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KATA PENGANTAR 

 
Pengantar dari Uskup Agung Merauke tentang dampak investasi dan 

solusi praktis bagi masyarakat hukum adat 
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Mama membakar sagu dalam kayu bambu di dusun sago buat anak-anak 

 
Pembongkaran hutan adat oleh perusahaan sawit 

 
Hutan adat hilang, dijadikan perkebunan sawit skala besar 
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Ada sawit kah di Papua? 

Apa si sawit ini? 

 

 

 

 

 

 

 

Kelapa sawit adalah sejenis pohon palem yang 
berasal dari Afrika Barat, dengan nama Latin 

Elaeis Guineensis. Tanaman ini merupakan 
bahan dasar banyak makanan olahan yang kita 

biasa makan. Sawit adalah minyak yang paling banyak 
digunakan dalam kosmetik dan pembersih rumah tangga. Minyak kelapa sawit juga adalah 
minyak sayur yang paling murah di dunia. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di 
dunia. Pada tahun 2014, Indonesia telah memproduksikan 31 juta ton minyak kelapa sawit 
(Crude Palm Oil) dari 10 juta hectare perkebunan sawit di seluruh Indonesia.  

Namun demikian, perluasan perkebunan sawit di Indonesia mengakhibatkan kerusakan hutan 
yang sangat parah dan luas sekali, dimana hutan dibongkar oleh perusahaan untuk menanam 
perkebunan monokultur (satu tanaman saja) kepala sawit. Kebanyakan perkebunan sawit di 
Indonesia adalah anak perusahaan beberapa grup nasional dan internasional yang besar dan 
sangat kaya, contohnya Wilmar, Sinar Mas, Musim Mas, Korindo, Menara Group, Genting 
Plantations dan United Plantations. Luasnya perkebunan sawit grup-grup tersebut luas sekali, 
dan dibagi dalam bentuk anak perusahaan yang tetap adalah milik group besar itu. Sudah 
terjadi banyak pelanggaran hukum oleh perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia, termasuk 
pelanggaran perizinan, pelanggaran hukum kehutanan, illegal logging, pelanggaran hukum 
lingkungan dan pelanggaran hak asazi manusia. Sekitar 73% perkebunan sawit di Indonesia 
sedang beroperasi secara tidak sah.  

Mayoritas perkebunan sawit di 
Indonesia terletak di Sumatra dan 
Kalimantan, tetapi dikarenakan tanah sudah 
semakin kurang di dua wilayah itu, maka 
pemerintah dan perusahaan nasional dan internasional 
semakin tertarik untuk membangun perkebunan sawit di wilayah Papua, dimana masih ada 
banyak hutan yang utuh. Walaupun kelapa sawit bukan tanaman asli Papua, tetapi perluasan 
sawit sudah sedang jalan dengan cepat di beberapa daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, 
sesuai dengan target dan kebijakan pembangunan, pertanian dan ketahanan pangan 
pemerintah pusat. 

Pada tahun 2014, sudah ada 21 perusahaan yang membersihkan hutan dan sudah mulai 
beroperasi di Papua. Kebanyakan perusahaan tersebut mulai beroperasi dalam 5 tahun trakhir 

Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Sektor kelapa sawit di Indonesia 

 Dampak buruk dari perluasan perkebunan sawit 

 Tujuan buku panduan ini   
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Terus dampak dari perkebunan 
sawit untuk kitorang masyarakat 

hukum adat bagaimana? 

ini, dalam rangka program pemerintah, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). 
Ada 20 perusahaan lagi yang sedang dalam tahap akhir dari proses perizinan dan sudah hampir 
siap untuk mulai membongkar hutan dan menanam sawit. Selain itu, ada belasan perusahaan 
lain juga baru mulai memohon izin-izin dari pemerintah.  

Ekspansi kelapa sawit juga difasilitasi oleh undang-undang yang memperbolehkan perusahaan 
untuk mengajukan dua kali lebih banyak lahan untuk konsesi sawit mereka di Papua, daripada 
di daerah lain di Indonesia. Itu jelas berarti bahwa perkebunan kelapa sawit di Papua cenderung 
akan lebih besar daripada di tempat lain. Target nasional Indonesia juga mendukung 
peningkatan ekspansi kelapa sawit. Misalnya, pemerintah bermaksud untuk melipatgandakan 
produksi kelapa sawit pada tahun 2020 dan meningkatkan areal perkebunan kelapa sawit 
hingga 13 juta hektar.  

Pengembangan perkebunan kelapa sawit juga merupakan elemen kunci dari Presiden Jokowi 
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) 2015 - 2019, dengan 
berbagai pusat agribisnis yang akan didirikan di seluruh Papua, dan khususnya di Kabupaten 
Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa sangat mungkin bahwa lebih banyak perusahaan akan 
berusaha untuk mendapatkan lahan di Papua dalam waktu dekat untuk mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat hukum adat 
menyadari hak-hak mereka dan kewajiban hukum perusahaan, untuk menghindari hak-hak 
mereka diabaikan atau dilanggar, tanah mereka dirampas tanpa persetujuan atau sosialisasi 
yang benar dan lengkap, dan hutan adat, tanah adat dan wilayah hidup mereka dihancurkan 
oleh perusahaan sawit. 

Perluasan perkebunan 
sawit telah 

mengakibatkan dampak 
sosial, ekonomi, budaya dan 

lingkungan yang sangat buruk di 
Indonesia, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembongkaran hutan, 
dusun sagu, kebun 

Pembongkaran 
tempat keramat dan 

tempat sakral 

Pencemaran dan 
kekurangan air 

Sengketa lahan 
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Kehancuran sumber penghidupan, sumber pangan 
serta sumber daya alam  

Perampasan tanah  
dan hutan adat 

Exploitasi buruh 
harian lepas/buruh 

kasar 

Perjanjian CSR yang tidak 
dilaksanakan dengan baik 
(contoh: pembangungan, 
infrastruktur, kesehatan, 

sanitasi, pendidikan) 

Perjanjian inti 
plasma yang tidak 

dilaksanakan 
dengan baik 

Kurang atau tidak adanya 
proses sosialisasi yang 

benar, objektif, bebas dan 
bertahap  

Manipulasi 
ritual adat 

oleh 
perusahaan 
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Penyakit binatang dan 

manusia akibat 
pencemaran air 

Perubahan iklim 
akibat gas efek rumah 

kaca dari sawit 

Pembayaran kompensasi yang tidak sesuai 
dengan nilai tanah yang diserahkan 

Informasi yang 
disampaikan 

kepada 
masyarakat 

tidak lengkap 
dan tidak 
objektif 

Masyarakat hukum adat 
kurang informasi tentang 

dasar hukum hak-hak 
mereka 

Wilayah hidup masyarakat hukum 
adat dipersempit 
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Dampak buruk dari 
perkebunan sawit tidak 

disampaikan kepada 
masyarakat hukum adat  

Masyarakat hukum adat tidak diberikan waktu yang cukup untuk 
mempelajari, memahami informasi atau mendapat pendampingan 

legal dan/atau paralegal  

Keterlibatan oknum-oknum, polisi, tentara, 
Kopassus dan aparat melanggar hak rasa 
aman dan bebas masyarakat hukum adat 

dalam proses pengambilan keputusan  

Pelanggaran Hak Azasi 
Manusia 

Keamanan pangan masyarakat hukum adat 
terancam 
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Masyarakat hukum adat 
kurang informasi tentang 
dasar hukum dan proses 

perizinan perusahaan 
sawit 

 

Buruh sawit kenal 
penyakit akibat 
pestisida dan 
pupuk sawit 

Perburuan 
anak ilegal 

Petani kecil 
kenal utang 
besar dalam 
skema inti 

plasma 

Taktik adudomba/pecahbelah 
masyarakat hukum adat oleh 

perusahaan yang 
mengakibatkan konflik 

horizontal maupun vertikal 

Oknum-oknum yang 
mengatasnamakan marga 

lain dalam proses 
penyerahan lahan 
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Kekerasan fisik dan psykologis 
terhadap masyarakat hukum 
adat (kriminalisasi, pukulan, 

tembakan, pengurungan) 

Masyarakat hukum adat tidak 
dilibatkan secara kolektif/keseluruhan 

dalam proses sosialisasi/negosiasi 

Manipulasi 
silsalahi oleh 
perusahaan 

Manipulasi dan/atau 
pelanggaran hukum 

oleh perusahaan  

Pemiskinan 
masyarakat 
hukum adat 
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Pengangguan perempuan 
oleh buruh dan apparat 

perusahaan sawit 

Hak masyarakat hukum adat atas persetujuan 
yang bebas, diinformasikan dan didahulukan 

dilanggar 

Pelanggaran proses 
perizinan oleh 

perusahaan yang 
beroperasi secara 

tidak sah 

Masyarakat hukum adat tidak diberikan 
dokumen/bukti penting oleh perusahaan 

(contoh: perjanjian, MoU, kontrak kerja, berita 
acara, AMDAL, peta HGU, kwitansi) 

Pelanggaran hak-hak kolektif/komunal masyarakat 
hukum adat dengan bentuk pendekatan secara 

individual dengan oknum-oknum tertentu 
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Pelanggaran proses 
perizinan oleh 

perusahaan yang 
beroperasi secara tidak 

sah 

Kehilangan adat, budaya, 
tradisi, sejarah, mitos, 

totem, tanah adat, 
hukum adat dan identitas  

Kehilangan 
keanekaragaman 

hayati  

Korupsi dan suab dari 
perusahaan kepada 

pemerintah dan 
masyarakat hukum 

adat  
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Adakah dampak positif dari 
perkebunan sawit untuk kitorang 

masyarakat hukum adat? 

Terus panduan ini buat 
siapa, dan untuk apa? 

Di mana investasi kelapa 
sawit menghormati hak-hak 

masyarakat hukum adat, 
beberapa dampak positif telah 

dihasilkan, termasuk kesempatan 
pendidikan melalui CSR (misalnya 

beasiswa ), kesempatan pekerjaan di perkebunan 
(tapi sebagian besar sebagai buruh harian lepas atau buruh kasar saja) dan perkembangan 
kesejahteraan di desa-desa (misalnya sanitasi, bangunan dan infrastruktur ). Namun, secara 
keseluruhan, ekspansi kelapa sawit oleh perusahaan besar belum memanfaatkan masyarakat 
hukum adat sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat hukum adat, bahkan perjanjian 
CSR sering dilanggar atau diabaikan oleh pihak perusahaan setelah telah ditandatangani. 

Banyak masyarakat hukum adat telah 
dan akan dalam waktu dekat didekati 

oleh perusahaan kelapa sawit yang ingin 
mendapatkan tanah adat mereka untuk 
membangun perkebunan kelapa sawit. Namun, 

bukti-bukti dan dokumentasi menunjukkan bahwa 
mayoritas masyarakat hukum adat TIDAK diberikan informasi yang cukup oleh perusahaan 
tentang proyek sawit mereka, dan tidak punya bimbingan, pendampingan, dukungan atau 
informasi hukum yang cukup dan netral. Akibatnya, mereka masyarakat hukum adat sering 
ditipu oleh perusahaan dalam hal sosialisasi, negosiasi, penandatangan perjanjian penyerahan 
tanah.  

Masyarakat hukum adat juga jarang diberikan waktu dan pendampingan yang cukup dan 
berkapasitas untuk bisa mempelajari perjanjian sebelum ditandatangani, dan menolak 
perjanjian kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat hukum adat. Hasil akhir dari 
ketidakadilan ini sering meningkat potensi konflik (horizontal maupun vertikal), perpecahan 
atau adudomba di antara masyarakat sendiri, pelanggaran hak asasi manusia, kehilangan hak 
atas tanahnya masyarakat hukum adat selama seumur hidup, dan pemiskinan masyarakat 
hukum adat yang sudah hilang sumber penghidupan mereka dan hidup itu sendiri. 

Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk: 

 Memberikan informasi kepada masyarakat hukum adat tentang hukum nasional yang 
melindungi hak-hak mereka 

 Memberikan informasi kepada masyarakat hukum adat tentang hukum internasional yang 
melindungi hak-hak mereka 

 Memberikan informasi kepada masyarakat hukum adat tentang informasi apa saja yang 
perusahaan wajib memberikan kepada mereka dalam proses sosialisasi dan negosiasi  

 Menjelaskan istilah-istilah kunci yang sering dipakai oleh perusahaan kelapa sawit 

 Menjelaskan proses perizinan dan persyaratan yang perusahaan kelapa sawit harus 
memenuhi untuk beroperasi secara legal 
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Catatan penting 

 Menyoroti kenyataan bahwa perusahaan sering tidak menginformasikan masyarakat 
hukum adat tentang dampak negatif perkebunan kelapa sawit dalam jangka pendek, 
menengah dan panjang 

 Membantu masyarakat hukum adat memiliki informasi yang cukup untuk membuat 
keputusan tentang apakah mereka ingin memberikan atau tidak memberikan persetujuan 
mereka atas ekspansi kelapa sawit di atas tanah adat mereka 

 Memastikan bahwa masyarakat hukum adat sepenuhnya menyadari konsekuensi atau 
dampak sosial dan lingkungan dari penyerahan tanah adat mereka kepada perusahaan, 
sesuai dengan hukum nasional 

 Memberikan latihan bagi masyarakat hukum adat untuk berlatih agar masyarakat hukum 
adat lebih siap dan mampu berinteraksi dengan perusahaan dan pemerintah tanpa terjadi 
pelanggaran atau penipuan 

 Memberikan informasi dalam bahasa yang sederhana, dengan gambar, sehingga dapat 
dengan mudah dipahami oleh masyarakat hukum adat, termasuk dengan pemuda dan 
anak-anak 

 Buku panduan ini dirancang berdasarkan 
penelaahan pengalaman masyarakat 

hukum adat dengan sektor kelapa sawit di 
seluruh Indonesia, untuk 
menggarisbawahi masalah kunci, potensi 

konflik, penipuan, pelanggaran dan ketidakadilan yang sering 
dihadapi oleh masyarakat hukum adat ketika mereka didekati oleh perusahaan. 

Buku panduan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 
hukum adat, untuk menghindari pengulangan masalah tersebut di masa depan, dan untuk 
melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dari mainan dan taktik-taktik buruh perusahaan 
kepala sawit. Fakta tetap bahwa secara keseluruhan, perluasan sektor kelapa sawit umumnya 
tidak menguntungkan masyarakat hukum adat baik secara finansial, sosial, budaya, lingkungan 
atau dalam hal perlindungan hak atas tanah, malah sering mengakibatkan pemiskinan, 
kehancuran budaya, manipulasi dan pelanggaran hak-hak mereka. 

Namun demikian, penting diingatkan bahwa hak untuk setuju atau tidak setuju atas keberadaan 
perusahaan kelapa sawit adalah keputusan masyarakat hukum adat sendiri. Panduan ini tidak 
bertujuan untuk mencegah penyerahan tanah atau penolakan perusahaan kelapa sawit, karena 
penulis tidak memiliki mandat atau hak untuk memaksakan keputusan ini pada masyarakat 
hukum adat. Keputusan akhir dengan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, panduan ini 
dimaksudkan untuk membantu masyarakat hukum adat untuk memutuskan apakah akan 
menerima atau menolak investasi kelapa sawit berdasarkan informasi yang lengkap dan 
objektif, pengalaman masyarakat hukum adat dengan sektor sawit, dan resiko terburuk yang 
bisa terjadi kalau tanah adat mereka dijadikan perkebunan sawit, dengan harapan bahwa hak-
hak masyarakat hukum adat tidak dilanggar, budaya dan adat istiadat mereka tidak terkikis, dan 
potensi konflik horizontal/vertikal tidak diperparah. 
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“Tanah adalah mama, ibu iman, ibu 

pertiwi, dan wilayah hidup kita.” 
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Pelatihan 
 

 

 

 

1. Produksi minyak sawit terbesar di dunia dari negara mana saja? Target produksi sawit 
tahun 2020 apa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Kira-kira ada berapa hektar perkebunan sawit di Indonesia pada saat ini? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Kenapa para investor tertarik untuk membangun perkebunan sawit di wilayah Papua 
sendiri? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Catatlah 5 dampak buruk dari perluasan perbekunan sawit. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Kenapa penting bagi kitorang masyarakat hukum adat mengetahui hak-hak dasar kita 
sebagai masyarakat hukum adat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Apa tujuan buku panduan ini? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Target produksi minyak sawit pemerintah Indonesia tahun 2020 berapa ton? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Apa saja dampak positif dari perluasan sawit? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Sebelum membaca buku panduan ini, catatlah apa yang sudah Anda tahu atau pernah 
dengan/mengalami tentang perkebunan sawit, di wilayah Anda atau diwilayah lain. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Senyum manis anak-anak masyarakat hukum adat 

 
Tanah adalah mama untuk kitorang masyarakat hukum adat 

 
Perjalanan menyenangkan ke dusun sagu 

II. M
A

SY
A

R
A

K
A

T H
U

K
U

M
 A

D
A

T 
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Siapa masyarakat hukum 
adat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam arti yang paling umum, masyarakat 
hukum adat dapat diartikan sebagai 

keturunan dari orang-orang yang telah 
menghuni suatu negara atau suatu wilayah 

geografis tertentu pada saat orang dari budaya dan etnis 
lain tiba. Meskipun tidak ada definisi universal dari ‘masyarakat hukum adat’, faktor-faktor yang 
dipandang organisasi-organisasi internasional dan pakar-pakar dunia relavan terhadap 
pemahaman konsep ‘masyarakat hukum adat’ mencakup:  

 Prioritas dalam waktu terkait dengan pendudukan dan pemanfaatan kawasan tertentu; 

 Pelestarian sukarela terhadap keunikan budaya, yang mungkin mencakup aspek-aspek 
bahasa, organisasi sosial, sejarah moyang, totem, silsalahi, agama dan nilai-nilai spiritual, 
moda produksi, hukum dan institusi; 

 Hubungan yang kantal dengan alam, hutan dan sumber daya alam, dimana tanah dan 
wilayah adat merupakan wilayah kehidupan dan penghidupan; 

 Ikatan kekerabatan yang sangat kuat; 

 Mekanisme musyawarah adat sebagai proses pembahasan sebuah isu yang ditujukan 
untuk mencapai keputusan yang disepakati secara bersama; 

 Identifikasi sendiri, serta pengakuan oleh kelompok lain, atau oleh Negara, sebagai 
sebuah kolektivitas yang unik; dan 

 Pengalaman penaklukan, pengecualian atau diskriminasi sudah pernah dialami dan/atau 
sedang dialami 

Dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai peraturan 
kementerian, terdapat beberapa istilah dan definisi masyarakat hukum adat yang banyak 
diperdebatkan, istilah-istilah tersebut diambil. Istilah-istilah tersebut antara lain masyarakat 
hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat hukum adat yang 
terpencil sampai pada istilah desa atau nama lainnya. Dalam istilah hukum yang lebih populer 

Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Penentuan masyarakat hukum adat 

 Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam hukum 

nasional 

 Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam hukum 

internasional  
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Kenapa penting konsep 
‘identifikasi sendiri’? 

Apakah hak kami sebagai masyarakat hukum 
adat diakui dalam hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia?? 

adalah masyarakat hukum adat, namun sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional 
yang mengatur secara khusus perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.   

Sesuai dengan instrumen HAM 
internasional yang menegaskan dan 

melindungi hak-hak masyarakat hukum 
adat – khususnya Deklarasi PBB tentang Hak-

hak Masyarakat Adat Tahun 2007 - masyarakat 
hukum adat memiliki hak untuk mengidentifikasi diri sebagai masyarakat 
hukum adat, dan pemerintah atau pelaku swasta lainnya seperti perusahaan tidak boleh 
melanggar hak dasar itu. Deklarasi PBB juga menegaskan hak masyarakat hukum adat untuk 
menentukan nasib sendiri, dimana mereka berhak untuk menentukan dengan bebas 
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.  

Masyarakat hukum adat juga memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka, serta cara dan alat untuk mendanai 
fungsi otonomi mereka. Mereka juga berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas 
dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah mereka atau wilayah dan sumber 
daya lainnya. Mereka memiliki hak mutlak untuk kedaulatan penuh atas semua kekayaan dan 
sumber daya alam mereka dalam tanah adat dan wilayah adat mereka. Masyarakat hukum adat 
juga memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan (FPIC) mereka untuk proyek-proyek, kegiatan atau kebijakan apapun yang dapat 
mempengaruhi kehidupan, penghidupan, hak, sumber daya alam, tanah, kesejahteraan dan 
masa depan mereka. 

