ka-
wasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, selu-
as 42.224.840 hektare; luasan ini didasarkan pada perhitungan pa-
du-serasi antara TGHK dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) yang mencakup kawasan hutan dan Areal Penggunaan 
Lain untuk tanah-tanah di luar kawasan hutan.

Pengaturan penetapan kawasan hutan melalui TGHK dan 
RTRWP merupakan tata pengurusan tanah dan hutan (land gover-
nance) melalui proses penunjukan kawasan, penunjukan parsial, 
teknikalisasi pengukuran, tipe tanah, penilaian kondisi biofisik, 
pemancangan batas, dan pembuatan zona dengan fungsi tertentu, 
yang prosesnya mereduksi otoritas, partisipasi, dan hak-hak ma-
syarakat atas tanah dan hutan. Dalam banyak kasus, tanah bekas 
kebun yang kembali menjadi hutan dan kawasan hutan yang lo-
kasinya jauh dari perkampungan ditetapkan sebagai tanah dan 
hutan negara. Selanjutnya, kekuasaan negara memberikan kon-
sesi dan izin pada tanah dan hutan tertentu untuk memuluskan 
jalannya akumulasi kapital. Di sisi lain, negara juga membuat zona-
zona kawasan hutan lindung dan hutan konservasi pada kawasan 
hutan tertentu. Kebijakan ini diikuti dengan persyaratan yang me-
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ngendalikan masyarakat, individu, dan badan usaha tertentu da-
lam menggunakan dan mengeksploitasi kekayaan alam.

Hingga 2018, izin-izin yang diterbitkan negara untuk usaha pe-
manfaatan sumberdaya alam di kawasan hutan dan luar kawas-
an hutan di Papua adalah (1) izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada hutan alam, yang diberikan kepada 50 perusahaan de-
ngan cakupan lahan mencapai 2.611.607 hektare; (2) izin usaha per-
tambangan diberikan kepada 115 perusahaan dengan cakupan la-
han mencapai 2.297.391 hektare; (3) izin usaha perkebunan dan telah 
mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan konversi diberikan 
kepada 62 perusahaan dengan cakupan lahan mencapai 1.580.847 
hektare; (4) izin usaha hasil hutan bukan kayu (sagu) diberikan 
kepada 7 perusahaan dengan cakupan lahan 266.635 hektare; (5) 
izin usaha hutan tanaman industri diberikan kepada 8 perusahaan 
dengan luas lahan konsesi mencapai 791.825 hektare.

Investasi perkebunan kelapa sawit di Papua sangat menonjol da-
lam kecepatan perkembangan pemberian izin dan skala konsesi (lu-
as areal), menyusul industri pembalakan kayu dan pertambangan. 
Ekspansi kapital dilakukan dengan reinvestasi, ekspor modal, dan 
akuisisi. Industri perkebunan sawit di Papua berkembang luas pada 
masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Kabinet 
Indonesia Bersatu periode 2005–2009 dan 2010–2014. Izin pelepas-
an kawasan hutan yang diterbitkan selama periode tersebut men-
capai 1.038.193 hektare untuk empat puluh perusahaan. Utamanya 
saat Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan (2010–2014), izin pelepasan 
kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit diberikan sa-
ngat luas mencapai 897.029 hektare, untuk 36 perusahaan. Hal ini 
terus berlanjut hingga era Presiden Jokowi (2015–2019).

Puluhan investor perkebunan kelapa sawit ini merupakan per-
usahaan modal besar dan saling terhubung dengan perusahaan 
transnasional, yang memiliki dan mengendalikan bisnis perkebun-
an, pengolahan minyak sawit dan kilang (refinery), perdagangan do-
mestik, hingga perdagangan ekspor minyak sawit. Mereka memiliki 
lebih dari satu perusahaan dan/atau saling terhubung, misalnya PT 
Rimbun Sawit Papua (di Kabupaten Fakfak), PT Subur Karunia Ra-
ya (di Kabupaten Teluk Bintuni), PT Menara Wasior (di Kabupaten 
Teluk Wondama), PT Bintuni Agro Prima Perkasa (di Kabupaten 
Tambrauw), PT Adijaya Mulia (di Kabupaten Kaimana), PT Tunas 
Agung Sejahtera (di Kabupaten Mimika), PT Permata Nusa Mandiri 
(di Jayapura), PT Ekolindo Palm Nausantara (di Kabupaten Mappi); 
keseluruhannya merupakan anak perusahaan dan berhubungan de-
ngan group Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) yang juga memiliki 
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usaha perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, bahkan 
di luar negeri. SIMP di bawah imperium Salim Group memiliki per-
usahaan pengolahan minyak sawit, minyak goreng merek Bimoli, 
memproduksi bahan pangan dari minyak sawit, makanan olahan, 
serta memiliki berbagai bisnis jasa keuangan.

