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Dengan luasan dan potensi kekayaan alam Papua yang demikian 
besar, serta jumlah dan tingkat kepadatan penduduk yang sangat 
rendah, apakah Papua membutuhkan pembangunan? Pembangun-
an seperti apa yang perlu dilakukan? Tulisan ini coba menjawab-
nya berdasarkan pendekatan hak dan pendekatan bentang alam 
dalam pembangunan. Pendekatan hak dalam pembangunan ber-
makna pengintegrasian seluruh pendekatan yang memadukan nor-
ma, prinsip, standar, dan tujuan dari pemajuan hak asasi manusia 
(HAM) dalam pembangunan. Sementara pendekatan bentang alam 
dalam pembangunan berarti pembangunan yang mempertimbang-
kan sistem lingkungan alam dan masyarakat yang tergantung pada 
ekosistem tersebut. Namun tulisan ini membatasi diri pada pende-
katan hak. Dari kajian yang dilakukan, didapatkan bahwa peme-
rintah telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak-hak 
masyarakat adat Papua, meskipun program yang dilakukan secara 
umum bertujuan untuk kesejahteraan. Hilangnya pendekatan hak 
menyebabkan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di 
Papua menjadi bumerang bagi negara karena rawan pelanggaran 
HAM.

kata kunci: perspektif hak, hak asasi manusia, negara

Abstrak
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Pendahuluan: Konteks Lokal dan Nasional

Papua adalah satu-satunya wilayah Republik Indonesia dengan se-
baran hutan terluas. Luas wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat 
berturut-turut kurang lebih 31,5 juta hektare dan 10,3 juta hekta-
re, mencakup daratan dan perairan.1 Pada 2019, jumlah penduduk 
Provinsi Papua sekitar 3,4 juta jiwa sementara Papua Barat sekitar 
1 juta.2 Gambaran luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut me-
nunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk sangat rendah, seki-
tar 11 jiwa per kilometer persegi untuk Papua dan 10 orang per kilo-
meter persegi untuk Papua Barat. Seseorang dapat membayangkan 
sebuah area seluas 100 kali lapangan sepak bola hanya dihuni 10–11 
jiwa. Dari perspektif pembangunan ekonomi, tentu saja Papua men-
jadi sangat menarik bagi para investor, mengingat wilayah seluas 
itu masih didominasi oleh hutan dan mengandung berbagai poten-
si tambang mineral, gas, dan minyak bumi.

Dari sektor kehutanan, data KLHK (2019) menunjukkan luas hu-
tan di Papua dan Papua Barat pada 2018 sebagai berikut:

hutan 
lindung

hutan 
produksi

hutan 
produksi 
terbatas

hutan 
produksi 
yang dapat 
dikonversi

hutan 
konservasi

jumlah

provinsi 
papua 7 4 5,2 2,6 5,2 24 

provinsi 
papua barat 1,5 2,1 1,7 1,3 1,6 8,2 

total 8,5 6,1 6,9 3,9 6,8 32,2 

Dari segi konsistensi, terdapat perbedaan antara data KLHK dan 
data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Data Pemprov Papua, 
yang diberitakan Antara (29 Januari 2018) menyatakan bahwa lu-
as hutan Provinsi Papua 28.621.799 hektare, terdiri atas 16.034.266 
hutan primer lahan kering, 4.940.145 hektare hutan rawa primer, 
dan daerah rawa seluas 7.647.387 hektare. Perbedaan ini bisa saja 
terjadi karena data KLHK perlu dibaca dalam konsep ‘Kawasan Hu-
tan’, sementara data yang disebut belakangan merujuk pada konsep 
kawasan berhutan. Perbedaan data juga bisa bersumber dari kepen-
tingan politik dan ekonomi. Namun, suatu fakta dapat dikemuka-
kan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat masih didominasi oleh 
hutan alam (sekitar 90%).

Pemerintah telah menetapkan program Reforma Agraria dan Per-
hutanan Sosial sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan ke-

tabel 1
Luas dan Jenis 
Hutan di Provinsi 
Papua dan Papua 
Barat pada 2018 
(dalam juta hektare)
Sumber: 
Statistik Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
(2019: 19).

1. Data luas wilayah 
ini mengacu pada Badan 
Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Papua (2020) 
dan BPS Provinsi Papua 
Barat (2020). 

2. Data jumlah pendu-
duk ini mengacu pada 
BPS Provinsi Papua 
(2020) dan BPS Provinsi 
Papua Barat (2020).
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adilan sosial. Salah satu tujuan Reforma Agraria dari pemerintahan 
Joko Widodo (Jokowi) adalah redistribusi penguasaan dan pemilik-
an tanah. Pada April 2017, Menteri LHK membuat Keputusan Nomor 
SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alo-
kasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Re-
forma Agraria (TORA) di Indonesia, dengan luas 4.853.549 hektare, 
yang kebanyakan tersebar di luar Pulau Jawa, termasuk di Papua.

Di satu sisi, Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wila-
yah dengan luasan hutan alam terbesar di Indonesia yang masih 
tersisa, dan merupakan potensi yang dapat dikelola untuk men-
capai target penurunan emisi karbon yang menjadi komitmen pe-
merintah Indonesia. Di sisi lain, pemerintah perlu mengatasi per-
soalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan. Dalam kon-
teks inilah tulisan ini akan menilik program Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial.

Dengan luasan dan potensi kekayaan alam yang demikian be-
sar, serta rendahnya kepadatan penduduk, apakah Papua membu-
tuhkan pembangunan? Sejumlah fakta menunjukkan bahwa Papua 
memang membutuhkan pembangunan. Kasus kematian bayi dan 
anak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua menunjukkan bahwa 
pembangunan pelayanan kesehatan tak dapat ditawar. Kasus kela-
paran dan gizi buruk serta wabah campak di Pegunungan Bintang 
juga mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah 
perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan. Tingkat pendidikan ma-
syarakat di pedalaman Papua juga membutuhkan perhatian serius. 
Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasa-
rana pelayanan publik yang mencakup kesehatan, pendidikan, eko-
nomi, dan aspek sosial budaya perlu dan harus dilakukan di Papua.

Pertanyaan pokoknya: pembangunan seperti apa yang perlu 
dilakukan? Tulisan ini coba menjawabnya berdasarkan dua per-
timbangan. Pertama, berdasarkan amat konstitusi, yaitu melin-
dungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kedua, komit-
men pemerintah Indonesia kepada dunia internasional untuk me-
nurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi 
hutan dan lahan. Menelisik amanat konsitusi dan komitmen peme-
rintah dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, 
yaitu pendekatan hak dan pendekatan bentang alam dalam pem-
bangunan. Pendekatan hak dalam pembangunan bermakna peng-
integrasian seluruh pendekatan yang mamadukan norma, prin-
sip, standar, dan tujuan dari pemajuan hak asasi manusia dalam 
pembangunan. Sementara pendekatan bentang alam dalam pem-
bangunan berarti pembangunan yang mempertimbangkan sistem 
lingkungan alam dan masyarakat yang tergantung pada ekosistem 
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tersebut. Namun telaah dalam tulisan ini terbatas pada pendekatan 
hak.

