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“Kondisi Papua berbeda dengan daerah-daerah lain. Di daerah 
lain, pengakuan terhadap hutan negara jelas. Kalau di Papua, 

apa yang kita lihat sebagai hutan negara, dalam kenyataannya 
merupakan tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat adat. Yang 

di dalam klaim tersebut juga bisa saling bersinggungan bahkan ada 
yang saling tumpang tindih di antara masyarakat sendiri. Misalnya 
ini punya suku A, ini punya suku B. Ada yang sepakat garis sungai 

misalnya sebagai batas. Ada juga yang tidak sepakat misalnya 
terkait dengan pertemuan sungai, dan lain sebagainya. Belum lagi 

di dalam suku itu, ada marga-marga sendiri. Jadi walaupun kita 
lihat itu sebagai hutan belantara, dalam kenyataannya sudah ada 

kepemilikan. Yaitu kepemilikan marga. Dengan demikian, masalah 
pokok yang terkait dengan hutan di Papua adalah penetapan 

kawasan hutan negara versus penguasaan tanah dan hutan oleh 
suku-suku bangsa yang ada di Papua. Demikian pula halnya, 

terkait dengan pemilikan tanah terbagi dalam dua kelompok besar 
yaitu pemilikan privat yang dibuktikan dalam sertifikat tanah 

yang dibuat oleh BPN. Dan yang kedua, pemilikan tanah adat. Ada 
kepemilikan adat yang individu, yaitu turun temurun, dan juga 

adat yang kepemilikannya komunal. Yang lain, di Papua adalah 
soal derajat ketergantungan terhadap hutan. Ada masyarakat 

yang sudah lepas sedikit ketergantungannya kepada hutan. Dan 
ada masyarakat yang masih sangat tergantung pada hutan, yakni 

masyarakat ekonomi tradisional. Hal-hal Ini yang harus kita 
cermati ketika hendak melaksanakan TORA di Papua.”

Estiko Tri Wiradyo 
Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan, 

Dinas Kehutanan Provinsi Papua

Kutipan panjang hasil wawancara kami dengan salah satu pejabat 
pemerintah di Provinsi Papua itu menggambarkan adanya kesa-
daran pemerintah akan konteks mendasar dari persoalan agraria 
di provinsi ini. Namun demikian, pemahaman akan kondisi objek-
tif tidak serta-merta mewakili tingkat kesadaran negara tentang 
seberapa cocok sebetulnya redistribusi tanah bisa dilakukan di 
Papua, alih-alih Reforma Agraria. Oleh karena itu, berangkat dari 
pemosisian skeptis atas dua pokok masalah, yaitu: apakah yang 
dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di tanah Pa-
pua adalah reforma agraria dan apakah sesuatu yang disebut se-
bagai Reforma Agraria itu cocok dijalankan di Provinsi Papua, 
maka tulisan ini akan dimulai dari dua analisis. Analisis pertama 
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menyangkut relevansi dari apa yang disebut sebagai program Re-
forma Agraria dengan kebutuhan masyarakat adat Papua. Analisis 
kedua menyangkut kesiapan kelembagaan pemerintah untuk me-
laksanakan apa yang disebut program Reforma Agraria tersebut.

Kajian ini menemukan bahwa program Reforma Agraria ala 
Jokowi tidak cocok untuk diterapkan di Provinsi Papua karena ti-
dak sesuai dengan kondisi objektif masyarakat adat Papua, tidak 
memenuhi syarat kesiapan kelembagaan untuk pelaksanaannya, 
dan terakhir, jika program ini tetap dilaksanakan, konsekuensi 
yang timbul adalah semakin parah dan meluasnya konflik sosial 
di Papua. Bagian selanjutnya artikel ini akan menjelaskan secara 
lebih rinci argumentasi-argumentasi tersebut, sambil menawarkan 
beberapa usulan perubahan kebijakan.

Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial tidak Sejalan 
dengan Kebutuhan Masyarakat Adat di Papua

Ada beberapa persoalan yang secara terus-menerus diungkapkan 
oleh masyarakat adat setempat di Papua, terkait dengan rencana 
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ala Jokowi. Dalam pan-
dangan mereka, selama ini program-program yang direncanakan 
dan dijalankan oleh pemerintah di Papua tidak pernah dijelaskan 
dengan terbuka oleh pemerintah. Bahkan, program-program itu 
malah semakin meminggirkan berbagai suku bangsa di Papua dari 
partisipasi penuh dalam pembangunan. Bila Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial tidak memperhatikan masalah-masalah agra-
ria yang sebelumnya dihadapi warga Papua, maka program baru 
Jokowi malah berpotensi menimbulkan masalah baru di atas ma-
salah-masalah yang telah ada.