Perubahan perkembangan penguasaan modal ini di sisi lain 
memperlihatkan terjadinya konsentrasi penguasaan aset (tanah 
dan fasilitas ekonomi lainnya) pada korporasi tertentu, serta ke-
timpangan penguasaan sumber agraria, utamanya antara korpo-
rasi dengan Orang Asli Papua setempat yang sebagian besar masih 
hidup meramu, bertani, dan sangat tergantung dengan tanah.

TORA di Papua: Memperlancar Penguasaan Tanah Skala Besar oleh 
Perusahaan Perkebunan

Pemerintah menyediakan TORA seluas 9 juta hektare, dengan rin-
cian (1) redistribusi tanah sedikitnya 4,5 juta hektare, yang mana 
TORA tersebut sebagian besar bersumber dari pelepasan kawasan 
hutan seluas 4,1 juta hektare dan sisanya 0,4 juta hektare bersum-
ber dari Hak Guna Usaha (HGU) habis masa berlaku, tanah telan-
tar, dan tanah negara lainnya; dan (2) legalisasi aset seluas 4,5 juta 
hektare, terdiri atas legalisasi aset tanah transmigran yang belum 
bersertifikat dan legalisasi aset atas tanah milik masyarakat.

Pada April 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) membuat Keputusan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan un-
tuk Penyediaan Sumber TORA di Indonesia, yang mengindikasikan 
potensi kawasan hutan untuk TORA seluas 4.853.549 hektare, de-
ngan lokasi tersebar di luar Pulau Jawa, termasuk di tanah Papua. 
Peta Indikatif TORA ini telah direvisi sebanyak empat kali hingga 
2019 dan mengubah indikasi potensi TORA di kawasan hutan men-
jadi 4.971.099 hektare, dengan rincian: (a) alokasi 20% untuk ke-
bun masyarakat seluas 442.331 hektare dari pelepasan kawasan 
hutan untuk perkebunan; (b) kawasan Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas 1.220.228 hektare; (c) prog-
ram pemerintah untuk pencadangan sawah baru seluas 60.502 hek-
tare; (d) pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan umum 
yang sudah mendapat persetujuan prinsip seluas 475.154 hektare; 
(e) pemukiman, fasilitas sosial dan umum seluas 674.399 hektare; 
(f) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas 366.633 
hektare; dan (g) pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata 
pencaharian utama masyarakat seluas 1.731.852 hektare.
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Berdasarkan Sistem Informasi Tanah Objek Reforma Agraria 
(SITORA) yang dipublikasikan oleh Kementerian LHK, diketahui 
progres TORA yang bersumber dari kawasan hutan di Tanah Papua 
pada 2019, yaitu kawasan HPK tidak produktif di Provinsi Papua 
seluas 262.109 hektare, dan di Provinsi Papua Barat seluas 15.590 
hektare7; sedangkan alokasi TORA dari 20% pelepasan kawas-
an hutan untuk usaha perkebunan (2018)8 di Papua seluas 152.159 
hektare dan di Papua Barat seluas 70.214 hektare. Pertanyaannya: 
apakah proses dan tahapan inventarisasi pendataan dan verifika-
si analisis fisik maupun yuridis yang diindikasikan dan ditetapkan 
sebagai TORA sudah dilakukan secara memadai? Saya menduga ta-
hapan ini dilakukan secara terbatas, menggunakan pertimbangan 
‘analisis di atas meja’, minim survei lapangan, minim keterlibatan 
masyarakat, dan tidak transparan. Dugaan ini diperkuat dengan 
belum tersedianya informasi data proses dan hasil kerja lapangan 
maupun temuan dan rekomendasi penyelesaian tanah-tanah yang 
bersengketa, belum jelas di mana letak lokasi dan peta TORA dari 
alokasi 20% areal hutan yang dikonversi untuk perkebunan, serta 
belum ada pengakuan hak-hak masyarakat adat Papua.