Kajian ini didasarkan pada studi lapangan yang dijalankan oleh 
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat untuk melihat perkembangan dan 
tantangan pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan 
Sosial. Tujuan utamanya yakni mengkaji kebijakan dan potensi per-
soalan dampak sosial dan lingkungan dari program Reforma Agra-
ria dan Perhutanan Sosial di Papua. Secara khusus kajian ini men-
coba mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan: Apakah program 
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dalam konteks redistribusi 
dan legalisasi aset sudah sejalan dengan prinsip pembaruan agraria 
dan tujuan reforma agraria? Apakah program Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial sudah sejalan dengan kebutuhan pemerintah 
dan masyarakat adat Papua? Apa manfaat program tersebut ba-
gi masyarakat adat Papua dan siapa saja yang menerima manfa-
at? Apa ada kepentingan lain dari program Reforma Agraria yang 
berimplikasi pada peminggiran masyarakat adat setempat? Apa 
dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan, khusus-
nya hutan? Apa sikap pemerintah dan masyarakat adat Papua atas 
program nasional tersebut?

Ada tiga studi lapangan yang dilakukan: di Jayapura dan Kee-
rom (Faryadi dan Elisabeth, dalam jurnal ini), di Merauke (Savitri, 
dalam jurnal ini) keduanya di Provinsi Papua; terakhir, di Sorong, 
Sorong Selatan, dan Raja Ampat, di Provinsi Papua Barat. Ketiga 
studi lapangan ini mencoba melihat perkembangan dan tantangan 
pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dari segi kebi-
jakan dan persoalan yang ditemukan di lapangan, terutama dalam 
aspek sosial dan lingkungan.

Tiga studi tersebut, dengan tingkat kerincian yang bervariasi, 
menyajikan temuan yang tidak mengejutkan bagi para pemerhati 
Papua, terutama bagi pihak-pihak yang secara serius memperha-
tikan perkembangan hubungan antara negara (pemerintah pusat 
Indonesia) dan Orang Asli Papua (OAP). Secara umum, temuan 
studi lapangan tersebut menyatakan bahwa jika program Reforma 
Agraria dan Perhutanan Sosial terus berlangsung dalam pola yang 
sedang terjadi sekarang ini, maka akan timbul persoalan lebih besar 
lagi dalam hubungan antara pemerintah dan OAP. Dari sudut pan-
dang hak, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan konsep 
hak antara OAP dan pemerintah, serta adanya semacam pengabaian 
terhadap bentuk-bentuk hak yang secara tradisi telah berlangsung 
turun-temurun di Papua. Bagi OAP, bentuk-bentuk hak itu me-
miliki legitimasi sosial paling diakui di kalangan masyarakat OAP 
dan masih berlaku sampai sekarang. Dari perspektif bentang alam 
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lingkungan Papua, pola pembangunan yang berlangsung sejauh ini 
bisa menjadi sumber persoalan serius bagi pemerintah Indonesia 
dalam mewujudkan komitmen penurunan emisi.

Tulisan ini terdiri atas lima bagian. Pendahuluan menyajikan 
konteks lokal dan nasional. Bagian kedua menyajikan uraian ten-
tang konsep hak secara teoretis dan hak asasi manusia (HAM) seba-
gai sebuah doktrin universal. Bagian ketiga menyajian uraian ten-
tang konsep hak OAP atas tanah. Bagian keempat menyajikan te-
muan lapangan dan dikontraskan dengan kewajiban konstitusional 
negara dan status negara sebagai penyandang kewajiban dalam 
perlindungan HAM; dan terakhir adalah catatan penutup yang lebih 
menekankan refleksi atas situasi masyarakat Papua dalam relasi-
nya dengan negara.

Konsep Hak dan Hak Asasi Manusia dalam Teori

Konsep Hak

Hak pada dasarnya adalah sebuah klaim (Hohfeld 1919: 36) yang 
valid atau benar (Feinberg 1970: 257),3 atau dengan kata lain, klaim 
yang memiliki legitimasi (Shapiro 2006: 16). Legitimasi menentu-
kan tingkat keabsahan sebuah klaim hak, baik dari aspek substansi 
maupun proses. Di sini legitimasi dimaknai sebagai sebuah aspek 
tata kelola yang menentukan validitas keputusan sebuah lembaga 
bahwa keputusan tersebut sudah melalui proses yang benar (Franck 
1999). Dengan demikian, sebuah proses yang benar harus merujuk 
pada ketentuan yang telah diterima oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam pembuatan keputusan lembaga bersangkutan. Mengingat 
bahwa klaim hak secara alamiah terjadi karena ada orang atau pihak 
lain, maka legitimasi sebuah klaim mencakup adanya pengakuan 
dari pihak lain atas dasar bukti yang ditunjukkan oleh pelaku klaim. 
Salah satu dari bukti klaim hak adalah hak tersebut dilaksanakan. 
Maka ‘hak’, sebagai sebuah definisi kerja, dapat dirumuskan seba-
gai sebuah klaim yang benar, dapat dibuktikan, diakui, dan dilak-
sanakan oleh pelaku klaim. Dasar utama bagi seseorang untuk 
dapat melakukan klaim adalah hak atas kebebasan dasar (liberty 
right) yang secara konseptual merupakan sebuah hak yang mele-
kat, sebagaimana juga dinyatakan dalam doktrin HAM.

Hak tidak berdiri dalam ruang kosong, melainkan selalu dalam 
hubungan sosial dan hukum dengan orang atau pihak lain. Da-
lam konteks itu, hak hanya salah satu unsur dalam konsep yang 
dikemukakan oleh Hohfeld. Hubungan antara hak dan kewajiban, 
hak istimewa (priviledge) dan tiada-berhak (no-right), kuasa (power) 

3. Lebih jelasnya lihat 
Wenar (2020), yang 
merujuk pada Honfeld 
(1919, 1920: 36–37): “As 
already intimated, the 
term ‘rights’ tends to be 
used indiscriminately 
to cover what in a 
given case may be a 
privilege, a power, or 
an immunity, rather 
than a right in the 
strictest sense; and this 
looseness of usage is 
occasionally recognized 
by the authorities. … ‘In 
law it is most frequently 
applied to property in its 
restricted sense, but it is 
often used to designate 
power, prerogative, and 
priviledge …’.”
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dan imunitas (immunity) dalam konsep Hohfeld disebut korelasi ju-
ral (jural correlatives), yaitu keberadaan yang satu mengandaikan 
keberadaan yang lain. Seseorang yang punya hak atas rumah atau 
tanahnya memiliki keistimewaan untuk dapat menggunakan ru-
mah atau tanahnya menurut keinginannya, seperti keluar dan ma-
suk rumah atau tanahnya. Keistimewaan seperti ini tidak dimiliki 
orang lain atas rumah atau tanah tersebut. Hak atas rumah atau 
tanah tersebut dengan sendirinya membebankan kewajiban pada 
orang lain untuk tidak menggunakannya, merusaknya, atau de-
ngan kata lain harus menghormatinya.