Masalah-masalah agraria ini antara lain program transmigrasi 
di Distrik Arso dan Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, serta 
di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura. Selain itu, masalah yang di-
hadapi warga adalah operasi perkebunan kelapa sawit milik Sinar 
Mas yang telah mengambil tanah dan hutan suku Siday di Distrik 
Yapsi, Kabupaten Jayapura pada 1994.

Pencaplokan Tanah Suku Bangsa Minoritas untuk Lokasi 
Transmigrasi di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura

Pada 1991, suku Masari, suku Daap, suku Targualam, suku Dumas, 
dan suku Gaya yang berada di kampung adat Brundu di Distrik Yapsi 
menghadapi masalah berupa pencaplokan tanah-tanah suku mere-
ka seluas 6.000 hektare untuk proyek transmigrasi. Pencaplokan 
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tanah ini berlangsung tanpa ganti rugi, dan penyerahan tanah 
dilakukan dengan todongan senjata tentara Indonesia. Saat itu, 
banyak kepala suku yang dibawa masuk ke sungai-sungai agar 
meneken surat pelepasan tanah untuk lokasi transmigrasi di Dis-
trik Yapsi. Mereka hanya punya dua pilihan: tanda tangan atau di-
tembak tentara.

Sampai saat ini, setelah suku-suku bangsa ini berjuang selama 
26 tahun, ganti rugi pelepasan tanah untuk lokasi transmigrasi di 
Distrik Yapsi itu belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia c.q. 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmi-
grasi Republik Indonesia. Karenanya, suku Masari, Daap, Targua-
lam, Dumas, dan Gaya pada Oktober 2015 mengajukan tuntutan 
program pemberdayaan masyarakat dan pemberian ganti rugi da-
lam bentuk uang tunai sebesar Rp600 miliar kepada Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Bupati 
Jayapura. Mereka juga menuntut agar alokasi lahan 1 hektare untuk 
masing-masing transmigran jangan dulu digarap oleh para trans-
migran, agar mereka tetap bisa berburu dan meramu di lokasi-loka-
si tersebut.

Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ala Jokowi 
jelas menyimpan masalah besar jika hendak dijalankan di dalam 
wilayah yang eksplosif semacam Distrik Yapsi ini. Ada masalah pe-
rampasan tanah berupa pemaksaan pelepasan tanah untuk lokasi 
transmigrasi. Sulit membayangkan lokasi di Distrik Yapsi ini akan 
dimasukkan menjadi usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 
tanpa memberikan keadilan terlebih dahulu kepada suku-suku 
bangsa minoritas di Distrik Yapsi yang telah menuntut ganti rugi 
pembebasan tanah sejak 1991 tapi tak didengar oleh pemerintah.

Diskriminasi terhadap Suku Bangsa Minoritas di Lokasi 
Transmigrasi Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom

Wilayah Arso Timur didominasi oleh suku Mannem yang terdiri 
atas 27 marga atau keret, di antaranya Wembi, Uskuar, Kibai, dan 
Yeti. Distrik Arso Timur dulu merupakan wilayah Daerah Operasi 
Militer (DOM) tentara Indonesia dalam operasinya menghadapi ge-
rakan Papua merdeka yang bergerak di wilayah dekat perbatasan 
dengan Papua Nugini. Tak mengherankan, di distrik ini, aroma per-
lawanan rakyat terasa kuat, dan ‘pemerintah Indonesia’ hampir bi-
sa dikatakan sebagai konsep yang asing. Apalagi program baru se-
perti Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ala Jokowi, jauh lebih 
asing lagi. Kantor-kantor pemerintah di distrik Arso Timur dibuka 
setengah hari, namun fungsi pelayanan pemerintah hampir tidak 
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ada sama sekali, karena tidak ada pegawai yang kelihatan batang 
hidungnya.

Warga di Distrik Arso Timur umumnya mempersoalkan masalah 
transmigrasi dan perkebunan. Mereka mengajukan syarat dalam 
perundingan Keerom Damai pada 2014, agar masalah transmigrasi 
dan perkebunan di Distrik Arso Timur dibenahi oleh pemerintah. 
Perundingan Keerom Damai juga dilatarbelakangi oleh terjebaknya 
warga Distrik Arso Timur dalam baku tembak antara tentara Indone-
sia dan tentara gerakan Papua merdeka.

