
Hutan Kita,
Keputusan Kita
Sebuah survei mengenai prinsip-prinsip

untuk pengambilan keputusan di Malinau

Eva Wollenberg • Godwin Limberg • Ramses Iwan
Rita Rahmawati • Moira Moeliono

H
utan K

ita, K
eputusan K

ita:
Sebuah survei m

engenai prinsip-prinsip untuk pengam
bilan keputusan di M

alinau
W

ollenberg, E., et al.

Banyak orang ingin meningkatkan tata kelola atas lahan hutan, tapi 

yang dianggap tata kelola yang baik tidak selalu nyata atau disetujui 

oleh semua orang.

Penelitian ini menunjukkan keberagaman pandangan masyarakat dan 

pejabat pemerintah di Malinau, Kalimantan Timur, mengenai apa 

yang mereka anggap sebagai tata kelola yang baik. Setiap kelompok 

menggambarkan bagaimana menurut mereka keputusan tentang 

hutan seharusnya dibuat, termasuk bagaimana mewakili kepentingan, 

mengalokasikan hak atas lahan, membagi manfaat dari hutan berupa 

uang, memberi informasi dan mengelola hutan. Perbedaan pendapat 

antara masyarakat desa dan pejabat pemerintah menunjukkan 

perlunya lebih banyak dialog dan diskusi mengenai bagaimana 

mengkoordinasikan pengambilan keputusan di Malinau. Kesimpulan 

umum penelitian ini adalah bahwa “tata kelola yang baik” memerlukan 

pemahaman konteks lokal dan partisipasi dari berbagai kelompok yang 

berbeda dalam menentukan prinsip-prinsip yang dijunjung bersama.
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mengembangkan prinsip-prinsip tentang pengambilan 
keputusan yang menyangkut hutan dan lahan. Bagi pihak 
yang memiliki pandangan yang berbeda kami harap dapat 
mendiskusikan perbedaan ini secara positif. Masing-masing 
pihak dapat menjelaskan mengapa suatu prinsip tertentu 
penting bagi mereka, bertukar pandangan dengan yang 
lain, memahami pengaruh dari prinsip yang berbeda, serta 
mencari pilihan yang dapat merangkul nilai-nilai yang 
berbeda tersebut. Beberapa orang mungkin akan berubah 
pikiran setelah mendengar pandangan orang lain. 

Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 
mengambil keputusan yang masuk akal dan didukung 
banyak pihak. Upaya ini seharusnya juga dapat membantu 
masyarakat untuk mengetahui apa yang diharapkan 
dari wakil dan pimpinan mereka, dan para pengambil 
keputusan, serta tolok ukur mana yang dapat dipegang 
sebagai pertanggungjawabannya. 

Buku kecil ini ditulis untuk masyarakat di Malinau. Kami 
berharap, di daerah lain buku ini dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan acuan tentang metode yang dapat dicoba 
atau tentang aspek-aspek tata kelola setempat yang 
bisa digunakan untuk memicu diskusi dan perubahan 
pengelolaan di tempat lain. 

Kami juga berharap bahwa buku ini dapat menunjukkan 
bahwa konsep “pengelolaan yang baik” tidak hanya satu 
saja. Seperti akan terlihat oleh para pembaca, ada banyak 
gagasan mengenai apa yang dikatakan ”baik”. 

Menurut masyarakat Malinau, bagaimana seharusnya 
keputusan tentang pengelolaan hutan diambil?

Buku kecil ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana 
pemerintahan daerah dapat dikembangkan supaya lebih 
mencerminkan kebutuhan dan kepentingan setempat. 
Masyarakat di Malinau berbagi gagasan tentang prinsip-
prinsip yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan 
hutan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pandangan 
masyarakat, pejabat pemerintah kabupaten, dan lembaga 
swadaya masyarakat yang berada di Malinau.

Prinsip-prinsip yang disajikan dalam buku ini bukanlah 
peraturan atau undang-undang, namun merupakan hal 
yang dijunjung orang dan menggambarkan apa yang 
diyakini oleh warga Malinau tentang hal yang seharusnya 
dilakukan. 

Yang menarik adalah bahwa tidak semua sependapat tentang 
apa yang harus dilakukan. Buku ini menunjukkan bahwa 
setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang 
bagaimana suatu keputusan harus diambil. Ada beberapa 
prinsip yang diterima oleh banyak orang, ada pula yang 
tidak. 

Tidak satu pun prinsip dapat dikatakan benar walaupun 
didukung oleh banyak orang. 

Kami harap buku ini dapat memberi inspirasi bagi 
warga Malinau dan masyarakat di tempat lain untuk 

Pengantar
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Siapa saja yang terlibat?

Dalam survei ini, kami mewawancarai 108 responden yang 
tinggal di Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Selatan. 

Survei ini dilakukan di kecamatan Malinau Selatan, karena 
kecamatan ini merupakan daerah pedesaan yang paling 
padat penduduknya. Selain itu, daerah ini merupakan 
daerah yang dipilih CIFOR sebagai pusat kegiatannya. Agar 
keterwakilan daerah-daerah lain di Kabupaten Malinau lebih 
lengkap, survei serupa harus dilaksanakan di kecamatan-
kecamatan lain. 

Survei ini meliputi tiga kelompok responden:
• Wakil masyarakat dari desa yang ada di Kecamatan 

Malinau Selatan (95 orang)1

• Pejabat (10 orang) 
• Anggota LSM di Malinau (3 orang)

Kami mewawancarai lebih banyak warga masyarakat karena 
memperkirakan akan ada banyak perbedaan, dan biasanya 
suara mereka kurang terdengar dalam diskusi seperti ini. 

Kami mengunjungi 19 desa untuk mengumpulkan informasi 
dari masyarakat. Di desa kami mengadakan wawancara 
perorangan maupun kelompok. Orang yang diwawancarai 
biasanya kepala desa, kepala adat, sekretaris desa, atau 
tokoh masyarakat lain. Kami mewawancarai 68 orang dalam 
diskusi kelompok dan 29 secara perorangan. Seandainya 

kami dapat mengulang survei ini kami akan mewawancarai 
lebih banyak ibu-ibu.

Untuk mengumpulkan informasi dari pemerintah kabupaten, 
kami memilih sepuluh pejabat dari empat instansi yang 
paling aktif dalam mengambil keputusan tentang hutan 
dan desa, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BAPPEDA, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Kami juga mewawancarai 
satu orang staf dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Malinau. 

Selain itu, kami mewawancarai wakil dari tiga lembaga 
swadaya masyarakat karena perannya sebagai pembela hak 
masyarakat serta sebagai jembatan antara masyarakat dan 
pemerintah. Tiga lembaga swadaya masyarakat tersebut 
adalah Yayasan Adat Punan (YAP), World Wide Fund for 
Nature, Kayan Mentarang (WWF-KM) dan Phemdal. 

Wawancara dilakukan antara Oktober 2004 hingga Agustus 
2005.

Sepanjang memungkinkan, dalam analisis, kami 
membandingkan jawaban dari pejabat pemerintah dengan 
jawaban masyarakat tentang berbagai prinsip yang berbeda. 
Sumber informasi untuk data di setiap gambar dicantumkan 
sebagai kelompok diskusi masyarakat (focus group discussion), 
wawancara perorangan dari masyarakat, dan wawancara 
perorangan dari wakil pemerintah. Agar jawaban dapat 
dibandingkan, jawaban disajikan sebagai persentase 
jawaban dari seluruh jumlah responden (bagi responden 
dari pemerintah) dan persentase dari jumlah responden 
atau dari jumlah kelompok diskusi (bagi masyarakat).

1 Diskusi kelompok dilaksanakan dengan 2 sampai 10 orang di 13 desa. 
Walaupun beberapa ibu ikut dalam diskusi kelompok, mereka tidak aktif 
memberi masukan. Satu atau dua orang diwawancarai di setiap desa. 
Tujuh wawancara pertama dihapus dari kajian ini karena bentuk survei 
yang kami ubah dan wawancara awal ternyata tidak konsisten dengan 
analisis wawancara yang lain.



3Pengantar

Karena jumlah sampel masyarakat lebih banyak, jawaban 
mereka disajikan secara lebih terinci.

Untuk beberapa prinsip, tidak semua informasi dari seluruh 
kelompok dapat dikumpulkan. Hal ini karena prinsip 
tersebut tidak relevan bagi kelompok tertentu dan bentuk 
kuesionernya dimodifikasi. Dalam kasus tersebut, data yang 
ditampilkan hanya data bagi satu kelompok tertentu saja. 
Informasi dari kalangan LSM tidak dianalisis secara statistik, 
karena jumlah sampel yang terlalu kecil, namun pernyataan 
dan pandangan penting dimasukkan dalam rangkuman. 

Prinsip-prinsip tentang apa?

Kami meminta responden untuk berbagi pandangannya 
tentang:
• Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakili 

masyarakat dalam pengambilan keputusan
• Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas 

lahan ditetapkan
• Bagaimana seharusnya perencanaan tata guna lahan 

dilakukan
• Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur
• Bagaimana seharusnya membuat kesepakatan dengan 

perusahaan
• Bagaimana seharusnya pembagian keuntungan finansial 

dari pemanfaatan hutan
• Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya 

ditangani
• Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintah 

seharusnya disebarluaskan 

Kami juga bertanya kepada beberapa orang tentang 
pandangan mereka yang berkaitan dengan penerapan 

prinsip-prinsip ini dalam tiga situasi saat keputusan penting 
tentang hutan harus dibuat. Tiga situasi tersebut yaitu:
1. Kerjasama antara desa dengan perusahaan penebangan 

kayu
2. Penetapan batas desa
3. Pengaturan pemanfaatan hutan

Pemerintahan daerah di Indonesia dan 
di Malinau

Bagi pembaca yang belum mengenal pemerintahan daerah 
terkini di Indonesia dan di Malinau, kami sajikan sekilas 
gambaran mengenai hal tersebut. Sejak bulan Januari 2001, 
seluruh kabupaten di Indonesia memiliki kewenangan untuk 
mengatur keuangan dan mengambil keputusannya sendiri 
(otonomi). Kabupaten memperoleh bagian lebih besar dari 
pajak yang berasal dari daerah tersebut dan memiliki kendali 
yang lebih besar untuk mengatur kepentingan setempat, 
mulai dari penetapan dan bentuk desa, mengatur susunan 
dan tugas pokok instansi pemerintah kabupaten, hingga 
penerbitan izin pada perusahaan kayu serta penetapan batas 
wilayah setempat yang bersangkutan.

Menurut undang-undang baru ini, bupati dipilih langsung 
oleh masyarakat. Bupati memiliki kewenangan eksekutif/
penyelenggaraan dan didukung oleh Sekretaris Daerah dan 
tiga asisten yang memiliki wewenang dan pengaruh yang 
cukup besar.

Di bawah pemerintah kabupaten, ada sejumlah instansi yang 
menangani masalah sektoral dan teknis, serta koordinasi 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Di Malinau ada 27 
instansi termasuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang diwawancarai dalam 
rangka survei ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai 
kewenangan legislatif untuk membuat peraturan daerah 
dan mengimbangi kewenangan eksekutif kabupaten. DPRD 
mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Seringkali DPRD dipandang sebagai kekuatan dan 
lembaga terpisah dari pemerintah kabupaten. Saat ini, DPRD 
dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi dipilih dan/atau 
diangkat oleh partai.

Pemerintah kabupaten terdiri dari kecamatan yang dipimpin 
oleh camat dan stafnya. Sejak bulan Januari 2006, di 
Kabupaten Malinau ada 12 kecamatan. Para camat diangkat 
oleh Bupati dan merupakan penghubung antara desa dan 
kabupaten. Para camat tersebut juga berperan sebagai wakil 
pemerintah kabupaten untuk mengatasi konflik skala kecil.

Desa, yang dipimpin oleh seorang kepala desa, berada di luar 
struktur resmi pemerintah kabupaten. Namun, kepala desa 
menerima tunjangan bulanan dari pemerintah kabupaten 
dan menggunakan pakaian seragam pemerintah pada 
kegiatan pemerintahan. Kepala desa dipilih secara lokal, 
walaupun banyak kepala desa yang ditunjuk oleh tokoh 
masyarakat dan pemilihan kepala desa hanya menguatkan 
penunjukan tersebut. Kepala desa dibantu oleh sekretaris 
desa dan staf lain. Di beberapa kabupaten lain, struktur 
desa dan kepala desanya memiliki bentuk lain seperti marga 
atau kampung.

Era reformasi juga memicu dibentuknya Badan Perwakilan 
Desa (BPD) yang dipilih sebagai wakil masyarakat untuk 
mengimbangi wewenang kepala desa. Badan Perwakilan 
Desa memiliki mandat untuk membuat peraturan desa dan 

mengawasi penggunaan anggaran. Di Kabupaten Malinau, 
Badan Perwakilan Desa baru diresmikan dengan Surat 
Keputusan pada tahun 2005 dan hanya sedikit desa memiliki 
BPD yang berfungsi atau memiliki peraturan desa.

Di tingkat desa juga ada kepala adat, yang biasanya juga 
menerima tunjangan (dalam jumlah yang lebih kecil) dari 
pemerintah kabupaten. Sebagian besar desa sekarang 
mempunyai kepala adat yang telah diangkat pemerintah. 
Banyak dari kepala adat tersebut berasal dari keluarga 
yang secara turun-temurun memegang jabatan ini sebelum 
ditetapkan sistem pemerintahan oleh pemerintah Indonesia 
pada tahun 1950-an, dan sering masih menjabat setelah 
perubahan sistem tersebut. Kepala adat biasanya menangani 
urusan kehidupan sosial seperti masalah keluarga atau 
upacara adat. Sebagian kepala adat memiliki staf.

Di Malinau beberapa suku Dayak membentuk persekutuan 
atau memiliki seorang kepala adat besar yang memiliki 
wewenang di tingkat daerah aliran sungai dan mencakup 
desa-desa dalam DAS atau sebagian DAS tersebut. Kedudukan 
ini sering diperoleh secara turun-temurun.

Di setiap desa ada kelompok yang terdiri dari warga 
masyarakat yang terpandang, memiliki pengaruh, dan aktif 
dalam urusan desa yang disebut sebagai tokoh masyarakat. 
Kelompok tokoh masyarakat dapat meliputi kepala desa, 
kepala adat, dan para stafnya. Pemuda, kaum ibu, atau 
kelompok masyarakat lain juga dapat memiliki wewenang 
yang berkaitan dengan urusan desa atau mempengaruhi 
keputusan di desa.

Kabupaten Malinau

Terletak di Kalimantan Timur, Kabupaten Malinau terbentuk 
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pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran Kabupaten 
Bulungan yang tadinya merupakan Daerah Istimewa 
(kesultanan). Pada tahun 2005 jumlah penduduknya 
berjumlah sekitar 50.000 jiwa dengan luas wilayah sekitar 
42.000 km2.

Malinau terletak di perbatasan Serawak, Malaysia bagian 
Timur, dan merupakan bagian dari ”Pusat Borneo” (Heart 
of Borneo), suatu wilayah dengan sisa hutan primer yang 
luas di Kalimantan. Malinau mencakup tiga daerah aliran 
sungai utama dan karena topografinya yang terjal serta 
hutan belantara yang lebat di bagian tengah dan hulu 
daerah aliran sungai tersebut, akses ke desa-desa yang ada 
di wilayah tersebut menjadi sulit. Jalur transportasi utama 
di sebagian besar wilayah masih melalui sungai. Pelayanan 
pendidikan dan kesehatan masih terbatas atau jauh dari 
desa sehingga sulit dijangkau.