Hak-hak 
masyarakat hukum 
adat diakui dalam 
per Undang-
Undangan 
Indonesia 
sebagai berikut:  

 

Undang-
Undang 

Tentang Pasal Isi 

UUD 1945   Pasal 18B 
ayat (2) 
Amandemen 
II 

 Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam Undang-
Undang 

    Pasal 28 ayat 
(3)  

 Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan 
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perkembangan zaman dan peradapan 

TAP MPR No 
XVII/MPR/1998 

Hak Asasi Manusia (Lamp. II 
Piagam Hak Asasi Manusia)  

 Pasal 41  Identitas budaya masyarakat 
tradisional, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan 
dengan perkembangan zaman.  

TAP MPR NO IX 
Tahun 2001 

Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam  

 Pasal 5 
huruf j 

Mengakui dan menghormati hak 
masyarakat hukum adat dan 
keragaman budaya bangsa atas 
sumber daya agraria dan sumber daya 
alam  

Undang-
Undang No 10 
Tahun 1992 

 Perkembangan 
Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga 
Sejahtera  

Pasal 6  Hak Penduduk yang dikaitkan dengan 
matra penduduk meliputi:  

 Hak penduduk sebagai diri pribadi 
yang meliputi hak untuk membentuk 
keluarga, hak mengembangkan 
kualitas diri dan kualitas hidupnya, 
serta hak untuk bertempat tinggal dan 
pindah ke lingkungan yang serasi, 
selaras, seimbang dengan diri dan 
kemampuannya; 

 Hak penduduk sebagai anggota 
masyarakatyang meliputi hak untuk 
mengembangkan kekayaan budaya, 
hak untuk mengembangkan 
kemampuan bersama sebagai 
kelompok, hak atas pemanfaatan 
wilayah warisan adat, seta hak untuk 
melestarikan atau mengembangkan 
perilaku kehidupan budayanya; 

 hak penduduk sebagai warga negara 
yang meliputi pengakuan atas harkat 
dan martabat yang sama, hak 
memperoleh dan mempertahankan 
ruang hidupnya; 

 hak penduduk sebagai himpunan 
kuantitas yang meliputi hak untuk 
diperhitungkan dalam kebijaksanaan 
perkembangan kependudukan dan 
pembangunan keluarga sejahtera 
dalam pembangunan sosial.  

Undang-
Undang No 22 
Tahun 1999 

 Pemerintah daerah  Pasal 93   (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, 
dan/atau digabung dengan 
memperhatikan asal-usulnya atas 
prakarsa masyarakat dengan 
persetujuan Pemerintah Kabupaten 
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dan DPRD. 

(2) Pembentukan, penghapusan, 
dan/atau penggabungan desa, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Penjelasan: 

Ayat (1) 

istilah desa disesuaikan dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat seperti nagari, kampung, 
huta, bori, dan marga. Yang dimaksud 
dengan asal-usul adalah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 dan 
penjelasannya.   

Undang-
Undang No 29 
Tahun 1999 

 Pengesahan International 
Convention on Elimination of 
All Form of Racial 
Discrimination 1965   

   Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala bentuk 
Diskrimninasi Rasial 1965 

Undang-
Undang No 39 
Tahun 1999 

Hak Asasi Manusia   Pasal 6  1) Dalam Rangka penegakan hak asasi 
manusia, perbedaan dan kebutuhan 
dalam masyarakat hukum adat harus 
diperhatikan dan dilindungi oleh 
hukum, masyarakat, dan Pemerintah.  

2) Identitas masyarakat hukum adat, 
termasuk hak atas tanah ulayat 
dilindungi, selaras dengan 
perkembangan zaman.  

Penjelasan: 

ayat (1)  

Hak adat yang secara nyata masih 
berlaku dan dijunjung tinggi di dalam 
lingkungan masyarakathukum adat 
harus dihormati dan dilindungi dalam 
rangka perlindungan dan penegakan 
hak asasi manusia dalam masyarakat 
yang bersangkutan dengan 
memperhatikan hukum dan peraturan 
perundang-undangan.  
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ayat (2) 

Dalam rangka penegakan hak asasi 
manusia, identitas budaya nasional 
masyarakat hukum adat, hak-hak adat 
yang masih secara nyata dipegang 
teguh oleh masyarakat hukum adat 
setempat, tetap dihormati dan 
dilindungi sepanjang tidak 
bertentangan dengan asas-asas 
negara hukum yang berintikan 
keadilan dan kesejahteraan rakyat.  

Undang-
Undang No 41 
Tahun 1999 

 Pokok-Pokok Kehutanan  Pasal 67  (1) Masyarakat hukum adat 
sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya 
berhak: 

a. melakukan pemungutan hasil hutan 
untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari masyarakat hukum adat 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan; 

b. melakukan kegiatan pengelolaan 
hutan berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentangan 
dengan undang-undang; 

c. mendapatkan pemberdayaan dalam 
rangka meningkatkan 
kesejahteraannya 

(2) Pengukuhan keberadaan dan 
hapusnya masyarakat hukum adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 

Penjelasan: 

Ayat (1) 

Masyarakat hukum adat diakui 
keberadaannya, jika menurut 
kenyataannya memenuhi unsur 
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antara lain:  

a. masyarakat masih dalam bentuk 
paguyuban (rechtsgemeenschap); 

b. ada kelembagaan dalam bentuk 
perangkat penguasa adatnya; 

c. ada wilayah hukum adat yang jelas; 
d. ada pranata dan perangkat hukum, 

khususnya peradilan adatyang masih 
ditaati; 

e. masih mengadakan pemungutan hasil 
hutan diwilayah hutan sekitarnya 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari 

Ayat (2) 

Peraturan Daerah disusun dengan 
mempertimbangkan hasil penelitian 
para pakar hukum adat, aspirasi 
masyarakat setempat, dan tohoh 
masyarakat hukum adat yang ada di 
daerah yang bersangkutan, serta 
instansi atau pihak lain yang terkait. 

Ayat (3) 

Peraturan Pemerintah memuat aturan 
antara lain: 

a. tata cara penelitian; 
b. pihak-pihak yang diikut sertakan; 
c. materi penelitian; dan 
d. kriteria penilaian keberadaan 

masyarakat hukum adat. 

Undang-
Undang No 20 
Tahun 2003 

 Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 5  1). Setiap warga negara mempunyai 
hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu; 

2). Warga negara yang memiliki 
kelainan fisik, emosional, mental, 
intelektual, dan/atau sosial berhak 
memperoleh pendidikan khusus; 

3). Warga negara didaerah terpencil 
atau terbelakang serta masyarakat 
hukum adat yang terpencil berhak 
memperoleh pendidikan layanan 
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khusus; 

4). Warga negara yang memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa berhak memperoleh 
pendidikan khusus; 

5). Warga negara berhak mendapat 
kesempatan meningkatkan 
pendidikan sepanjang hayat. 

Putusan 
Mahkamah 
Konstitusi 
No.35 Tahun 
2012 

 Hutan Adat Amar 
Putusan 

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian; 

 1.1. Kata negara dalam Pasal 1 angka 
6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan 
bertentangan dengan UUD 1945 

1.2. Kata negara dalam Pasal 1 angka 
6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dimaksud 
menjadi “Hutan adat adalah hutan 
yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat”; 

1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945 sepanjang tidak dimaknai 
“penguasaan hutan oleh negara tetap 
memperhatikan hak masyarakat 
hukum adat, sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam undang-undang 

1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “penguasaan hutan 
oleh negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang 
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masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam undang-
undang. 

1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945 sepanjang tidak dimaknai 
“Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak 
termasuk hutan adat”; 

1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “Hutan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, tidak termasuk hutan adat”; 

1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan 
bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945 

1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

1.11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 
5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan 
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bertentangan dengan UUD 1945 

1.12. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 
5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dimaksud 
menjadi “Pemerintah menetapkan 
status hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1); dan hutan adat 
ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan masih ada 
dan diakui keberadaannya” 

Undang-
Undang Otsus 
Papua 

  Menyatakan bahwa hak ulayat atas 
tanah adalah 'hak persekutuan yang 
diatur oleh masyarakat hukum adat 
tertentu atas suatu wilayah tertentu 
yang merupakan ruang hidup para 
warganya, yang meliputi hak untuk 
memanfaatkan tanah, hutan dan air 
dan semua isinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.’ UU 
Otsus ini juga mewajibkan pemerintah 
Papua untuk ‘mengakui, 
menghormati, melindungi, 
memberdayakan dan 
mengembangkan hak-hak masyarakat 
hukum adat' dan bahwa 'tanah ulayat 
dan tanah individu anggota 
masyarakat hukum adat untuk tujuan 
apa pun harus diberikan melalui 
musyawarah dengan masyarakat 
hukum adat dan anggota-anggota 
masyarakat bersangkutan untuk 
mendapatkan persetujuan atas 
penyerahan lahan yang diperlukan 
serta kompensasi.’ 

Peraturan 
Daerah Khusus 
Provinsi Papua 
Nomor 22 
Tahun 2008 
tentang 

  Berisi hak-hak masyarakat hukum 
adat, termasuk hak untuk 
mendapatkan keuntungan dari 
sumber daya alam di wilayah adat 
mereka, untuk mendapatkan 
informasi tentang rencana alokasi dan 
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Tapi kenapa tetap bisa 
terjadi pelanggaran hak 

kitorang masyarakat 
hukum adat? 

Perlindungan 
dan 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam 
Masyarakat 
Adat Papua 

pemanfaatan sumber daya alam dan, 
untuk mendapatkan kompensasi atau 
ganti rugi atas penggunaan dan 
pengalihan hak properti kepada pihak 
lain sesuai dengan perjanjian tertulis 
yang dituangkan dalam akta otentik.  

Peraturan 
Daerah Khusus 
Provinsi Papua 
Nomor 23 
Tahun 2008 
tentang Hak 
Ulayat 
Masyarakat 
Hukum Adat 
Dan Hak 
Perorangan 
Warga 
Masyarakat 
Hukum Adat 
Atas Tanah 

  Menetapkan bahwa masyarakat 
dan/atau perorangan warga 
masyarakat hukum adat memiliki 
wewenang untuk mengelola tanah 
secara kolektif di bawah hak tanah 
adat sesuai dengan hukum adat yang 
secara aktif digunakan oleh 
masyarakat yang bersangkutan dan, 
melakukan konsultasi dengan pihak 
ketiga di luar masyarakat hukum adat 
yang membutuhkan lahan untuk 
berbagai keperluan. 

 

 

 Walaupun sudah ada beberapa hukum 
nasional dan provinsi yang mengakui dan 

melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, 
ada beberapa kendala yang mencegah 
perlindungan dan pelaksanaan penuh hak-hak 
tersebut secara konkrit atau ril, sebagai berikut: 

 Belum ada undang-undang nasional yang 
mengatur secara khusus perlindungan hak-hak 

masyarakat hukum adat 

 Undang-Undang Nasional ada yang bertentanggan 
dengan kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi 

 Pemerintah belum menerbitkan kebijakan atau undang-undang untuk pelaksanaan 
Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 Tahun 2012  

 Belum terjadi sosialisasi yang cukup tentang hukum yang terkait dengan hak-hak 
masyarakat hukum adat kepada masyarakat hukum adat  

 Korupsi, kurangnya kapasitas dan kurangnya informasi dalam badan pemerintah di tingkat 
nasional dan lokal menghambat pelaksanaan hukum yang efektif dan adil 

 Ada pertentangan dan/atau tumpang tindih antara kebijakan yang dikeluarkan oleh 
badan pemerintah masing-masing di tingkat nasional dan lokal (misalnya antara 
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Apa artinya 
dan fungsinya 

hukum 
internasional? 

Apa kelemahan 
hukum 

internasional? 

Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian 
Perencanaan Tata Ruang dan Kementerian Lingkungan) 

Hukum internasional mengatur hubungan antara negara dan 
bertujuan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan 
prinsip yang telah disepakati secara internasional. Kebanyakan 
prinsip tersebut dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), sebuah organisasi antar-pemerintah 
internasional yang didirikan pada tahun 1945 dan pada 
hari ini terdiri dari 194 Negara Anggota (termasuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia). Semua negara anggota ini telah 
berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan kolektif melalui kerjasama di tingkat 
internasional. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi sejumlah undang-undang hak 
asasi manusia internasional, dan wajib menyesuaikan hukum nasional dengan instrumen 
internasional tersebut, lewat proses pembaruan atau revisi hukum nasional. Namun, hal ini 
belum tercapai sepenuhnya, khususnya dalam hal perlindungan dan pengakuan hak-hak 
masyarakat hukum adat. 

Kalau hak-hak masyarakat hukum adat dilanggar oleh pemerintah atau perusahaan, maka 
hukum internasional dapat digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam gugatan atau proses 
pengaduan, dan juga dalam proses negosiasi dan penyelesaian konflik dengan pihak 
perusahaan dan pemerintah. Contohnya, masyarakat hukum adat bisa membuat pengaduan 
kepada badan BPP yang namanya Komite Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 
(Committee on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination) atau kepada Wakil Khusus 
PBB (Special Rapporteur) Tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. Karena itu penting sekali 
untuk masyarakat hukum adat mengetahui mana saja hukum internasional yang mengakui dan 
melindungi hak-hak mereka.  

Namun demikian, hukum internasional juga ada beberapa 
kelemahan yang harus kita ketahui, termasuk: 

 Tidak ada mekanisme sanksi yang dapat diterapkan 
kepada pemerintah dalam sistem internasional 

 Proses pengaduan di PBB cukup lambat dan perlu 
banyak bukti secara tertulis 

 Pengaduan di PBB harus disampaikan dalam suatu jenis bahasa 
formal, yang bisa jadi kesulitan bagi masyarakat adat, terutama jika mereka tidak 
didampingi ahli hukum  

 Pengaduan di PBB hanya boleh dilakukan kalau pihak korban bisa membuktikan bahwa 
mekanisme penyelesaian konflik di tingkat lokal dan nasional telah gagal atau tidak 
berhasil menyelesaikan masalah tersebut 

 Perwakilan BPP jarang sekali dapat mengunjungi daerah di mana pelanggaran terjadi, 
dikarenakan keunggulan kedaulatan nasional 
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Terus bagaimana dengan 
pengakuan hak kitorang 

masyarakat hukum adat dalam 
hukum internasional? 

 Ada kekurangan informasi dan pemahaman tentang hukum internasional oleh badan-
badan pemerintah di tingkat provinsi dan lokal 

Hak-hak masyarakat hukum 
adat diakui dalam beberapa 

hukum internasional sebagai 
berikut: 

  

 

 

 

Kebijakan Isi 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat Tahun 2007 

Melindungi hak masyarakat hukum adat atas Persetujuan Bebas, 
Didahulukan dan Diinformasikan, tanah adat dan wilayah adat, 
tidak ada penggusuran dan hak atas restitusi dan ganti rugi, 
persetujuan berdasarkan hukum adat 

Konvensi ILO No. 107 mengenai 
Perlindungan dan Integrasi 
Masyarakat Adat dan Masyarakat 
Tribal dan Semi-Tribal di Negara-
Negara Merdeka Tahun 1957 

Melarang penggusuran masyarakat hukum adat dan masyarakat 
tribal dari wilayah mereka tanpa ‘persetujuan bebas, didahulukan 
dan diinformasikan’ mereka kecuali “sesuai dengan hukum dan 
regulasi nasional atas alasan-alasan yang berkaitan dengan 
keamanan nasional, atau untuk kepentingan pembangunan 
ekonomi nasional atau kepentingan kesehatan masyarakat 
dimaksud’ 

Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 
1965 

Mensyaratkan persetujuan yang jelas dari individu-individu yang 
telah mengajukan komunikasi (pengaduan) tentang negara-negara 
pihak untuk menyingkapkan identitas mereka 

Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 
1966 

1. Melindungi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan 
tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak 
atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan 
bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang 
sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan 
dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak 
untuk berkumpul dan berserikat 

Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Tahun 1966 

Ha katas pekerjaan, hak atas upah yang layak, hak untuk memilih 
secara bebas atau menerima suatu pekerjaan, hak untuk 
menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk 
mendapatkan standart kehidupan yang layak, hak atas kesehatan 
fisik dan mental, hak atas kehidupan budaya dan ilmu 
pengetahuan, termasuk terhadap kemajuan pengetahuan, hak 
untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya dan hak atas 
kebebasan 

Konvensi ILO No. 169 tentang 
Masyarakat Adat dan Masyarakat 
Tribal Tahun 1989 

Mensyaratkan pemerintah untuk melakukan konsultasi yang 
dilandasi itikad baik dengan tujuan untuk mendapatkan 
persetujuan. Konvensi ini juga bermanfaat karena menjelaskan 
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Catatan penting 

bahwa lembaga-lembaga masyarakat hukum adat sendiri harus 
dihormati dalam pengambilan keputusan dan membuat 
ketentuan-ketentuan untuk penegakkan hukum adat 

Konvensi Keanekaragaman 
Biologi Tahun 1992 

Telah diinterpretasikan oleh negara-negara pihak mensyaratkan 
FPIC untuk penggunaan pengetahuan tradisional, warisan budaya, 
dan sumber-sumber genetic masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal, dan dalam pembentukan, perluasan dan 
pengelolaan daerah-daerah yang dilindungi. Konvensi ini juga 
berisi Panduan tentang pelaksanaan analisis dampak budaya, 
lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang diusulkan atau 
yang mungkin berdampak pada situs-situs keramat dan tanah dan 
perairan tradisional 

Panduan Sukarela tentang Tata 
Kelola Penguasaan Tanah, 
Perikanan dan Hutan yang 
Bertanggung Jawab dalam 
Konteks Ketahanan Pangan 
Nasional Tahun 2012 

Mensyaratkan penghormatan terhadap hak atas FPIC dari 
masyarakat hukum adat sesuai dengan UNDRIP 

Deklarasi Universal Tentang Hak 
Azasi Manusia Tahun 1948 

Hak hidup bebas dari perbudakan, penyiksaan dan kekejaman, hak 
atas persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, 
perlindungan urusan pribadi dan keluarga, hak memiliki harta 
benda, hak atas kebebasan beragama, hak berpendapat, 
berserikat dan berkumpul, hak atas jaminan sosial, pekerjaan, 
upah layak dan kesejahteraan 

 

Hak masyarakat hukum adat atas persetujuan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan 
(FPIC), sesama dengan hak-hak 
masyarakat hukum adat lain yang 

dilindungi dibawah hukum internasional, 
adalah hak KOLEKTIF atau KOMUNAL masyarakat hukum adat, BUKAN hak 
individu atau hak perorangan. Maka masyarakat hukum adat harus memutuskan secara 
internal, dan tanpa pengaruh dari pemerintah atau perusahaan, melalui musyawarah adat atau 
proses lain yang disepakati dan berlaku, apa saja unsur dan bentuk pelaksanaan hak kolektif ini 
sesuai dengan budaya dan hukum adat mereka. Hal ini memerlukan proses konsultasi internal 
yang kuat, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kelompok masyarakat hukum adat 
tertentu, solidaritas yang kuat di antara masyarakat hukum adat, dan komitmen terhadap 
prinsip kesejahteraan kolektif, bukan keuntungan individu, oknum atau pribadi. Ingat bahwa di 
mana keuntungan individu diprioritaskan, maka itu akan mempermudakan perusahaan dan 
pemerintah untuk menipu, memanipulasi, meng-adudomba dan akhirnya menyebabkan konflik 
di antara kita. 
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“Tangisan ibu pertiwi adalah tangisan 

kaum miskin masyarakat hukum adat” 
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Pelatihan 

 

 

 

 

1. Catatlah 3 sifat atau ciri-ciri khusus masyarakat hukum adat yang diakui secara 
internasional 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Menurut Anda, apa artinya ‘hak kolektif’ atau ‘hak komunalnya’ masyarakat hukum adat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Aja saja perundang-undangan Indonesia yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Apa artinya dan fungsinya hukum internasional? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Apa artinya ‘hak atas persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan’ (atau 
FPIC) masyarakat hukum adat dalam Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum 
Adat Tahun 2007? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Apa saja kelemahan sistem hukum internasional? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Apa saja kelemahan sistem hukum nasional? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Apa artinya FPIC sebagai ‘hak komunal’ atau ‘hak kolektif’? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Apa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan apa tujuannya? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Menurut Anda, apa artinya ‘masyarakat hukum adat’? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Perkebunan kelapa sawit 

  
Lokasi perkebunan sawit grup besar Wilmar di Indonesia dan Malaysia 

 
Tandan buah segar kepala sawit yang matang 

III. P
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IT 
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Tujuan perusahaan kelapa sawit 

 Tahap-tahap perizinan perusahaan kelapa sawit 

 Pertanggungjawaban perusahaan kelapa sawit terhadap 

masyarakat hukum adat 

Tujuan si perusahaan 
sawit itu apa saja? 