Marga Sowe dan Wetaku (keduanya suku Maybrat) yang meng-
huni Kampung Ikana, Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, 
Provinsi Papua Barat sedang berkonflik dan menolak aktivitas per-
usahaan perkebunan kelapa sawit PT Putera Manunggal Perka-
sa (PMP) dan PT Pusaka Agro Makmur (sekarang bernama PT 
Austindo Nusantara Jaya Tbk.). Kedua perusahaan ini beroperasi 
menghilangkan hutan dan dusun sumber pangan masyarakat da-
lam skala luas, serta gagal dan belum memenuhi janji-janji pem-
bangunan sebagai pengganti manfaat yang hilang. Penyebab uta-
manya adalah pemerintah mencaplok tanah adat masyarakat dan 
menerbitkan izin-izin usaha perkebunan kepada perusahaan per-
kebunan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan bebas masyarakat 
adat setempat.

Sikap serupa dilakukan oleh marga Woro, suku Awyu, yang 
menghuni Kampung Yare, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, 
Provinsi Papua. Mereka protes dan menolak perusahaan perkebun-
an kelapa sawit yang mengancam sumber kehidupan masyarakat. 
Frengky Woro, dari marga Woro di Kampung Yare, tidak pernah 
melepaskan tanah dan hutan adatnya secara adat dan/atau de-
ngan surat penyerahan resmi kepada pihak pemerintah dan per-
usahaan. Mereka umumnya belum mengetahui dan tidak pernah 
terlibat dalam membicarakan program Reforma Agraria bersama 
Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan 
Hutan (PPTKH), Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Tim Inver), dan 

7. Informasi seputar 
perkembangan TORA 
dan lokasinya termuat 
di http://sitora.menlhk.
go.id/realisasi. 

8. Informasi data ini 
diolah dari bahan pre-
sentasi Perkembangan 
Pelaksanaan TORA. 
Selanjutnya lihat Direk-
torat Jenderal Planologi 
Kehutanan dan Tata 
Lingkungan (2018). 



44 JURNAL TRANSFORMASI SOSIALwacana

#PAPUANLIVESMATTER

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).9 Di sisi lain, kerja Tim Inver 
dan GTRA dianggap belum cukup memadai (Salim dan Utami 2019: 
55). Padahal, pemerintah sudah merevisi peta indikatif TORA dan 
mengumbar janji melalui presentasi maupun pertemuan yang me-
nunjukkan TORA, tanpa sepengetahuan dan restu masyarakat adat 
tersebut.

Perihal alokasi 20% tanah kebun perusahaan perkebunan un-
tuk masyarakat bukanlah kebijakan baru, karena pemerintah su-
dah mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk membangun ke-
bun plasma masyarakat seluas 20% dari total kawasan hutan yang 
dilepaskan.10 Banyak kasus terkait TORA di Papua belum clear and 
clean, dalam artian masih berkonflik dengan masyarakat adat. 
Karenanya, program dan penetapan TORA pada tanah berkonflik 
tanpa penyelesaian berarti akan memberikan kesan justifikasi ne-
gara atas perampasan tanah skala luas dan/atau ‘pemutihan’ atas 
pelanggaran hak yang melibatkan korporasi. Masyarakat adat 
Papua diberikan kompensasi tanah perkebunan seluas 20% dan 
harus menerima kehilangan 80% dari hak tanah dan hutan adat 
untuk perusahaan perkebunan. Ini tidak adil, dan dalam hal ini 
pihak korporasilah yang paling diuntungkan. Program Reforma 
Agraria melalui penataan aset dan redistribusi tanah belum dapat 
mengoreksi dan membatasi penguasaan tanah, bahkan justru ha-
nya memperlancar ekspansi kapital untuk menguasai lahan per-
kebunan dalam skala luas, dibandingkan penguasaan tanah oleh 
kebanyakan masyarakat adat setempat.