Selain korelasi jural, Hohfeld juga membedakan adanya oposi-
si jural (jural opposites), yaitu hubungan di mana keberadaan yang 
satu meniadakan yang lain, misalnya hak istimewa dan kewajiban. 
Jika ada kewajiban pada si A untuk menghormati hak si B untuk 
menggunakan propertinya, maka tidak ada hak istimewa apa pun 
pada A untuk menggunakan properti si B. 

Konsep seperti ini dapat dilihat dalam konteks hak atas tanah di 
kalangan masyarakat OAP, di mana hak penguasaan atas wilayah 
suku, hak atas tanah marga, sangat dijaga keutuhannya oleh mar-
ga dan suku lain. Konsep hak OAP akan dijelaskan pada bagian se-
lanjutanya.

Dalam pandangan John Locke, pemikir tentang hak dari Inggris 
abad XVII, hak sebagai sebuah klaim hanya salah satu dari empat 
jenis hak dasar yang dimiliki manusia dalam perspektif  liberal, yai-
tu: kebebasan dasar (liberty right), kekuatan moral (moral power), 
hak sebagai klaim (claim right) yang terdiri atas optional claim right 
dan mandatory claim right (Simmons 1992: 70–74). Optional claim 
right adalah klaim-klaim hak yang menghendaki tidak ada campur 
tangan pihak lain; sementara mandatory claim right adalah hak yang 
merupakan konsekuensi langsung dari adanya kewajiban (jika sa-
ya di-wajib-kan melakukan sebuah tindakan, misalnya oleh hukum, 
maka saya mau tak mau harus berhak melakukan tindakan tersebut 
yang dijamin oleh hukum tersebut). Di sini kita akan melihat bah-
wa optional maupun mandatory claim right berlaku dalam konsep 
hak atas tanah masyarakat OAP. Yang pertama berlaku antarsuku 
dan antarmarga, sementara yang kedua berlaku dalam tiap-tiap 
marga (di Papua bagian selatan), atau dalam sebuah keondoafian 
(di Papua bagian utara). Karena setiap anggota marga atau keret 
menyandang kewajiban untuk tidak boleh menjual tanah marga, 
maka setiap anggota marga berhak untuk menyatakan penolakan 
terhadap usulan pelepasan tanah marga. Secara ‘resmi’ penolakan 
itu ditegaskan melalui keputusan marga melalui pertemuan marga.
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Peter Jones, seorang filsuf hak, mengklasifikasi hak dalam dua 
bentuk, yaitu claim right dan liberty right. Hak-hak dalam kelompok 
klaim (claim) adalah hak  seseorang atau kelompok orang, misal-
nya si A terhadap orang atau kelompok orang lain, misalnya si B, 
di mana si B menyandang kewajiban tertentu terhadap hak si A. 
Sementara hak-hak dalam kelompok kebebasan (liberty) adalah 
hak-hak di mana pihak lain tidak menyandang kewajiban terhadap 
si penyandang hak.4 Claim rights dalam pandangan Jones dapat ber-
sifat positif dan negatif, sedangkan liberty rights umumnya bersifat 
negatif. Bersifat positif artinya pihak lain berkewajiban melakukan 
sesuatu agar hak tersebut terlaksana; sedangkan bersifat negatif 
berarti pihak lain tidak menyandang kewajiban apa pun dalam pe-
laksanaan hak tersebut.

Peran Negara

Di manakah peran negara dalam perbincangan tentang hak ini? 
Saya coba menjawabnya berdasarkan amanat konstitusi (Undang-
Undang Dasar [UUD] 1945). Dalam konteks Indonesia, negara ber-
tanggung jawab menjaga pelaksanaan hak dari orang-orang yang 
berada di dalam yurisdiksinya. UUD 1945 telah menegaskan bahwa 
salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan 
tumpah darah Indonesia.

Amanat konstitusi itu telah diterjemahkan dalam berbagai per-
aturan perundang-undangan yang menjamin hak setiap warga ne-
gara untuk tidak dilanggar oleh orang atau pihak lain. Dalam Bab 
“Hak Asasi Manusia” UUD 1945, jelas tercantum serangkaian hak 
warga negara. Hak-hak tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam 
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ke-
rangka hukum, setiap warga negara memiliki hak-hak legal yang 
dilindungi undang-undang. Pelanggaran hak orang per orang oleh 
orang atau pihak lain di dalam wilayah yurisdiksi negara Republik 
Indonesia dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, yang bisa 
bersifat pidana dan/atau perdata. Jika si A mengambil barang mi-
lik si B atau menghilangkan sebuah objek hak milik si B, maka si A 
melakukan pelanggaran terhadap hak si B. Secara umum, jika ke-
jadian ini berlangsung dalam yurisdiksi sebuah negara N yang me-
larang dilakukannya tindakan sebagaimana yang dilakukan si A, 
maka si A dikatakan melanggar hukum di dalam yurisdiksi negara 
N. Pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh orang per orang, mau-
pun oleh badan hukum, sejauh mereka merupakan subjek hukum di 
dalam yurisdiksi negara bersangkutan.

4. Lebih jelas, lihat 
Fagan (tanpa tahun). 
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Dalam kaitan dengan legitimasi suatu klaim, negara sudah se-
harusnya tidak memaksakan legitimasi hukum berdasarkan per-
aturan perundang-undangan saja. Di dalam masyarakat telah ber-
kembang berbagai bentuk legitimasi yang diterima oleh sebuah 
kelompok masyarakat di mana klaim tersebut terjadi. Persoalan 
atau risiko yang timbul bila negara melakukan itu adalah timbul-
nya konflik, baik antara warga masyarakat maupun antara masya-
rakat dan negara, dan antara masyarakat dan pihak yang diberikan 
hak berdasarkan legitimasi hukum tersebut.

Negara mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, 
memenuhi, dan memajukan HAM. Dalam menjalankan kewajiban-
nya ini, negara semestinya membangun legitimasi hukum di atas le-
gitimasi sosial yang telah hidup di tengah masyarakat, dan bukan-
nya menghilangkan aspek sosialnya. Kasus-kasus konflik terkait 
lahan transmigrasi, perkebunan, dan berbagai peruntukan lainnya 
menunjukkan bahwa melulu menggunakan pendekatan hukum 
formal atau legisme senantiasa berbuah konflik berkepanjangan 
disertai kekerasan. Temuan dalam studi lapangan dalam kajian ini 
kembali mengkonfirmasi temuan berbagai studi lapangan sebe-
lumnya di sejumlah daerah.

Konsistensi negara dalam memastikan legitimasi sebuah klaim 
hak menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Jika da-
lam konteks hak-hak individual, di mana negara memastikan le-
gitimasi proses pelepasan hak oleh seorang individu kepada in-
dividu lain sebelum menerbitkan sertifikat, demikian pula semes-
tinya negara memastikan legitimasi pelepasan hak kolektif komu-
nal oleh sekelompok masyarakat hukum adat kepada pihak lain. 
Negara harus memastikan bahwa proses tersebut telah berlang-
sung berdasarkan kesepakatan dan persetujuan seluruh anggota 
kelompok masyarakat hukum adat sebagai sebuah pihak, dan bu-
kan sekedar membuat keputusan pengesahan pelepasan hak ber-
dasarkan tindakan satu atau dua orang anggota kelompok saja.