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah 
berladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berburu, 
dan mengumpulkan hasil hutan. Di daerah dengan hutan 
yang masih utuh, masyarakat lebih tergantung pada hasil 
hutan. 

Populasi penduduk terpusat di sekitar Malinau Kota dan 
di bagian hilir Sungai Malinau. Sebagian besar penduduk 
berasal dari suku Dayak, yang terdiri dari 18 suku yang 
berbeda, termasuk suku Punan yang secara turun-temurun 
berburu dan pengumpul. Suatu suku biasanya tersebar di 
beberapa desa. Sebagian besar pegawai pemerintah sekarang 
adalah putra daerah. Penduduk Malinau Kota dan daerah 
lain dengan kegiatan komersial seperti pertambangan, 
merupakan campuran antara masyarakat setempat dan 
orang pendatang dari daerah lain di Indonesia, seperti dari 
Jawa atau Sulawesi Selatan. 

Kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan merupakan 
sumber pendapatan penting bagi Malinau. Antara tahun 
1960-an hingga tahun 1999, kegiatan kehutanan tersebut 
berupa kegiatan penebangan kayu (melalui HPH) dengan 
luasan yang besar yang diatur oleh pemerintah pusat 
dan hanya memberi manfaat yang kecil bagi masyarakat 
setempat.

Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2000, 
pemerintah kabupaten mulai menerbitkan izin pemanfaatan 
kayu dan melakukan negosiasi langsung dengan perusahaan-
perusahaan dari luar Indonesia untuk menebang kayu atau 
mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang 
lebih menguntungkan secara ekonomis. Untuk pertama 
kalinya masyarakat dapat berunding langsung secara sah 
dan berdasarkan hukum dengan perusahaan kayu dan 
memperoleh pendapatan baru yang cukup tinggi. Namun 
pada tahun 2003, kegiatan ini dihentikan oleh pemerintah 
pusat dan dinyatakan ilegal.

Perencanaan tata guna lahan atau tata ruang kemudian 
menjadi alat penting bagi pemerintah kabupaten dalam 
mengalokasikan kawasan hutan yang boleh dikonversi 
untuk pemanfaatan lain. Namun, masyarakat tidak selalu 
memperoleh informasi yang cukup tentang perencanaan 
yang dilakukan ini, sehingga sering muncul konflik tentang 
pemanfaatan lahan dan hutan yang terbaik di sejumlah 
desa. Batas-batas desa juga masih tidak jelas.

Setelah lima tahun mengalami sistem yang terdesentralisasi, 
pemerintah kabupaten dan masyarakat mulai terbiasa 
dengan peran barunya. Peran baru serta norma pemerintahan 
setempat tersebut masih terus berkembang dan tidak selalu 
jelas apa yang sebaiknya dilakukan.



6 Pengantar

Seperti tergambar secara jelas dalam uraian berikut 
ini, harapan beragam kelompok yang berbeda tidak 
selalu konsisten. Studi ini dilaksanakan dengan harapan 
bahwa hasilnya dapat mendukung upaya pengembangan 
pemerintahan setempat yang betul-betul bisa menjadi suatu 
kontrak sosial dan tidak hanya menerapkan hal-hal yang 
menurut pihak lain baik untuk Malinau.

Beberapa pertanyaan yang timbul

Saat anda membaca buku ini, mungkin akan muncul 
pertanyaan: 

• Apa yang saya harapkan dari aparat desa dan pemerintah 
daerah?

• Prinsip-prinsip mana yang saya setujui atau tidak saya 
setujui?

• Adakah prinsip lain yang menurut saya penting?
• Apa yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja atau 

desa untuk berbagi gagasan tentang prinsip-prinsip ini 
dengan pihak lain?

• Bagaimana warga desa saya dan warga Malinau bisa 
memutuskan prinsip-prinsip yang terbaik bagi kami?

• Apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh desa saya 
dan pemerintah daerah?



Apa pendapat mereka?





Tidak bisa hanya satu orang saja. Perlu 10 orang.
Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dua puluh orang seharusnya mewakili masyarakat dalam 
perundingan dengan perusahaan, terdiri dari kepala desa dan 
staf, BPD dan staf, ketua adat dan staf dan ketua RT. Ini mewakili 
unsur masyarakat desa. 

Anggota DPRD 

Kalau terlalu banyak orang, bisa terlalu banyak suara.
Anggota DPRD

Jumlah tidak menjadi masalah, yang penting adalah kemampuan 
orang yang ditunjuk untuk menyampaikan dan memperjuangkan 
aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kecuali, masyarakat 
merasa dengan jumlah tertentu dapat mengimbangi kekuatan 
pihak perusahaan.

Staf World Wide Fund for Nature, Kayan Mentarang

Kutipan di atas menggambarkan bahwa keterpencilan 
desa dan jarak dari tempat pertemuan mempengaruhi 
keterwakilan warga dalam pertemuan dengan desa lain, 
perusahaan, atau pemerintah. Masyarakat mengungkapkan 
kekecewaannya karena mereka seringkali tidak dapat ikut 
serta dalam pengambilan keputusan atau tidak mendapatkan 
informasi yang mereka perlukan atau inginkan. Umumnya 
warga desa menginginkan pertemuan diselenggarakan 
di desa yang bersangkutan karena banyak orang dapat 
menghadiri pertemuan tersebut, termasuk kaum ibu. Kalau 
hal ini tidak memungkinkan, maka dipilihlah utusan.

Utusan kalau jarak jauh, biasanya kepala desa, kepala adat dan 
tokoh masyarakat 

Warga Long Lake 

Kalau desa besar, utusan harus besar. Kalau kecil, jumlah 
sedikit.

Warga Metut

Kalau pertemuan diadakan di desa, ibu bisa ikut. Kalau di 
Malinau, tidak bisa.

Warga Long Jalan 

Masyarakat yang punya lahan di daerah yang akan digarap 
kelapa sawit seharusnya hadir dalam pertemuan desa dengan 
perusahaan.

Warga Setulang 

Sebaiknya ada perundingan perusahaan dengan masyarakat 
untuk menentukan di mana hutan bisa digarap. Lalu 2-30 wakil 
masyarakat ikut survei langsung di lapangan.

Warga Laban Nyarit 

Kalau bertemu dengan perusahaan di luar desa, siapa yang 
mewakili masyarakat? Perusahaan harus datang ke desa. 

Warga Long Lake 

Utusan harus menyampaikan apa yang sudah disepakati di 
desa.

Warga Batu Kajang 

Siapa yang seharusnya terlibat dan dapat mewakili 
masyarakat dalam pengambilan keputusan?
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orang berpendapat bahwa masyarakat setidaknya diwakili 
oleh sejumlah orang, misalnya 10 hingga 20 orang. Hal 
ini untuk memastikan agar perwakilan bersikap terbuka, 
menjamin keterwakilan kelompok yang berbeda, serta 
untuk meningkatkan kekuatan kelompok saat melakukan 
perundingan dengan pihak lain yang kuat. 

Responden mengungkapkan bahwa pada kenyataannya 
kepala desa hampir selalu mewakili desa, meskipun orang 
lain sering mendampingi atau menggantikan kepala desa 
(Gambar 1). Menurut hampir dua pertiga jumlah responden, 
kepala adat biasanya mewakili masyarakat. Sepertiga jumlah 
responden mengatakan bahwa tokoh masyarakat juga 
sering mewakili masyarakat, sedangkan sepertiga lainnya 
mengungkapkan bahwa ketua badan perwakilan desa (BPD) 
atau orang lain sebagai wakilnya. 

Selain kepala desa, sering ada tokoh masyarakat lain 
yang mewakili masyarakat. Bagaimana mereka semua 
bertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilinya?

Gambar 1. Siapa yang biasanya mewakili masyarakat? 
(Wawancara masyarakat perorangan)

Masyarakat desa menyatakan bahwa secara umum 
mereka berharap kepala desa atau kepala adat dapat 
mewakili mereka, namun para pemimpin ini seharusnya 
bermusyawarah dengan masyarakat luas terlebih dahulu. 
Setelah musyawarah, masyarakat yakin bahwa pemimpin 
akan mempertimbangkan atau memadukan semua 
pandangan yang berbeda untuk mewakili masyarakat secara 
memuaskan. 

Kalau hanya satu atau dua orang saja yang mewakili 
mereka, beberapa responden khawatir tidak ada cara untuk 
memastikan bahwa orang yang menjadi utusan tersebut 
transparan dan bertanggung jawab kepada desa. Beberapa 
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Kapan seluruh anggota masyarakat 
harus dilibatkan? 

Beberapa warga merasa bahwa walaupun sepuluh orang 
hadir dalam pertemuan, belum tentu mereka mewakili 
pandangan-pandangan yang ada di masyarakat. Seluruh 
masyarakat seharusnya mendengar langsung apa yang 
dibicarakan dalam pertemuan untuk memperoleh informasi 
yang layak dan dapat mengambil keputusan.

Bagi warga, hal ini penting, terutama bila keputusan tersebut 
berkaitan dengan uang. Ketika ditanya tentang keputusan 
mengenai apa yang mengharuskan keterlibatan seluruh 
masyarakat, kebanyakan orang menjawab (Gambar 2):
• Perundingan dengan perusahaan kayu (55 %)
• Penyusunan rencana pembangunan desa (45 %)

Sejumlah responden juga berpendapat pentingnya melibatkan 
seluruh masyarakat dalam keputusan mengenai: 
• Fee atau kompensasi yang dibayarkan ke desa
• Penetapan batas desa
• Lokasi dan pengelolaan hutan lindung
• Kegiatan lain seperti kunjungan pemerintah ke desa, 

kegiatan penyuluhan perusahaan, dan diskusi tentang 
urusan desa. 

Beberapa orang merasa bahwa keputusan seperti ini akan 
lebih terbuka kalau seluruh warga memiliki kesempatan 
untuk ikut terlibat secara langsung.
 
Satu orang mengatakan: “Tapi ada pertemuan lembaga dulu”. 
Apabila tokoh-tokoh masyarakat bertemu terlebih dahulu, 
mereka dapat memilah pilihan yang ada dan menggunakan 
pengalaman dan pemahamannya untuk mengusulkan arah 
keputusan. 

Di sisi lain, kadang-kadang informasi penting hanya muncul 
dalam musyawarah desa. Seorang lain mengatakan: “Kadang-
kadang dalam rapat ini ada pendapat yang tidak ditanggapi, 
padahal, pendapat itu penting atau bisa dipakai.”

Tidak disebutkan apakah tokoh pemuda atau tokoh wanita 
seharusnya dilibatkan dalam perundingan.

Apakah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah mewakili masyarakat?  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki mandat untuk 
mewakili masyarakat Malinau di pemerintah daerah. Namun 
77 % responden merasa bahwa DPRD tidak berperan 
sebagaimana mestinya (Gambar 3).

Gambar 2. Dalam hal apa masyarakat luas seharusnya 
dilibatkan? (Wawancara masyarakat perorangan)

Lainnya: Kunjungan pemerintah, penyuluhan perusahaan, urusan desa, 
urusan adat, urusan dinas, tana’ olen.
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Lebih separuh responden mengatakan bahwa mereka 
merasa anggota DPRD bisa bekerja lebih baik jika:
• Bertemu dengan masyarakat secara langsung
• Mengadakan lebih banyak diskusi dengan masyarakat 
• Mengadakan kunjungan ke desa dan pengamatan 

langsung di desa.

Responden yang lain mengungkapkan bahwa DPRD dapat 
meningkatkan perannya, jika:
• Mendukung usulan masyarakat di pemerintahan
• Mengundang masyarakat menyampaikan usulan ke 

DPRD di Malinau
• Membantu penyebaran program dan aturan pemerintah 

kepada masyarakat 
• Menyalurkan informasi dari dan kepada masyarakat. 

Ada satu orang responden mengatakan: “Seharusnya DPRD 
datang ke desa untuk tahu keadaan, karena selama ini kami 
hanya bisa membuat usulan desa melalui kecamatan.”

Gambar 3. Apakah DPRD berperan mewakili masyarakat? 
(Wawancara masyarakat perorangan)
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Kotak 1. Ringkasan prinsip keterwakilan 

Menurut masyarakat:
• Untuk keputusan yang sifatnya peka, khususnya perundingan atau keputusan mengenai 

uang:
- seluruh masyarakat seharusnya bisa ikut memberikan masukan.
- perlu jumlah wakil minimal (lima atau lebih, tergantung besarnya desa) sebagai wakil 

dalam pertemuan lain, walaupun ada pertimbangan untung-rugi dalam kemampuannya 
membuat keputusan bersama.

• Pertemuan di desa lebih mudah dijangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat 
tertentu, seperti kelompok wanita.

• Semua pendapat yang diungkapkan dalam pertemuan harus dihargai, terlepas dari siapa 
yang menyampaikannya.

• Utusan desa harus membahas masalah desa dengan masyarakat.
• Untuk lebih baik mewakili masyarakat, DPRD harus:

- Bertemu masyarakat secara langsung
- Lebih sering berdiskusi dengan masyarakat
- Mengunjungi dan mengamati langsung di desa.

Menurut LSM:
• Kemampuan wakil masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat 

dan berunding secara efektif dengan pihak lain lebih penting daripada jumlah wakil 
masyarakat.

• Masyarakat kadang-kadang akan ingin mengirim utusan dalam jumlah besar agar merasa 
lebih kuat menghadapi pihak lain yang kuat.





Berunding di desa, berunding antar desa, kalau sudah sepakat, 
diketahui oleh pemerintah.

Warga Metut

Kalau antar desa sudah terjadi kesepakatan tentang batas, batas 
yang sudah jelas segera dipetakan di lapangan.

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Harus ada pendataan di lapangan dari pihak kecamatan.
Warga Gong Solok 

Cukup kalau kepala desa dan kepala adat masing-masing desa 
sudah sepakat dan lapor kepada pemerintah. Idealnya [ada] 
SK Bupati. Kalau tidak mampu minta SK Bupati dari segi biaya, 
kesepakatan antar desa cukup.

Warga Long Jalan 

Dimulai dengan perumusan tujuan bersama yang dilakukan dalam 
pertemuan yang dihadiri oleh desa yang berbatasan. Kemudian, 
dilanjutkan dengan pengumpulan informasi mengenai batas 
desa (sejarah, luas, lokasi, tanda batas dan sebagainya). Proses 
selanjutnya adalah musyawarah mengenai batas tersebut untuk 
mendapatkan kesepakatan dengan desa yang bertetangga untuk 
kemudian ditetapkan dengan peta dan tanda batas.

Staf World Wide Fund for Nature, Kayan Mentarang 

Pemerintah daerah mengundang semua pihak atau desa yang 
terkait dengan areal tersebut. Masing-masing menceritakan 
versinya dan bisa menunjukkan di peta. Kemudian, berunding 

sampai ada kesepakatan. Kemudian dibuat berita acara 
kesepakatan batas sementara dan kalau sudah ada patok, dibuat 
SK Bupati. BPN [lalu] buat peta batas sementara berdasarkan 
informasi dari masyarakat, diukur koordinat kembali dengan 
GPS. Berdasarkan koordinat dibuat peta tata batas. Panitia tata 
batas [kemudian] menetapkan tata batas definitif.