Kenapa perusahaan 
gampang menipu kitorang 
masyarakat hukum adat? 

 
 

 

Sebagai badan bisnis, objek utama perusahaan 
kelapa sawit adalah untuk keuntungan ekonomi 

dan kekayaan diri dari pembukaan lahan untuk 
menanam kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit 

untuk membuat minyak sawit di pabrik-pabrik, dan 
penjualan minyak sawit kepada pembeli nasional dan 

internasional.  

Perusahaan selalu akan mengedepankan uang, soal ekonomi/keuangan dan keuntungan 
mereka sendiri, apapun dampak buruk kepada pihak lain. Perusahaan ingin mendapat 
keuntungan keuangan secepat mungkin, dengan ongkos semakin rendah. Mereka selalu akan 
mencari tanah dengan harga paling murah, dan tenaga kerja yang akan digajikan dengan gaji 
yang paling murah juga. Seringkali, tujuan dan prioritasnya perusahaan ini tidak sejalan dengan 
aspirasi dan hak-hak masyarakat hukum adat, dan untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan 
sering menipu masyarakat hukum adat, membatasi informasi yang diberikan kepada mereka, 
menekan masyarakat hukum adat dengan segala bentuk intimidasi secara langsong atau tidak 
langsong, yang mengakibatkan pelanggaran HAM, pemiskinan dan potensi konflik yang semakin 
tinggi. 

Hak-hak kita sebagai masyarakat hukum adat 
dilindungi oleh hukum nasional dan 
internasional, tetapi kita harus ingat bahwa 
selalu ada terjadi 
ketidakseimbangan kekuasaan 
antara pemerintah, perusahaan dan 
kitorang masyarakat hukum adat, dimana kewenangan 
perusahaan dan pemerintah lebih kuat, dan dimana pemerintah akan berpihak kepada 
perusahaan daripada kita. Alasannya adalah bahwa perusahaan mempunyai uang, kewenangan 
dan pengaruh keuangan, komersial dan politik yang kuat. Namun, kitorang masyarakat hukum 
adat juga punya hak dan aset (seperti tanah dan sumber daya alam) yang harus dihormati oleh 
pemerintah dan perusahaan. Ini termasuk hak tanah adat kita, yang tidak boleh dirampas dari 
kita oleh perusahaan atau pemerintah tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan kitorang masyarakat hukum adat. Keputusan untuk menyerahkan atau 
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Apa pertanggungjawaban 
perusahaan sawit kepada kitorang 

masyarakat hukum adat? 

 

Apa tahap-tahap 
proses perizinan 

perusahaan sawit? 

 

mempertahankan tanah kita adalah hak kita sebagai masyarakat hukum adat, bukan haknya 
pemerintah atau perusahaan. 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) adalah suatu konsep bahwa 
organisasi, khususnya (namun 

bukan hanya) perusahaan 
adalah memiliki suatu 

tanggung jawab terhadap konsumen, 
karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional 
perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan“, di mana ada 
argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan 
keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden 
melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun 
untuk jangka panjang. Berarti, program CSR tidak diperbolehkan untuk mengakhibatkan 
pelanggaran hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam bentuk apapun, dan hak-hak 
masyarakat hukum adat tidak boleh diganti atau dilehmakan lewat perjanjian dan/atau 
pelaksanaan CSR. 

Perusahaan perkebunan sawit terikat pada 
sejumlah peraturan perundang-undangan, 

mulai dari undang-undang sampai peraturan 
setingkat menteri. Mereka juga diatur oleh 

berbagai kementerian dan lembaga negara antara 
lain Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Secara umum, aturan-aturan hukum tersebut 
mengatur dokumen hukum misalnya perizinan dan hak atas tanah yang wajib dimiliki oleh 
perusahaan perkebunan jika ingin berusaha di Indonesia.  

Perusahaan perkebunan wajib memiliki izin-izin berikut sebelum memulai membuka lahan dan 
melakukan penanaman: Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM), Izin Lokasi, Izin Usaha 
Perkebunan (IUP) dan Izin Gangguan (IG). Terkait hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib 
memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Sementara terkait dengan 
dokumen hukum, perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumen-dokumen berikut: Analisis 
Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Unit Pemantauan 
Lingkungan (UPL), surat persetujuan AMDAL/UKL-UPL, dan dokumen-dokumen lain yang 
menjadi syarat untuk mendapatkan izin-izin maupun hak atas tanah. Perusahaan sawit tidak 
berhak untuk membongkar atau membersihkan lahan sebelum mendapat izin HGU. Perusahaan 
juga wajib menyesuaikan operasinya dengan tahap perizinan tersebut. Kalau tidak maka 
perusahaan itu sedang beroperasi secara tidak sah, dan bisa digugat. Maka penting untuk 
kitorang masyarakat hukum adat memahami apa saja izin-izin yang ada, apa fungsinya, dan apa 
syaratnya. 
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Apa Izin Lokasi itu? 

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada 
perusahaan untuk memperoleh tanah yang 

diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 
juga berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan 

untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan 
usaha penanaman modalnya. Tata cara memperoleh izin 

lokasi telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir 
adalah melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (Permenag/Ka.BPN) Nomor 2 
Tahun 1999 tentang Izin lokasi. Tata cara memperoleh Izin Lokasi harus memenuhi syarat 
berikut: 

Syarat Pengajuan  - Surat persetujuan penanaman modal  

- Sesuai dengan tata ruang wilayah 

- Tidak melebihi luas izin lokasi sesuai ketentuan, misalnya 
untuk kebun kelapa sawit dalam 1 provinsi tidak boleh lebih 
dari 20.000 Ha, dan secara nasional tidak boleh lebih dari 
100.000 Ha.(pihak pemegang izin harus memiliki surat 
penyataan yang menyatakan luasan tanah yang sudah dimiliki 
oleh perusahaan) (untuk Papua sendiri, luas izin lokasi bisa 
sampai 200,000 ha) 

- Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). 

Proses persiapan - Pertimbangan teknis tata guna tanah 

- Rapat Koordinasi antar Instansi disertai konsulasi dengan 
masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal Izin Lokasi 

- Konsultasi dengan masyarakat meliputi: penyebaran informasi 
tentang penanaman modal, dan penjelasan rencana 
penanaman modal dan solusi bila ada masalah, pengumpulan 
informasi data sosial dan lingkungan dari masyarakat terkait, 
dan usulan dari masyarakat mengenai bentuk alternatif dan 
besarnya ganti rugi dalam pelaksanaan Izin Lokasi. 

Penerbit Izin  - Disiapkan oleh BPN, ditandatangani oleh Bupati 

Penerima Izin  - Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia 

- Perusahaan Perorangan WNI 

Masa Berlaku  - Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha = 1 (satu) tahun 

- Izin Lokasi seluas lebih dar 25 Ha s/d 50 Ha = 2 (dua) tahun 

- Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha = 3 (tiga) tahun 

- Izin Lokasi dapat diperpanjang masa berlakunya selama 1 
(satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 
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Apa Izin Usaha 
Perkebunan (IUP) itu? 

lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. 

Fungsi  - Sebagai dasar memperoleh tanah yang diperlukan dalam 
rangka penanaman midal yang berlaku pula sebagai izin 
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut 
guna keperluan usaha penanaman modalnya 

Sifat - Wajib dimiliki perusahaan 

Kewajiban Pemegang Izin 
Lokasi  

- Wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah 
yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi 
aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan 
menjaga serta melindungi kepentingan umum 

- Berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) 
bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan 
tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan 
penggunaan tanah tersebut. 

 

Izin Usaha Perkebunan (IUP) diatur dalam 
keputusan menteri yang telah beberapa kali 

mengalami perubahan sesuai konteks saat 
perubahan dilakukan. Izin IUP berdasarkan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan 

Usaha Perkebunan.  Berdasarkan peraturan ini syarat untuk memperoleh IUP-Budidaya adalah 
dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang 
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:  

 Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;  

 Nomor Pokok Wajib Pajak;  

 Surat keterangan domisili;  

 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari 
Bupati/Walikota (untuk IUP-Budidaya yang diterbitkan oleh gubernur);  

 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari 
gubernur (untuk IUP-Budidaya yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota);  

 Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 
100.000 atau 1 : 50.000;  

 Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari instansi Kehutanan (apabila calon lokasi 
adalah kawasan hutan);  

 Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan;  
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Apa Analisis Dampak 
Lingkungan (AMDAL) 

itu? 

 Hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPl) sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;  

 Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan 
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 

 Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan 
pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran: 

 Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang 
dilengkapi dengan rencana kerjanya; 

 Pernyataan kesediaan untuk membentuk kemitraan (skema inti-plasma, di mana tanah 
plasma itu wajib di dalam wilayah HGU, bukan diluar wilayah HGU) 

 

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah 
kajian mengenai dampak besar dan penting 
pembangunan yang direncanakan untuk 
keperluan pengambilan keputusan tentang 
apakah dan di bawah kondisi apa aktivitas usaha yang 
direncanakan dapat dialnjutkan. Dokumen AMDAL 
terdiri dari: 

 Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) 

 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 

 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 

 Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 

Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan perkebunan harus membuat atau mendapatkan surat-
surat dan dokumen-dokumen sebagai berikut: 

 Surat penyampaian kerangka acuan AMDAL oleh pemrakarsa kepada Komisi Analisis 
Dampak Lingkungan; 

 Surat penyampaian Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang diajukan pemrakarsa kepada instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab; 

 Bukti Penerimaan Dokumen dari instansi yang bertanggung jawab; 

 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL); 

 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); 

 Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); 

 Surat Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap Analisis Dampak 
Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. 
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Apa Hak Guna Usaha 
(HGU) itu? 

 

Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Bagian 
IV. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan 
lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.  

PP No. 40 Tahun 1996 ini menetapkan bahwa yang bisa mendapatkan Hak Guna Usaha adalah 
Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah 
negara. Jika tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang 
merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah 
yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Hak Guna Usaha atas 
tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku hanya dapat 
dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika di atas tanah yang akan 
diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang 
keberadaannya sah menurut hukum, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti 
kerugian sebelum HGU dikeluarkan. 

Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. Sesudah jangka waktu Hak 
Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan 
pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Hak Guna Usaha dapat diperpanjang 
atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat: 

 Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan 
pemberian hak tersebut; 

 Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan 

 Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.  

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya harus 
diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha 
tersebut. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada 
Kantor Pertanahan. 

Hak Guna Usaha diberikan dengan surat keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk. Pemberian Hak Guna Usaha wajib didaftar dalam Buku Tanah pada Kantor 
Pertanahan. Sebagai tanda bukti penerimaan Hak Guna Usaha, pihak penerima akan diberikan 
sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Negara No. 3 Tahun 1999, wewenang pemberian HGU berada pada instansi yang 
berbeda,  tergantung luasan HGU terkait. BPN Pusat untuk luas tanah lebih dari 200 Ha dan 
Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk luas sampai dengan 200 Ha.  
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Catatan penting 

Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha diterima, Kepala Kantor Wilayah akan 
mengeluarkan surat keputusan pemberian HGU lewat prosedur berikut: 

 Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, jika dokumen-dokumen 
tersebut belum lengkap, maka kepala Kantor Wilayah memberitahu pihak pemohon 
untuk melengkapinya; 

 Mencatat permohonan pada formulir isian; 

 Memberitahu pihak pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk 
menyelesaikan permohonan (yang dilengkapi dengan rinciannya) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang 
diperlukan; 

 Memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk 
melakukan pemeriksaan tanah; 

 Dalam hal tanah yang dimohon belum dipetakan (belum ada Peta Bidang Tanahnya), 
Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran dan 
Pendaftaran Tanah untuk menyiapkan surat ukur dan melakukan pengukuran secara 
kadasteral; 

 Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan kepada Kepala 
Kantor Wilayah, maka setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah 
akan diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon atau 
keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya; 

 Sedangkan dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada 
Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan 
tersebut kepada Menteri Kepala Badan Pertanahan Pusat disertai pendapat dan 
pertimbangannya. 

 

 Hukum Indonesia mengakui masyarakat hukum 
adat sebagai pemilik tanah adat. 
Keputusan MK Nomor 35 juga 
menegaskan bahwa hutan adat bukan 

hutan negara. Namun, jika kita 
menyerahkan tanah kita kepada pihak perusahaan, dengan perjanjian tertulis, maka 
kita harus memahami dengan jelas bahwa tanah adat kita akan menjadi tanah negara (dengan 
status hukum sebagai tanah negara) yang digunakan oleh perusahaan kelapa sawit untuk 
tujuan bisnis dengan izin HGU. Setelah penyerahan tanah, tanah kita tidak akan kembali kepada 
kitorang masyarakat hukum adat dan pemilik.  Tanah itu akan tetap berstatus hukum sebagai 
tanah negara, dan negara berhak untuk yang memutuskan apa yang akan dilakukan dengan 
tanah itu setelah masa HGU perusahaan berakhir (biasanya 30 sampai 35 tahun).  
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Itu berarti bahwa jika kita menyerahkan tanah kita, kita sedang menjual tanah kita, dan bukan 
menyewakan tanah kita kepada pihak perusahaan, dan kita tidak pernah akan mendapatkan 
tanah ini kembali. Tidak ada estilah ‘pinjam pakai’ kalau kita menyerahkan tanah kita kepada 
pihak perusahaan. Oleh karena itu sangat penting kita berpikir dan berdiskusi sepenuhnya 
sebagai komunitas sebelum menyerahkan tanah kita, karena itu berarti bahwa kita kehilangan 
semua hak atas tanah itu dan sumber daya alam yang ada di tanah itu, dan anak-anak dan cucu-
cucu kita tidak pernah akan bisa punya hak apapun atas tanah itu lagi. Ini adalah keputusan 
yang sangat penting dengan konsekuensi penting dalam jangka panjang atas mata 
pencahariani, budaya, kesejahteraan, keamanan pangan dan masa depan kita sebagai 
masyarakat hukum adat – pikirkanlah dengan baik dan cermat sebelum menandatangani 
perjanjian apapun! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izin Usaha Perkebunan (IUP) 

INVESTOR Permohonan kepada Bupati atau Gubernur 

Izin Lokasi 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Izin Hak Guna Usaha (HGU) 

OPERASIONAL 

Kementerian Kehutanan 

Pelepasan hutan 

Ingatlah tahap proses 
perizinan perkebunan 

sawit dengan gambar ini.  
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“Tanah adat memiliki hubungan kekerabatan, mitos, 

totem dan sejarah moyang secara utuh dan 

berkesinambungan” 
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Pelatihan 
 

 
 

 
 

1. Tulislah tahap-tahap dalam proses perizinan perusahaan sawit, mulai dari Izin Lokasi 
sampai dengan Izin Hak Guna Usaha. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Menurut hukum Indonesia, apakah perkebunan sawit boleh dibangun di atas tanah atau 
hutan adat? Kalau kita menyerahkan tanah kita kepada perusahaan sawit, apakah tanah 
kita akan dikembalikan setelah HGU berakhir? Kenapa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Apa tujuan AMDAL? Apakah masyarakat bisa dilibatkan dalam proses AMDAL, dan 
diberikan salinan dokumen AMDAL tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Apakah perusahaan sawit boleh mulai membersihkan lahan sebelum mendapat Izin HGU? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Apakah ada estilah ‘pinjam pakai’ atau ‘sewa tanah’ dalam perjanjian penyerahan tanah 
kepada pihak perusahaan? Kenapa tidak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Apa Izin Lokasi itu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Apa Izin Usaha Perkebunan (IUP) itu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Jangka waktu Hak Guna Usaha (itu) sampai berapa tahun? Kalau diperpanjang, jangka 
waktu HGU itu bisa sampai berapa tahun? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Sesuai dengan hukum Indonesia, lahan plasma itu seharusnya didalam atau diluar HGU? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Apakah ada estilah ‘pinjam pakai’ atau ‘sewa tanah’ dalam perjanjian penyerahan tanah 
kepada pihak perusahaan? Kenapa tidak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Surat penyerahan lahan 

 
Pencemaran air sebab perkebunan sawit dan pabrik sawit 

 
Peta HGU perusahaan kelapa sawit 

IV
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H
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P
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Hak masyarakat hukum adat atas persetujuan yang bebas, 

didahulukan dan diinformasikan (atau FPIC) 

 Informasi inti yang harus disampaikan oleh pihak 

perusahaan kepada masyarakat hukum adat 

 Proses atau metode yang harus dijalankan oleh para pihak  

Apa artinya hak masyarakat hukum 
adat atas ‘keputusan bebas, 

didahulukan dan diinformasikan’ 
(atau FPIC)? 

 

 

Keputusan bebas, 
didahulukan, dan 

diinformasikan muncul 
sebagai prinsip hukum 

internasional yang berasal dari 
kumpulan hak-hak masyarakat hukum adat 

untuk menentukan nasib sendiri serta hak-hak yang terkait dengan lahan, 
wilayah, dan kekayaan mereka. Keputusan bebas, didahulukan, dan diinformasikan merupakan 
kumpulan hak-hak masyarakat hukum adat untuk membuat keputusan melalui perwakilan dan 
lembaga adat atau lembaga lain yang secara bebas mereka pilih sendiri, dan untuk memberikan 
atau tidak memberikan keputusan sebelum persetujuan dari pemerintah, industri, atau pihak 
lain atas proyek-proyek yang dapat mempengaruhi lahan, wilayah, dan sumber daya yang 
mereka miliki, tempati atau gunakan  secara adat. 

Free (bebas): mengimplikasikan tidak adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi 
 
Prior (mendahului): mengimplikasikan bahwa persetujuan diambil secara cukup sebelum 
adanya pengesahan atau awal aktifitas dan berkaitan dengan persyaratan waktu yang 
diperlukan untuk proses konsultasi/consensus adat  
 
Informed (diinformasikan): mengimplikasikan bahwa informasi diberikan yang mencakup 
(setidaknya) aspek-aspek berikut:  
• Sifat, skala/ukuran, kecepatan implementasi, durasi, reversibilitas dan cakupan proyek yang 
direncanakan 
• Alasan atau tujuan proyek 
• Lokasi daerah yang akan terkena dampak 
• Sebuah kajian awal terhadap dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang mungkin 
dihasilkan, termasuk potensi risiko dan manfaat, 
• Personil yang mungkin terlibat dalam implementasi proyek 
• Prosedur yang mungkin diperlukan proyek 
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Tapi kenapa perusahaan 
gampang menipu kitorang 
masyarakat hukum adat? 

 
Consent (persetujuan): konsultasi dan partisipasi adalah elemen-elemen kunci dari sebuah 
proses pengambilan persetujuan. Persetujuan haruslah dilakukan dengan niat baik. Para pihak 
yang terlibat harus membangun dialog yang memungkinkan mereka dapat mengidentifikasi 
solusi yang tepat dan dapat dikerjakan dalam kondisi hormat-menghormati, dan partisipasi 
yang penuh dan setara, dengan waktu yang cukup untuk mencapai keputusan. Proses ini 
mungkin mencakup opsi tidak memberikan persetujuan. Masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal harus mampu berpartisipasi lewat perwakilan dan institusi adat atau institusi 
lainnya yang mereka pilih sendiri. Partisipasi perempuan, kau muda dan anak-anak lebih disukai 
jika memungkinkan. 

Meskipun demikian, komunitas lokal diberi 
informasi yang tidak memadai terkait 
dampak sosial dan lingkungan dari 
pembangunan kelapa sawit 
terhadap sumber penghidupan 
mereka dan akses mereka di masa 
depan serta pemanfaatan tanah dan sumber- sumber daya yang 
terkandung di atasnya. Contohnya: 

 Dalam banyak kasus, komunitas lokal tidak mendapat informasi bahwa mereka 
sebelumnya memiliki hak atas informasi. Banyak masyarakat tidak mendapat informasi 
bahwa dengan melepas tanah-tanah mereka untuk pembangunan kelapa sawit, mereka 
akan melemahkan atau kehilangan hak-hak atas tanah mereka di masa depan. 

 Komunitas lokal tidak mendapat informasi hukum yang memadai tentang hak-hak mereka 
menurut undang-undang provinsi, undang-undang nasional dan khususnya undang-
undang internasional. 

 Ada sedikit kesadaran akan relevansi instrumen-instrumen HAM internasional dengan 
operasi dan kewajiban sektor swasta dan Negara terkait masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal, khususnya dalam hubungannya dengan hak-hak atas tanah.  

 Partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk komunitas lokal terhambat 
kurangnya informasi yang memadai yang disampaikan sebelum (yaitu, ‘prior’) 
pembangunan dilaksanakan di tanah mereka. Perusahaan dan pemerintah, dalam 
beberapa studi, mengklaim bahwa penghormatan terhadap hak atas FPIC belum dapat 
dilaksanakan sebelum luas netto lahan diidentifikasi dan kesepakatan konsesi awal (dan 
kadang) akhir dicapai. Hal ini menempatkan komunitas lokal pada kerugian yang besar 
jika tanah-tanah mereka dilelang atau diberi lisensi tanpa persetujuan mereka karena 
kekuatan mereka dalam negosiasi-negosiasi selanjutnya akan semakin lemah. Pemerintah 
sering kali menyepakati alokasi lahan untuk perkebunan tanpa berkonsultasi dulu dengan 
masyarakat.  

 Bahkan meskipun catatan permintaan-permintaan dari tanggapan masyarakat dan 
perusahaan atau pemerintah disimpan oleh perusahaan, informasi-informasi ini tidak 
dibagikan secara rutin kepada komunitas lokal yang terlibat. Saat dokumen pengelolaan 
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dibuka untuk umum, proses untuk mendapatkan atau melihatnya mungkin panjang dan 
rumit, terutama bila komunitas lokal tidak diberi informasi siapa dalam perusahaan yang 
harus menangani permintaan mereka. Dalam beberapa kasus, staf perusahaan 
tampaknya secara sengaja menahan informasi tersebut. 

 Dalam banyak kasus, hak atas FPIC dipahami perusahaan sama saja artinya dengan 
‘sosialisasi’ atau konsultasi, yang sering kali hanya sebatas pihak perusahaan 
memberitahukan masyarakat akan pembangunan yang akan berlansung di atas tanah 
mereka dan bukannya berupaya mendapatkan persetujuan mereka atas pembangunan 
ini.  

 Karena masyarakat cenderung tidak mengetahui hak atas FPIC mereka, mereka enggan 
dan/atau tidak mampu mempertahankan hak mereka untuk tidak memberikan 
persetujuan. 

 Dalam banyak kasus, informasi yang disampaikan kepada komunitas lokal hanya sebagian 
dan bias, dengan janji-janji manfaat dan keuntungan yang mengesampingkan aspek-aspek 
dan risiko-risiko negatif yang mungkin terjadi bagi sumber penghidupan, lingkungan dan 
hak-hak atas tanah komunitas lokal. 

 Bila dilakukan pun, konsultasi cenderung hanya dilakukan satu kali dan bukannya proses 
dialog, diskusi dan negosiasi berulang, yang berarti bahwa masyarakat tidak diberi waktu 
yang cukup untuk menerima, mempertimbangkan dan membuat keputusan secara 
kolektif atas operasi perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan sama sekali tidak 
melakukan konsultasi.  

 Masyarakat jarang diberi informasi tentang hak mereka untuk memilih perwakilan yang 
mereka inginkan, dengan perusahaan cenderung bekerja secara eksklusif lewat 
administrasi pemerintah lokal atau pemimpin yang ditunjuk pemerintah. Akibatnya, pada 
akhirnya perusahaan dapat berpihak pada ‘perwakilan’ masyarakat yang mereka lihat 
mendukung kepentingan mereka.  

 Partisipasi individu-individu tertentu dalam kegiatan konsultasi (misalnya kepala desa) 
sering kali ditafsirkan perusahaan dan pemerintah sebagai persetujuan dari seluruh 
masyarakat. Hal ini khususnya menjadi isu di mana korupsi merajalela. Hal ini sering kali 
berujung pada konflik dengan masyarakat mengenai keputusan yang dibuat tanpa 
sepengetahuan mereka oleh pejabat atau perwakilan setempat, yang mungkin dipilih oleh 
perusahaan tanpa konsultasi internal dan berbagi informasi. Bujukan dapat mengambil 
berbagai bentuk, termasuk upaya perusahaan untuk mendapatkan hak atas tanah bagi 
kelompok-kelompok atau individu-individu yang bersedia menyetujui perkebunan. 

 Bila ada beberapa kelompok masyarakat dalam wilayah konsesi, kasus satu kelompok 
sering kali digeneralisir untuk seluruh kelompok yang ada di wilayah konsesi tersebut, 
tanpa memandang perbedaan dalam penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, suku dan 
sejarah hunian di tanah tersebut. 

 Beberapa komunitas lokal melaporkan telah mengalami intimidasi dan tekanan dari 
perusahaan dan pihak berwajib yang disewa perusahaan serta dari lembaga pemerintah, 
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untuk menerima persyaratan-persyaratan perusahan, dan mereka enggan menyuarakan 
pandangan mreka karena takut akan pembalasan. Dalam beberapa kasus, hal ini berujung 
pada penangkapan dan penahanan anggota masyarakat secara illegal oleh pihak berwajib.  

 Selain itu, perusahaan kadang kala member kuasa kepada staf sekuritinya untuk 
menangkap, menghentikan dan mencari serta menahan komunitas lokal, tanpa 
pemeriksaan atau pengawasan atau monitoring yang memadai. Kuasa ini seharusnya 
hanya dimiliki oleh kepolisian, bukan staf sekuriti swasta. Risiko pelecehan terhadap hak-
hak sipil dalam kondisi tersebut amat serius.  

 Dokumentasi yang memadai dan komprehensif mengenai sejarah dan praktik 
kontemporer penguasaan tanah secara tradisional secara umum masih kurang. Bila 
adapun, komunitas lokal tidak cukup diajak konsultasi atau hanya masyarakat tertentu 
yang diajak konsultasi, yang menyebabkan terjadinya pertentangan antar masyarakat atas 
pemanfaatan dan kepemilikan tanah.  

 Batas-batas konsesi menurut hukum dan batas-batas tanah adat tidak jelas tertera dalam 
peta, tidak dikembangkan atau dipetakan dengan partisipasi komunitas lokal itu sendiri, 
atau tidak dijelaskan kepada masyarakat, menyebabkan kebingungan atas luasan dan 
tumpang tindih dari tanah-tanah ini serta hak-hak di atasnya. 

 Sering kali, masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang konsesi mana yang 
tumpang tindih dengan tanah mereka, khususnya bila ada beberapa konsesi di wilayah 
yang sama (termasuk anak perusahaan dari perusahaan yang sama), dan karenanya 
merasa bingung siapa yang harus mereka datangi untuk mengadu atau menyampaikan 
keluhan.  

 Masih terus terjadi kurangnya penghormatan terhadap landasan komunal akan hak-hak di 
antara banyak komunitas lokal, dan kecenderungan perusahaan dan pemerintah untuk 
secara permanen mengindividualisasikan tanah, dengan cara yang bertentangan dengan 
penguasaan adat dan yang mendorong ketegangan antar individu. 

 Pemetaan partisipatif terhadap tanah-tanah adat dan tanah-tanah sengketa sering kali 
tidak memadai. Bila dilakukan pun, pemetaan cenderung untuk melibatkan individu-
individu tertentu bukannya masyarakat secara luas, dan tidak melibatkan seluruh desa di 
dalam wilayah konsesi. Peta-peta umumnya disimpan perusahaan dan tidak dibagikan 
kepada masyarakat, dan bahkan saat peta-peta ini dibuat secara partisipatif pun, 
kepemilikan peta-peta ini oleh masyarakat itu sendiri jarang sekali diakui.  

 Konflik tanah dalam berbagai tingkatan terjadi di seluruh daerah penelitian. Meskipun 
perusahaan-perusahaan tertentu telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk 
menyelesaikan konflik-konflik ini, fokus mereka yang lebih dititikberatkan pada 
pembentukan proses resolusi konflik, dan bukan pada hasil dari proses ini, sering kali 
ditanggapi dengan kemarahan oleh komunitas lokal.  

 Proses pemberian kompensasi atas hilangnya lahan cenderung berlarut-larut dan 
dilakukan berdasarkan individu, bukan berdasarkan FPIC dari masyarakat yang lebih luas, 
yang menimbulkan pertentangan antar masyarakat di mana tanah dimiliki secara kolektif.  
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Apa tujuan sosialisasi, dan 
kenapa beda dengan 

negosiasi? 

 Kurangnya identifikasi sebelumnya atas pemanfaatan tanah menimbulkan kasus-kasus 
oportunisme dan manipulasi klaim tanah oleh sebagian anggota masyarakat atau pihak 
luar, menyebabkan kompensasi diberikan kepada pihak yang salah. Dalam kasus-kasus 
lainnya, kompensasi dibayarkan kepada perwakilan desa yang kemudian tidak mampu 
membagikannya kepada anggota masyarakat.   

 Di mana kompensasi dibayarkan, pembayaran adalah untuk lahan yang hilang namun 
tidak termasuk tanaman dan/atau bangunan/struktur yang ada di atasnya atau manfaat 
ekonomi yang sebenarnya dapat diraih dari tanaman dan bangunan/struktur yang hilang 
tersebut. Selain itu, pengaturan kompensasi jarang dinegosiasikan bersama masyarakat 
sebelum investasi atau operasi dilakukan.  

 Beberapa perusahaan didapati telah menanami seluruh wilayah konsesinya, tidak 
meninggalkan atau nyaris tidak meninggalkan lahan untuk digunakan komunitas lokal 
untuk subsistensi mereka. Dalam beberapa kasus, jalan air dan jalan ditutup tanpa 
persetujuan masyarakat, dan membatasi akses dan mobilitas mereka.  

 Beberapa komunitas menghadapi ancaman ketidakamanan pangan dan air akibat 
hilangnya akses ke lahan dan hilangnya lahan basah akibat pengalihan, pemblokiran atau 
pembendungan sungai dan pengeringan rawa. 

 Manfaat dari kelapa sawit terkait pembangunan setempat (lapangan kerja, infrastruktur 
sosial, pasokan air dan fasilitas pendidikan) sering kali dijanjikan oleh perusahaan, namun 
garis waktu dan periode implementasinya sering kali tidak dijelaskan atau janji-janji 
tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak ada struktur pemantauan 
independen untuk menjamin implementasi yang layak dan tepat waktu.  

 Banyak komunitas merasa marah atas fakta bahwa perusahaan, meskipun telah berjanji 
untuk memberi lapangan kerja, tidak mendahulukan mereka dalam pelatihan dan/atau 
perekrutan menjadi pegawai perkebunan; pihak perusahaan lebih suka mendatangkan 
pekerja dari luar desa, yang, menurut perusahaan, lebih berkualitas dan berpengalaman. 

Tujuannya sosialisasi adalah untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang proyek yang ingin dijalankan oleh 
pihak perusahaan dan dampak positif maupun 
negative proyek tersebut, termasuk konteks 

hukum proyek itu. Tujuan sosialisasi juga harus 
merupakan proses dua-arah, dalam arti, bukan cuman 

perusahaan yang menyampaikan informasi, tetapi juga masyarakat hukum 
adat yang menyampaikan informasi dan bertanya tentang proyek yang mau dijalankan.  

Karena itu, masyarakat hukum adat harus bersifat pro-aktif dalam proses sosialisasi, supaya 
jangan sampai informasi yang disampaikan oleh perusahaan tidak benar dan tidak lengkap. 
Namun demikian, masyarakat hukum adat juga berhak untuk menolak proses sosialisasi dari 
awal, kalau memang tidak ada keinginan untuk hadir dan masyarakat tidak tertarik dengan 
sawit. Hal itu sesuai dengan hak masyarakat hukum adat atas kebebasan yang sudah diakui 
dalam hukum nasional and internasional. 
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Apa saja informasi yang harus 
disampaikan oleh pihak perusahaan 

dalam proses sosialisasi? 

Sosialisasi beda dengan negosiasi dalam arti bahwa negosiasi hanya bisa terjadi setelah 
sosialisasi sudah selesai dan hanya jika masyarakat hukum adat memang ingin menyerahkan 
tanah kepada pihak perusahaan untuk membangun perkebun sawit. Proses sosialisasi tidak 
bertujuan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat, tapi bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat yang bisa dipelajari oleh masyarakat untuk memutuskan apakah 
mereka ingin masuk dalam tahap negosiasi. Kalau tidak, maka tahap negosiasi tidak perlu dan 
tidak boleh dijalankan.  

Kalau kita masuk dalam proses negosiasi, itu berarti bahwa kita sudah memahami proyek sawit 
secara detil dan keseluruhan, termasuk dampak negative dan konsekuensi hukum proyek 
tersebut terhadap hak tanah kita. Kalau kita merasa proses sosialisasi belum puas, atau kalau 
kita memutuskan untuk tidak menyerahkan tanah, maka perusahaan tidak boleh memaksa kita 
menjalankan proses negosiasi. Karena itu, sangat penting sekali membedakan proses sosialisasi 
dengan proses negosiasi, dan memastikan bahwa keterlibatan kita dalam proses sosialisasi 
tidak diartikan atau dimanipulasikan oleh pihak perusahaan sebagai bukti persetujuan kita atas 
proyek sawit mereka.  

Dengan demikian, kitorang masyarakat hukum adat tetap berhak untuk menolak proyek sawit 
setelah proses negosiasi selesai, kalau kita merasa bahwa negosiasi tidak berhasil, tidak 
menghormati hak kita, tapi akan mengakibtkan pelanggaran atau pengabaian hak kita. Berarti, 
keterlibatan kita dalam proses negosiasi tidak boleh diartikan sebagai bukti bahwa kita sudah 
setuju dengan keberadaan dan proyeknya perusahaan sawit.  

Informasi minimal yang harus 
perusahaan menyampaikan kepada 
masyarakat hukum adat dalam 
proses sosialisasi adalah 
sebagai berikut: 

 Nama perusahaan (grup dan anak 
perusahaan), sejarah dan track record operasional; 

 Struktur dan hirarki perusahaan (grup dan anak perusahaan) tersebut; 

 Alamat kantor pusat dan cabang; 

 Jumlah, nama dan kontak perwakilan, manager dan jabatan perusahaan; 

 Tujuan proyek perusahaan; 

 Nama-nama investor utama di perusahaan (termasuk bank nasional dan lembaga 
keuangan internasional); 

 Kebijakan FPIC yang sudah dibuat oleh perusahaan; 

 Komitment atas standar sukarela untuk sawit yang berkelanjutan yang berlaku 
(contohnya, Roundtable on Sustainable Palm Oil, atau RSPO) dan kewajiban perusahaan 
yang terkait; 
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 Standar atau komitmen sesuai dengan syarat lembaga pembiayaan internasional yang 
berlaku; 

 Sifat, skala, tujuan, lokasi, jangka waktu dan reversibilitas proyek yang diusulkan; 

 Jenis izin yang sudah diterima dan jenis izin yang masih sedang diproses;  

 Temuan dan rekomendasi dari penilaian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL) 

 Penilaian yang objektif dan seimbang tentang dampak positif maupun negatif dalam 
jangka waktu dekat, menengah dan panjang dari proyek sawit, termasuk dampak 
lingkungan dan sosial; 

 Potensi resiko maupun manfaat dari proyek yang diusulkan untuk pihak yang terkena 
dampak; 

 Mekanisme yang sudah ada atau direncanakan untuk menyelesaikan dan menanggulangi 
perselisihan; 

 Mekanisme partisipatif  untuk monitoring, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan proyek dan 
perjanjian yang sudah ada atau yang direncanakan; 

 Kesempatan kerja yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk syarat kerja dan 
kondisi, manfaat dan persyaratan, jumlah posisi dan jenis pekerjaan yang ditawarkan, dan 
apakah pekerjaan itu akan diberikan kepada masyarakat lokal atau dari luar; 

 Bentuk kompensasi dan langkah-langkah mitigasi yang akan dijalankan untuk melindungi 
mata pencaharian dan lingkungan hidup masyarakat hukum adat; 

 Bagaimana ketersediaan pangan dan air masyarakat setempat akan diamankan; 

 Skema inti-plasma yang akan ditawarkan kepada masyarakat hukum adat, termasuk 
syarat keuangan, ongkos, manfaat, posisi lahan plasma, waktu berlaku sistem plasma 
(kapan mulai dan kapan selesai), pelatihan yang akan dibuat untuk masyarakat yang ingin 
masuk dalam skema plasma. 
 

Kalau pihak perusahaan tidak memberi keterangan yang cukup tentang hal-hal di atas, maka 
kitorang masyarakat hukum adat berhak untuk meminta informasi lebih lanjut, termasuk bukti-
bukti tertulis yang terkait. Masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi juga bisa berbagi 
keterangan tentang berbagai hal, seperti berikut: 

 Sistem hak tanah adat dan penggunaan sumber daya alam; 

 Sistem hukum adat yang berlaku; 

 Nilai budaya, adat, sejarah, totem, mitos dan identitas dari tanah adat dan sumber daya 
alam; 

 Tempat atau wilayah sakral dalam wilayah adat yang wajib dilindungi, dan cara 
melestarikannya, tanpa membatasi akses masyarakat hukum adat atas tempat-tempat ini; 
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Apa proses atau metode 
sosialisasi yang harus 
dijalankan oleh pihak 

perusahaan supaya hak-
hak kita tidak dilanggar? 

 Mata pencaharian dan bentuk ketergantungan masyarakat hukum adat pada tanah dan 
alam yang harus diperhatikan dan dihormati, termasuk ketersediaan makanan, air bersih 
dan sumber daya alam yang lain; 

 Pengalaman masyarakat hukum adat sendiri atau yang lain sebelumnya dengan sektor 
swasta (sawit atau yang lain) dan masalah yang pernah terjadi; 

 Mekanisme musyawarah adat dan pengambilan keputusan secara kolektif/komunal;  

 Kekhawatiran yang disebabkan oleh proyek; 

 Tuntutan tentang bentuk, jumlah dan pembagian kompensasi atas kerusakan atau 
kerugian yang disebabkan oleh proyek; 

 Manfaat yang diharapkan dari proyek sawit (misalnya pembangunan, infrastruktur, 
kesejahteraan sosial, pendidikan, ekonomi kreatif, akses ke pasar dll); 

 Apa saja yang harus diubah dari isi sosialisasi perusahaan supaya sesuai dengan keinginan 
masyarakat hukum adat. 

 

Selain isi sosialisasi, juga penting memastikan bahwa 
proses sosialisasi tidak mempengaruhi hak 
masyarakat hukum adat atas rasa aman, atas 
kebebasan, dan atas hak untuk menolak 
perusahaan dan proyek sawit yang ditawarkan. 

Untuk menghindari pelanggaran hak dan 
manipulasi oleh pihak perusahaan, akan 
baik kalau masyarakat dan perusahaan 

bersepakat tentang beberapa hal penting dalam 
proses yang akan dilanjutkan, seperti berikut: 

 Pertemuan sosialisasi harus dijalankan di kampong masyarakat hukum adat sendiri, bukan 
di kota atau di kabupaten. Kalau kita mau membahas tentang tanah kita, maka kita harus 
bicara di atas tanah kita sendiri. 

 Pertemuan sosialisasi harus melibatkan masyarakat hukum adat setempat secara 
keseluruhan, bukan hanya perwakilan atau oknum-oknum tertentu, berdasarkan fakta 
bahwa hak tanah masyarakat hukum adat adalah hak kolektif/komunal, dan bukan hak 
pribadi. 

 Akan baik kalau kelompok penduduk yang berbatasan dengan masyarakat hukum adat 
yang ikut sosialisasi juga dilibatkan (contoh, marga, lain, suku lain, golongan lain), supaya 
tidak terjadi konflik batas antara kedua bela kelompok dalam proses sosialisasi maupun 
negosiasi, dan tidak terjadi pengatasnamaan marga, suku atau kelompok lain oleh oknum-
oknum tertentu 
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 Perusahaan harus memahami dan menghormati sistem hukum adat dan 
pemilikan/pengunaan tanah masyarakat hukum adat, termasuk peta adat dan struktur 
silsalahi yang dibuat oleh masyarakat hukum adat sendiri, dan yang sah. 

 Tidak boleh ada aparat, militer, polisi dan/atau preman yang hadir dalam acara sosialisasi, 
supaya ha katas rasa aman dan kebebasan masyarakat hukum adat tidak dilanggar. 

 Tidak boleh ada pihak ketiga yang hadir dalam acara sosialisasi tanpa persetujuan 
masyarakat hukum adat (contoh, lembaga pemerintahan dan lembaga lain yang tidak 
berpihak kepada masyarakat hukum adat) 

 Sosialisasi harus dilaksanan secara tertib dan terrutin, bukan cuman satu kali saja, untuk 
memastikan bahwa isu-isu yang dibahas bisa dipelajari dan dipahami dengan baik oleh 
masyarakat hukum adat. 

 Kalau masyarakat hukum adat sudah tidak ingin hadir dalam acara sosialisasi, maka 
perusahaan tidak boleh menganggu mereka dengan surat undangan atau tekanan untuk 
ikut acara sosialisasi selanjutnya. 

 Informasi yang disampaikan oleh perusahaan harus disampaikan secara transparan, 
bebas, jujur, dengan bahasa dan estilah-estilah yang gampang dipahami oleh masyarakat 
hukum adat.  