Terkait dengan masalah perkebunan, suku bangsa minoritas di 
Arso Timur pada 2013 menuntut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II 
untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp7 triliun, karena meng-
ambil tanah mereka untuk pengembangan perkebunan kelapa sa-
wit. Melalui dua kali aksi yang berlangsung pada 27 April 2016 dan 
8 Juni 2017, masyarakat Arso Timur memblokade jalan masuk per-
kebunan dan jalan masuk menuju pabrik pengolahan sawit PTPN 
II. Untuk melepaskan palang blokade ini, PTPN II membayar Rp1,7 
miliar kepada suku Mannem di Arso Timur.

Belajar dari pengalaman bangkrutnya sawit PTPN II Arso, war-
ga memandang bahwa konsesi 7.000 hektare yang pada 2012 dibe-
rikan kepada PT Tandan Sawita Papua (Grup Rajawali) tidak akan 
membuat hidup masyarakat terjamin, paling tidak karena mayori-
tas buruhnya berasal dari luar Papua. Pembelajaran dari masalah 
transmigrasi juga membuat suku Mannem, yang merupakan ma-
yoritas penduduk di Distrik Arso Timur, melihat bahwa program 
transmigrasi telah meminggirkan penduduk setempat dan meng-
anakemaskan penduduk transmigran untuk menjadi tenaga kerja 
di perkebunan-perkebunan besar. Oleh karenanya, suku Mannem 
bertekad tidak akan menerima program transmigrasi yang baru.

Reforma Agraria ala Jokowi telah menetapkan lokasi transmigra-
si merupakan lokasi TORA. Lokasi ini berupa wilayah transmigrasi 
yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan, tetapi belum dilegali-
sasi status kepemilikannya dengan sertifikat tanah. Belum begitu 
jelas bagaimana desain TORA akan diterapkan di lokasi seperti 
Distrik Arso Timur, yang bukan sekedar mempertanyakan konsep 
transmigrasi yang dipandang telah mendiskriminasi mereka, teta-
pi juga mempertanyakan perkebunan yang tenaga kerjanya keba-
nyakan diimpor dari luar Papua.

Dengan kata lain, suku Mannem di Distrik Arso Timur mem-
pertanyakan manfaat program perkebunan dan transmigrasi, yang 
justru oleh Jokowi dijadikan lokasi-lokasi TORA yang utama, se-
perti penetapan alokasi perkebunan besar untuk rakyat dan serti-
fikasi tanah di lokasi-lokasi transmigrasi. Maka tak pelak lagi, jika 



202 JURNAL TRANSFORMASI SOSIALwacana

#PAPUANLIVESMATTER

pemerintah bersikukuh hendak menjalankan Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial di Distrik Arso Timur, boleh jadi akan menuai 
bencana dan penolakan besar dari suku Mannem dan suku-suku 
lainnya di Distrik Arso Timur.

Pengabaian Transmigran di Tengah Bangkrutnya Perkebunan 
Sawit Negara di Distrik Arso, Kabupaten Keerom

Transmigran di lokasi Distrik Arso terbagi dalam dua kelompok 
besar, yakni transmigran swakarsa Perkebunan Inti Rakyat (PIR) 
yang umumnya berasal dari Pulau Jawa dan transmigran lokal 
yang umumnya berasal dari luar Arso, seperti suku Biak dan Serui. 
Transmigran Jawa biasanya ditugaskan untuk menanam pohon ke-
lapa sawit pada awal pembukaan kebun sawit di Arso pada 1986. 
Sementara transmigran lokal (suku-suku Papua) ditugaskan untuk 
membuka hutan dan menebang pohon.

Bangkrutnya perkebunan sawit negara, yakni PTPN II di Distrik 
Arso, Kabupaten Keerom, merupakan kisah diabaikannya hak-hak 
buruh perkebunan kelapa sawit dan kesemrawutan pengelolaan 
transmigrasi di Distrik Arso. Buruh perkebunan yang juga trans-
migran adalah mereka yang pertama kali mendapatkan pukulan 
dari kebangkrutan, yaitu berupa ketakpastian waktu pembayaran 
upah buruh. Kondisi ini mengakibatkan banyak mantan pekerja 
memasuki pekerjaan informal menjadi tukang ojek, kuli bangunan, 
dan lain-lain guna menyambung hidup.