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Cara untuk membuat kesepakatan batas yang baik adalah tertulis 
dan ada peta, ditandatangani oleh kepala desa, dikukuhkan oleh 
camat, dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Terus pengakuan 
hak perlu diatur dalam peraturan daerah dulu, karena berkaitan 
dengan tata ruang, atau sedikitnya dengan SK Bupati. Kalau 
ada, peraturan daerah menjadi payung hukum dan Bupati 
membuat SK.

Anggota DPRD 

Perlu ada data dasar dan data adat (misalnya letak ladang, 
kuburan dan sebagainya). Perlu ketegasan dengan pemasangan 
patok dan ketegasan dari pemerintah daerah dalam pembuatan 
batas. Kesepakatan harus memiliki kekuatan hukum tetap.

Staf Phemdal 

Seharusnya, dari kecamatan maupun instansi teknis mempunyai 
suatu data-base mengenai desa-desa definitif yang juga memiliki 
batas definitif. Batas tersebut tidak hanya di atas peta, tetapi juga 
batas di lapangan jelas berupa pemasangan patok.

Staf Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas 
lahan ditetapkan?
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desa semakin meningkat ketika masyarakat mulai melakukan 
negosiasi langsung dengan perusahaan untuk memperoleh 
keuntungan finansial dari kayu serta kesempatan untuk dapat 
memperoleh kompensasi bagi kegiatan pertambangan dan 
penebangan kayu dalam lahan di wilayah mereka.

Di sejumlah desa, kesepakatan mengenai tata batas biasanya 
bersifat labil dan konflik tentang batas terus meningkat. 
Pemerintah kabupaten telah memprakarsai upaya pemasangan 
batas kabupaten dan kecamatan, tetapi batas dan hak desa 
masih belum jelas. Di bawah ini masyarakat dan responden 
dari pemerintah mengungkapkan pendapat mereka tentang 
proses untuk menyelesaikan masalah batas tersebut. 

Hampir semua responden dari masyarakat dan pemerintah 
menyatakan perlunya pengakuan hak atas ladang, hutan 
desa, dan wilayah desa.

Ladang

Untuk lahan ladang, sebagian besar responden (82%) 
berpendapat bahwa pengakuan seharusnya berupa hak 
milik (Gambar 4). Sebagian lain beranggapan pengakuan 
akan hak pakai juga diperlukan.

Sebagian besar responden mengatakan bahwa pengakuan 
atas hak diperlukan dari:
• Kepala adat 
• Kepala desa 

Sekitar sepertiga responden menyatakan bahwa seharusnya 
camat yang memberi pengakuan hak. Hanya beberapa 
orang menyebutkan bahwa diperlukan pengakuan dari 
masyarakat, pemilik lahan yang bersebelahan, kepala desa 

Masyarakat seharusnya mengetahui secara pasti batas-batas desa 
mereka.

Staf BAPPEDA

Seperti umumnya di wilayah hutan di Indonesia, berdasarkan 
hukum, hak masyarakat terhadap lahan dan sumberdaya 
alam di Malinau tidak jelas. Dengan tersedianya peluang 
memperoleh uang tunai dalam jumlah besar dari sumberdaya 
alam, kejelasan hak menjadi hal yang sangat penting untuk 
menghindari terjadinya konflik. Masyarakat di Malinau 
menginginkan kejelasan dan pengakuan hak mereka atas 
lahan dan hutan, khususnya yang berkaitan dengan batas 
desa. Sejak tahun 1999, kebutuhan untuk mematok wilayah 
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Seluruh warga desa dan sebagian besar responden 
pemerintah berpendapat bahwa kepala keluarga atau 
perorangan seharusnya memegang hak untuk menentukan 
pemanfaatan lahan ladang. Beberapa responden dari 
masyarakat dan pemerintah menginginkan keterlibatan 
keluarga besar, lembaga adat, atau pengurus desa dalam 
keputusan ini.

Hutan desa 

Hampir seluruh responden dari masyarakat (91%) 
mengatakan pentingnya mendapatkan hak bersama atas 
hutan desa (Gambar 5). Hanya beberapa responden saja 
yang menginginkan hak perorangan atau hak milik. Ada 
seorang yang menyatakan bahwa hutan desa seharusnya 
untuk seluruh masyarakat desa. Ada juga yang menyebutkan 
perlunya peraturan agar warga yang memanfaatkan hutan 
desa membayar kepada kas desa sehingga uang tersebut 
dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. 

tetangga, kepala adat besar, bupati, pemilik lahan, atau 
ketua RT.

Sebagian besar responden pemerintah (80%) berpendapat 
bahwa diperlukan pengakuan hak milik atas lahan ladang. 
Mereka juga berpendapat bahwa pengukuhan hanya 
diperlukan dari kepala desa. Seperti halnya masyarakat, 
sebagian (40%) mengatakan bahwa camat perlu mengetahui 
adanya pengakuan tersebut. 

Hampir separuh responden mengatakan bahwa hak atas 
ladang seharusnya dibuat secara tertulis oleh camat atau 
kepala desa. Sekitar sepertiga dari responden mengatakan 
perlunya sertifikat tanah. Sebagian besar pejabat (80 %) juga 
menyatakan perlunya dokumen yang dibuat pemerintah, 
serta sepertiga dari responden berpendapat bahwa sertifikat 
tanah merupakan bentuk pengakuan yang seharusnya 
digunakan.

Gambar 4. Hak apa yang diperlukan untuk pengakuan atas 
ladang? (Wawancara masyarakat perorangan dan staf pemerintah 
perorangan)

Gambar 5. Hak apa yang diperlukan untuk pengakuan atas 
hutan desa? (Wawancara masyarakat perorangan)
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Istilah ‘hak bersama’ perlu penjelasan lebih lanjut karena 
hal ini tidak dapat dikaitkan ke dalam konsep hak milik 
atau hak guna secara konvensional yang cenderung berasal 
dari konsep-konsep Barat. Hak bersama berasal dari konsep 
tradisional tentang hak semua warga desa atas pemanfaatan 
sumberdayanya dan desa memiliki kewenangan penuh atas 
wilayahnya. Saat desa berpindah, seperti yang terjadi di 
masa lalu, biasanya desa lain dapat mengklaim wilayah 
yang telah ditinggalkan tersebut. 

Sejumlah besar responden masyarakat merasa perlunya 
pengakuan dari beberapa pihak (Gambar 6), termasuk:
• Kepala desa 
• Kepala adat 
• Camat 
• Kepala desa tetangga

Beberapa orang juga merasa perlunya pengakuan dari 
bupati, Dinas Kehutanan Kabupaten, pemerintah, kepala 
adat besar, badan pengelola hutan desa, tokoh masyarakat, 
atau masyarakat desa itu sendiri. 

Dibandingkan dengan jawaban dari masyarakat, responden 
dari kalangan pemerintah memiliki jawaban yang lebih 
beragam tentang hak atas hutan. Sekitar separuh (60%) 
mengatakan bahwa hanya hak pakai seharusnya mendapatkan 
pengakuan dan separuh lainnya (50%) mengatakan bahwa 
hak miliklah yang seharusnya mendapat pengakuan. 
Sepertiga responden menginginkan hak milik dan hak 
pakai. Salah satu pejabat pemerintah mengatakan bahwa 
jenis hak tergantung dari luas kawasan hutannya. Kalau 
kawasan hutan tersebut kecil luasannya, hak milik masih 
layak diberikan. Bila kawasan hutan tersebut luas, maka hak 
pakailah yang layak. Tidak satu pun staf dari pemerintahan 
yang menyinggung tentang hak bersama.

Jawaban responden dari pemerintah tentang siapa yang 
harus memberi pengakuan atas hak, hampir serupa dengan 
jawaban responden dari masyarakat (Gambar 6). Namun 
menurut mereka, peran pemerintah kabupaten lebih penting 
dan hanya satu orang yang menyebut perlunya pengakuan 
dari kepala desa tetangga. 

Masyarakat mengatakan bahwa hak atas hutan desa 
memerlukan pengakuan dalam bentuk dokumen yang 
ditandatangani oleh bupati (Surat Keputusan Bupati), kepala 
desa (Surat Kades), camat (Surat Camat) atau sertifikat tanah. 
Beberapa responden juga menginginkan adanya peta. Satu 
orang mengusulkan dibuatnya berita acara antara kedua 
desa dan camat, dengan tembusan kepada bupati. Wakil 
dari pemerintah memberikan jawaban yang serupa.

Sebagian besar responden dari masyarakat (77%) 
menyatakan bahwa hak pengambilan keputusan tentang 
pemanfaatan hutan desa harus dipegang oleh seluruh 
masyarakat (Gambar 7). Hampir separuh responden juga 
menyebut bahwa pengurus desa bisa memegang hak 

Gambar 6. Dari siapa hak atas hutan desa perlu mendapat 
pengakuan? (Wawancara masyarakat perorangan dan staf 
pemerintah perorangan)
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pengambilan keputusan asal mereka merundingkannya 
terlebih dahulu dengan masyarakat. Responden dari 
pemerintah pada umumnya sependapat bahwa tanggung 
jawab harus ada di tingkat desa, walaupun mereka lebih 
mengutamakan kepala desa sebagai penanggung jawab. 
Dari kedua kelompok tersebut (masyarakat dan pemerintah) 
tidak ada yang menjawab bahwa hak untuk mengambil 
keputusan harus diberikan kepada perorangan atau kepada 
kepala keluarga.

Wilayah desa

Responden dari masyarakat mengatakan bahwa warga desa 
seharusnya memiliki hak bersama atas wilayah desa. Sedikit 
sekali orang yang berpendapat bahwa hak milik perorangan 
atau hak sewa atas wilayah desa diperlukan.

Masyarakat dalam kelompok diskusi menyebutkan bahwa 
seharusnya ada empat langkah utama untuk membuat 

kesepakatan batas yang baik. Empat langkah tersebut 
adalah:
• Berunding di desa terlebih dahulu (42%)
• Utusan desa berunding dengan desa tetangga (83%)
• Membuat surat kesepakatan antara desa (42%)
• Melaporkan hasil proses dan surat kesepakatan ke 

pemerintah kabupaten (25%)

Responden dari pemerintah (50% - 70%) juga menyatakan 
pentingnya keempat langkah tersebut dan menambahkannya 
dengan:
• Survei batas di lapangan bersama wakil dari kedua desa 

dan/atau staf kecamatan

Salah satu responden dari masyarakat menyatakan: “untuk 
berunding di desa, seharusnya diedarkan surat dulu kepada 
warga.” Seorang lain mengatakan bahwa seharusnya semua 
warga desa mengetahui kesepakatan tata batas. Sangat 
jelas terlihat adanya keinginan akan keterbukaan informasi 
tentang perundingan batas di dalam desa, demikian juga 
antar desa dan dengan pemerintah kabupaten.

Responden dari pemerintah (89%) dan masyarakat (42%) 
sama-sama setuju bahwa mereka tidak cukup mendapatkan 
informasi tentang bagaimana batas desa seharusnya 
ditetapkan (Gambar 8). Hal ini merupakan masalah yang 
cukup peka. Di desa, 42% dari kelompok diskusi tidak 
menjawab pertanyaan ini. 

Masyarakat mengatakan bahwa menurut mereka pertemuan 
tentang tata batas desa seharusnya tidak hanya dihadiri 
oleh kepala desa dan kepala adat, tetapi juga oleh seluruh 
masyarakat (Gambar 9). Ini menunjukkan perlunya 
keterbukaan dan bahwa hal ini penting bagi seluruh 
warga.

Gambar 7. Siapa yang memegang hak dan mengambil keputusan 
tentang pemanfaatan hak hutan desa? (wawancara masyarakat 
perorangan dan staf pemerintah perorangan)
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Namun demikian, ada satu orang responden mengatakan: 
“Kalau terlalu banyak orang bisa terlalu banyak suara.” Seorang 
lain menyebutkan bahwa kalau seluruh masyarakat hadir: 
“masyarakat luas suka menuntut agar batas berat ke pihak 
mereka.”

Wakil pemerintah sependapat dengan hal ini. Hanya satu 
responden pemerintah menyatakan bahwa seluruh warga 
harus hadir dalam pertemuan ini. Menurut lebih dari 
sepertiga responden pemerintah, pertemuan harus dihadiri 
oleh wakil dari beberapa unsur di desa (kepala desa, kepala 
adat, tokoh masyarakat, Badan Perwakilan Desa, tokoh 
pemuda, dan tokoh wanita) dan camat. 

Apabila perundingan berlangsung di desa lain, masyarakat 
menyatakan bahwa kepala desa (73%), kepala adat (55%), 
atau tokoh masyarakat (45%) harus mewakili desa dalam 
pertemuan tentang batas dengan desa tetangga. Hanya 18% 
dari responden masyarakat berpendapat bahwa masyarakat 
luas harus hadir. Sebagian besar responden dari pemerintah 
sependapat dengan hal ini, namun 70% responden dari 
pemerintah berpendapat bahwa ketua Badan Perwakilan 
Desa harus juga hadir dalam perundingan. 

Menurut responden dalam kelompok diskusi masyarakat 
(67%) dan responden dari pemerintah (90%) utusan desa 
harus dipilih melalui musyawarah desa. Baik kelompok 
diskusi masyarakat (44%) maupun responden pemerintah 
(60%) berpendapat bahwa wakil yang baik adalah orang 
yang mengenal daerah yang sedang dirundingkan. Hal ini 
merupakan dua syarat utama bagi wakil masyarakat berkaitan 
dengan aspek ini. Beberapa orang (dari masyarakat dan 
pemerintah) menambahkan bahwa pihak yang memiliki 
lahan di daerah perbatasan juga harus dihadirkan dalam 
perundingan. 

Gambar 9. Siapa yang seharusnya hadir dalam pertemuan 
desa untuk menentukan batas desa (kelompok diskusi desa dan 
wawancara staf pemerintah perorangan)

Gambar 8. Apakah sekarang cukup mendapatkan informasi 
tentang penetapan batas? (diskusi kelompok desa dan wawancara 
staf pemerintah perorangan)
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Masyarakat (kelompok diskusi dan perorangan) dan 
responden dari pemerintah berpendapat pentingnya 
memperoleh kesepakatan tentang batas desa dengan 
pengakuan resmi dan tanda tangan dari: 
• Kepala desa
• Kepala desa tetangga
• Kepala adat 
• Camat 
• Bupati 

Sebagian besar masyarakat dalam kelompok diskusi menilai 
penting adanya tanda tangan dari kepala desa dan kepala 
adat desa tetangga. Sedangkan responden pemerintah 
menyatakan pentingnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 
Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pertanahan untuk 
menandatangani kesepakatan tersebut. 

Masyarakat dalam kelompok diskusi dan survei perorangan 
menyebutkan bahwa kesepakatan harus tertuang dalam 
bentuk berita acara tentang tata batas desa. Responden dari 
pemerintah berpendapat bahwa seharusnya juga ada SK 
Bupati.

Menurut responden masyarakat dan pemerintah, kegiatan 
survei batas desa dan pemetaannya seharusnya melibatkan 
kepala desa, kepala adat, dan desa tetangga (Gambar 10). 
Responden pemerintah juga berpendapat bahwa camat 
(100%), BPN (60%), Badan Perwakilan Desa (80%), dan 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (40%) harus terlibat 
dalam kegiatan survei dan pemetaan batas desa. Hal ini 
hampir tidak disinggung oleh masyarakat.