 Kehadiran masyarakat hukum adat dalam acara sosialisasi, termasuk penandatangan 
berita acara dan/atau daftar hadir, tidak berarti bahwa masyarakat setuju dengan 
rencana perusahaan, dan tidak berarti bahwa tanah adat akan diserahkan. 

 Harus ada berita acara tertulis dan/atau rekaman lengkap dari setiap acara sosialisasi 
yang disetujui oleh kedua bela pihak (masyarakat hukum adat dan perusahaan), dan 
dokumen-dokumen ini wajib dibagi sama masyarakat hukum adat dalam batas waktu 
yang disepakati oleh kedua bela pihak, dengan sanksi kalau tidak jadi dibagi. 

 Masyarakat hukum adat harus diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari, 
memahami dan membahas secara internal hasil dari sosialisasi, termasuk lewat 
pendampingan dari ahli hukum. Masyarakat hukum adat berhak untuk meminta agar 
sosialisasi ditunda kalau merasa perlu lebih banyak waktu dan bimbingan sebelum lanjut. 

 Hak masyarakat hukum adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan 
mereka sebagai agen yang pro-aktif dalam proses sosialisasi harus dihormati oleh 
perusahaan.  

 Tidak boleh terjadi kekerasan, intimidasi, suab, korupsi, manipulasi dan/atau tekanan 
langsong maupun tidak langsong selama proses sosialisasi.  

 Perusahaan harus menyediakan dokumen dan bukti tertulis kepada masyarakat hukum 
adat terkait dengan isi sosialisasi (contoh: fotokopi izin, struktur perusahaan, informasi 
kontak perusahaan dll). 

 Perusahaan harus minta izin dulu dari masyarakat hukum adat untuk menjalankan acara 
sosialisasi, lewat surat permohonan, dan tidak boleh lanjut dengan acaranya kalau 
masyarakat hukum adat tidak memberikan persetujuan secara keseluruhan (bukan 
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Catatan penting 

Bagaimana kalau proses dan isi yang 
dibahas dalam sosialisasi itu tidak 

sesuai dengan yang di atas? 

oknum-onkum saja). Acara sosialisasi harus direncanakan dengan baik, supaya semakin 
banyak orang bisa ikut dari masyarakat hukum adat, dengan jam, tempat, peserta dan 
tujuan yang tertentu.  

 

Kalau proses dan isi yang dibahas 
dalam sosialisasi itu tidak 
sesuai dengan yang di atas, 
maka kemungkinan akan 
terjadi penipuan, 
manipulasi dan 
pelanggaran hak masyarakat hukum 
adat akan tinggi. Kalau kita melihat bahwa perusahaan tidak berniat baik, tidak menyampaikan 
informasi yang kita minta dengan jujur dan baik, dan bahwa perusahaan tidak bersedia untuk 
memberikan dokumen dan bukti yang terkait dengan proyek sawit mereka, maka akan lebih 
baik kalau kita menolak proyek mereka, karena potensi untuk ketidakadilan, konflik, adudomba 
dan penghiatan akan semakin tinggi. 

Selama proses sosialisasi, harus kita memastikan 
bahwa apa yang kita tandatangani tidak akan 

disalahpakai oleh perusahaan sebagai 
bukti persetujuan kita atas proyek 
mereka. Maka harus bersepakat secara 

tertulis dengan perusahaan bahwa penandatangan kita 
tidak boleh diartikan seperti itu sebelum kita menandatangani dokumen apapun. 
Yang kedua, harus kita ingat bahwa selama proses sosialisasi, kita berhak untuk menghentikan, 
tidak hadir dan/atau menolak sosialisasi maupun proyek yang sedang ditawarkan. Yang ketiga, 
penting sekali untuk kita mengambil dokumentasi yang lengkap setiap kali ada acara sosialisasi, 
termasuk berita acara tertulis, rekaman video, foto-foto, kronologi acara, daftar hadir, peta, 
dokumen yang dibagi dll). 
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“Tanah adat adalah titipan untuk anak-

anak dan cucu-cucu kita” 
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Pelatihan 
 

 
 

 

1. Apa tujuan proses sosialisasi, dan siapa yang harus dilibatkan dalam proses tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Catatlah 5 hal penting yang wajib perusahaan menjelaskan kepada masyarakat hukum 
adat dalam proses sosialisasi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Apa perbedaan antara proses sosialisasi dan proses negosiasi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Kenapa penting kitorang masyarakat hukum adat diberikan salinan berita acara dari 
seluruh proses sosialisasi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Kalau kitorang masyarakat hukum adat hadir dalam proses sosialisasi, apakah berarti kita 
su menyetujui tujuan dan rencana perusahaan sawit? Kenapa penting kita memastikan 
hal itu sebelum kita masuk proses sosialisasi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Apa artinya 'persetujuan yang diinformasikan'? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Catatlah 5 alasan kenapa masyarakat hukum adat gampang ditipu oleh perusahaan. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Catatlah 5 hal penting yang harus perusahaan menyampaikan kepada kita dalam proses 
sosialisasi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Catatlah 3 hal penting yang harus diingat dalam proses sosialisasi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
10. Apa saja resiko kalau proses sosialisasi dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai 

dengan yang dijelaskan dalam bab ini buat kitorang masyarakat hukum adat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Apa artinya pemetaan partisipatif 

 Proses pemetaan 

 Gunanya peta partisipatif 

Apa saja yang harus dimasukkan 
dalam peta? 

Kenapa penting kita buat peta adat? 

 

 

 

Peta tanah dan hutan adat 
sangat penting sebagai bukti 

yang dibuat secara kolektif oleh 
masyarakat hukum adat sendiri, untuk 

memperjelas batas tanah, tempat penting, tempat 
sakral, hutan, pemukiman dan lain-lain di dalam wilayah hidup mereka. Peta adat bisa dijadikan 
alat yang kuat untuk mempertahankan hak atas tanah kita, dan menghindari pengatasnamaan, 
tumpang tindi batas, perampasan tanah oleh perusahaan, dan pembongkaran tempat-tempat 
penting dalam wilayah hidup kita. Peta tanah adat dan hutan adat juga bisa memperkuat posisi 
kita sebagai masyarakat hukum adat dalam proses sosialisasi, negosiasi dan AMDAL. 

Masyarakat hukum adat sendiri 
berhak untuk memutuskan 
apa saja yang akan 
dimasukkan dalam peta 
adat mereka, ikut dalam proses 
pemetaan secara kolektif, memutuskan 
apa yang akan masuk dalam legenda, dan apa syarat-syarat untuk pengunaan peta adat 
tersebut (contoh: diseminasi peta, hak pakai, hak milik). Unsur-unsur yang bisa dimasukkan 
termasuk: 

 Jenis lahan dan sumber daya alam yang ada dan yang digunakan oleh masyarakat; 

 Istilah-istilah dalam bahasa lokal atau bahasa daerah untuk jenis lahan dan sumber daya 
alam tersebut; 

 Sumber pangan, seperti hutan, sungai, rawa, gunung, dusun sago; 

 Tempat aktivitas penghidupan, seperti berburu, memancing, tanaman sayur dan buah, 
tanaman obat tradisional, peternakan;  

 Sumber air penting, seperti sumur alam dan sungai; 
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Apa artinya pemetaan partisipatif? 

Apa yang bisa dilakukan dengan peta 
yang sudah dibuat? 

 Batas tanah marga dan kampung; 

 Batas tanah administratif/pemerintah, seperti kecamatan dan kabupaten; 

 Batas tanah wilayah perusahaan yang ada di sekitar wilayah masyarakat hukum adat, 
seperti perusahaan kayu, perusahaan sawit, perusahaan pertembangan; 

 Batas kawasan konservasi atau taman nasional yang ada di sekitar wilayah masyarakat 
hukum adat; 

 Tempat sakral, bersejarah dan spiritual, seperti hutan sakral, kuburan, gunung sakral, 
sungai, tempat tinggal nenek-moyang dan leluhur, tempat acara adat dan tempat 
sembayang; 

 Tempat keanekagaraman hayati tinggi, seperti tempat tinggal burung cendrawasih, 
burung mas, burung kuning dan lain-lain; 

 Bangungan fisik, seperti pemukiman, rumah, sekolah, gereja, balai kampung, rumah sakit, 
jalan, irigasi, tanaman, kantor dan lain-lain; 

 Tumpang tindi antara batas tanah masyarakat hukum adat, perusahaan, kawasan 
konservasi dan/atau batas administratif. 

 Titik GPS dengan penggunaan teknologi geomatika dan/atau geografis sistem informasi 
(GIS ) sebagai cara yang relatif murah, cepat dan mudah untuk memperjelas luasnya hak 
adat dan lokasi tempat-tempat tertentu. Titik GPS sangat penting dalam proses 
perbandingan peta adat dengan peta pemerintah dan peta perusahaan, karena titik GPS 
itu diakui secara universal.  

 

Pemetaan partisipatif bisa 
diartikan dalam dua bentuk, 

tergantung pada siapa saja 
yang terlibat dalam prosesnya. 

Yang pertama, pemetaan partisipatif 
bisa melibatkan masyarakat hukum adat dan 
pendampingnya sendiri, tanpa pengaruh dari perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, 
pemetaan partisipatif bisa melibatkan pihak yang lain, seperti pemerintah dan perusahaan. 
Sebaiknya kitorang masyarakat hukum adat membuat peta adat secara independen tanpa 
keterlibatan pemerintah dan perusahaan dulu, supaya kalau nanti jadi buat peta lagi bersama 
mereka, maka kita tetap punya peta milik kita sendiri yang bisa kita pakai untuk 
mengidentifikasian tumpang tindi atau pertentangan di antara peta masing-masing. 

 

Setelah peta sudah jadi, ada 
beberapa tindaka yang bisa 
diambil untuk memperkuat 
legitimas dan validitas peta 
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Catatan penting 

kita, seperti berikut: 

 Pengesahan hasil pemetaan lewat musyawarah adat dengan seluruh masyarakat hukum 
adat di wilayah terkait, dengan penandatangan dari pihak masyarakat hukum adat; 

 Perbandingan peta adat dengan peta lain, seperti peta perusahaan, peta pemerintah dan 
peta adat yang telah dibuat oleh masyarakat hukum adat disekitar wilayah kita, untuk 
mengidentifikasi tumpang tindi di antaranya; 

 Pengumuman peta adat untuk seluruh masyarakat hukum adat di wilayah terkait; 

 Foto peta adat yang harus disimpan dengan baik, kalau peta asli jadi hilang atau rusak; 

 Keputusan intern masyarakat hukum adat tentang hak atas peta tersebut, contohnya 
siapa yang boleh menggunakan peta itu, dengan tujuan apa saja, dengan syarat apa saja, 
siapa yang boleh melihat atau dapat salinan peta itu, dengan syarat apa saja, dengan 
tujuan apa saja. Sebaiknya keputusan dan tata laksana ini semua ditulis dalam bentuk 
dokumen resmi yang ditandatangi oleh semua pihak masyarakat hukum adat, dengan cap 
resmi kalau ada. 

 Pengesahan peta adat dengan tandatangan Kepala Distrik dan/atau bupati. 

 

Peta adat adalah milik masyarakat hukum adat, 
dan tidak boleh disalahgunakan atau 
dimanipulasi oleh pihak lain. Maka penting 
sekali kita memastikan dulu syarat-syarat 

untuk penggunaan peta kita secara tertulis. Yang 
kedua, peta adat sebaiknya dibuat lewat proses yang melibatkan seluruh masyarakat 
hukum adat, supaya tidak terjadi kesalahan atau kelupaan dalam hasil pemetaan. Yang ketiga, 
titik GPS penting untuk memastikan validitas peta kita sebagai bukti resmi atas hak tanah kita. 
Yang keempat, peta kita harus disahkan oleh masyarakat hukum adat sendiri, dan validitasnya 
diperkuat dengan tandatangan dari pihak pemerintah, seperti Kepala Distrik dan/atau Bupati. 
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“Budaya dan adat masyarakat hukum adat 

tidak terlepas dari tanah dan sumber hayati” 
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Pelatihan 
 

 
 
 
 

1. Apa gunanya peta tanah adat dan hutan ada buat kitorang masyarakat hukum adat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Apa dua artinya ‘peta partisipatif’? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Catatlah 5 contoh tempat atau unsur yang penting dimasukkan dalam peta adat. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Bagaimana bisa kita memastikan bahwa peta adat kita tidak disalahgunakan oleh pihak 
lain? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Kenapa harus kita ambil titik GPS dalam peta adat kita?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Apa yang bisa dilakukan supaya peta adat kitorang masyarakat hukum adat menjadi sah? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Apakah Anda pernah buat peta adat? Ceritalah pengalaman Anda dalam proses itu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Kenapa penting membandingkan peta adat kitorang masyarakat hukum adat dengan peta 
pemerintah dan peta perusahaan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa peta adat kita tidak jadi hilang atau 
rusak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
10. Kenapa baik kalau peta adat dibuat secara kolektif bersama dengan masyarakat 

keseluruhan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Surat gugatan masyarakat hukum adat terhadap perusahaan sawit 

 
Ritual adat diselenggarakan di tengah wilayah perkebunan sawit grup Wilmar 

 
Aksi demo: ‘hentikanlah ekpansi sawit dan eksploitasi buruh perkebunan sawit’ 

V
I. TA

H
A

P
 N

EG
O

SIA
SI 



70 
 

Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Tujuan tahap negosiasi 

 Isu-isu penting yang harus dibahas dalam proses negosiasi 

 Artinya ‘intimidasi’ langsong dan tidak langsong 

Apa tujuan proses negosiasi? 

Apa pentingnya 
pendamping dalam proses 

negosiasi itu? 

 

 

Negosiasi adalah 
sebuah proses yang 

terjadi setelah sosialisasi 
sudah selesai, bersama dengan 

pihak yang telah memutuskan, lewat 
musyawarah dan mufakat intern mereka, untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan. Tahap 
negosiasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua bela pihak (masyarakat dan 
perusahaan) untuk membahas dan menyepakati isi, tata laksana, pelaksanaan dan sanksi 
perjanjian yang akan dibuat. Masyarakat hukum adat, sebagai pemilik hak, berhak untuk ikut 
proses negosiasi kalau diinginkan, tanpa tekanan, manipulasi, adu domba dan suab. 

Masyarakat hukum adat berhak untuk mengakses 
sumber informasi yang independen/mandiri 
selama proses sosialisasi dan negosiasi 
sebelum pengambilan keputusan 
dan kesepakatan. Tujuan dari ini 
adalah untuk memungkinkan 
bahwa masyarakat hukum adat 
membuat keputusan berdasarkan informasi yang komprehensif 
dan yang independen dari kepentingan perusahaan sawit. Contoh pendamping termasuk LSM, 
lembaga gereja, ahli para-legal, ahli hukum, ahli pemetaan dan ahli keuangan.  

Masyarakat hukum adat berhak untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pendamping atau 
bimbingan mereka, tanpa pengaruh atau tekanan dari pemerintah atau perusahaan. 
Masyarakat hukum adat juga berhak untuk mencabut pendamping tersebut kalau pendamping 
tidak berpihak kepada mereka, melanggar hukum, mengabaikan hak-hak dasar mereka, 
dan/atau disuab oleh pihak lain. Pendamping tersebut harus bersifat netral, kredibel, objektif, 
ahli, berkapasitas, dan transparen. 
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Apa isi dan proses atau metode 
negosiasi yang harus 
dijalankan oleh pihak 

perusahaan supaya hak-hak 
kita tidak dilanggar? 

 

Apa saja yang harus 
dimasuki dalam 

perjanjian? 

Isi proses negosiasi hampir sama 
dengan isi dan proses tahap 

sosialisasi yang telah digambarkan di 
bab yang sebelumnya, dengan beberapa 
tambahan. Dikarenakan negosiasi akan 
membahas antara lain tentang tanah, 

kompensasi, skema inti-plasma dan CSR, maka 
negosiasi juga harus termasuk diskusi tentang hal 

berikut: 

 Transaksi dan pemotongan tanah:  batas (merujuk ke peta), ketentuan penyerahan (siapa, 
berapa lama, ditukar dengan apa, ketentuan akses dan penggunaan), kesepakatan 
dengan pemegang hak yang berbatasan… 

 Pembagian manfaat: manfaat untuk apa, dari siapa dan untuk siapa, jadwal, persyaratan 
akses ke manfaat …  

 Kompensasi: kompensasi untuk apa (mis. hutan, tanah dan tanaman) dan untuk siapa 
(masyarakat, keluarga, perorangan), mekanisme kompensasi dan pemantauan, jadwal 
(kapan dan berapa banyak), persyaratan untuk kompensasi … 

 Mitigasi: langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan, jadwal pelaksanaan, stakeholder 
yang terlibat, tanggung jawab … 

 Pengaturan keuangan dan hukum: untuk transaksi dan pemotongan tanah, pembagian 
manfaat, kompensasi, dukungan pihak ketiga, bantuan hukum, skema plasma, finalisasi 
kesepakatan dan peta dan pengesahan oleh pemerintah … 

 Skema Petani Plasma: model (mis. inti/plasma, manajemen satu atap), syarat dan 
ketentuan, hak dan tanggung jawab, implikasi saat akhir masa sewa, lokasi kebun, jadwal 
pelaksanaan … 

 

Isi perjanjian harus termasuk: 

 Nama lengkap pihak yang masuk dalam 
perjanjian, dengan tandatangan dan cap, 
sebagai subjek hukum dalam perjanjian 
tersebut; 

 Tanda gambar kedual bela pihak yang 
masuk dalam perjanjian; 

 Bukti-bukti atas proses negosiasi dan persetujuan; 

 Informasi detil dan dalam tentang isi perjanjian tersebut (contoh: ongkos, manfaat, 
syarat, peraturan, larangan, dasar hukum nasional dan internasional); 

 Bukti bahwa perjanjian ini adalah hasil dari sebuah proses konsultasi yang bersifat kolektif 
atau komunal, dan bukan secara pribadi atau lewat oknum-oknum tertentu; 

 Jangka waktu perjanjian;  
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Apa artinya ‘intimidasi’, 
dan apa saja bisa dianggap 
sebagai bentuk intimidasi? 

 

 Sanksi yang berlaku kalau perjanjian dilanggar oleh sepihak;  

 Mekanisme keluhan dan penyelesaian konflik kalau terjadi konflik selama pelaksanaan 
perjanjian; 

 Mekanisme dan tim pemantauan dan penilaian/evaluasi yang akan dijalankan selama 
pelaksanaan perjanjian; 

 Syarat-syarat yang berlaku kalau ada pihak yang ingin membatalkan perjanjian; 

 Penjelasan bahwa ketidakmampuan melaksanakan perjanjian tersebut adalah 
pertanggungjawaban kedua bela pihak, dan bukan hanya pihak masyarakat hukum adat 
saja. 

 

‘Intimidasi’ merupakan bentuk perilaku, tindakan 
dan/atau pidato yang melanggar hak-hak 
masyarakat hukum adat atas rasa aman, 

kebebasan untuk berekspresi, dan hak 
untuk memberikan atau tidak 

memberikan persetujuan mereka 
secara bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC).  

Di dalam hukum, intimidasi termasuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bermaksud 
untuk memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dia 
sendiri seharusnya memutuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan (contohnya, penyerahan 
lahan). Intimidasi bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Berikut adalah beberapa 
contoh dari kedua bentuk intimidasi tersebut: 

Intimidasi langsong Intimidasi tidak langsong 

Penembakan 

Pukulan 

Pidato yang keras dan merendahkan 

Ancaman atau teror 

Pengurungan tanpa melewati proses 
yudisial 

Gangguan seksual terhadap kaum 
perempuan 

Pemborgolan tanpa melewati proses 
yudisial 

Keberadaan aparat militer yang bersenjata dalam 
proses sosialisasi 

Tandatangan polisi dalam perjanjian penyerahan 
lahan 

Larangan akses masyarakat hukum adat dalam 
wilayah perkebunan sawit 

Oknum-oknum, aparat atau polisi yang jadi orang 
penengah antara perusahaan dan masyarakat 
hukum adat 

Penjemputan oknum dari masyarakat yang 
dibawa ke kota untuk menandatangani perjanjian 
penyerahan lahan secara terkenan 
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Catatan penting 

Bagaimana kalau proses dan isi yang 
dibahas dalam negosiasi itu tidak 

sesuai dengan yang di atas? 