Pemberian lahan dan pembangunan kebun masyarakat bukan 
perkara mudah. Perusahaan masih mempunyai persepsi bahwa 
pembangunan kebun masyarakat berada di luar areal kebun dan 
HGU yang diusahakan perusahaan; mereka pun belum rela lahan-
nya dikurangi atau diberikan kepada pihak lain yang berada di lu-
ar kendali bisnis perusahaan. Kebanyakan masyarakat adat pemilik 
lahan di sekitar lokasi kebun sawit mempunyai budaya ekonomi 
meramu dan belum mempunyai pengalaman usaha lahan sawit, 
sehingga pengelolaan lahan dikerjakan melalui kerjasama dengan 
perusahaan inti atau pihak tertentu yang tetap mengutip biaya-
biaya dalam mengusahakan lahan dan kompensasi bagi hasil. Pe-
tani plasma marginal ini sangat rentan kehilangan lahan karena 
terpaksa menjual cepat saat ada kebutuhan mendesak (Li 2018). 
Pelepasan hak melalui pasar tanah yang dikendalikan perusahaan 
merupakan salah satu mekanisme penguasaan tanah secara hori-
zontal.

9. Penjelasan keber-
adaan dan peran Tim 
Pelaksana PPTKH dan 
Tim Inver dapat dilihat 
pada Peraturan Menteri 
KLH No. P.17/menlhk/
setjen/kum.1/5/2018 
tentang Tata Cara 
Pelepasan Kawasan 
Hutan dan Perubahan 
Batas Kawasan Hutan 
untuk Sumber TORA; 
untuk GTRA, lihat 
Perpres Nomor 86 
Tahun 2018 tentang 
Reforma Agraria. 
Lihat juga Peraturan 
Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian 
RI Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas 
Tim Inventarisasi dan 
Verifikasi Penguasaan 
Tanah dalam Kawasan 
Hutan. 

10. Lihat Surat Edaran 
Kepala Badan Pertanah-
an Nasional  No. 2/
SE/XII/2012 tentang 
Persyaratan Membangun 
Kebun untuk Masyarakat 
Sekitar (Kebun Plasma) 
dan Melaksanakan 
Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan, serta 
Legalisir Dokumen 
Permohonan Pelayanan 
Pertanahan; Peraturan 
Menteri Pertanian 
No. 98/Permantan/
OT.140/9/2013 tentang 
Pedoman Perizinan 
Usaha Perkebunan; 
Peraturan Menteri LHK 
No. P.51/Menlhk/Setjen/
KUM.1/6/2016 tentang 
Tata Cara Pelepasan 
Kawasan Hutan 
Produksi yang Dapat 
Dikonversi; Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional 
Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pengaturan dan 
Tata Cara Penetapan ...
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Pemerintah dan perusahaan memang memfasilitasi pembuat-
an koperasi sebagai badan usaha yang mengorganisasikan masya-
rakat dalam usaha lahan plasma hingga panen, namun minimnya 
kapasitas dan tata kelola pengelolaan organisasi komersial modern, 
serta akses modal yang terbatas, mengakibatkan masyarakat dan 
pengurus koperasi menjadi terkooptasi dan tergantung sepenuhnya 
pada perusahaan inti. Pada gilirannya, perusahaan kembali hadir 
dan, atas nama ‘kemitraan’, mengendalikan usaha lahan plasma 
dan mengkontrol petani maupun buruh kebun, termasuk organisa-
si koperasi.

Pemerintah juga belum menginformasikan subjek penerima 
manfaat program inti redistribusi tanah, dan sebaliknya, masyara-
kat sekitar belum mendaftarkan diri sebagai peserta. Diperkirakan 
ratusan ribu warga akan menerima manfaat dari program tersebut. 
Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2018, subjek penerima manfaat 
terdiri atas (a) orang perseorangan; (b) kelompok masyarakat de-
ngan hak kepemilikan bersama; dan (c) badan hukum, dengan kri-
teria tertentu, termasuk subjek yang bertempat tinggal di wilayah 
objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek re-
distribusi tanah.