Menurut masyarakat sanksi adat dan perundingan baru antar 
desa harus digunakan untuk menegakkan kesepakatan yang 
dibuat (Gambar 11). Responden pemerintah setuju dengan 

Gambar 10. Siapa yang seharusnya dilibatkan dalam pemetaan 
batas desa? (Kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf 
pemerintah perorangan)

Lainnya (pemerintah): Bagian Tata Pemerintahan
Lainnya (masyarakat): Instansi terkait, tokoh pemuda, BPN, CIFOR

Gambar 11. Bagaimana kesepakatan batas desa bisa 
ditegakkan? (Kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf 
pemerintah perorangan)

Lainnya: Sanksi hukum yang tegas harus dicantumkan dalam naskah 
kesepakatan; Tetangga adalah saudara, dan harus saling hormat-
menghormati.
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Gambar 12. Siapa yang memegang hak dan mengambil keputusan 
tentang pemanfaatan hak atas wilayah desa? (Wawancara 
masyarakat perorangan dan staf pemerintah perorangan)

Lainnya: Tokoh pemuda, tokoh masyarakat

pendekatan ini, tetapi menambahkan bahwa camat (100%) 
dan bupati (50%) harus mendampingi perundingan ini. 

Salah satu responden dari pemerintah mengatakan bahwa 
kesepakatan harus ditegakkan dengan “prinsip tetangga 
adalah saudara, [harus] saling hormat-menghormati.”

Dalam penetapan batas desa, siapa yang berhak dan 
bertanggung jawab dalam mengambil keputusan tentang 
lahan dan hutan di dalam wilayah desa? Selaras dengan 
pentingnya hak bersama, masyarakat berpendapat bahwa 
seluruh masyarakat seharusnya memiliki hak untuk 
mengambil keputusan (Gambar 12). Hal yang kedua, 
bahwa kepala desa dan lembaga adat adalah pihak yang 
seharusnya memegang hak ini. 

Responden dari pemerintah juga berpendapat bahwa 
kepala desa seharusnya memegang hak pengambilan 
keputusan. Tetapi menurut mereka, peran masyarakat kurang 
penting dalam hal ini. Hanya dua responden mengatakan 
bahwa pemerintah juga punya hak dalam pengambilan 
keputusan.

%
 R

es
p
on

d
en

Masyarakat

Pemerintah82%

36%

9%
20%

10% 10%

50%
40%

50%
40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Se
lur

uh

masy
ara

ka
t

Pe
ng

ur
us

de
sa

Le
mba

ga

ad
at

La
inn

ya

Pe
meri

nta
h

Pe
ro

ran
ga

n

Ca
mat



23Bagaimana seharusnya pengakuan klaim dan hak atas lahan ditetapkan?

Kotak 2. Ringkasan prinsip pengakuan klaim dan hak atas lahan

Menurut responden masyarakat dan pemerintah:
• Perlu hak yang jelas atas: 

- ladang
- hutan desa
- wilayah desa

• Hak atas ladang seharusnya diberikan kepada perorangan 
atau kepala keluarga. 

• Hak atas lahan dan dokumen pengakuan hak tersebut 
harus diperoleh dari beberapa pihak, termasuk kepala 
desa dan kepala adat. Camat dan bupati seharusnya 
juga memberi pengakuan batas wilayah desa dan hutan 
desa secara resmi dan mengesahkannya dengan surat 
keputusan. 

• Berita acara (tertulis), peta, dan patok diperlukan sebagai 
bukti batas desa.

• Tidak ada cukup informasi tentang pemetaan di wilayah 
kabupaten.

• Batas-batas seharusnya diterapkan dan ditegakkan dengan 
sanksi adat dan perundingan antar desa.

Selain itu masyarakat lebih sering menyatakan 
perlunya:
• Hak atas hutan dan wilayah desa yang diberikan kepada 

seluruh masyarakat (hak bersama). 
• Melibatkan desa tetangga dalam perundingan dan 

pengakuan kesepakatan tentang batas.

• Mengambil keputusan secara internal dan kemudian 
melaporkannya pada pemerintah.

• Melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan 
keputusan tentang hutan dan wilayah desa.

Responden pemerintah lebih sering menyatakan 
perlunya:
• Pengakuan pemerintah kabupaten atas hutan dan wilayah 

desa dan perannya dalam pengambilan keputusan 
tentang ini.

• Keterlibatan lembaga adat dalam pengakuan hak dan 
pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan 
wilayah desa. 

• Pendampingan oleh camat dan bupati dalam perundingan 
tentang batas dan penegakan kesepakatan yang dicapai.

Dari kalangan LSM menyatakan perlunya:
• Memulai kegiatan dengan pertemuan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk menentukan tujuan bersama. 

Perbedaan pendapat mengenai bentuk pengakuan 
batas dan hak merupakan hal yang biasa terjadi di antara 
kelompok yang berbeda, terutama perbedaan pendapat 
tentang bentuk dokumen dan siapa yang seharusnya 
memberikannya.





untuk perluasan lahan perladangan di masa mendatang, 
hutan lindung, serta lahan untuk kebun. Beberapa desa 
juga menetapkan kawasan hutan produksi atau konversi 
untuk pembangunan perkebunan.
 
Menurut lebih dari separuh responden, kepala desa, kepala 
adat, dan seluruh masyarakat harus dilibatkan dalam 
perencanaan tata ruang desa (Gambar 13). Satu orang 
responden mengatakan: “tidak perlu melibatkan pemerintah, 
kecuali kalau mau buat sertifikat.” Beberapa orang berpendapat 
bahwa peran camat juga penting.

Tidak tahu, bingung instansi mana, belum terpikir.
Warga Setulang

Masyarakat harus sudah siap dengan informasi mengenai 
penggunaan lahan di desa dan rencana tata ruang wilayah desa 
atau adatnya, dan secara aktif, mengikuti proses pembahasan 
tata ruang.

Staf World Wide Fund for Nature, Kayan Mentarang

Seharusnya, tata ruang desa dibuat di bawah koordinasi badan 
perwakilan desa, dengan prinsip pemetaan partisipatif dan 
menjadi bahan untuk tata ruang kabupaten. Camat koordinasi 
antar desa karena desa tidak bisa masing-masing atau berdiri 
sendiri.

Anggota DPRD

Kalau wilayah sudah ditetapkan dengan Perdes, [kemudian] 
ditetapkan wilayah kebun, lahan usaha, jalan dan sebagainya.

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Merelakan lahannya apabila diperlukan pemerintah.
Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seharusnya kami diundang.
Warga Punan Gong Solok

Lima puluh sembilan persen responden dari masyarakat 
mengatakan bahwa mereka sudah atau sedang membuat 
perencanaan tata ruang di desanya. Penataan ini termasuk 
lahan perladangan, hutan simpanan atau hutan cadangan 

Bagaimana seharusnya tata ruang direncanakan?



26 Bagaimana seharusnya tata ruang direncanakan?

Gambar 14. Siapakah seharusnya terlibat dalam penataan 
wilayah kabupaten? (Wawancara masyarakat perorangan dan staf 
pemerintah perorangan)

Lainnya (masyarakat): Orang yang tahu daerah (2), tidak tahu (2), pemerintah, 
bupati dan utusan masyarakat
Lainnya (pemerintah): Instansi terkait

Responden pemerintah lebih mengutamakan instansi 
pemerintah untuk terlibat dalam penataan wilayah desa. 
Hampir semua responden berpendapat bahwa camat dan 
kepala desa harus dilibatkan dalam kegiatan perencanaan 
ruang. Sebagian besar juga menyatakan bahwa BAPPEDA dan 
Badan Perwakilan Desa harus ikut serta dalam perencanaan 
tata ruang desa.

Untuk tingkat kabupaten (Gambar 14), kebanyakan 
responden masyarakat berpendapat perencanaan tata ruang 
harus melibatkan:
• Kepala desa 
• Kepala adat

Mereka menyebut bahwa pihak lain yang juga harus terlibat, 
menurut urutan kepentingannya adalah:
• Camat 
• Dinas Kehutanan
• Wakil masyarakat 
• BPD 
• BAPPEDA
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
• Masyarakat luas

Dua orang responden mengatakan bahwa kegiatan 
penataan ruang kabupaten ini harus melibatkan pihak yang 
mengetahui kondisi lahan atau wilayah.

Menurut sebagian besar responden dari pemerintah, 
perencanaan tata ruang kabupaten harus melibatkan 
BAPPEDA, kepala desa, camat, dan Dinas Kehutanan. 
Sebagian responden pemerintah (44%) berpendapat 
bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga harus 
dilibatkan.

Gambar 13. Siapakah seharusnya terlibat dalam penataan 
wilayah desa? (Wawancara masyarakat perorangan dan staf 
pemerintah perorangan)

Lainnya: Perusahaan, LSM
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Menurut 73% responden dari masyarakat, agar rencana 
tata ruang desa dan kabupaten lebih serasi, seharusnya 
masyarakat memberi masukan pada rancangan tata ruang 
kabupaten. Beberapa orang juga berpendapat bahwa 
pemerintah kabupaten harus mengumpulkan informasi 
tentang tata guna lahan desa pada awal kegiatan (17%) atau 
memberikan salinan tata ruang yang akan/telah disahkan 
kepada masyarakat (10%). Yang lain berpendapat bahwa 
masyarakat seharusnya mendukung kegiatan di lapangan, 
menyetujui rencana akhir, atau mengirim utusan untuk ikut 
dalam pengambilan keputusan di kabupaten. 

Seorang responden mengatakan: “Kalau tata ruang desa sudah 
disahkan oleh camat, diharapkan camat yang memberi masukan 
untuk kabupaten.” Empat responden dari masyarakat bingung 
siapa dari pihak pemerintah yang seharusnya terlibat. 

Sebagian besar responden dari pemerintah (80%) 
berpendapat bahwa seharusnya masyarakat memberi 
masukan pada rancangan terakhir atau memberi informasi 
pada awal proses (60%) sebagai masukan untuk perencanaan 
tata ruang kabupaten. Sepertiga jumlah responden 
berpendapat bahwa masyarakat harus memperoleh salinan 
rencana tata ruang. 

Kotak 3. Ringkasan prinsip perencanaan tata 
guna lahan (tata ruang)

Menurut masyarakat dan pemerintah:
• Kepala desa seharusnya dilibatkan dalam 

perencanaan tata ruang desa dan kabupaten.
• Masyarakat seharusnya memberi masukan pada 

perencanaan tata ruang kabupaten.
 
Masyarakat lebih sering menyatakan bahwa:
• Seluruh masyarakat harus dilibatkan dalam 

perencanaan tata ruang desa.
• Lembaga adat seharusnya dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan tentang tata ruang desa 
maupun tata ruang kabupaten.

Wakil pemerintah lebih sering menyatakan bahwa:
• Camat dan BAPPEDA seharusnya dilibatkan dalam 

perencanaan tata ruang desa dan kabupaten.

Menurut sebuah LSM:
• Masyarakat seharusnya menentukan prioritasnya 

tentang pemanfaatan wilayahnya dan aktif terlibat 
dalam membahas tata ruang kabupaten.





Hutan desa diatur oleh kepala desa dengan peraturan desa dan 
hutan adat diatur oleh kepala adat dengan peraturan adat, asal 
belum diatur oleh Pemda. Semua diresmikan oleh Bupati supaya 
mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Landasan utama adalah 
peraturan daerah. Di desa sebenarnya lebih kuat hukum adat, 
tapi ada keraguan dari lembaga adat. Peraturan daerah juga 
harus mempertimbangkan atau menghimpun aturan adat yang 
sudah ada, melibatkan kepala adat. 

Anggota DPRD

Perlu ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan perdes oleh 
aparat desa untuk tegakkan kesepakatan pemanfaatan hutan.

Staf LSM Phemdal 

Kepala desa dan kepala adat dan masyarakat berunding dan 
membuat kesepakatan pemanfaatan hutan. Prosesnya bisa 
berulang-ulang atau bertahap.

Warga Laban Nyarit

Mengadakan perundingan dengan masyarakat banyak.
Warga Tanjung Nanga

Harus melalui perundingan masyarakat luas.
Warga Batu Kajang

Perundingan tentang pemanfaatan hutan sebaiknya dibuat 
dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan 
memperhatikan lingkungan yang timbulkan.

Staf BAPPEDA

Kalau tidak minta izin, kena denda, kalau minta izin, bayar kas 
desa. Kalau warga dan hasil hutan untuk dijual, bayar ke kas 
desa.

Warga Punan Rian

Kesepakatan bisa ditegakkan dengan denda adat, kenakan sanksi 
sesuai dengan hasil kesepakatan yang dibuat. Apabila tidak 
dipenuhi, serahkan ke pihak yang berwajib (polisi, pengadilan).

Staf Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan diatur?
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Gambar 16. Siapa yang selama ini terlibat dalam pengaturan 
pemanfaatan hutan? (Wawancara masyarakat perorangan)

Pembahasan tentang pemanfaatan hutan di desa harus dilakukan 
oleh masyarakat sendiri. Dinas atau instansi dan pemerintah 
kecamatan dapat memfasilitasi dan menjadi nara sumber serta 
mengikuti prosesnya, sehingga bisa memahami bagaimana 
pemanfaatan hutan oleh masyarakat.

Staf World Wide Fund for Nature, Kayan Mentarang

Masyarakat dan pejabat pemerintah dengan tegas 
mengatakan perlunya pengaturan hutan. 
 
Responden dari masyarakat menyebutkan ada 11 unsur 
pengelolaan hutan yang perlu diatur (Gambar 15). Jawaban 
mereka menunjukkan adanya perhatian pada sumberdaya 
alam yang paling berharga bagi mereka, yaitu air, kayu, 
gaharu, buah-buahan dan lahan pertanian, perlunya 
melindunginya dari ancaman pencurian dan kebakaran, 
serta mengelolanya untuk masa mendatang (yang berkaitan 
dengan tata batas wilayah, pengambilan kayu, hutan 
lindung, hutan). 

Lima unsur yang paling sering disebut adalah:
• Batas hutan 
• Air
• Pencurian kayu dan hasil hutan lain
• Pengambilan kayu
• Kebakaran

Menurut masyarakat, hingga saat ini pihak yang paling 
berperan dalam mengatur pengelolaan hutan adalah kepala 
desa, kepala adat dan masyarakat (Gambar 16).

Hanya tiga responden menyatakan ketua Badan Perwakilan 
Desa sebagai pihak yang penting dalam pengaturan aspek-

Gambar 15. Aspek apa yang harus diatur? (Wawancara 
masyarakat perorangan)
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aspek ini. Walaupun Badan Perwakilan Desa seharusnya 
berperan dalam pembuatan peraturan desa, saat survei 
dilaksanakan hanya sedikit BPD di Malinau yang aktif. 

Hanya sepertiga atau bahkan kurang dari sepertiga jumlah 
responden masyarakat yang menyinggung instansi di tingkat 
kabupaten, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 
bupati, atau DPRD. Hal ini mungkin karena baru pada 
tahun 2001 pemerintah kabupaten memperoleh wewenang 
untuk mengatur aspek pengelolaan/pemanfaatan hutan dan 
kebijakan yang ada masih dalam kondisi transisi. 