Kalau proses dan isi yang 
dibahas dalam negosiasi 

itu tidak sesuai dengan yang di 
atas, maka kemungkinan akan 

terjadi penipuan, manipulasi dan 
pelanggaran hak masyarakat hukum 

adat akan tinggi. Kalau kita melihat bahwa 
perusahaan tidak berniat baik, tidak menyampaikan informasi yang kita minta dengan jujur dan 
baik, dan bahwa perusahaan tidak bersedia untuk memberikan dokumen dan bukti yang terkait 
dengan proyek sawit mereka, maka akan lebih baik kalau kita menolak proyek mereka, karena 
potensi untuk ketidakadilan, konflik, adudomba dan penghiatan akan semakin tinggi. 

Selama proses negosiasi, harus kita memastikan 
bahwa masyarakat hukum adat dilibatkan 

secara keseluruhan, untuk mencegah 
oknum-oknum tertentu yang 
mengatasnamakan kelompok lain 

dalam perjanjian. Sebaiknya proses negosiasi dibahas 
juga lewat musyawarah adat intern masyarakat hukum adat, untuk menjamin 
bahwa perjanjian itu tidak akan mengakibatkan pecah belah antara masyarakat, adu domba, 
konflik, ketidakadilan dan/atau pengatasnamaan. Yang kedua, harus kita ingat bahwa selama 
proses negosiasi, kita berhak untuk menghentikan, tidak hadir dan/atau menolak negosiasi 
maupun proyek yang sedang ditawarkan.  

Yang ketiga, penting sekali untuk kita mengambil dokumentasi yang lengkap setiap kali ada 
acara negosiasi, termasuk berita acara tertulis, rekaman video, foto-foto, kronologi acara, 
daftar hadir, peta, dokumen yang dibagi, salinan perjanjian dll). Yang keempat, harus kita 
sangat hati-hati kalau dihadir untuk ikut pelaksanaan ritual adat yang tidak sah dan tidak asli 
oleh pihak perusahaan, karena kehadiran kita akan diartikan oleh perusahaan sebagai bukti 
persetujuan kita atas penyerahan lahan kita. Yang kelima, sebaiknya jangan terima uang dari 
pihak perusahaan selama proses negosiasi, apapun estilah-estilah yang dipakai oleh 
perusahaan: tali asi maupun ganti rugi, uang penghargaan, uang ketuk pintu, uang insentif, atau 
yang lain, karena penerimaan uang itu akan diartikan juga sebagai persetujuan kita atas 
penyerahan lahan. Yang keenam, sangat penting sekali bagi masyarakat hukum adat membaca 
secara dalam dan teliti isinya perjanjian, supaya tidak terjadi penipuan dan kita tidak rugi 
setelah perjanjian telah ditandatangi. Kalau kita kurang yakin dengan isinya perjanjian, maka 
penting kita meminta bantuan dari pendamping atau bimbingan, seperti lembaga bantuan 
hukum, ahli paralegal dan LSM sosial dan HAM. 
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“Masalah tanah adat adalah masalah 

esensial, substansial, spiritual, etika, moral, 

pendidikan dan hukum” 
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Pelatihan 
 

 
 
 
 

1. Bagaimana bisa kita memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi, penipuan dan/atau 
adudomba dalam proses negosiasi sama pihak perusahaan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Catatlah 5 hal penting yang harus dimasukki dalam perjanjian. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Apa saja bentuk intimidasi atau tekanan yang harus kita menolak dalam proses negosiasi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Kenapa penting kita hati-hati kalau sampai kita menandatangani berita acara, daftar 
hadir, perjanjian atau dokumen lain dalam proses negosiasi sama pihak perusahaan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Catatlah 3 alasan kenapa penting kita menulis berita acara dan catatan, dan/atau ambil 
rekaman dan foto selama proses negosiasi dengan perusahaan. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Kenapa penting kita mendapat pendampingan dari ahli hukum yang mandiri dan netral? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Catatlah 3 jenis bukti yang bisa diterima oleh pengadilan dalam proses gugatan atau 
pengaduan. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Kenapa penting membentuk tim pemantauan pelaksanaan perjanjian? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Kenapa penting lewat proses musyawarah adat intern sebelum menandatangi perjanjian 
penyerahan lahan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Apa saja risiko dan dampak buruk kalau kita menandatangani perjanjian tanpa membaca 
atau memahami isi perjanjian tersebut?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Aksi demo oleh masyarakat hukum adat setelah perampasan tanah adat 

 
Aksi pemalangan di jalan perusahaan sawit 

 
Kampung masyarkat hukum adat dikelilingi sawit 
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Apa yang bisa kita lakukan kalau terjadi pelanggaran HAM 

dan/atau pelanggaran perjanjian  

 Apa yang harus kita perhatikan dalam proses 

pengaduan/gugatan 

 Perbedaan dan hubungan antara konflik horizontal dan 

vertikal 

Kenapa penting membangun 
mekanisme penyelesaian konflik yang 
disetujui oleh kedua bela pihak dalam 

proses negosiasi? 

Apa saja bentuk sanksi yang bisa 
dikenal oleh pihak pelanggar? 

 
 

 
Kalau kita membuat 

perjanjian bersama pihak 
perusahaan, kita harus sadar 

bahwa ada kemungkinan 
perjanjian itu tidak ada 

dilaksanakan dengan baik oleh pihak 
perusahaan. Maka, penting kita menyepakati 

tentang mekanisme penyelesaian konflik yang akan dipakai kalau terjadi pelanggaran perjanjian 
pada saat negosiasi, dan penting juga tata laksana mekanisme itu dimasukkan dalam perjanjian 
tertulis, ataus sebagai lampiran. 

Mekanisme tersebut harus bersifat independen, supaya tidak berpihak kepada satu pihak saja. 
Anggota panitia atau tim mekanisme ini juga harus dipilih dan disetujui oleh kedua bela pihak, 
bersama dengan tugas dan mandat mereka. Proses pengaduan atau keluhan harus dijelaskan 
dalam perjanjian (contoh: siapa saja bisa masyarakat hukum adat hubungi kalau terjadi 
pelanggaran, dengan cara apa, siapa penasehat independen yang akan mendampingi mereka, 
bagaimana memastikan bahwa pengeluh tidak akan kenal tekanan atau intimidasi selama 
proses penyelesaian konflik, apa saja sistem respon yang efektif dan cepat atas permasalahan 
yang disampaikan oleh pengeluh, apa batas waktu untuk penyelesaian konflik, siapa mediator 
profesional, ahli resolusi konflik atau ombudsman yang akan memediasi proses penyelesaian 
konflik dll). 

Bentuk kompensasi atas kerugian atau 
pelanggaran bisa masing-masing, 
sesuai dengan tuntutan 
masyarakat korban, dan 
harus disetujui lewat 
musyawarah intern dan 
proses mediasi konflik bersama pihak 
perusahaan. Bentuk kompensasi, atau sanksi kepada pihak pelanggar bisa termasuk: 
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Apa yang bisa kita lakukan kalau 

terjadi pelanggaran HAM dan/atau 

pelanggaran perjanjian? 

 

 Kembalinya atau restitusi tanah, wilayah dan sumber daya alam, dan milik lainnya yang 
diambil atau terpengaruh tanpa persetujuan dari masyarakat; 

 Restorasi ekosistem dan/atau sumber daya yang rusak; 

 Pembayaran tunai atau barang kepada pihak korban; 

 Bantuan sosial, kesejahteraan dan/atau pendidikan bagi masyarakat korban; 

 Penghentian operasi perusahaan selama proses penyelesaian konflik sampai telah 
terselesai dengan baik;  

 Penghentian dana dari bank dan donor yang lain kepada pihak perusahaan selama proses 
penyelesaian konflik sampai telah terselesai dengan baik;  

 Revisi izin-izin perusahaan tersebut. 

 

Kalau mekanisme penyelesaian 
konflik sudah dibangun 
dengan pihak perusahaan 
lewat perjanjian dan 
proses yang 
dijelaskan di atas, maka 
bisa mulai dengan menggunakan 
mekanisme itu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau penyelesaian 
tidak terdapat melalui mekanisme itu, ada jalur lain yang bisa dipakai, mulai dari tingkat lokal, 
daerah, nasional, sampai ke internasional. Akan lebih strategis kalau gugatan atan pengaduan 
kita mulai juga di tingkat lokal, dan kalau itu tidak berhasil, baru naikkan gugatan ke tingkat 
daerah, terus nasional, baru ke tingkat internasional. Tetapi bisa saja kita menembus gugatan 
kita kepada pihak-pihak di semua tingkat ini, dan dari badan-badan terkait, contohnya: 

 Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta 
 Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta 
 Menteri Hukum dan HAM di Jakarta 
 Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta 
 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta 
 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta 
 Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta 
 Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik  

Indonesia di Jakarta 
 Menteri Pertanahan Republik Indonesia di Jakarta 
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta 
 Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta 
 KOMNAS HAM Republik Indonesia di Jakarta 
 Ketua DPR RI pusat 
 Gubernur Propinsi  
 Kepala Dinas Kehutanan Propinsi  

Tingkat nasional 
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 Kepala Bappeda Propinsi  
 Kepala Kepolisian Daerah  
 KOMNAS HAM Propinsi  
 Ketua DPR Propinsi  
 Ketua Majelis Rakyat  
 Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten  
 Badan Koordinasi Penanaman Modal 
 Bupati Kabupaten  
 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten  
 Kepala Bappeda Kabupaten  
 Ketua DPRD Kabupaten  
 Kepala Distrik  
 Kepala Kepolisian  
 Lembaga Masyarakat Adat  
 Kepala Suku  
 Ketua Dewan Adat  
 Ketua Marga  
 Kepala Kampung 
 Seluruh masyarakat yang terlibat dalam gugatan/pengaduan  

 

Di tingkat internasional, ada beberapa mekanisme yang bisa diaktivasikan kalau gugatan tidak 
dapat diselesaikan dengan baik di tingkat nasional, termasuk: 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Komite Internasional tentang 
Penghapusan Segala bentuk Diskrimninasi Rasial (Committee for the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination, atau CERD) 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Wakil Khusus PBB (United 
Nations Special Rapporteur) tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Wakil Khusus PBB (United 
Nations Special Rapporteur) tentang Hak Azasi Manusia 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Wakil Khusus PBB (United 
Nations Special Rapporteur) tentang Hak Budaya 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Wakil Khusus PBB (United 
Nations Special Rapporteur) tentang Akses Atas Air Minum dan Sanitasi 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Wakil Khusus PBB (United 
Nations Special Rapporteur) tentang Lingkungan Hidup 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Wakil Khusus PBB (United 
Nations Special Rapporteur) tentang Hak Atas Pangan 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Wakil Khusus PBB (United 
Nations Special Rapporteur) tentang Korporasi Transnasional dan Usaha Bisnis Lain 

Tingkat lokal 
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Apa yang harus kita 

perhatikan saat bikin 

gugatan/pengaduan? 

 

 Permohonan dan laporan khasus pelanggaran HAM kepada Organisasi Internasional 
Tenaga Kerja (International Labour Organisation, atau ILO) 

 Standar sukarela untuk minyak berkelanjutan yang namanya Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (atau RSPO), kalau perusahaan itu adalah anggota RSPO 

 Compliance Advisory Ombudsman (CAO) Korporasi Keuangan Internasional (International 
Finance Corporation, atau IFC), kalau perusahaan itu didanai oleh Bank Dunia atau IFC 

 Grup besar yang adalah milik anak perusahaan yang digugat 

Gugatan kita bisa diperkuat lewat advokasi dan kampanye di tingkat nasional dan internasional. 
Gerakan massa seperti itu dapat menekankan perusahaan untuk menyelesaikan konflik kalau 
dia tidak mau diboikot oleh pembeli minyak sawitnya, dan tidak mau bank donor dan institusi 
keuangan yang lain menghentikan dana kepadanya selama konflik belum terselesai. 
 
Proses persiapan gugatan sangat penting untuk 
memastikan bahwa gugatan kita diterima dan 
diberikan perhatian yang utuh. Ada beberapa hal 
yang harus diingatkan dalam proses persiapan itu, 
termasuk: 

 Tembusan pihak terkait harus lengkap, dari 
tingkat nasional sampai lokal; 

 Obyek dan subyek gugatan kita harus jelas, termasuk siapa korban, siapa pelaku, dan apa 
perilaku yang kita gugat; 

 Bukti-bukti dan dokumentasi khasus konflik atau pelanggaran harus lengkap, secara 
tertulis, dan kalau bisa, dengan foto, rekaman, titik GPS, berita acara, daftar hadir dan 
lainnya; 

 Harus jelas apakah gugatan kita adalah kepada oknum-oknum tertentu sebagai perilaku 
pelanggaran, atau kepada lembaga atau institusinya oknum-oknum itu, atau kepada 
duaduanya; 

 Tuntutan kita sebagai pengugat harus dijelaskan dengan baik, termasuk alasan atas 
tuntutan kita; 

 Harus kita memberikan batas waktu untuk penyelesaian konflik, atau setidaknya garis 
waktu untuk tindak lanjut yang diminta; 

 Isi gugatan harus dibahas dan disetejui oleh semua pihak yang menjadi penggugat, lewat 
musyawarah; 

 Gugatan harus ditandatangani oleh semua pihak penggugat, dengan cap resmi; 

 Kronologi permasalahan dari awal sampai saat ini harus dimasukkan dalam gugatan, 
supaya konteks peristiwa jelas; 

 Nama dan lembaganya pendamping yang kita memilih untuk memfasilitasi proses 
penyelesaian konflik antara kita dan perusahaan harus dimasukkan dalam gugatan; 
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Apa perbedaan antara 
konflik horizontal dan 

konflik vertikal? 

Catatan penting 

 Gugatan kita harus berbasis pada hukum dan peraturan yang berlaku, maka harus 
memasukkan pasal-pasal dari berbagai hukum internasional, Undang-Undang dan 
peraturan yang berkait dengan khasus ini supaya dasar hukum dapat diperkuat. 

 
Konflik horizontal adalah konflik antara individu 
maupun kelompok yang biasa terjadi 
diantara individu atau kelompok yang 
memiliki status sosial atau 
ekonomi yang kira-kira sama. 
Konflik yang terjadi diantara 
sesama kelas, strata, nasib atau derajat 
yang sama. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara 
individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, kewenangan dan status sosial 
berbeda. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antara masyarakat sendiri sebab adu domba oleh 
pihak perusahaan adalah konflik horizontal. Sedangkan konflik yang terjadi antara masyarakat 
dan perusahaan, atau masyarakat dan pemerintah, merupakah konflik vertikal. Tetapi bisa juga 
konflik horizontal muncul pada saat yang sama dengan konflik vertikal, contohnya, kalau 
pelanggaran perjanjian oleh perusahaan mengakibatkan konflik antara anggota masyarakat 
hukum adat, yang pada saat yang sama sedang menggugat perusahaan tersebut. 

 

Persiapan dan proses gugatan atau pengaduan di 
tingkat apapun bukan hal yang sederhana, dan 

jarang dapat diselesaikan dalam jangka 
waktu yang pendek. Maka, penting sekali 
masyarakat penggugat membangun 

jaringan solidaritas yang kuat untuk mempertahankan gugatan 
selama proses ini. Penting juga ada pendamping hukum atau paralegal yang bisa memberikan 
keterangan dan nasehat hukum atas gugatan tersebut. Bukti-bukti yang diserahkan bersama 
gugatan harus lengkap untuk memperkuat khasus kita, termasuk kronologi peristiwa, dan 
obyek, subyek dan tuntutan gugatan harus jelas.   
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“Papua adalah salah satu tempat yang terindah di 

dunia, tapi juga merupakan salah satu kawasan yang 

paling sulit dieksplorasi. Orang tidak datang 

mengaguminya, melainkan dengan cepat menjelajah 

dan mengeksploitasinya” 
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Pelatihan 
 

 
 
 
 

1. Apa artinya 'mekanisme penyelesaian konflik'? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Kenapa penting kita mengumpulkan bukti-bukti tertulis atau terrekam dalam proses 
pengajuan gugatan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Catatlah 3 badan pemerintahan di tingkat nasional yang penting ditembus dalam surat 
gugatan. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Catatlah 3 badan pemerintahan di tingkat lokal yang penting ditembus dalam surat 

gugatan. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Kenapa penting memasukkan garis waktu atau batas waktu untuk penyelesaian 
permasalahan dalam surat gugatan kita? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Kalau terjadi konflik dikarenakan perilaku oknum-oknum di antara kitorang masyarakat 
hukum adat, apa saja proses yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan konflik tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Apa saja bentuk sanksi yang bisa dikenal oleh pihak pelanggar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Catatlah 3 contoh mekanisme yang bisa diaktivasikan kalau gugatan tidak dapat 
diselesaikan dengan baik di tingkat nasional. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Apa perbedaan antara ‘konflik horizontal’ dan ‘konflik vertikal’? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Ceritalah tentang mekanisme penyelesaian konflik yang sudah ada dalam tradisi adat dan 
hukum adat Anda 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ketetapan MPR (TAP MPR) 
N o . I X / 2 0 0 1  t e n t a n g 
Pemb ar uan Agrari a d an 
Pengelolaan SDA; Undang-
U n d a n g  K e t e r b u k a a n 
I n f o r m a s i  P u b l i k - K I P 
(No.14/2008); Undang-Undang 
P e r l i n d u n g a n  d a n 
Pengelolaan Lingkungan 
H i d u p - P P L H  ( N o . 3 2 / 2 0 0 9 ) ; 
Undang-Undang Penataan 
Ruang (No.26/2007); UNDANG-
UNDANG No. 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia; 
U N D A N G - U N D A N G  1 9 4 5 ; 
Peraturan Daerah Khusus 
Provinsi Papua No. 23 Tahun 
2008 tentang Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat  

Contoh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan yang 

berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

mengakui dan mendukung hak-hak masyarakat hukum adat, 

di tingkat nasional dan provinsi 

 

 

Undang-
Undang 

Tentang Pasal Isi 

Undang-
Undang Dasar 
1945 

  Pasal 18B 
ayat (2) 
Amandemen 
II 

 Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam Undang-
Undang 

    Pasal 28 ayat 
(3)  

 Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradapan 

TAP MPR No 
XVII/MPR/1998 

Hak Asasi Manusia   Pasal 41  Identitas budaya masyarakat 
tradisional, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan 
dengan perkembangan zaman.  

TAP MPR No IX 
Tahun 2001 

Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam  

 Pasal 5 
huruf j 

Mengakui dan menghormati hak 
masyarakat hukum adat dan 
keragaman budaya bangsa atas 
sumber daya agraria dan sumber daya 
alam  

Undang-
Undang No 10 
Tahun 1992 

Perkembangan 
Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga 
Sejahtera  

Pasal 6  Hak Penduduk yang dikaitkan dengan 
matra penduduk meliputi:  

 Hak penduduk sebagai diri pribadi 
yang meliputi hak untuk membentuk 
keluarga, hak mengembangkan 
kualitas diri dan kualitas hidupnya, 
serta hak untuk bertempat tinggal dan 
pindah ke lingkungan yang serasi, 
selaras, seimbang dengan diri dan 
kemampuannya; 

 Hak penduduk sebagai anggota 
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masyarakatyang meliputi hak untuk 
mengembangkan kekayaan budaya, 
hak untuk mengembangkan 
kemampuan bersama sebagai 
kelompok, hak atas pemanfaatan 
wilayah warisan adat, seta hak untuk 
melestarikan atau mengembangkan 
perilaku kehidupan budayanya; 

 hak penduduk sebagai warga negara 
yang meliputi pengakuan atas harkat 
dan martabat yang sama, hak 
memperoleh dan mempertahankan 
ruang hidupnya; 

 hak penduduk sebagai himpunan 
kuantitas yang meliputi hak untuk 
diperhitungkan dalam kebijaksanaan 
perkembangan kependudukan dan 
pembangunan keluarga sejahtera 
dalam pembangunan sosial.  

Undang-
Undang No 22 
Tahun 1999 

 Pemerintah daerah  Pasal 93   (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, 
dan/atau digabung dengan 
memperhatikan asal-usulnya atas 
prakarsa masyarakat dengan 
persetujuan Pemerintah Kabupaten 
dan DPRD. 

(2) Pembentukan, penghapusan, 
dan/atau penggabungan desa, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Penjelasan: 

Ayat (1) 

istilah desa disesuaikan dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat seperti nagari, kampung, 
huta, bori, dan marga. Yang dimaksud 
dengan asal-usul adalah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 dan 
penjelasannya.   

Undang-
Undang No 29 
Tahun 1999 

Pengesahan International 
Convention on Elimination of 
All Form of Racial 
Discrimination 1965   

  Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala bentuk 
Diskrimninasi Rasial 1965 
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Undang-
Undang No 39 
Tahun 1999 

Hak Asasi Manusia   Pasal 6  1) Dalam Rangka penegakan hak asasi 
manusia, perbedaan dan kebutuhan 
dalam masyarakat hukum adat harus 
diperhatikan dan dilindungi oleh 
hukum, masyarakat, dan Pemerintah.  