Konsep HAM

Berbeda dengan konsep hak dalam teori, HAM merupakan sebuah 
doktrin universal, yang dibangun di atas prinsip moral bahwa se-
tiap orang sejak kelahirannya memiliki hak dan kebebasan dasar 
melulu karena dia manusia. Prinsip moral doktrin ini dibangun di 
atas prinsip hukum hak alamiah (natural right), bahwa sejak kela-
hirannya seorang manusia memiliki serangkaian hak dasar yang 
tidak dapat dipisahkan meski dapat dibedakan. Berbeda dengan 
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konsep hak secara teoretis di mana faktor sejarah merupakan aspek 
subjektif yang memengaruhi pandangan seorang pemikir teori hak, 
dalam doktrin HAM, faktor sejarah merupakan aspek objektif yang 
mendasari lahirnya doktrin ini, yaitu dua Perang Dunia, sejarah 
genosida, dan berbagai pembantaian dalam perang antara bangsa-
bangsa.

Jika dalam konsep hak pelanggaran hak sebagai pelanggaran 
hukum dapat terjadi antara orang per orang maupun antara badan 
hukum dan orang per orang serta antar-badan hukum, maka dalam 
konsep HAM yang disebut sebagai pelanggaran HAM hanya terjadi da-
ri pihak penyandang kewajiban terhadap pemangku atau penyan-
dang HAM. Penyangdang HAM hanya satu, yaitu setiap orang, dalam 
hal ini adalah warga negara dan setiap orang yang berada di dalam 
wilayah yurisdiksi sebuah negara.

Sebaliknya, penyandang kewajiban dalam doktrin HAM hanya 
ada dua, yaitu negara dan korporasi, di mana kedua-duanya meru-
pakan badan hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelang-
garan HAM hanya dapat terjadi dari pihak badan hukum, dalam ar-
tian artificial legal person, kepada orang per orang dalam arti ma-
nusia alamiah (natural legal person).

Pelanggaran HAM oleh negara dapat terjadi dalam dua cara, yai-
tu ‘dengan bertindak’ (by commission) dan ‘dengan mengabaikan’ 
(by omission). Hal ini akan lebih jelas dengan melihat status nega-
ra sebagai pihak yang meratifikasi hukum HAM internasional. In-
donesia, yang sudah meratifikasi sejumlah instrumen HAM, kemu-
dian menetapkan UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (6) UU 
HAM menetapkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbu-
atan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara ba-
ik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara 
melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau 
mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 
undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan 
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Definisi ini tidak dijelaskan tafsirannya dalam bagian Penje-
lasan sehingga menjadi problematik. Apakah dengan definisi ter-
sebut lantas setiap orang di dalam wilayah yurisdiksi Republik In-
donesia menjadi penyandang kewajiban, yang sesungguhnya ada-
lah kewajiban negara? Problem ini hanya dapat diatasi jika makna 
definisi tersebut dipahami dalam konteks implementasi kewajiban 
negara, agar negara tidak terjebak menjadi pelanggar HAM menurut 
hukum HAM internasional. Dengan definisi tersebut, negara meng-
ikat setiap orang di dalam yurisdiksinya untuk wajib menaati UU 
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HAM sebagai sebuah kewajiban hukum. Setiap orang dilarang un-
tuk melanggar hak-hak asasi orang lain yang tercantum dalam UU 
tersebut. Dengan demikian, makna pelanggaran HAM dalam UU HAM 
adalah pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran UU HAM.

Jika negara gagal menjamin hal ini, maka semua pelanggaran 
yang terjadi akan menempatkan negara sebagai pelanggar HAM, 
yang jika dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggar-
an HAM kategori by commission; jika pelanggaran dilakukan oleh 
orang atau kelompok orang sementara negara gagal mencegahnya 
atau sengaja membiarkannya terjadi, maka negara melakukan pe-
langgaran HAM by omission. 

Implikasi dari konsep hak dan HAM pada relasi antar-subjek hu-
kum dalam kehidupan sehari-hari merupakan persoalan yang perlu 
dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini penting sekali mengingat 
bahwa tidak jarang kita mendengar klaim-klaim dari beberapa orang 
yang mewakili korporasi atau institusi negara yang menyatakan 
bahwa ada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran HAM 
terhadap mereka.

Kembali kita perlu diingatkan bahwa penyandang kewajiban 
dalam hukum HAM adalah negara dan korporasi atau perusahaan. 
Jelas tidak mungkin terjadi bahwa konsep-konsep abstrak seperti 
‘negara’ atau ‘korporasi’ melakukan tindakan pelanggaran HAM. 
Hal itu hanya dapat terjadi melalui apa yang kita kenal sebagai ‘re-
presentasi’. Dalam hal ini, representasi negara adalah pemerintah, 
kementerian, lembaga, badan-badan negara, serta aparat negara. 
Dengan kata lain, setiap organ yang merupakan representasi nega-
ra, yang dalam praktiknya kita kenal sebagai pembuat aturan per-
undang-undangan (legislatif), pelaksana aturan perundang-un-
dangan (eksekutif), dan pelaksana sistem peradilan (yudikatif). Di 
bawah eksekutif, yaitu pemerintah, terdapat berbagai lembaga ne-
gara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nega-
ra Republik Indonesia (Polri). Setiap lembaga atau badan negara 
itu sendiri masih merupakan konsep abstrak. Yang riil dan bisa 
melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM 
adalah person-person yang merupakan representasi dari berbagai 
lembaga dan badan negara tersebut.

Dengan demikian, pada tingkat praktik, ketika satuan Brigade 
Mobil (Brimob) melakukan tindakan kekerasan terhadap warga ma-
syarakat, maka terjadilah pelanggaran HAM. Ketika Kementerian 
Kesehatan lalai dalam menjamin kesehatan masyarakat sehingga 
terjadi kematian bayi dan anak-anak secara massal, terjadilah pe-
langgaran HAM (meskipun, misalnya, yang lalai secara faktual ada-
lah petugas-petugas Pusat Kesehatan Masyarakat [Puskesmas] yang 
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enggan memberikan pelayanan pengobatan dan vaksin kepada 
masyarakat di pedalaman). Ketika sebuah korporasi merampas ta-
nah rakyat dan mengakibatkan masyarakat kehilangan akses atas 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan/atau pangan, maka korpo-
rasi itu melakukan pelanggaran HAM dan negara juga melakukan 
pelanggaran HAM (by omission) karena mengabaikan tindakan kor-
porasi itu. Demikian pula ketika sebuah kelompok masyarakat me-
larang kelompok lain menjalankan keyakinan agama atau keper-
cayaan dan negara tidak bertindak menghentikan hal itu, maka 
negara melakukan pelanggaran HAM by omission. Sebaliknya, jika 
negara bertindak mencegah atau menghentikan tindakan kelom-
pok tersebut, maka negara bertindak atas nama aturan perun-
dang-undangan yang merupakan terjemahan dari hukum HAM in-
ternasional. Dalam hal ini, satu pihak yang melarang pihak lain 
untuk beribadah dikatakan melakukan pelanggaran hukum, yaitu 
melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini 
termasuk melanggar UU HAM. Contoh-contoh ini menggambarkan 
status negara sebagai penyandang kewajiban untuk menghormati, 
melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM di dalam wilayah yu-
risdiksinya.