Secara keseluruhan, sebagian besar masyarakat menyatakan 
bahwa kepala desa adalah penanggung jawab utama dalam 
mengatur berbagai aspek pemanfaatan hutan dan membuat 
peraturan desa untuk mengatur aspek pemanfaatan hutan 
tersebut. Kepala adat juga berperan dalam mengatur 
sebagian aspek yang berkaitan dengan peraturan adat, 
khususnya masalah batas, hutan secara keseluruhan, hutan 
lindung, dan pencurian.

Beberapa orang menyebutkan bahwa di masa lalu, lembaga 
adat berperan untuk mengatur masalah pemanfaatan/
pengelolaan hutan ini. Namun pada saat ini aturan adat sudah 
tidak cukup kuat untuk mengatasi tekanan pemanfaatan, 
terutama dari pihak luar. Banyak aturan adat masih berupa 
aturan yang sifatnya lisan (belum tertulis). Kesepakatan 
dan aturan harus dibuat secara tertulis. Beberapa orang 
mengusulkan dibentuknya suatu panitia untuk mengawasi 
pemanfaatan sumberdaya tertentu, seperti air atau hutan.

Responden masyarakat memberikan beragam alasan 
mengapa aspek-aspek yang berkaitan dengan hutan perlu 
diatur. 

Masyarakat ingin mengatur batas supaya:
• Jelas, tidak ada kekeliruan, dan tidak ada tumpang 

tindih. Supaya perusahaan tidak melanggar ke hutan 
simpanan. Supaya jelas di mana lokasi hutan simpanan

• Dapat menghindari tindakan yang sifatnya berebutan, 
menghindari konflik, keributan, sengketa, keluhan, dan 
masalah

• Mengatur hutan cadangan atau simpanan
• Jelas pembagiannya, batas antar wilayah garapan oleh 

perusahaan kayu dan wilayah perladangan dan hutan 
simpanan.

Masyarakat ingin mengatur air supaya:
• Ada persediaan air [secara] terus-menerus. Supaya 

pemanfaatan tidak berlebihan
• Air jernih, bersih, terawat, karena sungai semakin 

keruh
• Karena nanti ada pertambangan keliling desa.

Masyarakat ingin mengatur pengambilan dan pencurian 
kayu serta hasil hutan lain supaya:
• Ada pengisian kas desa. Untuk menentukan pungutan per 

meter kubik, orang luar harus bayar iuran. Kalau jual keluar 
desa Rp. 50.000/m3. Supaya orang ambil [hasil hutan] 
sesuai aturan, termasuk pembayaran ke kas desa, khusus 
kayu yang dijual

• Ada cadangan untuk kebutuhan pembangunan desa
• Tidak ada orang luar desa bebas mengambil hasil 

hutan
• Dapat mencegah terjadinya konflik
• Tindakan pencurian tidak terulang 
• Dapat mengatur sanksi dan denda (Barang bukti 

diamankan dan yang bersangkutan disidang, ada denda 
lebih besar dari pada kalau ada ijin).
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Masyarakat ingin mengatur hutan untuk:
• Mengatur pengelolaan dan kelestarian, terutama di 

sepanjang sungai. (Tidak sembarang tebang kayu, supaya 
hutan tidak habis, karena belum ada hutan lindung, nanti 
hutan habis. Jangan sampai lahan yang dekat sungai 
digundul karena banyak keperluan masyarakat 1 km dari 
pinggir sungai. Supaya masyarakat tidak membuka rimba 
semaunya sendiri)

• Pembagian pemanfaatan hutan. (Hutan yang [lokasinya] 
jauh bisa untuk produksi, hutan dekat [lokasinya digunakan] 
untuk kepentingan masyarakat)

• Mengatur ijin masuk bagi orang di luar wilayah ini. (Kita 
bisa larang orang lain masuk mencegah orang lain [luar] 
bebas masuk)

• Bisa membuat ketentuan untuk pihak luar yang akan 
memanfaatkan sumberdaya alam di hutan desa

• Menentukan pembayaran
• Tidak menimbulkan keributan, gugatan
• Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, pemanfaatan 

yang merata bagi seluruh masyarakat.

Masyarakat desa ingin mengatur hutan lindung dengan 
alasan yang sama seperti halnya keinginan mereka untuk 
mengatur hutan (kecuali untuk membuat ketentuan untuk 
perusahaan dan penetapan imbalan/kompensasi). Di 
samping itu, alasan yang lainnya adalah:
• Untuk kepentingan masa depan
• Untuk melindungi sumber air bersih
• Karena tidak ada hutan utuh lagi.

Mereka ingin mengatur lahan perladangan supaya:
• Orang lain tidak [me]rebut lahan, tidak ada sengketa, 

tidak menimbulkan keributan, mencegah terjadi 
tumpang tindih lahan ladang 

• Orang tidak berladang di hutan simpanan, untuk 
mengarahkan daerah yang akan dibuka ladang

• Batas ladang masing-masing jelas
• Dapat mencegah terjadinya permasalahan lahan pada 

generasi mendatang.

Masyarakat ingin mengatur gaharu (Aquilaria spp.) supaya:
• Hasil [yang] tetap ada untuk masyarakat, kalau tidak 

diatur nanti tidak ada hasil/berebutan. Supaya ada 
gaharu yang dapat dikembangkan (suntik)

• Tidak ada orang luar desa yang bebas mengambil. 
Orang dari luar desa tidak boleh ngusah [bekerja/mengambil 
gaharu] di wilayah desa kita). Ada pengaturan untuk orang 
luar, boleh mengambil asal mematuhi aturan

• Karena gaharu semakin habis
• Dapat menentukan bayaran ke kas desa, orang luar yang 

ngusah harus bayar iuran.

Masyarakat ingin mengatur kebakaran supaya: 
• Dapat mencegah terjadinya kebakaran, karena 

menimbulkan kerugian. Supaya lahan masyarakat tetap 
baik, karena kebakaran bisa memusnahkan kebun-kebun 
dan hasil lain

• [Api] tidak menyebar [dari ladang ke hutan]
• Ladang dan kebun tidak terbakar
• Ada sanksi bagi yang melanggar.

Masyarakat ingin mengatur pengambilan buah supaya:
• Pepohonan buah tidak ditebang
• Tidak ada yang mengambil buah di kebun milik 

orang lain. Tidak boleh ambil buah di lepo‘un [bekas 
pemukiman].
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Masyarakat ingin mengatur perburuan: 
• Supaya masyarakat tidak kesulitan mencari binatang 

[buruan]
• Supaya perusahaan menghindari tindakan yang merusak 

mata air asin. Karena sudah ada pengalaman perusahaan 
gusur air asin [salt lick], sungai tidak boleh diganggu

• Untuk mencegah penggunaan listrik dalam menangkap 
ikan. Karena tidak boleh nyetrum

• Supaya orang luar yang berburu/cari batu guliga/ikan 
harus bayar ke kas desa/ iuran

• Untuk memastikan bahwa orang meminta ijin (berburu) 
pada desa. Selama tidak merusak, tidak perlu membayar. 
Tidak perlu bayar, asal cara tidak merusak

• Untuk mengatur perburuan dengan tujuan komersial 
dan perdagangan. Untuk konsumsi sendiri bisa, kalau 
untuk bisnis perlu diatur

• Untuk memastikan bahwa kegiatan perburuan hanya 
dilakukan di daerah masing-masing. Supaya hanya boleh 
berburu di masing-masing daerah

• Untuk mengatur volume perburuan dan diatur dengan 
sanksi. Supaya mengatur volume perburuan. Harus ada 
sanksi, tidak sembarang bunuh binatang

• Supaya selalu ada persediaan daging 
• Untuk perlindungan Burung Enggang. Perlindungan 

untuk temengang.

Meskipun survei terhadap responden dari pemerintah 
kabupaten kurang lengkap, namun hampir semua responden 
yang memberi jawaban menyatakan bahwa ke-sebelas aspek 
pemanfaatan hutan ini perlu diatur. Hanya satu responden 
yang mengatakan bahwa ladang tidak perlu diatur, dan 
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satu responden lainnya menyebutkan bahwa perburuan dan 
pengambilan buah tidak perlu diatur (tidak perlu mengatur 
perburuan dan pengambilan buah). 

Separuh responden dari pemerintah berpendapat bahwa yang 
mengatur aspek pemanfaatan hutan ini harus merupakan 
perpaduan dari aparat desa, desa tetangga, kecamatan, dan 
kabupaten. Sebagian besar responden berpendapat bahwa 
ladang, perburuan, dan pengambilan buah membutuhkan 
pengaturan sedikit di atas tingkat desa. 

Tiga responden dari pemerintah menginginkan pengaturan 
penuh oleh pihak kecamatan dan kabupaten. 

Responden pemerintah menjelaskan bahwa mereka 
menginginkan adanya peraturan untuk memberi kejelasan 
dan dasar hukum dalam proses pengambilan keputusan. 
Hal ini untuk menghindari konflik dan untuk membatasi 
pemanfaatan hasil hutan tertentu. Jawaban dari responden 
pemerintah tidak serinci jawaban responden dari 
masyarakat.
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Kotak 4. Ringkasan prinsip pengaturan pemanfaatan hutan

Menurut masyarakat dan pemerintah:
• Perlu peraturan tentang tata batas hutan, air, pencurian, pengambilan kayu, pengelolaan 

hutan, hutan lindung, ladang, pengambilan buah, dan kegiatan perburuan.
• Perlu peraturan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab, untuk mencegah konflik dan 

ancaman terhadap sumberdaya, serta menjamin pemanfaatan secara bijaksana.

Masyarakat lebih sering menyebutkan bahwa:
• Pengurus desa mengatur sebagian besar aspek pengelolaan hutan tersebut.
• Beberapa aspek pengelolaan lebih penting dari yang lainnya. Masyarakat mengutamakan 

batas, air, pencurian, pengambilan kayu dan kebakaran hutan. Sedangkan ladang, 
pencarian gaharu, kegiatan perburuan, dan pengambilan buah dianggap kurang 
penting.

Pemerintah lebih sering menyatakan bahwa:
• Mereka menginginkan agar semua aspek hutan diatur.
• Mereka yakin bahwa beberapa tingkat pemerintahan, termasuk kabupaten dan 

kecamatan, perlu dilibatkan (kecuali untuk ladang, kegiatan perburuan, dan pengambilan 
buah.

Menurut pihak LSM:
• Pengawasan ketat mengenai pelaksanaan peraturan seharusnya dilakukan oleh aparat 

desa di desa.
• Pemerintah kabupaten dan kecamatan harus mendampingi pengaturan di desa untuk 

memahami permasalahan pemanfaatan hutan setempat.





Di setiap perjanjian atau kesepakatan harus ada sanksi, misalnya, 
pencabutan izin. 

Warga Tanjung Nanga 

Membuat kesepakatan yang telah disepakati dan menjelaskan 
pasal demi pasal dan ditandatangani semua pihak yang terkait.

Anggota DPRD

Kesepakatan harus memuat prinsip tentang hak dan kewajiban 
masyarakat dan hak dan kewajiban perusahaan, sesuai undang-
undang dan hukum adat.

Anggota DPRD 

Perusahaan harus memperhatikan secara jeli[h], apa kebutuhan 
masyarakat, bukan hanya infrastruktur.

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sejak adanya perubahan kebijakan pada tahun 1999, 
masyarakat di Malinau memiliki kesempatan yang lebih 
besar untuk berunding langsung dengan perusahaan 
yang ingin mengambil kayu di wilayah mereka. Peluang 
ini kadang-kadang menghasilkan keuntungan yang cukup 
besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Namun demikian, bentuk perundingan, kesepakatan, serta 
penegakan kesepakatan tersebut sangat beragam. Beberapa 
desa memperoleh pendapatan yang besar, sedangkan ada 
yang menjual hak pengambilan kayunya dengan harga 
yang sangat murah atau hanya menyaksikan perusahaan 

Berunding di desa dulu.
Warga Paya Seturan 

Semua pihak harus ada di dalam pertemuan.
Warga Batu Kajang 

Ada rapat di desa dulu. Kalau ada keputusan, disampaikan 
kepada perusahaan. Kalau perusahaan tidak menyetujui, kembali 
ke desa. 

Warga Punan Rian

Investor harus langsung bertemu dengan masyarakat dan 
menjelaskan cara kerja dan keuntungan bagi masyarakat. Hasil 
pertemuan dilaporkan ke pemerintah.

Warga Long Jalan 

Perusahaan harus datang untuk berunding dengan masyarakat 
dan berikan informasi bagaimana aturan dan harga.

Warga Long Adiu 

MOU dibuat antar dua belah pihak dengan perincian hak 
masing-masing pihak.

Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masyarakat harus dilibatkan dalam kepengurusan perusahaan 
untuk menjaga prasangka buruk atau [menghindari] terjadi 
penipuan oleh perusahaan (misalnya disebut produksi 1000 
meter kubik, padahal jauh lebih banyak).

Staf Yayasan Adat Punan

Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan 
perusahaan dibuat?
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melakukan pelanggaran kesepakatan tentang wilayah atau 
tempat pengambilan kayunya.

Belum lama ini secara kontroversial perusahaan kelapa 
sawit melakukan pendekatan kepada masyarakat di Malinau 
dengan maksud mengkonversi hutan mereka menjadi 
perkebunan. 

Pengalaman ini membentuk pandangan masyarakat desa 
dan pejabat pemerintah di tahun 2005 tentang bagaimana 
negosiasi dan perundingan antara masyarakat dan 
perusahaan seharusnya dilakukan.

Salah satu hal yang penting adalah bagaimana masyarakat 
dan perusahaan seharusnya berunding (Gambar 17). 
Responden dari masyarakat menekankan perlunya 
persiapan di tingkat desa. Masyarakat menyatakan bahwa 
mereka seharusnya membuat kesepakatan misalnya tentang 
luas areal yang dapat digarap, letaknya, dan keuntungan 
bagi masyarakat (62%). Responden dari masyarakat (54%) 
juga menginginkan agar masyarakat dapat berunding 
secara internal di desa dengan utusan desa yang akan 
berunding dengan perusahaan sebelum perundingan 
dengan perusahaan tersebut dilakukan. Hal ini diperlukan 
untuk memastikan bahwa utusan mewakili pandangan 
masyarakat. 

Responden pemerintah secara umum sependapat tentang 
pentingnya pertemuan internal desa sebagai persiapan 
perundingan. Selain itu, sebagian besar responden 
pemerintah mengatakan bahwa masyarakat seharusnya 
bertemu dengan perusahaan (70%), membuat surat 
kerjasama (50%), dan melaporkan hasil perundingan antara 
masyarakat dan perusahaan tersebut kepada pemerintah 
(60%). Hanya 8% dari kelompok diskusi masyarakat 
yang berpendapat tentang perlunya melaporkan hasil 
perundingan kepada pemerintah.

Dalam pertemuan dengan perusahaan sekitar dua pertiga 
masyarakat menginginkan bahwa mereka diwakili oleh 
(Gambar 18):
• Kepala desa
• Kepala adat

Hanya sedikit orang yang berpendapat bahwa tokoh 
pemuda, wanita, atau agama harus ikut mewakili mereka.
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Seluruh responden dari pemerintah sependapat bahwa 
kepala desa seharusnya mewakili desa, tetapi sebagian besar 
merasa perlu ada perwakilan lain juga, termasuk:
• Kepala adat
• Tokoh masyarakat
• Ketua BPD 
Empatpuluh persen responden dari pemerintah juga 
menyatakan bahwa seharusnya tokoh pemuda ikut serta 
dalam perundingan, karena di masa lalu kelompok ini yang 
paling sering protes. 