Masyarakat adat disekitar lokasi TORA khawatir dengan subjek 
penerima manfaat jika didatangkan dari luar Pulau Papua, sebagai-
mana halnya program transmigrasi dan migrasi penduduk non-
Papua dalam jumlah besar ke Papua. Kehadiran penduduk pen-
datang baru dalam jumlah besar akan membuat masyarakat adat 
setempat menjadi minoritas. Dominasi penduduk pendatang baru 
dengan corak sosial budaya dan kemampuan ekonomi modern akan 
memengaruhi sistem sosial budaya dan corak ekonomi masyarakat 
adat setempat. Dalam banyak kasus, penduduk pendatang baru 
lebih dominan dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi serta da-
lam perebutan sumberdaya, termasuk perebutan kekuasaan poli-
tik. Hegemoni budaya, persaingan, dan rendahnya perlindungan 
terhadap hak-hak Orang Asli Papua menimbulkan diskriminasi so-
sial, yang sering kali menjadi pemicu konflik dan ketegangan hori-
zontal. Di sisi lain, pemerintah daerah mempunyai kebijakan un-
tuk membatasi masuknya penduduk bukan asli Papua ke wilayah 
Papua sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 
(Perda-Prov) Papua Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan. 
Perda-Prov ini juga menegaskan bahwa program transmigrasi akan 
dilaksanakan setelah jumlah Orang Asli Papua mencapi 20 juta jiwa.

... Hak Guna Usaha; 
Instruksi Presiden 
Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Penundaan 
dan Evaluasi Perizinan 
Perkebunan Kelapa 
Sawit serta Peningkatan 
Produktivitas Perkebun-
an Kelapa Sawit.  
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Ancaman Deforestasi

Pemerintah memutuskan sumber TORA adalah kawasan hutan 
yang luasnya diperkirakan 4,1 juta hektare. Jumlah yang tidak se-
dikit tentunya. Jika keseluruhan kawasan hutan tersebut dikon-
versi dan dibuka, maka diperkirakan Indonesia akan kehilangan 
hutan (deforestasi) dalam skala luas. Deforestasi dan kerusakan 
lingkungan dapat mengakibatkan bencana ekologis seperti banjir, 
tanah longsor, kekeringan, serangan hama, dan sebagainya, serta 
kerugian ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Deforestasi dapat menyebabkan meningkatnya emisi karbon, 
terjadinya perubahan iklim, dan pemanasan global. Dalam jangka 
Panjang, dampak perubahan iklam menimbulkan masalah sosial 
ekonomi, krisis pangan, masalah kesehatan, konflik sosial, dan se-
bagainya; semua ini mengancam produktivitas dan kelangsungan 
hidup. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (2015), rata-
rata produktivitas hasil hutan kayu komersial di Papua mencapai 
87 meter kubik per hektare; artinya, jika terjadi deforestasi maka 
pemerintah dan masyarakat adat setempat akan kehilangan nilai 
pendapatan kayu komersial sebesar 43.506.264 meter kubik dari 
lahan TORA seluas 500.072 hektare (HPK tidak produktif 277.699 
hektare; alokasi 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perke-
bunan 222.373 hektare).

Di Papua, luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 
telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sebesar 1.082.505 
hektare, untuk 42 perusahaan. Berdasarkan analisis citra satelit pa-
da 2019, diperkirakan sekitar 228.510 hektare dari kawasan hutan 
yang dilepaskan tersebut telah berubah menjadi kebun sawit, dari 
sekitar 20% kawasan hutan yang belum tergarap menjadi TORA. 
Program Reforma Agraria di kawasan HPK akan mempercepat ter-
jadinya deforestasi dan sekaligus memperlancar kepentingan kapi-
tal dari hambatan ‘pengaturan’ larangan melakukan deforestasi. 
Hal ini sangat berlawanan dengan komitmen pemerintahan Jokowi 
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta bertentangan de-
ngan tujuan Reforma Agraria yang tertuang dalam Perpres Nomor 
86 Tahun 2018, yakni memperbaiki dan menjaga kualitas lingkung-
an hidup (Pasal 2, huruf g). Idealnya, Reforma Agraria menjadi 
jalan perubahan pembaruan tata kelola pembangunan yang ber-
kelanjutan. Misalnya, pemerintah mempertimbangkan aspek ke-
lestarian hutan pada TORA di kawasan hutan, dengan melakukan 
kajian dan menyediakan informasi data, seperti kawasan bernilai 
konservasi tinggi (high conservation value [HCV]) dan kawasan yang 
memiliki stok karbon tinggi (high carbon stock [HCS]).
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Penutup: Percepatan Pengakuan Hak atas Tanah dan Hutan Adat