Dalam kaitan dengan persoalan hak masyarakat hukum adat 
di Papua, isu pelanggaran HAM sejak lama sudah menjadi perbin-
cangan di dalam negeri dan dunia internasional. Meskipun yang 
paling banyak dibicarakan adalah kasus kekerasan dalam kategori 
pelanggaran HAM berat, yang nuansanya lebih kental dengan wa-
cana hak-hak sipil dan politik. Meskipun demikian, ada banyak 
kasus pelanggaran HAM dalam kategori hak-hak ekonomi, sosial, 
dan budaya terjadi di berbagai wilayah Papua. Temuan dalam be-
berapa studi lapangan yang disebut tadi membuktikan hal itu. Ka-
sus perampasan tanah termasuk yang paling banyak diuraikan da-
lam studi-studi lapangan itu.

Konsep Hak Orang Asli Papua atas Tanah

Subjek atau Pemangku Hak dan Objek Hak

OAP umumnya terikat dalam kelompok-kelompok, yang meng-
identifikasi diri dalam unit-unit sosial seperti suku, kampung, keret 
atau marga. Masing-masing satuan sosial ini berkaitan erat dengan 
klaim atas suatu wilayah geografis dan atas sebidang tanah. Dalam 
hal ini, perlu dengan cermat membedakan konsep hak penguasaan 
dari hak ‘milik’ serta hak ‘kelola’. Suatu wilayah suku di Merauke 
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dan Papua bagian selatan umumnya berhubungan langsung de-
ngan konsep ‘hak penguasaan’. Hal serupa dapat ditemukan di Pa-
pua bagian utara seperti di Jayapura dan sekitarnya dengan konsep 
‘ondoafi’ atau ‘ondofolo’. Dalam hal hak penguasaan, maka subjek 
haknya adalah komunitas suku atau komunitas keondoafian.

Di dalam wilayah suku atau ondoafi terdapat tanah-tanah mar-
ga atau submarga, atau tanah-tanah keret (serupa dengan marga). 
Masyarakat di luar Papua hendaknya memahami bahwa subjek hak 
atas tanah, dalam arti hak atas sebidang tanah, adalah marga/sub-
marga atau keret-keret tersebut.

Di dalam tanah marga atau tanah keret, terdapat tanah-tanah 
yang dikelola oleh keluarga-keluarga atau orang per orang anggo-
ta marga atau keret bersangkutan. Dalam pembicaraan sehari-ha-
ri dengan OAP, kita sangat mungkin sering mendengar ungkapan 
seperti “ini kebun saya”, “itu tanah saya”, dan berbagai ungkapan 
verbal serupa itu. Namun, hendaknya ungkapan verbal ini tidak di-
tangkap dalam makna sebagaimana ucapan serupa oleh seorang 
penduduk Jakarta. Ungkapan “ini kebun saya” “itu tanah saya” ber-
arti yang bersangkutan mengolah tanah marga di mana ia adalah 
anggota marga. Ia ‘memiliki’ tanah itu sebagai representasi mar-
ga. Unsur ‘representasi’ adalah kunci untuk memahami konsep 
hak ini. Subjek dari hak milik atas tanah itu adalah marga. Setiap 
anggota marga adalah representasi marga dalam konteks hak atas 
tanah, bukan sang subjek itu sendiri. Konsep hak seperti ini sama 
sekali berbeda dengan konsep hak milik individual sebagaimana 
yang terjadi dalam makna ucapan verbal penduduk Jakarta tentang 
sebidang tanah miliknya di Jakarta.

Jelas bahwa dalam konsep hak di kalangan masyarakat OAP 
terdapat beberapa lapis hak dengan subjek dan objek yang ber-
lainan:

•	 Pada tataran wilayah suku-suku di Merauke dan sekitarnya 
dan keondoafian-keondoafian di Jayapura dan sekitarnya, 
ada hak penguasaan atas wilayah.

•	 Di dalam wilayah suku atau keondoafian terdapat tanah-
tanah milik marga atau keret.

•	 Di dalam tanah-tanah marga atau keret terdapat tanah-tanah 
atau lahan-lahan kelola keluarga dan/atau perorangan ang-
gota marga atau keret.

Di atas hak-hak ini bisa saja ditemukan beberapa jenis hak lain se-
perti hak pakai dan/atau hak sewa.
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Perbedaannya dengan Konsep Hak dalam Masyarakat Feodal 

Perlu diperhatikan dengan baik bahwa konsep hak ini berbeda se-
cara mendasar dengan konsep hak dalam sistem feodal di mana pe-
nguasaan dan pemilikan tanah terkonsentrasi pada satu orang yang 
dikenal sebagai tuan tanah. Dalam sistem ini, semua orang yang be-
kerja pada tuan tanah berstatus sebagai hamba-hamba sang tuan 
tanah, yang bekerja untuk sang tuan dan diupah menurut ketentuan 
sang tuan tanah. Para hamba tidak memiliki posisi tawar atas upah 
mereka. Dengan bahasa yang sedikit sarkastis, dapat dikatakan 
bahwa para hamba adalah ‘milik’ sang tuan tanah juga.

Dalam ekonomi modern, sudah terjadi transformasi sistem feo-
dal ini menjadi hubungan antara investor atau pemilik perusahaan 
(sebagai tranformasi dari tuan tanah) dengan kaum buruh (seba-
gai transformasi dari hamba-hamba). Yang sedikit berbeda adalah 
dalam pengupahan, di mana para buruh diupah menurut kontrak 
yang disediakan oleh perusahaan dan disetujui oleh buruh dengan 
menandatangani kontrak kerja. Dalam masyarakat industri, kaum 
buruh juga dapat memiliki posisi tawar yang kuat melalui organi-
sasi buruh.

Otoritas 

Perbincangan tentang hak tidak dapat dilepaskan dari pembahas-
an tentang otoritas dan legitimasi hak. Dalam konsep Hohfeld di-
jelaskan bahwa hak adalah salah satu unsur dalam sebuah struk-
tur besar di mana ada keterkaitan antara hak dengan kuasa. Konsep 
ini misalnya terlihat dalam rumusan Prof. Notonegoro tentang hak 
sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semes-
tinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak 
dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsip-
nya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kaitan antara hak dan 
kuasa dengan demikian menghendaki adanya aspek keabsahan, se-
bagaimana definisi kerja tentang hak yang disampaikan sebelum-
nya. Keabsahan atau legitimasi mengandaikan ada pihak berwe-
nang atau otoritas yang memberikan atau menetapkan legitimasi.