Dari segi manajemen perkebunan, PTPN II adalah salah satu 
contoh buruk. Sejak kelapa sawit ditanam di Arso pada 1986, belum 
sekali pun peremajaan pohon dilakukan. Dari observasi di lapang-
an terhadap kebun sawit PTPN II, tampak pohon-pohon sawit sudah 
tua membentuk ‘hutan sawit’ yang sama sekali tidak terpelihara dan 
banyak yang tidak lagi berbuah. Demikian pula halnya dengan pa-
brik pengolahan sawitnya yang terletak di tengah-tengah perkebun-
an, tampak hidup enggan mati pun tak mau, meskipun tetap dijaga 
oleh aparat keamanan. Dengan demikian, setelah puluhan tahun 
hidup di Papua, meskipun para transmigran masih memiliki tanah, 
tetapi karena tanah mereka diisi oleh pohon kelapa sawit yang sudah 
tidak produktif dan tidak diremajakan, maka tanah tersebut menja-
di lahan menganggur yang tidak bisa dimanfaatkan. Pemilik tanah 
menanggung risiko dari kebangkrutan perusahaan dan terpaksa be-
kerja di sektor nonpertanian tanpa kepastian pendapatan.
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Sertifikasi Tanah Adat di Unurumguay, Kabupaten Jayapura

Secara umum, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan De-
wan Adat Papua memberikan kritik mengenai ketaktepatan prog-
ram Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dijalankan di Papua. 
Dewan Adat Papua secara halus menolak program ini dengan me-
ngatakan: “Kami alergi terhadap program sertifikasi tanah yang di-
jalankan oleh Kementerian Agraria.”

Di Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, yang menjadi 
lokasi kajian ini misalnya, program sertifikasi tanah tampak ber-
langsung sangat agresif. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Jayapura pada 2016 dan 2017 langsung tancap gas 
menjalankan pembuatan sertifikat tanah di Kampung Garusa, Dis-
trik Unurumguay, yang dekat dengan lokasi perkebunan sawit PT 
Rimba Matoa Lestari. Sertifikasi ini menyasar tanah-tanah di ping-
gir jalan dengan ukuran 30 x 100 meter. Lokasinya tercakup da-
lam ulayat adat. Akibatnya, sekitar 80% orang Kampung Garusa 
sekarang mempunyai sertifikat tanah, menurut penuturan Kepala 
Suku Dies di Kampung Garusa, Distrik Unurumguay. Sebelumnya, 
suku Dies bersama-sama dengan suku yang lain seperti suku Jek, 
Supra, Manoa, dan Ters telah menyerahkan tanah adatnya kepada 
PT Rimba Matoa Lestari untuk konsesi perkebunan sawit pada 2010, 
dengan harga Rp500.000 per meter persegi.

Dalam soal sertifikat tanah ini, hanya satu suku di Kampung 
Garusa yang menolak, yakni suku Manoa. Ketika ditanyakan 
alasannya, Ondoafi Suku Manoa menyatakan: “Saya menolak ser-
tifikat tanah karena tanah kami akan menjadi milik pemerintah 
dan jadi jaminan buat bank. Pada saat BPN Kabupaten membu-
at sertifikat tanah pada 2016–2017 untuk Kampung Garusa, pihak 
BPN menyatakan kepada saya bahwa sertifikat tanah bisa diajukan 
untuk keperluan kredit ke bank.”

Menurut Dewan Adat Papua, setiap tanah di Papua mempu-
nyai pemiliknya masing-masing sesuai dengan ulayat adatnya. 
Artinya, di Papua tidak dikenal konsep “tanah kosong”. Tanah di 
Papua sesungguhnya telah dimiliki suku-suku yang ada di dalam 
tujuh ulayat adat. Perencanaan TORA harus melihat dan memper-
timbangkan hal ini. Jika tidak, TORA akan berbenturan dengan ke-
pentingan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan pengakuan 
atas ulayat adatnya.

Tentu saja penolakan halus dari Dewan Adat Papua harus di-
perhatikan dengan sungguh-sungguh, baik oleh Kementerian Koor-
dinator Perekonomian maupun pemerintah daerah Provinsi Papua. 
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Karena dalam kenyataan di lapangan, program sertifikasi tanah 
jauh lebih agresif ketimbang pelaksanaan program redistribusi ta-
nah. Sementara program redistribusi tanah masih berkutat dengan 
proses persiapan kelembagaan dan koordinasi internal yang be-
lum selesai antara BPN Papua, Balai Pemantapan Kawasan Hutan 
(BPKH) Wilayah X Jayapura, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ba-
dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, dan Dir-
jen Planologi Kementerian Kehutanan. Meskipun BPKH sudah mem-
punyai TORA ala BPKH (yang berbeda dengan TORA Dirjen Plano-
logi), TORA ini belum pasti, baik lokasi maupun penerimanya.

Karena tidak ada koherensi kebijakan pemerintah, ditambah la-
gi dengan dasar hukum yang tidak jelas untuk program reforma ag-
raria dan perhutanan sosial ini, maka di lapangan hal ini menjadi 
bola liar tak terkendali sesuai dengan kepentingan dan setoran ke-
menterian terkait kepada Jokowi. 