Perlu ada pengembangan perspektif reforma agraria yang mengu-
tamakan pemulihan (restitusi) dan perlindungan hak-hak masyara-
kat adat atas tanah, dengan mempertimbangkan keberadaan ma-
syarakat adat sebagai korban perampasan tanah dan lebih luas 
sebagai korban pelanggaran HAM akibat konflik agraria yang keras, 
baik yang berlangsung secara vertikal maupun horizontal, dan ter-
jadi bertahun-tahun.

Dalam konteks Papua, demi keadilan restoratif, negara seharus-
nya mendahulukan legalisasi pengakuan, perlindungan, dan peng-
hormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Pa-
pua atas tanah dan hutan adat yang dikuasai secara kolektif dan 
dikelola secara turun-temurun. Langkah tersebut merupakan salah 
satu bentuk pemulihan hak-hak masyarakat, yang harus disertai de-
ngan penyelesaian konflik, rehabilitasi hak-hak masyarakat adat, 
dan program pengembangan usaha produktif dalam skala tertentu, 
untuk memberikan rasa keadilan dan menjamin kesejahteraan ma-
syarakat secara berkesinambungan.

Pemerintahan Jokowi mengembangkan kebijakan Perhutanan 
Sosial untuk pengakuan dan pengelolaan hutan adat dan tanah 
ulayat. Namun, penetapan hutan adat dan tanah ulayat masih ha-
rus memenuhi serangkaian syarat, antara lain harus ada produk 
hukum daerah tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat, dan 
harus ada peta wilayah adat.11 Hingga saat ini, terdapat hak-hak 
masyarakat adat Papua atas tanah dan hutan adat yang secara de 
facto diakui, namun pemerintah belum mengeluarkan satu pun 
lembar surat penetapan yang mengakui hak penguasaan, pemi-
likan, dan pengelolaan atas tanah dan hutan adat tersebut. Ter-
kesan negara enggan atau belum rela mengakui dan melindungi 
hak-hak masyarakat adat Papua. Apalagi jika dibandingkan de-
ngan kecepatan pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan.

Kebijakan dan program percepatan pengakuan hak atas tanah 
dan hutan adat bagi masyarakat adat Papua harus dilakukan seca-
ra meluas dan menyeluruh dengan prinsip-prinsip keadilan, peng-
hormatan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan terten-
tu, serta melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat. Percepatan 
pengakuan hak atas tanah dan hutan adat dapat dilakukan mela-
lui legalisasi penetapan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat 
yang berbasiskan pada sistem adat dan pengakuan masyarakat 
adat setempat, serta ditunjang oleh kajian dan informasi yang me-
madai. Legalisasi pengakuan hak atas tanah dan hutan menjadi 

11. Lihat Peraturan 
Menteri LHK No. P.21/
MENLHK/SETJEN/
KUM.1/4/2019 tentang 
Hutan Adat dan Hutan 
Hak; dan Peraturan 
Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan 
Nasional No. 18 Tahun 
2019 tentang Tata 
Cara Penatausahaan 
Tanah Ulayat Kesatuan 
Masyarakat Hukum 
Adat.
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fondasi legal dan modal sosial bagi masyarakat adat untuk meng-
atur, menentukan, dan merencanakan pembangunan di wilayah 
adat, serta lebih jauh dapat menata dan mengoreksi ketimpangan 
penguasaan sumber-sumber agraria.
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