Menurut Joseph Raz (1979), memiliki kewenangan berarti memi-
liki kuasa normatif untuk membuat orang lain taat pada apa yang 
ditetapkan oleh otoritas. Normatif artinya kuasa itu diatur dalam 
norma hukum. Dalam perspektif pluralisme hukum, norma hukum 
tersebut dapat meliputi hukum negara maupun hukum (yaitu ta-
ta aturan) yang hidup dan berkembang di masyarakat tertentu se-
perti masyarakat hukum adat. Kuasa yang masih ditaati ataupun 
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terpaksa ditaati disebut otoritas yang efektif (de facto). Raz (1979) 
menegaskan bahwa otoritas juga harus mempunyai legitimasi, yai-
tu otoritas yang dapat dijustifikasi keberadaan dan kewenangan-
nya. Situasi yang paling baik, yaitu yang paling kecil menimbulkan 
friksi di masyarakat, adalah otoritas yang dapat dibenarkan seka-
ligus efektif.

Robert Paul Wolff, filsuf politik Amerika, mendefinisikan otori-
tas dalam korelasinya dengan kuasa. Menurutnya, memiliki kuasa 
berarti memiliki kemampuan untuk memaksa (to compel) orang atau 
pihak lain bertindak menurut apa yang dimaui. Sementara memi-
liki otoritas berarti mempunyai hak untuk mengatur (right to rule). 
Mengikuti definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap person 
yang memiliki hak untuk mengatur keabsahan atau legitimasi se-
buah proses adalah otoritas (Saphiro 2000).

Max Weber, salah satu pendiri sosiologi, memetakan otoritas 
menjadi tiga jenis, yaitu otoritas karismatik, tradisional, dan rasio-
nal legal. Ketiga jenis otoritas ini oleh Weber disebut memiliki ku-
asa dengan legitimasi yang benar untuk mengatur. Jenis yang per-
tama berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengatur 
menurut daya kekuatannya, yang sering dihubungkan dengan ku-
asa supernatural. Dalam sejumlah masyarakat di Indonesia dapat 
ditemukan sosok-sosok seperti ini, misalnya jawara di masyarakat 
Sunda. Jenis yang kedua adalah otoritas di mana tata tertib sosial 
politik diatur menurut tradisi, adat kebiasaan, dan kesepakatan-ke-
sepakatan di dalam masyarakat. Sementara jenis yang ketiga ber-
kaitan dengan struktur negara hukum di mana otoritas berfungsi 
memastikan adanya tatanan legal dan politik (legal and political 
order). Legitimasi otoritas jenis ini ditentukan melalui/dalam atur-
an perundang-undangan (Best 2002).

Mendudukkan konsep otoritas dan jenis-jenisnya tersebut da-
lam konteks masyarakat adat OAP, maka dapat ditemukan sejum-
lah kesesuaian. Masyarakat OAP mengenal tipe kepemimpinan le-
laki berwibawa, dan para ketua suku, ketua marga, ondoafi, dan 
ondofolo. Lelaki berwibawa dapat dibandingkan dengan otoritas 
karismatik, sementara otoritas ondoafi/ondofolo dan para ketua su-
ku atau ketua marga dapat disandingkan dengan jenis otoritas tra-
disional dalam konsep Weber.

Satu hal yang perlu ditegaskan kembali adalah konsep otoritas 
sebagai hak untuk mengatur. Ditinjau dari perspektif hak, otoritas 
adalah sosok yang memiliki hak untuk mengatur pelaksanaan dan 
penggunaan hak-hak. Dalam konsep hak seperti yang hidup dan 
berkembang di masyarakat OAP, otoritas adalah person (sosok) da-
lam arti institusi yang berfungsi memberikan legitimasi atas proses-
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proses pelaksanaan hak oleh anggota marga atau keret. Dalam hal 
ini, seorang ketua suku atau seorang ondoafi adalah otoritas yang 
merepresentasikan komunitas suku atau ondoafi tertentu. Kepala 
suku dan ondoafi/ondofolo di Papua adalah otoritas, bukan subjek 
hak. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan tradisi 
atau adat setempat.

Seorang ketua suku atau seorang ondoafi/ondofolo hanya dapat 
mewariskan ‘jabatan’-nya kepada keturunannya bersama dengan 
hak-hak lain seperti hak atas rumah dan kebun. Tetapi mereka ti-
dak dapat mewariskan hak penguasaan atas wilayah suku atau wi-
layah keondoafian kepada keturunan mereka.

Hal serupa dapat ditemukan di komunitas masyarakat lokal dan 
masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Nagari 
di Sumatra Barat merupakan sebuah wilayah di mana otoritas atas 
wilayah tersebut adalah para ninik mamak. Para ninik mamak ter-
diri atas penghulu-penghulu kaum di dalam sebuah nagari, yang 
(akibat intervensi administrasi kolonial Belanda) kemudian memi-
lih salah satu dari mereka menjadi kepala nagari, yang disebut wali 
nagari. Di dalam wilayah nagari terdapat ulayat nagari, di mana 
subjek haknya adalah nagari sebagai sebuah satuan sosial politik. 
Ninik mamak bukanlah subjek hak, melainkan otoritas yang meng-
atur pengelolaan wilayah dan ulayat nagari.

Serupa dengan itu, para ondoafi dan ketua suku adalah otori-
tas yang menjaga pengelolaan wilayah suku atau wilayah sebu-
ah keondoafian. Berbeda dengan konsep nagari di mana di dalam 
wilayahnya terdapat ulayat nagari, yang berarti ulayat nagari ada-
lah bagian dari wilayah nagari, wilayah suku atau wilayah sebu-
ah keondoafian seluruhnya merupakan sebuah ‘ulayat’. Di dalam 
wilayah ini terdapat tanah-tanah marga atau tanah-tanah keret, 
yang batas-batasnya serta relasinya dengan pihak luar senantiasa 
berada dalam pengawasan suku. Wilayah suku Marind di Merauke 
misalnya, batas-batasnya secara jelas digambarkan dengan wila-
yah suku Mandobo di Boven Digoel oleh kedua belah pihak. Di da-
lam wilayah suku Marind terdapat tanah-tanah marga Gebze, Kaize, 
Mahuze, Balagaize, dan lain-lain yang tidak selalu berupa sebuah 
hamparan, melainkan dapat tersebar dalam bentuk bidang-bidang 
tanah yang luas.

Sistem pemerintahan dan kelembagaan sosial politik seperti ini 
serupa tapi taksama dengan sistem yang dianut negara demokrasi 
modern. Presiden, gubernur, dan bupati adalah otoritas atas wilayah 
administrasi hukum, bukan pemilik atas wilayah tersebut. Seorang 
presiden atau gubernur atau bupati tidak dapat mewariskan wilayah 
kepada keturunannya. Perbedaan dengan sistem tradisional adalah 
bahwa jabatan dalam sistem tradisional Papua dapat diwariskan, 
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serupa dengan sistem kerajaan yang menggunakan mekanisme pu-
tra mahkota, sementara seorang presiden, gubernur, atau bupati 
hanya dapat membantu anak keturunan atau anggota keluarganya 
untuk ikut dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah 
namun tak dapat mewariskan jabatan tersebut.