Dampak Perhutanan Sosial dan TORA 

Jerat Papua, sebuah organisasi yang selama ini gencar membantu 
pemetaan tanah-tanah adat di Papua, memandang bahwa dalam 
program Jokowi ini yang paling aneh adalah soal Perhutanan Sosi-
al.  Menurut Jerat Papua, kalau rakyat menggarap hutannya sendiri 
dalam konsep Perhutanan Sosial, kemudian harus mendapat izin 
dari birokrasi pemerintah, itu merupakan hal yang aneh: memin-
ta izin kepada siapa? Oleh sebab itu, skema tersebut jelas akan 
memunculkan konflik. Karena dari pengalaman selama ini saja, 
banyak konflik tanah yang tidak diselesaikan secara serius. Misal-
nya yang terkait dengan investasi perkebunan. Ironisnya, sementara 
masalah-masalah tersebut tidak diselesaikan, perizinan tetap terus 
dikeluarkan.

Setiap kebijakan pemerintah terkait dengan tanah jelas akan 
menimbulkan dampak, karena di Papua tidak ada konsep tanah ko-
song. Setiap jengkal tanah di Papua ada pemiliknya. Jadi program 
ini akan memunculkan ketakpercayaan masyarakat terhadap pe-
merintah itu sendiri.

Jerat Papua juga memberikan penilaian terhadap penetapan 
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) sebagai komponen 
TORA, yang dipandang akan menambah masalah di Papua. Dengan 
datangnya TORA, minimal akan terjadi tiga benturan kepentingan 
atas tanah yang sama, yakni: HPK sendiri yang sudah menimbul-
kan masalah selama ini, kepemilikan komunal, dan terakhir TORA. 
Karena penduduk asli Papua menghindari tuduhan macam-macam 
dari pemerintah, boleh jadi penduduk akan melepaskan tanahnya 
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untuk menjadi lokasi TORA. Jika masyarakat tidak melepaskan ta-
nahnya untuk TORA karena berbagai alasan, misalnya masyarakat 
sudah bangkit kesadarannya mengenai hak atas tanah, maka akan 
terjadi pertarungan atau konflik baru di atas tanah-tanah lokasi 
TORA.

Dalam pandangan organisasi masyarakat sipil di Papua, TORA 
merupakan program nasional yang belum tentu cocok untuk di-
terapkan di Papua, karena hanya akan menimbulkan benturan. 
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pernah me-
nyatakan bahwa semua tanah di Papua adalah tanah ulayat. Kalau 
pernyataan itu sungguh-sungguh, mengapa sekarang ada prog-
ram TORA di Papua? TORA ini untuk kepentingan siapa? Untuk 
masyarakat adat Papua atau bukan? TORA hanya bisa dilakukan 
kalau inisiatifnya dari masyarakat, yaitu ketika ada masyarakat 
yang berinisiatif menyerahkan tanah adatnya seluas 200 hektare 
untuk lokasi TORA dan dibagikan kepada masyarakat yang mem-
butuhkan, setelah didiskusikan dan diputuskan secara internal oleh 
masyarakat itu.

Jerat Papua memandang pemanfaatan dana desa secara mak-
simal sebagai alternatif TORA. Dana desa dapat dimanfaatkan un-
tuk pemetaan partisipatif, mengembangkan konsep pengelolaan 
dan perlindungan hutan, penetapan zonasi hutan, seperti penca-
dangan, perlindungan, dan pemanfaatan. Dengan demikian, jauh 
lebih baik mengoptimalkan program-program pemerintah yang lain 
yang sudah masuk desa, daripada membuat yang baru dan asing.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Program
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Papua

Koherensi kebijakan di tingkat nasional masih bermasalah karena 
melanggengkan tradisi lama birokrasi yakni sulitnya koordinasi an-
tarsektor, maka bisa dibayangkan bagaimana pemerintah daerah 
harus merespons kebijakan nasional di tengah lemahnya koordi-
nasi. Menteri Koordinator Perekonomian maunya Reforma Agraria 
dijalankan dalam model kluster, di mana pengusaha pertanian ikut 
mainkan peran penting. Sementara Menteri ATR menyadari sulit-
nya redistribusi tanah, sehingga memilih main aman saja dengan 
menggenjot sertifikasi tanah, sembari melempar bola panas: tanah-
tanah yang akan dibagikan itu, baik dari pelepasan kawasan hutan 
maupun tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) belum jelas di 
mana lokasinya. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) 
menyadari kepelikan Reforma Agraria dan khawatir terjebak debat 
kusir antara Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri ATR 
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mengenai model Reforma Agraria dan sertifikat tanah yang dikun-
ci, sehingga memilih fokus pada bidangnya saja yakni Perhutanan 
Sosial dan peran Kementerian Kehutanan dalam menyediakan ta-
nah kawasan hutan untuk Reforma Agraria. Bagaimana kondisi ini 
memengaruhi persiapan kelembagaan dan kebijakan TORA di Pro-
vinsi Papua?