Menurut masyarakat, syarat utama untuk menjadi wakil 
masyarakat adalah bahwa dia dipilih melalui pertemuan. 
Bagi mereka, wakil yang baik adalah orang yang jujur dan 
berani bicara tegas. Kedudukan mereka atau pengalaman 
dianggap kurang penting. Menurut responden pemerintah 
(80%) wakil masyarakat harus dipilih dalam pertemuan 
desa. Tetapi sepertiga dari kelompok responden tersebut 
mengatakan bahwa pengalaman lebih penting daripada 
syarat lain.

Masyarakat memiliki gagasan jelas tentang siapa yang 
seharusnya menandatangani dan bertanggung jawab atas 
kesepakatan dengan perusahaan (Gambar 19). Semua 
kelompok diskusi masyarakat mengatakan bahwa kepala desa 
dan kepala adat seharusnya menanda-tangani kesepakatan 
tersebut. Kebanyakan juga menginginkan camat dan 
pimpinan perusahaan menandatanganinya. Kurang dari 
separuh responden berpendapat bahwa bupati seharusnya 
menandatangani hasil kesepakatan dan sebagian besar 
berpendapat bahwa instansi pemerintah kabupaten lain, 
termasuk Dinas Kehutanan, tidak memiliki peran dalam 
pembuatan kesepakatan. Masyarakat mungkin beranggapan 
bahwa pihak perusahaan akan menangani hal yang berkaitan 

Gambar 18. Siapa yang bisa mewakili masyarakat dalam 
pertemuan antara wakil masyarakat dengan perusahaan? 
(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintah 
perorangan)

Gambar 17. Bagaimana sebaiknya perundingan dengan 
perusahaan kayu dilakukan? (kelompok diskusi masyarakat dan 
wawancara staf pemerintah perorangan)

Lainnya (pemerintah): melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 
pertemuan antar desa, perusahaan dan pemerintah; membuat MOU terinci; 
kembali ke pengambilan keputusan dari pusat.
Lainnya (masyarakat): Kerjasama dengan pemerintah; mengumpulkan 
informasi di lapangan

54% 54%

38%
31%

15%
8%

50%

40%

60%62%60%

70% 70%

40%

-5%

15%

35%

55%

75%
%

 R
es

p
on

d
en

Masyarakat

Pemerintah

Bu
at 

ke
sep

ak
ata

n

di 
de

sa 
du

lu

Haru
s b

eru
nd

ing

du
lu 

di 
de

sa

Pe
rte

mua
n w

ak
il m

asy
ara

ka
t

de
ng

an
 se

lur
uh

 m
asy

ara
ka

t

Pe
rte

mua
n w

ak
il m

asy
ara

ka
t

de
ng

an
 pe

ru
sah

aa
n

Bu
at 

su
rat

 ke
rja

sam
a

La
inn

ya

La
po

r p
eru

nd
ing

an
 &

su
rat

 pe
rja

nji
an

ke
pa

da
 pe

meri
nta

h

67% 

33% 
25% 

17% 
8% 8% 8% 8% 

100% 

60% 

40% 

20% 

67% 

0% 
10% 

80% 

10% 

80% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

%
 R

es
p
on

d
en

Masyarakat

Pemerintah

Ke
pa

la 
de

sa

Ke
pa

la 
ad

at

To
ko

h m
asy

ara
ka

t

Se
lur

uh
 m

asy
ara

ka
t

Ke
pa

la 
BP

D

To
ko

h p
em

ud
a

To
ko

h a
ga

ma

To
ko

h w
an

ita

LK
M

D



40 Bagaimana seharusnya kesepakatan dengan perusahaan dibuat?

dengan administrasi dokumen dan surat menyurat. Selain 
itu, mungkin masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa 
setiap instansi yang terlibat akan meminta pembagian 
keuntungan atau memperlambat proses serta menambah 
urusan birokrasi.

Hampir semua responden dari pemerintah (90%) 
berpendapat bahwa kepala desa dan pimpinan perusahaan 
harus menandatangani kesepakatan yang dibuat. Sebagian 
besar juga berpendapat bahwa camat dan kepala adat harus 
ikut serta dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Hanya 
sepertiga jumlah responden yang berpendapat bahwa 
instansi pemerintah kabupaten harus ikut terlibat dalam 
penandatanganan kesepakatan yang dibuat. Satu orang 
berpendapat bahwa kesepakatan (harus): “diketahui dan 
disaksikan oleh pihak pemerintah.” 

Hanya beberapa responden pemerintah atau masyarakat 
yang menganggap perlunya pengukuhan dengan akta 
notaris.

Pendapat masyarakat tentang bentuk kesepakatan yang 
sebaiknya dibuat kurang jelas (Gambar 20). Hanya 
sekitar sepertiga dari responden mengatakan seharusnya 
kesepakatan dibuat dalam bentuk SK Bupati atau surat 
perjanjian. Salah satu kelompok diskusi menyebutkan bahwa 
kesepakatan harus ditandatangani oleh Camat. Menurutnya, 
bila kesepakatan tersebut hanya melibatkan masyarakat dan 
perusahaan, pemerintah akan menegur masyarakat (”Surat 
ditandatangani camat, kalau langsung masyarakat – perusahaan, 
mungkin masyarakat ditegur oleh pemerintah”).

Sebagian besar responden dari pemerintah (80%) 
mendukung pembuatan surat perjanjian. Sepertiga 
berpendapat bahwa harus juga dibuat akta notaris. Hanya 

Gambar 20. Bentuk kesepakatan seperti apa yang sebaiknya 
dibuat dengan perusahaan? (kelompok diskusi masyarakat dan 
wawancara staf pemerintah perorangan)

Lainnya (pemerintah): Nota Kesepahaman (MOU)
Lainnya (masyarakat): Ragu, tidak tahu perbedaan antara tiga pilihan; surat 
ditandatangani camat.

Gambar 19. Siapa yang harus menandatangani kesepakatan? 
(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintah 
perorangan)

Lainnya: lembaga (swadaya) masyarakat; pengurus desa dan perusahaan; 
pemerintah kabupaten harus meresmikan kesepakatan antara desa dengan 
perusahaan.
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20% berpikir perlunya dibuat SK Bupati. Seorang staf 
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berpendapat 
bahwa sebuah Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding—MOU) sudah memadai. 

Dalam lima tahun terakhir, kesepakatan warga dengan 
perusahaan kayu di Malinau sering sekali dilanggar sehingga 
timbul konflik yang luas. Penegakan perjanjian adalah salah 
satu unsur yang paling lemah dalam pengelolaan hutan 
di Malinau, seperti juga terjadi secara umum di Indonesia 
karena kelembagaan yang lemah. Hal ini diperkuat dengan 
pendapat sebagian besar masyarakat dan pemerintah untuk 
menggunakan pendekatan informal dalam penegakan 
perjanjian (Gambar 21). 

Gambar 21. Bagaimana kesepakatan dengan perusahaan bisa 
ditegakkan? (kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf 
pemerintah perorangan)

Prioritas masyarakat untuk menegakkan kesepakatan adalah 
dengan melakukan negosiasi ulang atau perundingan 
dengan perusahaan, atau dengan menerapkan sanksi adat. 
Responden dari pemerintah mengutamakan perundingan 
antara masyarakat dengan perusahaan yang didampingi 
camat. Hanya 15% responden dari masyarakat dan 20% 
dari pemerintah yang mengatakan bahwa sanksi harus 
diterapkan. Beberapa kelompok diskusi berpendapat bahwa 
kegiatan demonstrasi dapat digunakan, sedangkan tidak 
satu pun responden pemerintah menyinggung cara ini.

Baik kelompok diskusi masyarakat maupun responden 
pemerintah menyebutkan perlunya tahap-tahap penegakan, 
termasuk sanksi dan keterlibatan pemerintah yang semakin 
besar pada tahap lanjutan.

Seorang warga desa menyatakan pentingnya mencantumkan 
sanksi dalam kesepakatan (“dalam kesepakatan harus 
dicantumkan sanksi”).

Seorang warga desa lain mengatakan bahwa saat ada 
pertemuan lebih lanjut, perusahaan harus menanggung 
biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat bila 
mereka harus pergi berunding di luar desanya (“perusahaan 
tanggung biaya transport masyarakat berunding ke tempat 
lain”). Masalah biaya ini sering menghambat masyarakat 
untuk mengirim utusan dalam jumlah yang mereka inginkan 
untuk berunding secara efektif (lihat pembahasan di bagian 
“Siapa yang seharusnya mewakili masyarakat”).
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Kotak 5. Ringkasan prinsip tentang pembuatan kesepakatan dengan 
perusahaan

Menurut masyarakat dan pemerintah:
• Masyarakat harus berunding di desa dulu sebagai persiapan sebelum negosiasi dengan 

perusahaan.
• Masyarakat harus memilih wakil untuk merundingkan kesepakatan dan perjanjian atas 

nama mereka melalui musyawarah desa. Umumnya, kepala desa dan kepala adat yang 
harus mewakili masyarakat.

• Perjanjian harus ditandatangani oleh kepala desa, kepala adat, camat, dan pimpinan 
perusahaan.

• Kesepakatan harus dibuat dalam bentuk perjanjian.
• Penegakan kesepakatan harus bertahap dan dimulai dengan perundingan ulang antara 

masyarakat dengan perusahaan.

Masyarakat lebih sering mengatakan bahwa:
• Syarat paling penting untuk menjadi wakil masyarakat adalah memiliki sifat jujur dan 

kemampuan berbicara dengan tegas.
• Perjanjian harus ditegakkan dengan sanksi adat.

Wakil pemerintah lebih sering mengatakan bahwa:
• Masyarakat harus melaporkan kesepakatan yang dibuat kepada pemerintah 

kabupaten.
• Wakil masyarakat harus mencakup tokoh masyarakat, ketua Badan Perwakilan Desa, 

dan tokoh pemuda.
• Syarat paling penting untuk menjadi wakil masyarakat adalah pengalamannya.
• Kesepakatan harus ditegakkan oleh camat.

Sebuah LSM mengatakan bahwa masyarakat harus memantau kegiatan perusahaan untuk 
mengawasi pelanggaran terhadap perjanjian.



Seorang lain berkomentar bahwa: “....kalau disisihkan untuk 
kas desa dan adat harus ada programnya, pengalaman selama 
ini berat tanggungjawab untuk mengelola uang umum.” 

Di desa lain, satu orang berkeras bahwa “...masyarakat luas 
[harus dapat bagian besar], lembaga adat dan kas desa dapat 
sedikit.”

Satu orang responden berpendapat bahwa pemilik lahan 
seharusnya mendapat bagian keuntungan sesuai dengan 
luas lahan atau hutan yang digunakan. Hanya sebagian 
kecil yang menyinggung pemerintah kabupaten (8%), 
hal ini mungkin karena mereka beranggapan pemerintah 
kabupaten menerima pajak.

Seluruh responden pemerintah sepakat bahwa sebagian 
keuntungan seharusnya dibagikan kepada masyarakat. 
Tujuhpuluh persen berpendapat bahwa pemerintah 
kabupaten juga harus mendapatkan pembagian keuntungan. 
Lebih dari separuh responden pemerintah juga berpendapat 
bahwa keuntungan yang dihasilkan seharusnya dibagi untuk 
kas desa dan lembaga adat.

Sebagian besar responden masyarakat (67%) berpendapat 
bahwa keputusan tentang pembagian keuntungan 
yang dihasilkan harus dibuat melalui musyawarah desa 
(Gambar 23). 

Responden pemerintah (80%) mengatakan bahwa 
pembagian keuntungan seharusnya ditetapkan dalam 

Kalau diserahkan ke kas desa, harus ada programnya. Pengalaman 
selama ini, keuntungan dari perusahaan kayu untuk mengelola 
uang umum.

Warga Mirau 

Musyawarah desa bagi hasil hutan yang tidak kena retribusi dan 
SK Bupati bagi hasil hutan yang kena retribusi. 

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Musyawarah desa bagus, tapi sulit karena perlu waktu. Bisa juga 
diatur dalam peraturan desa supaya tidak setiap kali membagi 
[keuntungan dari perusahaan]. Masyarakat desa seharusnya 
mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan hutan untuk 
membiayai pembangunan sosial.

Anggota DPRD 

Sebagian besar responden menaruh perhatian pada 
kesepakatan dengan perusahaan karena ketertarikannya 
atas pembagian keuntungan finansial yang akan dihasilkan 
(Gambar 22).

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa keuntungan 
yang dihasilkan seharusnya dibagi langsung kepada mereka 
atau dimasukkan ke dalam kas desa. Namun, pendapat 
masyarakat tentang kas desa beragam. Seorang warga 
menyatakan bahwa: ”Masyarakat tidak mau ada pembagian 
untuk kas desa. Pengurus desa usul ada penyisihan untuk kas 
desa.” Warga tersebut menyinggung adanya kekhawatiran 
bahwa anggaran di kas desa akan menghilang dan tidak 
pernah sampai pada masyarakat luas.

Bagaimana seharusnya pembagian keuntungan 
finansial dari pemanfaatan hutan?
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perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan dan 
diketahui oleh camat dan bupati. Sebagian besar (60%) 
juga berpendapat bahwa peraturan desa akan bermanfaat 
dan 40% menyatakan bahwa SK Bupati perlu dibuat. Hanya 
sepertiga jumlah responden mengatakan bahwa keputusan 
seharusnya diambil melalui musyawarah desa. 

Responden memiliki pandangan yang sangat beragam 
mengenai pembagian keuntungan dalam bentuk uang 
yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan lain, khususnya 
hasil hutan yang bernilai tinggi seperti gaharu (Gambar 
24). Hasil hutan ini biasanya dikumpulkan oleh masyarakat 
di wilayah desanya sendiri atau oleh kelompok yang diatur 
oleh seorang pedagang. Biasanya keuntungan yang didapat 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang 
diperoleh dari perusahaan kayu. 

Sebagian masyarakat (58%) mengatakan bahwa sebagian 
keuntungan harus diberikan pada kas desa, dan hanya 
sebagian kecil (17%) yang berpendapat bahwa keuntungan 
harus dibagi langsung kepada masyarakat luas. Terlihat 
kecenderungan pendapat masyarakat bahwa dana ini 
seharusnya digunakan untuk kepentingan umum desa. 
Warga sering enggan untuk mengatur dana dengan jumlah 
yang kecil atau untuk mengumpulkan keuntungan langsung 
dari hasil kerja sesama masyarakat desa.

Seluruh responden dari pemerintah mengatakan bahwa 
masyarakat seharusnya mendapat pembagian langsung dari 
keuntungan dari pemanfaatan hutan. Selain itu, sebagian 
besar responden berpendapat bahwa harus ada pembagian 
keuntungan bagi kas desa, pemerintah kabupaten, dan 
lembaga adat. Separuh dari responden berpendapat juga 
bahwa perlu ada pembagian keuntungan bagi gereja. 

Gambar 23. Bagaimana pembagian keuntungan ditetapkan? 
(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintah 
perorangan)

Gambar 22. Siapa yang harus mendapatkan bagian keuntungan 
dari perusahaan kayu? (kelompok diskusi masyarakat dan 
wawancara staf pemerintah perorangan)
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Masyarakat (50%) berpendapat bahwa keputusan tentang 
pembagian keuntungan dari pemanfaatan hutan harus 
ditetapkan dalam musyawarah desa (Gambar 25). Hanya 
17% yang menyebutkan bahwa pembagian keuntungan 
tersebut perlu diatur dengan peraturan desa. 