2) Identitas masyarakat hukum adat, 
termasuk hak atas tanah ulayat 
dilindungi, selaras dengan 
perkembangan zaman.  

Penjelasan: 

ayat (1)  

Hak adat yang secara nyata masih 
berlaku dan dijunjung tinggi di dalam 
lingkungan masyarakathukum adat 
harus dihormati dan dilindungi dalam 
rangka perlindungan dan penegakan 
hak asasi manusia dalam masyarakat 
yang bersangkutan dengan 
memperhatikan hukum dan peraturan 
perundang-undangan.  

ayat (2) 

Dalam rangka penegakan hak asasi 
manusia, identitas budaya nasional 
masyarakat hukum adat, hak-hak adat 
yang masih secara nyata dipegang 
teguh oleh masyarakat hukum adat 
setempat, tetap dihormati dan 
dilindungi sepanjang tidak 
bertentangan dengan asas-asas 
negara hukum yang berintikan 
keadilan dan kesejahteraan rakyat.  

Undang-
Undang No 41 
Tahun 1999 

 Pokok-Pokok Kehutanan  Pasal 67  (1) Masyarakat hukum adat 
sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya 
berhak: 

d. melakukan pemungutan hasil hutan 
untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari masyarakat hukum adat 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan; 

e. melakukan kegiatan pengelolaan 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


90 
 

hutan berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentangan 
dengan undang-undang; 

f. mendapatkan pemberdayaan dalam 
rangka meningkatkan 
kesejahteraannya 

(2) Pengukuhan keberadaan dan 
hapusnya masyarakat hukum adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 

Penjelasan: 

Ayat (1) 

Masyarakat hukum adat diakui 
keberadaannya, jika menurut 
kenyataannya memenuhi unsur 
antara lain:  

f. masyarakat masih dalam bentuk 
paguyuban (rechtsgemeenschap); 

g. ada kelembagaan dalam bentuk 
perangkat penguasa adatnya; 

h. ada wilayah hukum adat yang jelas; 
i. ada pranata dan perangkat hukum, 

khususnya peradilan adatyang masih 
ditaati; 

j. masih mengadakan pemungutan hasil 
hutan diwilayah hutan sekitarnya 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari 

Ayat (2) 

Peraturan Daerah disusun dengan 
mempertimbangkan hasil penelitian 
para pakar hukum adat, aspirasi 
masyarakat setempat, dan tohoh 
masyarakat hukum adat yang ada di 
daerah yang bersangkutan, serta 
instansi atau pihak lain yang terkait. 
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Ayat (3) 

Peraturan Pemerintah memuat aturan 
antara lain: 

e. tata cara penelitian; 
f. pihak-pihak yang diikut sertakan; 
g. materi penelitian; dan 
h. kriteria penilaian keberadaan 

masyarakat hukum adat. 

Undang-
Undang No 20 
Tahun 2003 

 Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 5  1). Setiap warga negara mempunyai 
hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu; 

2). Warga negara yang memiliki 
kelainan fisik, emosional, mental, 
intelektual, dan/atau sosial berhak 
memperoleh pendidikan khusus; 

3). Warga negara didaerah terpencil 
atau terbelakang serta masyarakat 
hukum adat yang terpencil berhak 
memperoleh pendidikan layanan 
khusus; 

4). Warga negara yang memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa berhak memperoleh 
pendidikan khusus; 

5). Warga negara berhak mendapat 
kesempatan meningkatkan 
pendidikan sepanjang hayat. 

Putusan 
Mahkamah 
Konstitusi 
No.35 Tahun 
2012 

 Hutan Adat   Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian; 

 1.1. Kata negara dalam Pasal 1 angka 
6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan 
bertentangan dengan UUD 1945 

1.2. Kata negara dalam Pasal 1 angka 
6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dimaksud 
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menjadi “Hutan adat adalah hutan 
yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat”; 

1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945 sepanjang tidak dimaknai 
“penguasaan hutan oleh negara tetap 
memperhatikan hak masyarakat 
hukum adat, sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam undang-undang 

1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “penguasaan hutan 
oleh negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam undang-
undang. 

1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945 sepanjang tidak dimaknai 
“Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak 
termasuk hutan adat”; 

1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “Hutan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, tidak termasuk hutan adat”; 

1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan 
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bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 
1945 

1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

1.11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 
5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan 
bertentangan dengan UUD 1945 

1.12. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 
5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dimaksud 
menjadi “Pemerintah menetapkan 
status hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1); dan hutan adat 
ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan masih ada 
dan diakui keberadaannya” 

Undang-
Undang Otsus 
Papua 

  Menyatakan bahwa hak ulayat atas 
tanah adalah 'hak persekutuan yang 
diatur oleh masyarakat hukum adat 
tertentu atas suatu wilayah tertentu 
yang merupakan ruang hidup para 
warganya, yang meliputi hak untuk 
memanfaatkan tanah, hutan dan air 
dan semua isinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.’ UU 
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Otsus ini juga mewajibkan pemerintah 
Papua untuk ‘mengakui, 
menghormati, melindungi, 
memberdayakan dan 
mengembangkan hak-hak masyarakat 
hukum adat' dan bahwa 'tanah ulayat 
dan tanah individu anggota 
masyarakat hukum adat untuk tujuan 
apa pun harus diberikan melalui 
musyawarah dengan masyarakat 
hukum adat dan anggota-anggota 
masyarakat bersangkutan untuk 
mendapatkan persetujuan atas 
penyerahan lahan yang diperlukan 
serta kompensasi.’ 

Peraturan 
Daerah Khusus 
Provinsi Papua 
Nomor 22 
Tahun 2008 
tentang 
Perlindungan 
dan 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam 
Masyarakat 
Adat Papua 

  Berisi hak-hak masyarakat hukum 
adat, termasuk hak untuk 
mendapatkan keuntungan dari 
sumber daya alam di wilayah adat 
mereka, untuk mendapatkan 
informasi tentang rencana alokasi dan 
pemanfaatan sumber daya alam dan, 
untuk mendapatkan kompensasi atau 
ganti rugi atas penggunaan dan 
pengalihan hak properti kepada pihak 
lain sesuai dengan perjanjian tertulis 
yang dituangkan dalam akta otentik.  

Peraturan 
Daerah Khusus 
Provinsi Papua 
Nomor 23 
Tahun 2008 
tentang Hak 
Ulayat 
Masyarakat 
Hukum Adat 
Dan Hak 
Perorangan 
Warga 
Masyarakat 
Hukum Adat 
Atas Tanah 

  Menetapkan bahwa masyarakat 
dan/atau perorangan warga 
masyarakat hukum adat memiliki 
wewenang untuk mengelola tanah 
secara kolektif di bawah hak tanah 
adat sesuai dengan hukum adat yang 
secara aktif digunakan oleh 
masyarakat yang bersangkutan dan, 
melakukan konsultasi dengan pihak 
ketiga di luar masyarakat hukum adat 
yang membutuhkan lahan untuk 
berbagai keperluan. 
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“Kalau hutan adat kita habis, kita mau 

dapat makanan dari mana lagi?” 
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Pelatihan 
 

 

 

1. Isilah pasal kunci dalam hukum dibawah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat 
hukum adat. 

Hukum Pasal 

Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.35 Tahun 2012 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Undang-Undang No 41 Pokok-
Pokok Kehutanan Tahun 1999 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Undang-Undang Dasar 1945 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

TAP MPR NO IX Tahun 2001 
tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam  

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Undang-Undang No 29 Tahun 
1999 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Peraturan Daerah Khusus 
Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 
2008 tentang Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat Dan 
Hak Perorangan Warga 
Masyarakat Hukum Adat Atas 
Tanah 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Undang-Undang Otsus Papua …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Undang-Undang No 39 Tahun 
1999 tentang Hak Azasi Manusia 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

TAP MPR No XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Undang-Undang No 10 Tahun 
1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga 
Sejahtera  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Undang-Undang No 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Peraturan Daerah Khusus 
Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Masyarakat Adat Papua 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Peraturan Daerah Khusus 
Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 
2008 tentang Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat Dan 
Hak Perorangan Warga 
Masyarakat Hukum Adat Atas 
Tanah 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Deklarasi PBB tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat (2007); 
Konvensi ILO No. 107 mengenai 
Perlindungan dan Integrasi 
M a s y a r a k a t  A d a t  d a n 
Masyarakat Tribal dan Semi-
Tribal di  Negara-Negara 
Merdeka (1957); Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial (1965); 
K o v e n a n  I n t e r n a s i o n a l 
tentang Hak-Hak Sipil dan 
P o l i t i k  ( 1 9 6 6 ) ;  K o v e n a n 
Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi ,  Sosi al dan 
Budaya (1966); Konvensi ILO 
No. 169 tentang Masyarakat 
Adat dan Masyarakat Tribal 
( 1 9 8 9 ) ;  K o n v e n s i  

Contoh hukum internasional  yang berlaku di Indonesia 
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Instrumen hukum international yang sudah ditandatangani 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang mengakui dan 

mendukung hak-hak masyarakat hukum adat 

 

 

 

Kebijakan Isi 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat Tahun 2007 

Melindungi hak masyarakat hukum adat atas Persetujuan Bebas, 
Didahulukan dan Diinformasikan, tanah adat dan wilayah adat, 
tidak ada penggusuran dan hak atas restitusi dan ganti rugi, 
persetujuan berdasarkan hukum adat 

Konvensi ILO No. 107 mengenai 
Perlindungan dan Integrasi 
Masyarakat Adat dan Masyarakat 
Tribal dan Semi-Tribal di Negara-
Negara Merdeka Tahun 1957 

Melarang penggusuran masyarakat hukum adat dan masyarakat 
tribal dari wilayah mereka tanpa ‘persetujuan bebas, didahulukan 
dan diinformasikan’ mereka kecuali “sesuai dengan hukum dan 
regulasi nasional atas alasan-alasan yang berkaitan dengan 
keamanan nasional, atau untuk kepentingan pembangunan 
ekonomi nasional atau kepentingan kesehatan masyarakat 
dimaksud’ 

Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 
1965 

Mensyaratkan persetujuan yang jelas dari individu-individu yang 
telah mengajukan komunikasi (pengaduan) tentang negara-negara 
pihak untuk menyingkapkan identitas mereka 

Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 
1966 

2. Melindungi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan 
tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak 
atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan 
bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang 
sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan 
dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak 
untuk berkumpul dan berserikat 

Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Tahun 1966 

Ha katas pekerjaan, hak atas upah yang layak, hak untuk memilih 
secara bebas atau menerima suatu pekerjaan, hak untuk 
menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk 
mendapatkan standart kehidupan yang layak, hak atas kesehatan 
fisik dan mental, hak atas kehidupan budaya dan ilmu 
pengetahuan, termasuk terhadap kemajuan pengetahuan, hak 
untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya dan hak atas 
kebebasan 

Konvensi ILO No. 169 tentang Mensyaratkan pemerintah untuk melakukan konsultasi yang 
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Masyarakat Adat dan Masyarakat 
Tribal Tahun 1989 

dilandasi itikad baik dengan tujuan untuk mendapatkan 
persetujuan. Konvensi ini juga bermanfaat karena menjelaskan 
bahwa lembaga-lembaga masyarakat hukum adat sendiri harus 
dihormati dalam pengambilan keputusan dan membuat 
ketentuan-ketentuan untuk penegakkan hukum adat 

Konvensi Keanekaragaman 
Biologi Tahun 1992 

Telah diinterpretasikan oleh negara-negara pihak mensyaratkan 
FPIC untuk penggunaan pengetahuan tradisional, warisan budaya, 
dan sumber-sumber genetic masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal, dan dalam pembentukan, perluasan dan 
pengelolaan daerah-daerah yang dilindungi. Konvensi ini juga 
berisi Panduan tentang pelaksanaan analisis dampak budaya, 
lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang diusulkan atau 
yang mungkin berdampak pada situs-situs keramat dan tanah dan 
perairan tradisional 

Panduan Sukarela tentang Tata 
Kelola Penguasaan Tanah, 
Perikanan dan Hutan yang 
Bertanggung Jawab dalam 
Konteks Ketahanan Pangan 
Nasional Tahun 2012 

Mensyaratkan penghormatan terhadap hak atas FPIC dari 
masyarakat hukum adat sesuai dengan UNDRIP 

Deklarasi Universal Tentang Hak 
Azasi Manusia Tahun 1948 

Hak hidup bebas dari perbudakan, penyiksaan dan kekejaman, hak 
atas persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, 
perlindungan urusan pribadi dan keluarga, hak memiliki harta 
benda, hak atas kebebasan beragama, hak berpendapat, 
berserikat dan berkumpul, hak atas jaminan sosial, pekerjaan, 
upah layak dan kesejahteraan 
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“Marilah kita bersama-sama memperkuat 

wilayah hidup dan ekonomi kreatif 

masyarakat hukum adat” 
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1. Isilah pasal kunci dalam hukum dibawah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat 

hukum adat. 

Hukum Pasal 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat Tahun 2007 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 
1965 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 
1966 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Tahun 1966 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Konvensi Keanekaragaman 
Biologi Tahun 1992 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Pelatihan 



103 
 

Panduan Sukarela tentang Tata 
Kelola Penguasaan Tanah, 
Perikanan dan Hutan yang 
Bertanggung Jawab dalam 
Konteks Ketahanan Pangan 
Nasional Tahun 2012 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Deklarasi Universal Tentang Hak 
Azasi Manusia Tahun 1948 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Konvensi ILO No. 107 mengenai 
Perlindungan dan Integrasi 
Masyarakat Adat dan 
Masyarakat Tribal dan Semi-
Tribal di Negara-Negara Merdeka 
Tahun 1957 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Tahun 1966 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Konvensi ILO No. 169 tentang 
Masyarakat Adat dan 
Masyarakat Tribal Tahun 1989 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Deklarasi Universal Tentang Hak 
Azasi Manusia Tahun 1948 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Kompensasi tali asi ganti 
rugi tanam tumbuh AMDAL 
sosialisasi negosiasi Hak 
Azasi Manusia Crude Palm Oil 
hak guna usaha izin lokasi 
penghargaan inti plasma ispo 
mediasi fasilitator rspo 
p a r a l e g a l  b u k t i  p e t a 
partisipatif musyawarah dan 
mufakat  keamanan pangan 
izin usaha perkebunan hutan 
produksi konversi fpic hukum 
i n t e r n a s i o n a l  a n d a l 
I z i n  p e m a n f a a t a n  k a y u 
kemitraan satu atap nkt 
Kompensasi tali asi ganti 
rugi tanam tumbuh AMDAL 
sosialisasi negosiasi Hak 
Azasi Manusia Crude Palm Oil 

Contoh istilah-istilah perusahaan sawit 
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Beberapa istilah-istilah yang sering dipakai oleh perusahaan 

 Istilah-istilah tentang kompensasi yang muda 

disalahgunakan 

 Pentingnya penjelasan atas dasar hukum istilah-istilah yang 

dipakai oleh perusahaan 

Kenapa penting tau istilah-istilah yang 
dipakai dalam proses sosialisasi dan 

negosiasi? 

Apa artinya kompensasi? 

Apa yang harus kita lakukan kalau 
kita tidak menggerti istilah-istilah 

yang dipakai oleh perusahaan? 

 

 
 

Sering kali, perusahaan dan 
pemerintah memakai istilah-
istilah dan kata-kata yang 

tidak pernah kita 
dengar, dan yang 
kita tidak tahu 

artinya. Justru karena itu bisa terjadi kesalahpahaman antara 
kita dan pihak perusahaan, yang bisa menjadi akar masalah dalam proses sosialisasi, negosiasi, 
sampai dengan penandatangan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Maka penting sekali kita 
tahu persis artinya istilah-istilah yang dipakai, dan kalau kita tidak menggerti, maka harus kita 
minta penjelasan dari pihak perusahaan, dan juga minta bantuan dari pendamping hukum atau 
para-legal. Khususnya, kita harus minta penjelasan atas dasar hukum istilah-istilah yang dipakai 
oleh perusahaan, supaya basis hukumnya kuat, dan tidak akan disalahgunakan untuk merugikan 
masyarakat hukum adat. 

Kompensasi adalah uang atau barang atau 
bantuan yang diberikan oleh perusahaan 
kepada masyarakat hukum adat kalau 
terjadi penyerahan tanah, pelanggaran perjanjian 
dan/atau kerugian masyarakat hukum adat. Hati-hati dengan beberapa istilah untuk 
kompensasi yang sering dipakai oleh perusahaan, seperti tali asi, uang penghargaan, uang 
terima kasih, uang ketuk pintu, uang kubisasi, uang insentif dan lain lain, karena semua kata-
kata itu bukan kata-kata hukum, dan tidak punya dasar hukum, maka muda disalahgunakan.  

Kalau kita kurang menggerti 
istilah-istilah yang dipakai oleh 

pemerintah atau perusahaan, maka 
kita harus minta penjelasan yang 

benar, lengkap dan teliti atas istilah-
istilah tersebut. Kalau penjelasan tetap 

kurang jelas menurut kita, maka kita sebaiknya minta bantuan dari 
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ahli hukum atau para-legal, yang akan bisa menasehati kita tentang tindak lanjut dan dasar 
hukum kata-kata tersebut. Jangan pernah menandatangani dokumen atau perjanjian kalau ada 
kata di dalamnya yang kita tidak menggerti, dan jangan pernah ragu untuk meminta penjelasan 
atas kata-kata ini! Kalau kita tidak menggerti tetapi terima, maka akhirnya kita yang akan rugi! 
 

Kata Penjelasan 

Adu domba Pecah belah antara masyarakat hukum adat sebab manipulasi, tekanan, 
pengatasnamaan dan penipuan, yang dimanfaatkan oleh perusahaan, 
dan yang bisa menjadi sumber konflik dan melemahkan solidaritas dan 
kebersamaan masyarakat hukum adat. 

AMDAL Analisis Dampak Lingkungan - Kajian mengenai dampak besar dan 
penting pembangunan yang direncanakan untuk keperluan 
pengambilan keputusan tentang apakah dan di bawah kondisi apa 
aktivitas usaha yang direncanakan dapat dilanjutkan. 

Anak perusahaan Perusahaan yang adalah milik grup 

APL Areal Pengunaan Lain – areal yang bukan kawasan hutan 

BPKM Badan Koordinasi Penanaman Modal 

BPMPPT Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

CERD Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau 
Komite  Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi 
Rasial – badan PBB yang menerima pengaduan dari masyarakat hukum 
adat yang kenal pelanggaran HAM 

CSR Corporate Social Responsibility - tanggung jawab sosial perusahaan 
terhadap masyarakat terdampak, karyawan dan lingkungan dalam 
segala aspek operasional perusahaan 

Enklave Wilayah di dalam lokasi HGU perusahaan yang tidak boleh dibongkar 
tetapi harus dijaga sebagai tempat lindung, tanpa membatasi akses 
masyarakat hukum adat atas tempat-tempat tersebut. 

FPIC Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan atau Free, Prior 
and Informed Consent – sebuah prinsip dalam hukum internasional 
yang diakui sebagai hak masyarakat hukum adat, dimana mereka 
memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (FPIC) mereka untuk proyek-proyek, 
kegiatan atau kebijakan apapun yang dapat mempengaruhi kehidupan, 
penghidupan, hak, sumber daya alam, tanah, kesejahteraan dan masa 
depan mereka. 

Grup Perusahaan besar yang adalah pemilik anak perusahaan 

HAM Hak Azasi Manusia – hak dasar dan universal orang secara individu 
dan/atau kolektif, yang diakui oleh pemerintah dan juga di tingkat 
internasional. Contoh pelanggaran HAM termasuk: penindasan dan 
merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang, 
menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan 
berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi, hukum (aturan dan/atau UU) 
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diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi, penegak hukum dan/atau 
petugas keamanan melakukan kekerasan/intimidasi terhadap rakyat. 

HGU Hak Guna Usaha - Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Bagian IV. UU 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak 
Pakai Atas Tanah. PP No. 40 Tahun 1996 ini menetapkan bahwa yang 
bisa mendapatkan Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia 
dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak 
Guna Usaha adalah tanah negara. Jika tanah yang akan diberikan 
dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan 
kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan 
setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai 
kawasan hutan. Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan 
hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku hanya dapat dilaksanakan 
setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata 
cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Jika di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat 
tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya sah 
menurut hukum, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti 
kerugian sebelum HGU dikeluarkan. Hak Guna Usaha diberikan untuk 
jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang 
untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. Sesudah jangka 
waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada 
pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas 
tanah yang sama. 