Di Provinsi Papua, kelembagaan utama yang terlibat langsung 
dalam perencanaan adalah BPN Provinsi Papua, BPKH Wilayah 
X Jayapura, dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Melalui suatu 
surat keputusan, Gubernur Provinsi Papua akan membentuk Tim 
Inventarisasi dan Verifikasi (Tim Inver) Penguasaan Tanah dalam 
Kawasan Hutan (PTKH) Provinsi Papua pada 2018. Tim tersebut 
beranggotakan BPKH X dan BPN Papua serta distrik-distrik terkait, 
dan dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Semen-
tara BPKH X Jayapura menjadi penyedia data tentang TORA dari pe-
lepasan kawasan hutan untuk Provinsi Papua.

Dari sisi perencanaan, disepakati bahwa program ini baru akan 
mulai dijalankan pada 2018, dengan mencakup sepuluh kabupa-
ten. Kemudian, pada 2019, akan dilakukan pada kabupaten sisa-
nya. Menurut data yang disampaikan oleh pihak BPKH Wilayah X 
Jayapura kepada tim kajian ini, untuk Kabupaten Jayapura, TORA 
dari pelepasan kawasan hutan terdiri atas:

a) Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawa-
san Hutan untuk Perkebunan seluas 19.290,03 hektare;

b) HPK yang tidak produktif seluas 4.549,07 hektare;
c) Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasili-

tas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip selu-
as 4.494,84 hektare;

d) Permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum seluas 
160,82 hektare;

e) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaha-
rian utama masyarakat setempat seluas 533,57 hektare. 

Dengan demikian, total luas TORA dari pelepasan kawasan hutan di 
Kabupaten Jayapura sebesar 29.028 hektare. Untuk 2018, akan dila-
kukan pelepasan seluas 9.738 hektare.

Sementara untuk Kabupaten Keerom, alokasi TORA dari pele-
pasan kawasan hutan terbagi sebagai berikut:

a) HPK yang tidak produktif seluas 137,20 hektare;
b) Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasili-

tas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip selu-
as 2.846,38 hektare;



207wacanaNOMOR 38/TAHUN XXI/2020

#PAPUANLIVESMATTER

c) Permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum seluas 
2.098,56 hektare;

d) Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas 
34,90 hektare;

e) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaha-
rian utama masyarakat setempat seluas 249,24 hektare.

Total TORA Kabupaten Keerom dari pelepasan kawasan hutan ada-
lah seluas 5.366 hektare, yang akan dijalankan pada 2019.

BPKH X Jayapura, BPN Papua, maupun Dinas Kehutanan Papua 
tidak membahas tentang teman sejatinya TORA, yaitu subjek atau 
orang yang akan menerima TORA. Entah karena lupa, lalai, ataupun 
tidak mengerti, belum dapat digali lebih lanjut. Atau entah karena 
mengikuti desain TORA dari bos di Jakarta, yang juga tidak pernah 
merencanakan dengan jelas siapa yang akan menerima proyek 
TORA yang bikin gaduh ini. Meskipun, kalau menurut model kluster 
pertanian dan perkebunan yang diusulkan oleh Menteri Koordina-
tor Perekonomian, subjek TORA yang sudah dia ungkapkan dengan 
tegas ke publik adalah pengusaha pertanian atau perkebunan yang 
masing-masing akan terima TORA seluas 10 hektare dan pemberian 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pemegang lahan di atas 1 hek-
tare.

Ringkasnya, di Papua, saat kerja lapangan kajian ini dilakukan 
pada November 2017, kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria 
dan Perhutanan Sosial belum terbentuk sama sekali. Meskipun usul-
an sementara TORA telah dibuat oleh BPKH Wilayah X Jayapura, 
data TORA tersebut belum sama sekali tervalidasi oleh kementerian 
atau lembaga lain terkait TORA seperti BPN Papua ataupun Dinas 
Kehutanan Papua, apalagi oleh distrik-distrik. Sementara, persoal-
an subjek TORA masih menggantung alias sama sekali tidak dibi-
carakan dalam perumusan kebijakan TORA di Papua.