Di dalam setiap wilayah administrasi terdapat berbagai jenis 
dan lapisan hak yang sudah ada, baru diperoleh, maupun yang se-
dang diperjuangkan untuk ada, dengan berbagai bentuk subjek dan 
objek hak terkait. Dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan hak-
hak tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) adalah otoritas di da-
lam wilayah administrasi di mana hak tersebut berada.

Dengan statusnya sebagai penyandang kewajiban atas HAM di 
dalam hukum internasional, negara bertanggung jawab menye-
lenggarakan suatu sistem pemerintahan yang menghormati, me-
lindungi, mengakui, dan memajukan HAM warga negaranya. Da-
lam penyelenggaraan tersebut negara harus menghindari setiap 
tindakan yang berpeluang menempatkan negara dalam dua risiko 
berikut:

•	 menempatkan negara dalam risiko menjadi pelanggar HAM by 
commission; dan/atau

•	 menempatkan negara dalam risiko menjadi pelanggar HAM by 
omission.

Berdasarkan konsep hak dan status serta kewajiban negara dalam 
HAM seperti inilah tulisan ini akan memeriksa penyelenggaraan 
Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh pemerintah.

Memeriksa Pelaksanaan Kewajiban Negara melalui Perspektif Hak 
dan ham dalam Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan 
Sosial

Berdasarkan peta citra satelit dan penghitungan cepat, diketahui 
TORA pada kawasan hutan di Papua mencapai sekitar 1.247.481 
hektare atau sekitar 14% dari keseluruhan luas TORA. Menteri LHK 
sebelumnya juga sudah menerbitkan Keputusan Nomor SK.22/
Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017, tertanggal 16 Januari 2017, tentang Pe-
ta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Kawasan hutan di 
Kabupaten Merauke dan Mappi paling besar menjadi sasaran alo-
kasi Perhutanan Sosial, mencapai sekitar 288.829,76 hektare.

Teridentifikasi lokasi TORA dan PIAPS yang ditetapkan di Pro-
vinsi Papua dan Papua Barat berada dalam kawasan hutan yang se-
bagian besar telah dialihfungsikan untuk perusahaan perkebunan 
dan tanah-tanah yang masih dikuasai dan dimanfaatkan masya-
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rakat adat setempat. Tanah dan kawasan hutan tersebut merupa-
kan tempat penting yang masih sangat produktif bernilai sosial 
budaya, ekonomi, dan ekologi.

Ini artinya, pemerintah masih berpandangan sebagai pengua-
sa-pemilik atas tanah yang berwenang menyediakan “tanah ko-
song” atau tanah sisa serta tanah telantar bagi kaum tani dan 
masyarakat adat sebagai subjek reforma agraria, yang justru ber-
potensi dan menjadi masalah tersediri. Di sisi lain, dalam konteks 
permasalahan agraria di Papua, belum ada perhatian atas masalah 
sistem pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan tanah dan hasil 
hutan lainnya, belum adanya pengakuan terhadap hak-hak masya-
rakat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya, serta meluasnya 
ketimpangan penguasaan aset produksi yang lebar dan dikuasai 
korporasi.

Konsep seperti ini membuat pemerintah tak terhindarkan berpo-
tensi diposisikan sebagai rezim yang menganut paham terra nullius 
(‘tanah tak bertuan’) yang merupakan paham kolonialisme, dan di 
sisi lain sebagai tuan tanah yang merupakan paham feodalisme. Da-
lam sebuah negara republik demokrasi modern seperti Indonesia, 
menjadi sangat aneh ketika paham seperti ini terus dijalankan di te-
ngah menguatnya paham HAM secara global.

Pihak korporasi atau negara melakukan penyimpangan dengan 
cara mendapatkan tanah hanya dengan meminta tanda tangan 
pelepasan hak atas tanah dari ketua suku atau ketua marga saja; 
inilah yang dinilai sebagai memanipulasi otoritas sebagai subjek 
hak. Di sini ketua suku atau ketua marga diperlakukan (baca: di-
manipulasi) seolah-olah tuan tanah dalam sistem feodal. Dengan 
menggunakan tata cara pelepasan hak hanya melalui persetujuan 
yang dilegitimasi melalui tanda tangan di atas materai oleh seorang 
ketua suku atau ketua marga, atau kepala kampung, pemerintah 
dan korporasi sesungguhnya telah menyingkirkan semua subjek 
hak dalam komunitas adat atau desa, dan memperlakukan mereka 
seolah-oleh para subjek hak itu adalah hamba-hamba dari sang tu-
an tanah. Mereka diperlakukan sebagai pihak yang tiada-berhak 
(no-rights).

Hal ini sungguh kontradiktif dengan konsepsi hak yang diurai-
kan sebelumnya, di mana no-rights adalah pihak yang merupakan 
korelasi jural (jural correlatives) dari hak istimewa (priviledge) dan 
oposisi jural (jural opposites) dari pemegang hak (right holder). Kon-
tradiktif karena yang sesungguhnya pemegang hak adalah seluruh 
marga atau seluruh suku atau seluruh warga keondoafian, yang se-
kaligus memiliki hak istimewa untuk setuju melepaskan atau me-
nolak melepaskan (consent or withdrawal) hak mereka.
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Dari perspektif HAM, situasi ini menunjukkan bahwa negara ti-
dak menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat adat OAP 
untuk memiliki sesuatu (right to own property). Ketika negara me-
lakukan hal itu melalui aparaturnya, maka negara telah melanggar 
HAM by commission terhadap masyarakat adat OAP; sebaliknya, ji-
ka negara membiarkan korporasi melakukan hal itu, maka negara 
telah melanggar HAM masyarakat adat OAP by omission.

Penyimpangan lain dilakukan oleh perusahaan, yang hanya 
bermodalkan sebuah surat izin dari pemerintah, dapat mengambil-
alih tanah-tanah komunitas adat atau desa. Jika dalam proses ini 
korporasi mengabaikan syarat hukum bahwa izin hanya boleh ber-
operasi di atas tanah yang merupakan milik pemberi izin, maka kor-
porasi sebetulnya berada dalam hubungan dengan pemerintah di 
mana pemerintah ditempatkan sebagai tuan tanah, dan korporasi 
adalah mitra tuan tanah; sedangkan pemilik hak sesungguhnya, 
yaitu komunitas masyarakat hukum adat atau desa diperlakukan 
sebagai hamba-hamba tuan tanah. Ini sangat mengerikan karena 
kemudian pada titik ekstrem seluruh rakyat pedesaan dan komuni-
tas masyarakat hukum adat diposisikan dan diperlakukan sebagai 
hamba pemerintah. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan 
telah melanggar prinsip tanggung jawab korporasi sebagaimana 
ditetapkan oleh United Nations pada 2011. Dan lagi-lagi, di sini ne-
gara, yang membiarkan tindakan perusahaan tersebut terjadi, telah 
melakukan pelanggaran HAM by omission.