HP Hutan Produksi – areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan 
hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan 
konsumsi industri dan ekspor. Hutan Produksi dapat dieksploitasi 
dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. 

HPK Hukta Produksi Yang Dapat Dikonversi – Kasawan hutan yang secara 
ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, 
pemukiman dan perkebunan.  

Intimidasi Perilaku, tindakan dan/atau pidato yang melanggar hak-hak masyarakat 
hukum adat atas rasa aman, kebebasan untuk berekspresi, dan hak 
untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka secara 
bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC). Di dalam hukum, 
intimidasi termasuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
bermaksud untuk memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak 
melakukan suatu tindakan yang dia sendiri seharusnya memutuskan 
untuk dilakukan atau tidak dilakukan (contohnya, penyerahan lahan). 
Intimidasi bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. 
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IPK Izin Pemanfaatan Kayu – izin yang wajib diperoleh perusahaan sawit 
untuk mengambil kayu dari wilayah operasi mereka 

IPKH Izin Pelepasan Kawasan Hutan – Izin yang dimohon oleh perusahaan 
pangan, perkebunan, peternakan atau perikanan kepada Menteri 
Kehutanan untuk pengembangan usaha di dalam kasawan hutan.  

IUP Izin Usaha Perkebunan – izin perusahaan sawit berdasarkan Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang 
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Berdasarkan peraturan ini 
syarat untuk memperoleh IUP-Budidaya adalah dengan mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. 

Konflik horizontal Konflik antara individu maupun kelompok yang biasa terjadi diantara 
individu atau kelompok yang memiliki status sosial atau ekonomi yang 
kira-kira sama. Konflik yang terjadi diantara sesama kelas, strata, nasib 
atau derajat yang sama. 

Konflik vertikal Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara individu 
atau kelompok yang memiliki kekuasaan, kewenangan dan status sosial 
berbeda (contoh, pemerintah dengan masyarakat, atau perusahaan 
dengan masyarakat) 

MIFEE Merauke Integrated Food and Energy Estate – proyek pemerintah yang 
mulai pada tahun 2008 dengan tujuan menjadikan Merauke sebagai 
pusat agribisnis dan kawasan ekonomi khusus 

MK35 Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 – keputusan 
yang mengatakan bahwa tanah dan hutan adat bukan tanah atau hutan 
negara 

Negosiasi Sebuah proses yang terjadi setelah sosialisasi sudah selesai, bersama 
dengan pihak yang telah memutuskan, lewat musyawarah dan mufakat 
intern mereka, untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan. Tahap 
negosiasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua bela 
pihak (masyarakat dan perusahaan) untuk membahas dan menyepakati 
isi, tata laksana, pelaksanaan dan sanksi perjanjian yang akan dibuat. 
Masyarakat hukum adat, sebagai pemilik hak, berhak untuk ikut proses 
negosiasi kalau diinginkan, tanpa tekanan, manipulasi, adu domba dan 
suab. 

PBB United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa  -  sebuah organisasi 
antar-pemerintah internasional yang didirikan pada tahun 1945 dan 
pada hari ini terdiri dari 194 Negara Anggota (termasuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia). Semua negara anggota ini telah 
berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan kolektif 
melalui kerjasama di tingkat internasional. 

Pengatasnamaan Proses yang salah dimana seorang oknum menandatangani perjanjian 
bersama pihak perusahaan atas nama orang lain, tanpa persetujuan 
atau konsultasi sama anggota masyarakat yang berhak atas tanah yang 
diserahkan. 
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Penyerahan lahan Penjualan tanah masyarakat hukum adat kepada pihak perusahaan 
dengan pembayaran kompensasi dan perjanjian tertulis, dimana tanah 
itu menjadi milik negara yang dikelola oleh pihak perusahaan selama 
waktu izin HGU. Setelah terjadi penyerahan tanah, maka tanah tersebut 
tidak pernah akan dikembalikan kepada masyarakat hukum adat, tetapi 
akan diatur oleh pemerintah. 

Plasma Skema petani untuk masyarakat, di mana tanah plasma wajib di dalam 
wilayah HGU, dengan luas minimal 20% dari total wilayah HGU 

RPNJM Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah – Rencana yang 
dibangun oleh Presiden Jokowi untuk pembangunan nasional tahun 
2015 – 2019 

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil  

Sosialisasi Sebuah proses bersama pihak perusahaan dengan tujuan untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang proyek yang ingin 
dijalankan oleh pihak perusahaan dan dampak positif maupun negative 
proyek tersebut, termasuk konteks hukum proyek itu. Tujuan sosialisasi 
juga harus merupakan proses dua-arah, dalam arti, bukan cuman 
perusahaan yang menyampaikan informasi, tetapi juga masyarakat 
hukum adat yang menyampaikan informasi dan bertanya tentang 
proyek yang mau dijalankan. 

UNDRIP United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples atau 
Deklarasi BPP tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat – hukum 
internasional yang melindungi hak masyarakat hukum adat atas 
Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan, tanah adat dan 
wilayah adat, tidak ada penggusuran dan hak atas restitusi dan ganti 
rugi, persetujuan berdasarkan hukum adat. 

UUPA Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 - Undang-Undang yang 
menjelaskan tentang berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tambahlah istilah-istilah lain yang disampaikan oleh 
pihak perusahaan, tapi yang menurut Anda kurang 

jelas atau tidak berbasis hukum 
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“Tanah, hutan, dusun, rawa sagu dan 

sumber penghidupan merupakan hal yang 

sangat hakiki dalam kehidupan 

masyarakat hukum adat” 
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Pelatihan 
 

 

 

 

1. Catatlah penjelasan atas artinya kata-kata di bawah.  

Kata Arti 

FPIC …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

HGU …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

AMDAL …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

IPK …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Plasma …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Konflik vertikal …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Sosialisasi …………………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

UNDRIP …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

MK35 …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Intimidasi …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

IPKH …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Enklave …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Kenapa harus kita hati-hati dengan istilah-istilah perusahaan tentang kompensasi yang 
tidak diakui dalam hukum? Catatlah 3 jenis istilah tersebut. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Kalau kita tidak menggerti istilah-istilah yang dipakai oleh perusahaan, apa yang harus kita 
lakukan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dalam bab ini, akan Anda mendapat keterangan tentang: 

 Pertanyaan kunci yang harus kita ingat dan meminta 

penjelasan dari pihak perusahaan dalam proses sosialisasi 

dan negosiasi 

Bagaimana cara pakai daftar 
pertanyaan kunci ini? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bawalah daftar pertanyaan kunci ini setiap saat ada 
pertemuan dengan pihak perusahaan, dengan pemerintah, atau 

saat musyarawah adat, untuk memastikan bahwa pertanyaan kita 
semua dapat dijawab oleh perusahaan/pemerintah secara lengkap, 

jelas dan terbukti, dan bahwa hak kita sebagai masyarakat hukum 
adat tidak dilanggar. 
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Pertanyaan Tanggapan 
perusahaan 

dan bukti yang 
diserahkan 

kepada 
masyarakat 

Menurut kita, 
apakah 

tanggapan 
perusahaan 

cukup, jelas dan 
terbukti? 

Kalau tidak, 
tindak lanjut 
yang harus 

diambil oleh 
perusahaan 

Nama dan jabatan 
penanggungjawab 
atas tindak lanjut 

tersebut 

1) Apa proyek yang ditawarkan perusahaan? 

2) Rencana lokasi dan batas tanah proyek itu 
dimana? 

3) Luasnya proyek berapa hektare? 

4) Rencana mulai beroperasi kapan? 

5) Jangka waktu proyek itu berapa lama? 

6) Apakah akan terjadi perpanjangan durasi 
proyek? Berapa lama perpanjangan proyek itu? 

7) Apakah pernah terjadi sosialisasi dengan pihak 
perusahaan? Kapan? Di mana? Siapa terlibat? 

8) Apakah pernah terjadi negosiasi dengan pihak 
perusahaan? Kapan? Di mana? Siapa terlibat? 

9) Apakah kita memahami hasil dari sosialisasi? 

10) Apakah masih ada yang kita kurang memahami 
dari sosialisasi? 

11) Apakah sosialisasi dan negosiasi dilakukan 
secara kolekftif atau lewat oknum-oknum 
tertentu? 

12) Apakah kita merasa bebas dalam proses 
sosialisasi dan negosiasi? 

13) Apakah pernah terjadi intimidasi atau tekanan 
secara langsong atau tidak langsong? 
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14) Apakah masyarakat hukum adat diberikan hak 
untuk memilih siapa saja mewakili mereka 
dalam proses sosialisasi dan negosiasi, sesuai 
dengan struktur pengambilan ketepusan 
mereka sendiri? 

15) Apakah perusahaan sawit sudah melakukan 
kajian atas hak tanah dan hutan adat 
masyarakat hukum adat? 

16) Apakah hak tanah adat kita diakui dan 
dihormati oleh perusahaan? 

17) Apakah sudah pernah ada proses pemetaan 
adat? 

18) Apakah sudah pernah ada proses pemetaan 
partisipatif bersama pihak perusahaan dan 
pemerintah? 

19) Apakah ada tumpang tindi antara batas wilayah 
perusahaan dan batas tanah adat masyarakat 
hukum adat? 

20) Apakah kita sudah diberikan salinan AMDAL 
oleh perusahaan? 

21) Apakah kita sudah diberikan bukti izin-izin yang 
diperoleh perusahaan? 

22) Apakah kita sudah diberikan salinan peta HGU 
atau izin lokasi perusahaan sawit? 

23) Apakah kita sudah diberikan berita acara dan 
daftar hadir dari semua acara sosialisasi dan 
negosiasi oleh perusahaan? 

24) Apakah kita sudah diberikan perjanjian tertulis 
yang dibuat bersama perusahaan? 
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25) Apakah kita dilibatkan dalam proses AMDAL? 
Apakah hasil dari AMDAL itu benar menurut 
kita?  

26) Apakah dasar hukum penyerahan lahan kita 
dijelaskan dengan baik oleh perusahaan? 

27) Apakah kita tau apa yang akan terjadi dengan 
tanah yang diserahkan setelah izin HGU 
perusahaan berakhir? 

28) Apakah akan ada tempat enklave dalam 
wilayah perusahaan? Dimana? Tempat apa 
saja?  

29) Apakah kitorang masyarakat hukum adat 
dilibatkan dalam identifikasi tempat enclave 
tersebut?  

30) Bagaimana memastikan bahwa akses kita atas 
tempat-tempat ini tidak dilanggar atau dibatasi 
oleh perusahaan? 

31) Bagaimana perusahaan akan melindungi 
tempat sakrail, tempat sumber pangan, tempat 
sumber air dan lainnya kita?  

32) Apa saja informasi yang disampaikan oleh 
perusahaan sama kita saat sosialisasi? 

33) Apakah informasi ini dipahami oleh masyarakat 
hukum adat? 

34) Apakah perusahaan memahami tentang hak 
masyarakat hukum adat atas persetujuan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan? 

35) Apakah kita merasa perlu bantuan dari ahli 
hukum, paralegal, atau bimbingan yang lain? 
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36) Apakah masyarakat hukum adat diberikan 
waktu dan ruang yang cukup untuk memahami, 
mempelajari dan membahas hasil sosialisasi 
dan negosiasi dalam musyawarah adat? 

37) Apakah pertemuan sosialisasi dan negosiasi 
dilaksanakan di kampong masyarakat hukum 
adat sendiri, atau di kota/kantor perusahaan? 

38) Apakah perusahaan sudah mulai beroperasi 
sebelum dapat izin HGU? Di mana saja? 

39) Apakah sudah terjadi pembongkaran hutan di 
atas tanah yang tidak diserahkan oleh 
masyarakat hukum adat? Di mana saja? 

40) Apakah sudah terjadi pencemaran air dan 
sungai dikarenakan operasi perusahaan? Di 
mana saja? 

41) Apakah keamanan pangan kita bisa dijamin 
oleh perusahaan? 

42) Apakah masyarakat hukum adat sudah 
memberikan persetujuan mereka atas 
penyerahan lahan? 

43) Kalau masyarakat hukum adat menolak 
keberadaan perusahaan di atas tanah adat 
mereka, apakah keputusan itu diakui dan 
dihormati oleh perusahaan? 

44) Apa kompensasi atas penyerahan lahan atau 
kerugian yang diberikan oleh perusahaan 
menurut kita adil dan benar? 

45) Apakah pernah ada upaya untuk 
mengadudomba masyarakat hukum adat lewat 
oknum-oknum tertentu oleh pihak 
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perusahaan? 

46) Apakah ada keterlibatan polisi, aparat atau 
militer dalam proses sosialisasi dan negosiasi 
dengan pihak perusahaan? 

47) Apa saja mekanisme penyelesaian konflik yang 
dibangun oleh perusahaan bersama kita? 

48) Apakah kita setuju dengan mekanisme 
penyelesaian konflik, sesuai dengan hukum 
adat? 

49) Apa saja dampak buruk dari proyek sawit dalam 
jangka pendek, menengah dan panjang? 

50) Apa saja dampak positif dari proyek sawit 
dalam jangka pendek, menengah dan panjang? 

51) Apa saja bentuk kompensasi yang diberikan 
oleh pihak perusahaan, dan apakah sesuai 
dengan tuntutan kita?  

52) Apakah kita pegan bukti pembayan kompensasi 
tersebut?  

53) Apa dampak dari proyek sawit atas kemanan 
pangan dan penghidupan kita?  

54) Apa dampak sosial dari proyek sawit itu? 

55) Apa dampak lingkungan dari proyek sawit it? 

56) Apakah perusahaan sudah menjalankan 
penilaian atau kajian tentang perlindungan 
HAM, lingkungan hidup, gender, sosial dan 
spiritual kita? Apakah kita dilibatkan dalam 
penilaian tersebut? 

57) Apa bentuk skema plasma yang ditawarkan 
perusahaan?  



120 
 

58) Kapa skema plasma akan mulai? 

59) Di mana saja tanah plasma itu? Apakah didalam 
HGU, sesuai dengan peraturan? 

60) Apa saja ongkos yang akan kitorang masyarakat 
hukum adat kenal dalam skema plasma? 

61) Apakah perusahaan sudah menjelaskan proses 
perizinan secara teliti dan benar kepada kita? 

62) Apa nama perusahaan (grup dan anak 
perusahaan), sejarah dan track record 
operasionalnya? 

63) Apa struktur dan hirarki perusahaan (grup dan 
anak perusahaan) tersebut? 

64) Apa alamat kantor pusat dan cabang 
perusahaan? 

65) Apa nama dan kontak perwakilan, manager dan 
jabatan perusahaan? 

66) Siapa saja investor utama di perusahaan 
(termasuk bank nasional dan lembaga 
keuangan internasional)? 

67) Apakah perusahaan ini sudah buat kebijakan 
FPIC intern? 

68) Apakah perusahaan ini adalah anggota standar 
sukarela untuk sawit yang berkelanjutan, 
contohnya, Roundtable on Sustainable Palm 
Oil, atau RSPO? 

69) Apa saja sifat, skala, tujuan, lokasi, jangka waktu 
dan reversibilitas proyek yang diusulkan? 

70) Apa saja jenis izin yang sudah diterima oleh 
perusahaan dan jenis izin yang masih sedang 
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diproses? 

71) Apakah kajian AMDAL itu objektif dan 
seimbang tentang dampak positif maupun 
negatif dalam jangka waktu dekat, menengah 
dan panjang dari proyek sawit, termasuk 
dampak lingkungan dan sosial? 

72) Apa saja mekanisme partisipatif yang dibangun 
untuk monitoring, verifikasi dan evaluasi 
pelaksanaan proyek dan perjanjian yang sudah 
ada atau yang direncanakan? 

73) Apa saja kesempatan kerja yang ditawarkan 
kepada masyarakat, termasuk syarat kerja dan 
kondisi, manfaat dan persyaratan, jumlah posisi 
dan jenis pekerjaan yang ditawarkan, dan 
apakah pekerjaan itu akan diberikan kepada 
masyarakat lokal atau dari luar?  

74) Apa saja bentuk kompensasi dan langkah-
langkah mitigasi yang akan dijalankan untuk 
melindungi mata pencaharian dan lingkungan 
hidup masyarakat hukum adat? 

75)  

 

76)  

 

77)  

 

78)  

 

Tambahlah pertanyaan atau soal-soal 
lain yang menurut Anda penting 

ditanyakan kepada pihak perusahaan 
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“Tanah adat mempertegas wilayah 

hidup orang Papua” 
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Pandangan alam adalah karya agung Allah Pencipta 

Biarkanlah masyarakat hukum adat menyayangi dan mencintai alam semesta  

Seluruh simbol adat diperoleh dari tanah dan hutan adat 
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Rekomendasi Dasawarsa Bagi Semua Pihak Yang 
Berkendak Baik Pro-Masyarakat Hukum Adat 

 
1) Pendidikan generasi muda penerus adat (pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan atas) dipadatkan dengan kapasitas dan 
kapabilitas kaum intelektual dan cendekiawan yang pro-masyarakat 
hukum adat. 

2) Peran perempuan dalam sistem kekerabatan dan pengambilan 
keputusan di musyawarah adat. 

3) Re-vitalisasi adat dan emansipasi adat melalui sistem dan mekanisme 
dalam musyawarah adat yang terjadual dan sistematis dilakukan di 
rumah adat. Re-vitalisasi merujuk pada re-inovasi dan re-habilitasi 
terhadap kekakuan dan kemapanan atas sistem dan mekanisme yang 
kurang menjamin hak bebas dan hak atas rasa aman di dalam 
masyarakat hukum adat. Sedangkan emansipasi lebih merujuk pada 
kapasitas dan kapabilitas kaum perempuan di dalam sistem dan 
mekanisme secara utuh dalam pranata sosial masyarakat hukum adat. 
Dalam arti, kaum perempuan dilahirkan kembali seluruh harkat dan 
martabat sebagai perempuan yang istimewa dalam kehidupan 
masyarakat hukum adat.  

4) Musyawarah adat sebenarnya bertujuan untuk mempererat rasa 
kekerabatan dalam solidaritas yang sangat kuat, komprehensif dan 
integral di seluruh aspek kehidupan.  

5) Pendampingan dan bimbingan secara kontinu, terpercaya, punya 
kompetensi, kapabilitas, kapasitas, dan keberpihakan kepada 
masyarakat hukum adat untuk menghilangkan indikasi manipulasi dan 
intimidasi terhadap masyarakat hukum adat. 

6) Re-strukturisasi dan re-organisasi terhadap lembaga masyarakat adat 
di seluruh wilayah Papua. 
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7) Re-edukasi terhadap konsep 'kemiskinan', 'kemakmuran' dan 
'pembangunan' sesuai dengan karakter, konteks dan falsafat hidup 
orang Papua. 

8) Konsep dan aksi dari falsafah hidup masyarakat hukum adat di Papua 
tetap melestarikan dan melindungi serta memberi bobot pada 
ketahanan dan kedaulatan pangan tradisional/lokal yang bisa 
memanusiakan manusia Papua sambil menginternalisasi semangat 
religiusitasnya dalam sistem dan mekanisme pembangungan nasional. 

9) Salah satu kontribusi dari pola pendampingan dan pembinaan 
masyarakat hukum adat diimplementasikan dalam model 
pembangunan di wilayah Papua yang disesuaikan dengan sistem dan 
mekanisme etnis orang Papua, menghindari generalisasi, sentralisasi 
dan stereotype. 

10) Kepada semua pihak yang sungguh-sungguh peduli dan punya 
kehendak baik untuk memajukan peradaban yang dinamis dari 
kehidupan dan penghidupan masyarakat hukum adat untuk tidak 
mempersempit, merebut, menguasai dan menghancurkan wilayah 
penghidupan dan kehidupan masyarakat hukum adat, yang telah 
menyatu dengan tanah sebagai mama, ibu pertiwi, tanah air dan ibu 
iman. 

Berdasarkan Dasawarsa ini tidak bermaksud memunculkan interpretasi ganda 
tentang kehidupan dan penghidupan masyarakat hukum adat. Yang menjadi 
skala prioritas nilai yang di peruntukkan bagi masyarakat hukum adat adalah 
jaminan wilayah hidup mereka yang ada keterkaitan secara khusus, integral 
dan komprehensif. Skala prioritas nilai inilah mesti dibangun dalam 
keseluruhan sistem masyarakat hukum adat, yang nantinya terus 
diperjuangkan dan dihidupi oleh pelaku-pelaku masyarakat hukum adat. 
Intinya, subyek adat, nilai adat dan sistem adat bagi masyarakat hukum adat 
adalah kebutuhan yang paling unggul, sesuai dengan hak-hak dasar hidup 
mereka. 
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“Salah satu wujud nyata 

gerakan nasionalis cinta hijau” 
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