Dari sisi tantangan pelaksanaan, BPN Provinsi Papua menilai 
bahwa tantangan terbesar pelaksanaan Reforma Agraria di Papua 
adalah kepemilikan tanah secara komunal, khususnya ketika hen-
dak menjalankan legalisasi aset berupa sertifikasi tanah perse-
orangan. Hal serupa juga diungkapkan pejabat dari Dinas Kehu-
tanan Papua, yang menyatakan, kalau di Papua, apa yang kita li-
hat sebagai hutan negara, dalam kenyataannya merupakan tanah-
tanah yang diklaim oleh masyarakat adat. Jadi, yang kita lihat dari 
teropongan udara atau citra satelit merupakan hutan belantara, me-
nurutnya, dalam kenyataannya sudah ada kepemilikan, yakni ke-
pemilikan marga. Selanjutnya dia menjelaskan, hal ini penting ke-
tika mendesain TORA untuk Papua. Supaya kita bisa membedakan 
antara mana lokasi yang bisa menjadi prioritas TORA dan mana 
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yang harus diproteksi dari TORA. Pada lokasi-lokasi di mana ting-
kat ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih tinggi ditam-
bah dengan sistem kepemilikan tanahnya masih komunal, maka 
TORA tidak dapat dijalankan di lokasi-lokasi semacam itu. Pada lo-
kasi-lokasi semacam itu, masyarakatnya masih menjadi satu kesa-
tuan dengan hutan. Oleh karenanya, dia tidak bisa dilepaskan dari 
kawasan hutan.

Pandangan semacam ini seperti disetujui juga oleh pejabat dari 
Bappeda Papua, yang menyebutkan bahwa mereka melindungi hak 
ulayat, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar 
mengerti fungsi hutan/ruang. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi 
Papua mengeluarkan suatu peraturan daerah tentang konservasi, 
karena Bappeda memahami bahwa 84% masyarakat Papua masih 
tinggal di kawasan hutan. Bappeda juga mempunyai mandat untuk 
mempertahankan 90% tutupan hutan di Papua.

Pada sisi lain, BPKH X Jayapura memberikan pandangan yang 
sedikit berbeda dari ketiga pejabat sebelumnya. Mereka berpen-
dapat bahwa TORA akan dapat membantu pengukuhan tata batas 
kawasan hutan, dengan mengeluarkan kampung-kampung dan 
permukiman dari kawasan hutan. Ini seperti halnya program re-
gular yang selama ini dilakukan oleh Kementerian KLH. Tetapi 
TORA merupakan program yang khusus, karena akan memperce-
pat BPKH untuk mengeluarkan kawasan-kawasan nonhutan seper-
ti permukiman dan pertanian dari kawasan hutan. Karena meng-
in0ventarisir semua lokasi yang masih bermasalah dengan kawa-
san hutan, TORA merupakan penyelesaian masalah-masalah di 
kawasan hutan.

Kesimpulan

Memang sudah banyak pendapat disampaikan oleh berbagai ka-
langan mengenai pemilikan tanah komunal dapat menjadi tan-
tangan paling utama untuk pelaksanaan Reforma Agraria dan Per-
hutanan Sosial di Papua. Pemilikan tanah secara komunal yang 
berlapis-lapis ini, seperti diketahui bersama, merupakan tipe pemi-
likan dan penguasaan tanah yang masih banyak berlaku dalam 
masyarakat yang menggantungkan hampir seluruh kehidupannya 
pada pengelolaan hutan, terutama berburu dan meramu. Peralihan-
nya menuju masyarakat pertanian bergilir (shifting agriculture) ma-
sih akan menempuh waktu yang cukup panjang. Sebagai perban-
dingan, suku Dayak Punan di Kalimantan telah menempuh ratus-
an tahun untuk beralih sebagian menjadi peladang berpindah 
dari sebelumnya masyarakat peramu dan berburu. Apalagi me-
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nuju masyarakat pertanian menetap yang menjadi alasan utama 
pelaksanaan Reforma Agraria, untuk menyatukan kembali penge-
pingan-pengepingan (fragmentasi) tanah menjadi bidang-bidang 
tanah yang secara ekonomis dapat menguntungkan petani pengga-
rapnya. Reforma Agraria dalam pengertian teknis redistribusi tanah 
hanya cocok dijalankan di dalam masyarakat pertanian menetap, 
yang tanah-tanahnya telah mengalami pengepingan-pengeping-
an, baik akibat pewarisan tanah maupun karena intrusi kapitalis-
me di pedesaan terutama perkebunan besar yang membawa serta 
transmigrasi, yang seluruhnya mengubah relasi produksi di situ 
menjadi relasi produksi kapitalisme.