Studi lapangan di tiga tempat yang sudah disebutkan menda-
patkan banyak temuan penting. Secara umum didapatkan bahwa 
di Merauke, dengan melepaskan transaksi tanah langsung anta-
ra orang Marind dan pendatang, terutama orang Marind dan per-
usahaan tanpa peran pemerintah, sesungguhnya pemerintah telah 
melepaskan kewajibannya untuk memastikan apakah transaksi 
tanah telah berlangsung dengan legitimasi yang kuat berdasar-
kan mekanisme yang berlaku di masyarakat Marind. Dengan me-
lepaskan tanggung jawab tersebut, sesungguhnya pemerintah te-
lah mengabaikan kewajibannya melindungi hak-hak masyarakat 
adat OAP, dalam hal ini orang Marind. Alasannya, dengan cara itu 
pemerintah berasumsi bahwa urusan pelepasan tanah dari orang 
Marind kepada pihak lain atau investor yang menjadi pemohon hak 
telah senantiasa berlangsung dengan benar, yaitu telah mengikuti 
proses legitimasi secara adat dan oleh otoritas yang juga memili-
ki legitimasi secara adat. Ada sejumlah kasus konflik di mana akar 
persoalannya adalah pihak yang menandatangani surat pelepasan 
hak atas tanah adalah pihak yang tidak memilik hak, atau pihak 
yang bertandatangan bukan untuk dan atas nama pemilik hak, dan 
bukan pula otoritas adat yang punya legitimasi. 
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Tiadanya perlindungan oleh negara juga dapat dilihat da-
ri kenyataan bahwa sudah banyak orang Marind yang menjual 
tanah mereka. Hal mana sungguh bertentangan dengan klaim 
yang terus-menerus didengungkan oleh OAP bahwa tanah adat 
tidak dijual. Mengingat kenyataan bahwa sebagian besar orang 
Marind masih terbatas pendidikan dan kemampuan untuk hidup 
dari sektor lain di luar hutan dan lahan, maka peralihan tanah 
ini secara potensial akan berdampak lebih jauh pada kehidupan 
orang Marind. Situasi pembentukan hubungan kelas, misalnya, 
dapat berpotensi menimbulkan dampak serius pada pemenuhan 
pangan dan kesehatan di kemudian hari. Jika negara membiarkan 
hal ini terus berlangsung tanpa langkah konkret melindungi orang 
Marind, maka negara telah gagal memenuhi kewajibannya, baik ke-
wajiban konsitusional maupun kewajiban HAM di hadapan hukum 
internasional.

Semua kasus di Jayapura dan Keerom juga menunjukkan te-
muan yang hampir mirip dengan Merauke. Kasus-kasus di lapang-
an menunjukkan beberapa hal. Pertama, negara melalui aparatnya 
telah memaksa masyarakat OAP untuk melepaskan tanah mereka. 
Dalam hal ini Negara telah melakukan pelanggaran HAM by commis-
sion. Kedua, negara membiarkan korporasi mengambil tanah-tanah 
milik masyarakat OAP dengan tanpa persetujuan atau dengan ma-
nipulasi atau dengan ancaman. Dalam hal ini negara telah melaku-
kan pelanggaran HAM by omission.

Selain itu, studi lapangan juga menemukan bahwa program-
program yang dijalankan pemerintah selama ini tidak dijelaskan 
secara terbuka kepada masyarakat. Demikian pula temuan di So-
rong, Sorong Selatan, dan Raja Ampat menunjukkan bahwa ketak-
jelasan informasi dari pihak pemerintah telah berimplikasi pada 
hilangnya hak-hak masyarakat OAP. Dalam hal ini hak masyarakat 
atas informasi publik, dan kewajiban negara untuk mencerdaskan 
masyarakat tidak dilaksanakan. Di satu sisi, negara mengabaikan 
hak masyarakat atas informasi; di sisi lain, negara tidak menjalan-
kan kewajiban konstitusionalnya untuk mencerdaskan masyarakat 
OAP.

Dari perspektif hak, semua kasus ini menunjukkan perilaku ne-
gara sebagai ‘tuan tanah’, di mana otoritas kemudian dijalankan 
bukan dalam fungsinya melegitimasi proses pelepasan hak anta-
ra masyarakat dan pihak lain, melainnya negara bertindak sebagai 
‘pemilik kuasa’. Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa 
kuasa didefinisikan sebagai kemampuan untuk memaksa orang 
lain melakukan apa yang diinginkan oleh si pemegang kuasa. Se-
mentara konstitusi telah menegaskan kewajiban negara untuk me-
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lindungi hak warga negara, dalam kapasitasnya sebagai otoritas, 
yaitu pihak yang berhak membuat pengaturan menurut tata aturan 
yang berlaku. Dalam kasus-kasus tersebut negara bukan saja tidak 
melindungi otoritas yang hidup dan berkembang di masyarakat OAP 
untuk melegitimasi pelaksanaan hak atas tanah, negara bahkan ti-
dak menjalankan fungsinya sebagai otoritas melainkan melulu se-
bagai pemegang kuasa, alias penguasa.

Penutup: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, atau 
Pengabaian Hak-Hak Masyarakat OAP?

Temuan-temuan dalam studi lapangan ini menyisakan sebuah per-
tanyaan reflektif yang sangat dalam menyangkut kewajiban dan 
tanggung jawab negara, baik kewajiban konstitusional dalam UUD 
1945 maupun kewajiban HAM dalam hukum internasional.

Kisah-kisah pilu di atas, tanpa mengabaikan banyak kisah ma-
nis yang bukan merupakan tujuan studi lapangan untuk meng-
galinya, menunjukkan bahwa posisi masyarakat OAP di tengah 
pembangunan yang dijalankan pemerintah sesungguhnya sangat 
lemah. Kelemahan itu bersumber dari kondisi sosial politik mere-
ka sendiri maupun dari pihak negara dan korporasi. Kondisi sosi-
al politik masyarakat OAP yang masih tertinggal dalam aspek pen-
didikan, kesehatan, kapasitas untuk berinvosi dalam ekonomi yang 
tidak berbasis lahan, serta akses atas keadilan dan hukum serta 
informasi yang tranparan membuat posisi mereka lebih lemah di 
hadapan warga pendatang, apalagi di hadapan korporasi dan pe-
merintah.

Dari sisi pemerintah, pemenuhan fungsi sebagai penyelengga-
ra pembangunan dan penyandang kewajiban untuk menghormati, 
melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya juga belum 
cukup optimal. Ada kesan kuat terjadinya pembiaran dalam hal 
pelanggaran hak-hak OAP atas tanah dengan justifikasi yang sulit 
diterima bahwa itu merupakan urusan antar-pihak-pihak dalam 
transaksi. Pengabaikan atas perbedaan antara otoritas adat dan pe-
nyandang hak adat (right holder) jelas telah menimbulkan banyak 
manipulasi pelepasan tanah adat kepada korporasi dan proyek-
proyek transmigrasi.

Berkaitan dengan program Reforma Agraria dan Perhutanan 
Sosial, situasi Papua sebaiknya diletakkan dalam konteks khusus, 
bukan karena Papua memilik status Otonomi Khusus, melainkan 
karena realitasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat OAP yang 
memerlukan pendekatan yang khusus dan berbeda dari daerah lain.
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