Sebagian besar responden pemerintah (60%) berpendapat 
bahwa musyawarah desa dan peraturan desa harus diterapkan. 
Sekitar 40% jumlah responden ini juga berpendapat bahwa 
SK Bupati juga memadai.

Gambar 25. Bagaimana pembagian keuntungan dari 
pemanfaatan hutan ditetapkan? (kelompok diskusi masyarakat 
dan wawancara staf pemerintah perorangan)

Gambar 24. Siapa yang harus mendapatkan bagian keuntungan 
dari pemanfaatan hutan? (kelompok diskusi masyarakat dan 
wawancara staf pemerintah perorangan)

Lainnya: Seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dulu, baru dibagi 
untuk masyarakat; kepentingan umum
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Kotak 6. Ringkasan prinsip pembagian keuntungan finansial yang dihasilkan 
dari pemanfaatan hutan

Masyarakat dan pemerintah sependapat bahwa:
• Keuntungan dari perusahaan kayu harus dibagi dengan masyarakat atau digunakan 

untuk proyek umum di desa.
• Keputusan bagaimana pembagian keuntungan dari perusahaan kayu atau dari hasil 

pemanfaatan hutan lain harus diambil melalui musyawarah desa.

Masyarakat cenderung berpendapat bahwa:
• Keuntungan dari pemanfaatan hutan harus masuk ke kas desa dan tidak dibagi langsung 

dengan masyarakat.
• Ada kemungkinan bahwa kas desa disalahgunakan.

Responden pemerintah lebih sering menyebutkan bahwa:
• Sebagian keuntungan dari pemanfaatan hutan mana pun harus dibagi antar beberapa 

pihak, termasuk masyarakat luas, kas desa, pemerintah kabupaten, gereja, dan lembaga 
adat.

• Keputusan tentang alokasi keuntungan yang dihasilkan harus berdasarkan peraturan 
desa, perjanjian perusahaan kayu, atau SK Bupati yang mengatur perusahaan kayu dan 
kegiatan pemanfaatan hutan secara umum.



Sumber pendapatan baru dari sumberdaya hutan serta 
perundingan dengan perusahaan dan desa lain yang 
berkaitan dengan hal ini telah menyebabkan timbulnya 
jenis konflik yang baru di Malinau. Kebanyakan konflik yang 
timbul ini menyangkut:
• Pelanggaran perusahaan kayu terhadap kesepakatan 

yang dibuat bersama masyarakat
• Letak batas desa
• Pemanfaatan hutan

Oleh karena itu, masyarakat di Malinau ingin mencari cara 
yang dapat diterima dan efektif untuk menangani konflik-
konflik antar kelompok yang berbeda. Karena perbedaan 
ruang lingkup konflik memerlukan pendekatan yang 
berbeda dan keterlibatan kelompok yang berbeda, ketiga 
jenis konflik di atas dilaporkan secara terpisah. 

Konflik antara masyarakat dan 
perusahaan kayu

Konflik antara masyarakat dan perusahaan kayu biasanya 
melibatkan satu desa dan satu perusahaan. Kepala desalah 
yang biasanya membuat kesepakatan terakhir. Di sejumlah 
desa ada ketidakpuasan dan keluhan mengenai kesepakatan 
yang telah dibuat karena kesepakatan tersebut dianggap 
tidak cukup menguntungkan, hanya menguntungkan 
kelompok tertentu atau segelintir orang saja, atau memberi 
akses pada kawasan hutan yang seharusnya tidak ditebang. 
Ketidaksepakatan ini ditangani secara internal dalam desa, 

Masyarakat melihat keadaan dulu dan lapor kepada kepala desa 
dan kepala adat. Setelah laporan, pelanggar dipanggil.

Warga Punan

Kalau ada ketidakpuasan dengan penyelesaian kesepakatan, 
sebaiknya orang kirim surat kepada pemerintah dan pemerintah 
sebagai fasilitator antar masyarakat dengan perusahaan.

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Langkah pertama, kirim surat ke perusahaan. Langkah ke 
dua, datangi kantor perusahaan. Langkah ke berikut, surat ke 
pemerintah dan demo ke kantor perusahaan.

Staf Yayasan Adat Punan

Surat tidak efektif untuk menunjukkan ketidakpuasan dengan 
penyelesaian.

Staf LSM Phemdal

Bagaimana konflik dan perundingan seharusnya 
ditangani? 
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dan mirip dengan konflik yang akan dijelaskan di bagian 
”Konflik tentang pemanfaatan hutan”.

Warga desa mengatakan bahwa apabila mereka tidak 
setuju dengan kegiatan perusahaan atau pihak perusahaan 
melanggar perjanjian dengan desa, cara yang paling 
wajar untuk menunjukkan ketidakpuasan adalah dengan 
(Gambar 26): 

• Menulis surat kepada perusahaan
• Menulis surat kepada pemerintah kabupaten
• Datang ke kantor perusahaan

Hanya sedikit responden yang menyebutkan bahwa tindakan 
yang dilakukan seharusnya berupa upaya menahan alat 
berat (23%) atau melakukan demonstrasi di depan kantor 
perusahaan (8%).

Sebagian besar responden pemerintah (70%) berpendapat 
bahwa masyarakat seharusnya menunjukkan ketidakpuasan 
mereka melalui surat dan bertindak secara fisik dengan 
mendatangi kantor perusahaan (20%) hanya sebagai pilihan 
kedua.

Jawaban di atas tersebut menarik bila dibandingkan dengan 
pendapat masyarakat tentang cara yang paling efektif 
untuk menunjukkan ketidakpuasan (Gambar 27). Hanya 9% 
berpendapat bahwa mengirim surat merupakan tindakan 
yang efektif. Sebaliknya, masyarakat cenderung berpendapat 
bahwa menahan alat berat, mendatangi kantor perusahaan, 
atau melakukan demonstrasi merupakan cara yang efektif. 
Tidak seorangpun berpendapat bahwa tindakan kekerasan 
atau perusakan terhadap benda-benda harus dilakukan. 

Gambar 26. Cara apa yang memadai untuk menunjukkan 
ketidakpuasan atas penyelesaian yang dicapai? (kelompok 
diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintah perorangan)

Gambar 27. Cara mana yang paling berdampak? (kelompok 
diskusi masyarakat)
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Seorang masyarakat mengeluhkan penanganan oleh camat 
yang tidak efektif. Warga ini mengatakan bahwa di desanya, 
masyarakat menahan alat pengeboran milik perusahaan 
pertambangan sebagai protes terhadap pelanggaran 
perjanjian yang disepakati sebelumnya. Camat kemudian 
diundang untuk menengahi masalah ini. Camat lalu 
mengatur agar kompensasi sebesar 30 juta rupiah dapat 
dibayarkan kepada masyarakat. Sampai saat survei ini 
berlangsung, uang yang diterima masyarakat desa baru 5 
juta rupiah saja.

Hal senada diceritakan dalam kelompok diskusi lain. 
Idealnya, pemerintah kabupaten bersikap netral dalam 
menangani konflik. Kenyataannya menurut pengalaman 
masyarakat, hingga saat ini pemerintah lebih memihak pada 
perusahaan, sehingga sulit untuk menyelesaikan konflik 
secara adil.

Seorang staf dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
berpendapat bahwa semua pihak yang terlibat dalam 
pembuatan kesepakatan tentang kegiatan perusahaan 
harus bertanggung jawab pula dalam penyelesaian konflik 
yang timbul. Dalam dua kelompok diskusi masyarakat 
juga disinggung bahwa seharusnya setiap pihak yang 
menanda-tangani kesepakatan bertanggung jawab untuk 
menyelesaikan konflik. Satu kelompok diskusi mengatakan 
bahwa bupati seharusnya menangani konflik karena dialah 
yang membawa perusahaan ke Malinau.

Konflik tentang batas

Konflik yang berkaitan dengan batas biasanya terjadi antar 
desa. Walaupun desa-desa tersebut mempunyai pemahaman 

Gambar 28. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab untuk 
menangani konflik antara masyarakat dengan perusahaan? 
(kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf pemerintah 
perorangan)

Lainnya: Semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan kesepakatan

Terlepas dari cara untuk menunjukkan ketidakpuasan, 
sebagian besar masyarakat dan responden pemerintah 
setuju (Gambar 28) bahwa konflik seharusnya diselesaikan 
oleh
• Camat
• Kepala desa
• Kepala adat

Beberapa wakil pemerintah dan masyarakat mengatakan 
bahwa konflik seharusnya ditangani oleh
• Bupati
• DPRD
• Polisi/pihak keamanan

Responden pemerintah lebih sering mengusulkan bahwa 
ketua Badan Perwakilan Desalah yang seharusnya membantu 
menyelesaikan konflik.
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yang sama tentang tata batas tersebut, seringkali ada daerah 
yang menjadi sumber sengketa atau adanya perubahan 
dalam tuntutan salah satu desa.

Sebagian besar masyarakat (64%) mengatakan bahwa 
cara wajar untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap 
kesepakatan tata batas adalah dengan mendatangi desa 
yang melanggar dan berunding langsung (Gambar 
29). Sebagian besar (63%) juga berpendapat bahwa, 
berdasarkan pengalaman, cara ini merupakan cara yang 
paling efektif untuk menunjukkan ketidakpuasan. Sekitar 
sepertiga responden berpendapat bahwa surat kepada desa 
adalah cara yang layak dan hanya 18% menyebutkan bahwa 
sebaiknya mereka mengirimkan laporan kepada pemerintah 
kabupaten.

Di lain pihak, sebagian besar responden pemerintah 
berpendapat bahwa mengirim surat kepada desa tetangga 
adalah cara yang tepat. Sekitar sepertiga berpendapat bahwa 
perundingan antara kedua desa juga bermanfaat (namun 
tidak selalu harus datang ke desa tetangga tersebut).

Responden dari kedua kelompok menyebutkan bahwa 
konflik seharusnya diselesaikan secara bertahap. Mulai 
dengan pertemuan antara pihak yang bersengketa, 
kemudian melibatkan camat bila diperlukan, dan terakhir 
melibatkan pemerintah kabupaten.

Masyarakat dan wakil pemerintah sependapat bahwa konflik 
batas harus ditangani (Gambar 30) oleh:
• Kepala adat
• Kepala desa
• Camat

Gambar 29. Cara apa yang wajar untuk menunjukkan 
ketidakpuasan atas penyelesaian tata batas? (kelompok diskusi 
masyarakat dan wawancara staf pemerintah perorangan)

Gambar 30. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam 
penanganan konflik batas desa? (kelompok diskusi masyarakat 
dan wawancara staf pemerintah perorangan)
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Walaupun jawaban yang diberikan mirip dengan jawaban 
bagi penanganan konflik dengan perusahaan kayu, 
masyarakat berpendapat bahwa kepala adat lebih tepat 
dalam penanganan konflik batas. Sedangkan responden 
dari pemerintah berpendapat bahwa camatlah yang lebih 
tepat untuk menangani konflik batas tersebut. Jawaban 
ini merupakan kebalikan dari jawaban untuk penanganan 
konflik dengan perusahaan kayu.

Konflik tentang pemanfaatan hutan

Konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan terjadi 
saat masyarakat di desa tidak setuju bagaimana hutan 
harus dimanfaatkan, khususnya penjualan hak penebangan 
kayu kepada pihak perusahaan, atau konversi hutan bagi 
pemanfaatan lain. Konflik tentang pencarian gaharu terutama 
dalam pemberian izin bagi pihak luar, hak atas lahan 
pertanian dan hasilnya, serta penangkapan ikan dengan 
cara yang tidak wajar juga muncul dalam persengketaan.

Kelompok diskusi dan responden dari pemerintah keduanya 
mengatakan bahwa ketidakpuasan terhadap masalah 
pemanfaatan hutan harus diungkapkan dengan mendatangi 
kepala desa atau kepala adat. Beberapa orang berpendapat 
bahwa cara yang tepat adalah dengan mengadakan 
musyawarah desa. Sementara beberapa responden dari 
pemerintah berpendapat bahwa konflik yang timbul 
seharusnya dilaporkan kepada Badan Perwakilan Desa. 

Sebagian besar kelompok diskusi masyarakat tidak 
menjawab pertanyaan tentang cara yang paling efektif 
untuk menunjukkan ketidakpuasan. Hal ini menggambarkan 
adanya keengganan untuk membahas masalah ini di 
depan pengurus desa. Kepercayaan masyarakat terhadap 

pimpinannya bervariasi di setiap desa. Di beberapa desa, 
warga memiliki kepercayaan terhadap kepala desa tapi tidak 
percaya terhadap kepala adat. Di desa lain sebaliknya. Di 
desa yang lainnya, masyarakat lebih mempercayai sekretaris 
desa atau tokoh masyarakat yang lain. Di banyak desa 
juga terdapat kubu-kubu yang berbeda yang setia kepada 
individu yang berbeda pula.

Walaupun demikian, menurut masyarakat, sengketa tentang 
pemanfaatan hutan seharusnya ditangani oleh kepala adat 
dan kepala desa, (Gambar 31). Masyarakat mengatakan 
bahwa peraturan desa seharusnya digunakan sebagai acuan 
dalam pembuatan keputusan. Responden dari pemerintah 
juga sependapat, tapi berpendapat bahwa Badan Perwakilan 
Desa, camat, kepala adat besar, dan Dinas Kehutanan 
seharusnya juga dilibatkan. 

Responden dari pemerintah cenderung mengartikan 
pemanfaatan hutan sebagai hal yang berkaitan dengan 

Gambar 31. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk 
menangani konflik pemanfaatan hutan? (kelompok diskusi 
masyarakat dan wawancara staf pemerintah perorangan)
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Kotak 7. Ringkasan prinsip penanganan konflik

Masyarakat dan pemerintah sependapat bahwa:
• Kepala desa dan kepala adat harus berperan dalam menangani sebagian besar konflik.
• Untuk hal yang berkaitan dengan orang atau kelompok dari luar daerah, camat harus 

dilibatkan.
• Orang yang ikut menandatangani perjanjian/kesepakatan harus bertanggung jawab 

untuk terlibat dalam penyelesaian konflik.
• Konflik harus ditangani secara bertahap, sedikit demi sedikit naik ke tingkat kewenangan 

lebih tinggi, sesuai kebutuhan. 
• Ketidakpuasan terhadap kegiatan perusahaan kayu harus ditunjukkan melalui surat 

kepada perusahaan dan apabila perlu kepada pejabat pemerintah. 

Masyarakat lebih sering menyatakan perlunya:
• Datang ke desa atau perusahaan yang terlibat dalam konflik.
• Mengadakan musyawarah desa sebagai cara yang tepat untuk mengutarakan 

ketidakpuasan.