Artinya, kenyataannya saat ini, masyarakat pertanian menetap 
itu belum muncul secara dominan di Papua, bahkan beralih menja-
di masyarakat peladang berpindah sekalipun belum tampak. Ma-
syarakat asli Papua masih didominasi oleh masyarakat berburu 
dan meramu. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan sosial dalam 
masyarakat asli Papua (national minority and tribal peoples) yang 
masih didominasi relasi produksi berburu dan meramu untuk ikut 
dalam percobaan pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan 
Sosial ala Jokowi yang modelnya ngawur, seperti juga telah diung-
kapkan oleh banyak responden dalam studi lapangan ini.

Jika Reforma Agraria ala Jokowi hendak dijalankan di wilayah-
wilayah perkebunan dan lokasi-lokasi transmigrasi di Papua, de-
ngan melihat desain TORA yang ada, maka TORA tersebut boleh ja-
di hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luar Papua yang datang 
menjadi peserta transmigrasi maupun buruh perkebunan. Akan 
tetapi, masyarakat asli Papua belum tentu akan menjadi penerima 
manfaat dari program ini.

Artinya, akan terjadi lagi diskriminasi yang bakal dialami oleh 
masyarakat asli Papua. Kali ini oleh program Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial yang secara serampangan diterapkan dan tidak 
menimbang perbedaan tahapan perkembangan masyarakat yang 
harusnya menjadi dasar pokok perencanaan program ini. Intinya, 
Reforma Agraria hanya cocok untuk masyarakat pertanian mene-
tap yang telah mengalami pengepingan tanah, sehingga tanah per-
taniannya menjadi semakin kecil dan tidak lagi ekonomis untuk di-
usahakan.

Masyarakat asli Papua masih didominasi oleh masyarakat pe-
ramu dan berburu. Mungkin masih perlu menempuh beberapa abad 
lagi dalam transisinya menuju masyarakat pertanian menetap. Pa-
da saat itulah Reforma Agraria cocok, dan redistribusi tanah men-
jadi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.



Usulan Perubahan Kebĳakan

Dari hasil studi ini, disarankan agar pemerintah memperhatikan 
beberapa persoalan krusial dan menindaklanjuti dengan langkah 
nyata berupa:

1. Pemerintah Nasional c.q. Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui Bupati Jaya-
pura, untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah 
dan program pembinaan masyarakat yang diajukan oleh su-
ku Masari, Daap, Targualam, Dumas, dan Gaya di kampung 
adat Brundu, Distrik Yapsi. Selain itu, studi ini menyarankan 
agar lokasi transmigrasi di Distrik Yapsi yang sedang berma-
salah itu dikecualikan dari usulan TORA yang akan diajukan 
oleh Tim Inver PTKH bentukan Gubernur Papua.

2. Distrik Arso Timur tidak dimasukkan ke dalam skema TORA 
ala Jokowi, karena warganya menolak perkebunan dan trans-
migrasi yang menjadi andalan alokasi TORA. Selanjutnya, 
studi ini menyarankan agar tuntutan warga Distrik Arso Ti-
mur mengenai diskriminasi yang dirasakan warga karena 
perkembangan perkebunan dan transmigrasi diperhatikan 
dan dipecahkan sungguh-sungguh oleh pemerintah, dan 
tidak asal menuduh warga bahwa aspirasi ini ditunggangi 
oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebab tuduhan ini 
bisa memuluskan perampasan tanah di Papua.

3. Pemetaan sosial dan pengakuan tanah adat merupakan pra-
syarat awal untuk menjalankan Reforma Agraria dan Per-
hutanan Sosial di Papua. Mengingat masalah penguasaan 
dan pemilikan tanah di Papua masih didominasi oleh kepe-
milikan komunal di tangan suku dan/atau marga, maka pe-
merintah perlu melakukan terlebih dahulu pemetaan sosial 
atas wilayah yang akan dijadikan TORA, sebelum program 
ini dijalankan. Hal ini bertujuan untuk mencegah klaim-atas-
klaim atas tanah yang selama ini sering terjadi di Papua, 
akibat pemerintah tidak menjalankan program pemetaan 
sosial mengenai lapisan-lapisan kepemilikan komunal atas 
tanah. Apalagi persoalan tata batas kawasan hutan dan batas 
administrasi masih belum jelas di Papua, mengingat kepen-
tingan elite politik bermotif kesukuan untuk pemekaran wi-
layah, terutama pemekaran kabupaten.