Responden pemerintah lebih sering menyebutkan perlunya:
• Mengirim surat kepada pihak lain, daripada mendatangi pihak lain yang bersengketa 

tersebut. 
• Badan Perwakilan Desa dan instansi kabupaten terkait seharusnya terlibat dalam 

penanganan konflik.

penggunaan lahan dalam skala luas oleh perusahaan. 
Sedangkan masyarakat mengartikannya sebagai isu yang 
berkaitan dengan hasil hutan yang mereka kumpulkan 
dan manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Perbedaan 
pemahaman ini dapat menjelaskan mengapa lebih banyak 
responden dari pemerintah yang berpendapat bahwa 

konflik harus diselesaikan di tingkat kabupaten, dan banyak 
masyarakat merasa cukup puas untuk menyelesaikannya 
secara internal. Hal yang menarik adalah bahwa dari ke 
40% responden yang mengusulkan agar Dinas Kehutanan 
berperan dalam penyelesaian konflik tersebut tidak ada 
yang berasal dari Dinas Kehutanan.



Informasi bisa diberikan kepada satu orang, lalu orang tersebut 
menginformasikan masyarakat luas. Informasi bisa dua arah: 
kalau ada kontak masyarakat dengan perusahaan, harus juga 
diinformasikan kepada kecamatan

Warga Long Lake 

Jarak yang jauh dan keterbatasan prasarana transportasi 
serta komunikasi membuat penyebaran informasi di Malinau 
mahal dan waktu yang diperlukan panjang. Lebih dari satu 
kepala desa menyatakan bahwa mereka mendengar kabar 
tentang suatu undangan pertemuan, namun tidak menerima 
undangan secara resmi atau tidak mampu membiayai 
perjalanan ke tempat pertemuan.

Ada pandangan bahwa pemerintah hanya menyampaikan 
informasi tentang program pemerintah kepada beberapa 
orang saja. Menurut staf LSM Phemdal: ” Sampai sekarang, 
hanya orang tertentu [mendapat informasi]. Karena program 
pemerintah di sektor kehutanan bisa menghasilkan 
keuntungan bagi satu pihak dan menimbulkan biaya 
bagi pihak lain, mengetahui program-program untuk 
mempertimbangkan manfaat secara keseluruhan menjadi 
penting bagi masyarakat luas.

Penyebaran informasi tidak hanya penting karena isi 
informasinya saja, tetapi juga penting untuk memastikan 
pertanggung jawaban pemerintah pada masyarakat luas. 

Sekretaris daerah, asisten-asisten, dan instansi terkait seharusnya 
membagi informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan 
hutan atau rencana kelapa sawit.

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Staf dinas seharusnya menjelaskan untung dan rugi, pemerintah 
daerah ibarat orang tua bagi masyarakat, seharusnya orang tua 
tidak menjebak anaknya.

Staf Yayasan Adat Punan

Informasi tentang pemanfaatan hutan atau rencana kelapa sawit 
belum cukup. Seharusnya ada sosialisasi kelayakan dan kesiapan 
lahan, penjelasan tentang rencana dan dampak positif dan 
negatifnya kepada masyarakat.

Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Informasi dibagi lewat penyuluh atau staf dinas di bawah 
koordinasi camat. Sebaiknya, camat ke badan perwakilan desa, 
tapi ada kekurangan staf dan anggaran. 

Anggota DPRD 

Pemerintah seharusnya segera mensosialisasikan rencana 
perkebunan kelapa sawit, kalau rencana sudah final. 

Staf BAPPEDA

Seharusnya, ada informasi tentang semua penambangan di 
wilayah desa.

Warga Paya Seturan 

Bagaimana informasi tentang keputusan pemerintah 
seharusnya disebarluaskan? (Keterbukaan informasi)
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Hampir semua responden masyarakat, baik dari survei 
perorangan maupun kelompok diskusi (91%), berpendapat 
bahwa mereka belum menerima cukup informasi yang 
berkaitan dengan rencana pemerintah kabupaten dalam 
pemanfaatan hutan seperti kegiatan penebangan kayu dalam 
skala kecil (HPH mini—IUPHHK) atau kegiatan perkebunan 
kelapa sawit. Kedua program yang didukung pemerintah 
ini berpotensi memberikan dampak yang besar terhadap 
hutan dan desa di sekitarnya (Gambar 32). Sebagian besar 
responden pemerintah (70%) juga sependapat bahwa 
informasi yang ada tidak cukup.

Kurangnya informasi membuat masyarakat sulit untuk dapat 
mempertimbangkan apakah kebijakan pemerintah tertentu 
perlu didukung atau tidak. Seorang kepala desa mengatakan 
bahwa pihaknya mendapatkan sedikit sekali informasi yang 
berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan hutan sehingga: 

“...masih ragu untuk menyampaikan pendapat karena kurang 
mengetahui informasi tentang peraturan pengelolaan hutan.”

Masyarakat desa mengusulkan bagaimana seharusnya 
penyebaran informasi terhadap masyarakat dilakukan 
sehingga lebih terbuka dalam penentuan kebijakan: 
• Pemerintah kabupaten seharusnya memberikan 

penjelasan secara langsung kepada masyarakat tentang 
program-program pembangunan dalam pertemuan 
umum, khususnya mengenai perubahan kebijakan. 

• Perlu ada informasi mengenai pemanfaatan hutan yang 
menguntungkan masyarakat. 

• Perusahaan dan pemerintah harus datang ke desa dan 
secara terbuka menjelaskan rencana serta tanggung 
jawab dan kewajibannya. Hal ini harus dilakukan dalam 
musyawarah desa sehingga jelas bagi masyarakat luas 
dan masyarakat tidak lagi tertipu. 

• Pihak yang berwenang atau perusahaan harus datang 
ke desa untuk mengetahui pikiran dan prioritas yang 
ada dalam masyarakat. 

• Perusahaan harus selalu terbuka dalam berkomunikasi 
dengan masyarakat.

• Mantan kepala desa harus memberikan informasi 
tentang pemanfaatan hutan kabupaten atau rencana 
perusahaan kepada penggantinya.

Masyarakat desa juga menjelaskan informasi berkaitan 
dengan pengelolaan hutan yang diperlukannya. Informasi 
tersebut antara lain:
• Peraturan nasional dan kabupaten, termasuk 

perubahannya, sehingga masyarakat desa membantu 
mengelola wilayah sesuai aturan yang berlaku.

• Peraturan daerah seperti Gerbang Dema, kegiatan 
penebangan berskala kecil (HPH mini), serta peran 
masyarakat dalam kedua program tersebut.

Gambar 32. Apakah saat ini informasi tentang pemanfaatan 
hutan atau perencanaan perkebunan kelapa sawit cukup 
tersebar? (Kelompok diskusi masyarakat dan wawancara staf 
pemerintah perorangan)
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• Peraturan yang berlaku untuk perusahaan dan sanksi 
atas pelanggaran. 

• Rencana pemerintah dan perusahaan di bidang 
kehutanan dan perkebunan (kelapa sawit). Hal ini 
mencakup tujuan, lokasi kerja, dan keuntungan bagi 
masyarakat. 

• Susunan dan tata cara kerja HPH mini.
• Pengelolaan hutan di tempat lain.
• Gaharu, terutama informasi mengenai perangkat untuk 

mencarinya dan cara menyuntik pohon (inokulasi). 
• Penguasaan lahan dan batas desa. Berapa luasan lahan 

yang dapat dimiliki oleh satu keluarga.
• Bagaimana mengatasi masalah dengan pihak luar yang 

masuk ke wilayah desa. 
• Pemanfaatan hasil hutan selain kayu.
• Pertambangan.
• Bagaimana mengembangkan ekonomi dan membangun 

kemandirian (ekonomi).
• Bagaimana membagi keuntungan dan membuat serta 

menegakkan kesepakatan.
• Jalur yang dapat digunakan untuk memberi masukan 

kepada pemerintah tentang kepentingan masyarakat. 

Ketika ditanya siapa yang seharusnya menyebarkan 
informasi kepada masyarakat, masyarakat dan responden 
dari pemerintah memberi jawaban yang sangat mirip, yaitu 
(Gambar 33):
• Camat
• Center for International Forestry Research (CIFOR)
• Staf Pemda
• Pengurus desa
• LSM

Kedua kelompok ini memandang camat sebagai penghubung 
utama untuk menyalurkan informasi antar kabupaten dan 
desa. 

Hanya responden pemerintah yang berpendapat bahwa 
sebenarnya staf penyuluh lapangan seharusnya berperan 
utama dalam penyebaran informasi. 

Beberapa reponden masyarakat menekankan keinginan 
adanya komunikasi dua arah sehingga mereka juga dapat 
memberikan masukan dan informasi tentang keadaan hutan 
dan prioritasnya kepada pejabat kabupaten. Namun mereka 
tidak menjelaskan bagaimana hal ini dapat tercapai. 

Walaupun demikian, kebanyakan responden dari 
masyarakat (77%), terutama kepala desa, merasa bebas 

Gambar 33. Siapa yang seharusnya menyebarkan informasi 
kepada masyarakat? (Kelompok diskusi masyarakat dan 
wawancara staf pemerintah perorangan)

Lain: Siapa yang memiliki keperluan harus datang ke desa, Lembaga 
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untuk menyampaikan pendapat (Gambar 34). Hanya satu 
orang responden saja (dari 22 responden) yang mengatakan 
bahwa dia tidak memiliki kebebasan dalam menyampaikan 
pendapatnya.

Yang lain merasa hanya dapat menyampaikan pendapat 
dalam kondisi tertentu saja dan tidak pada kondisi lain. 
Misalnya, beberapa orang mengatakan bahwa mereka 
tidak dapat menyampaikan pendapatnya saat berhubungan 
dengan perusahaan, dalam musyawarah desa yang besar, 
atau pertemuan di luar desa. Satu orang responden 
mengatakan bahwa perusahaan lebih banyak mengetahui 
peraturan (atau mengaku demikian) sehingga sulit bagi 
masyarakat untuk menentang mereka. Seorang lain 
mengatakan bahwa mereka hanya berbicara ketika diberikan 
kesempatan. Sejumlah lain merasa malu untuk berbicara 
dengan bebas dalam kelompok dan bisa berbicara lebih 
bebas dengan orang tertentu. Disebutkan pula bahwa ada 
orang yang selalu berbicara dalam pertemuan dan tidak 
memberi kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan 
pendapatnya.

Tak kalah pentingnya adalah kenyataan bahwa sebagian 
besar masyarakat (59%) merasa memiliki kesempatan untuk 
menyampaikan pendapatnya (Gambar 35). Kepala desa dan 
anggota suku Kenyah dan Merap lebih sering mengatakan 
hal ini. Hanya 36% dari semua responden dari masyarakat 
yang merasa tidak punya kesempatan ini. Responden dari 
suku Punan dan dari desa terpencil umumnya masuk dalam 
kelompok ini. 

Gambar 34. Apakah selama ini Anda merasa bebas untuk 
menyampaikan pendapat? (Wawancara masyarakat perorangan)

Gambar 35. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat? (Wawancara masyarakat perorangan)
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Sebagian besar responden masyarakat yang diwawancarai 
(70%) yang merupakan pemimpin dan/atau tokoh desa 
(lihat daftar jabatan responden di lampiran), menyatakan 
bahwa saat mereka menyampaikan pendapat biasanya 
berpengaruh: “Usulan kadang-kadang dipakai dalam pertemuan 
desa”, “ada penerapan di masyarakat, pola pertanian” atau 
dipenuhi oleh pemerintah: “usulan air bersih akhirnya bisa 
diberikan.” Perasaan berpengaruh terjadi di semua kelompok 
etnis dan terlepas dari letak desa.

Kotak 8. Ringkasan prinsip penyebaran informasi tentang keputusan pemerintah seharusnya 
disebarluaskan?

Masyarakat dan pemerintah sependapat bahwa:
• Masyarakat memerlukan lebih banyak informasi tentang 

kebijakan dan keputusan pemerintah kabupaten tentang 
kehutanan.

• Informasi harus disebarluaskan melalui camat, CIFOR, 
instansi pemerintah kabupaten, pengurus desa, dan 
LSM (hal ini kurang lebih sesuai urutan preferensi 
mereka).

Masyarakat mengatakan bahwa:
• Pejabat pemerintah kabupaten harus menjelaskan 

peraturan kepada masyarakat. Kalau memungkinkan, 
penyampaian ini dilakukan dalam pertemuan desa yang 
bisa dihadiri seluruh masyarakat.

• Pejabat pemerintah kabupaten dan perusahaan 
harus menjelaskan secara terbuka tentang rencana 
pemanfaatan hutan atau pembukaan lahan kepada 
masyarakat. Kalau memungkinkan, penjelasan ini 
dilakukan dalam pertemuan desa yang bisa dihadiri 
seluruh masyarakat.

• Pejabat pemerintah kabupaten, perusahaan, dan pihak

 lain yang memiliki rencana pemanfaatan hutan yang baru 
harus menjelaskan untung dan rugi bagi masyarakat.

• Kewajiban perusahaan dan pemerintah daerah serta 
sanksi atas pelanggaran yang dilakukan harus dijelaskan 
kepada masyarakat.

• Masyarakat menginginkan lebih banyak informasi 
terutama yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan 
kelapa sawit, penebangan kayu berskala kecil (HPH 
mini), penguasaan lahan, dan peluang ekonomi baru, 
selain juga tentang peraturan di tingkat nasional dan 
daerah.

• Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk bicara 
dengan bebas kepada pejabat pemerintah untuk 
menjelaskan pendapat dan prioritas masyarakat.

• Kebanyakan orang merasa bebas dan merasa memiliki 
kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya 
khususnya dalam ruang lingkup desanya. 

Responden pemerintah lebih sering menyebut bahwa:
• Penyuluh adalah pihak tepat untuk menyebarkan 

informasi kepada masyarakat. 





dan di kabupaten. Misalnya, keputusan mengenai tata 
guna lahan desa, tata ruang kabupaten, tata batas, 
perundingan dengan perusahaan, dan penyelesaian 
sengketa.

• Camat seharusnya menjadi penghubung utama dalam 
komunikasi antara desa dengan kabupaten.

• Desa seharusnya menerima pendapatan dari 
pemanfaatan hutan, baik oleh perusahaan maupun 
pihak lain, di wilayahnya. Sebagian pendapatan tersebut 
harus digunakan untuk kepentingan umum.

• Hak atas lahan, batas, peraturan tentang pengelolaan 
hutan dan program pemerintah yang berkaitan dengan 
kegiatan kehutanan seharusnya jelas dan informasi 
tentang hal ini harus tersedia bagi semua warga.

• Kepala desa, kepala adat, dan camat seharusnya 
menjadi pihak dengan kewenangan tertinggi di tingkat 
desa. Masing-masing seharusnya berperan utama 
dalam pengambilan keputusan, khususnya mengenai 
pengakuan hak dan penanganan konflik yang mencakup 
desa.

Namun demikian, tidak ada satu pun prinsip yang disetujui 
secara penuh oleh semua pihak di kalangan masyarakat 
maupun pemerintah, walau dalam kelompok yang sama 
sekali pun. Kesamaan yang dilaporkan disini sekedar 
menggambarkan apa yang diyakini oleh sebagian besar 
penduduk tentang apa yang harus dilakukan.

Penduduk Malinau memiliki banyak gagasan tentang 
bagaimana keputusan yang berkaitan dengan hutan harus 
dibuat. Kekayaan gagasan yang dilaporkan disini memberikan 
berbagai peluang untuk kajian lebih lanjut. Banyak prinsip 
yang terungkap di sini menyangkut pengaturan tata kelola 
(governance) hutan, untuk mana belum ada peraturan yang 
jelas maupun pengalaman.

Ringkasan di setiap bagian menyoroti pandangan pejabat dan 
masyarakat yang berkaitan dengan ruang lingkup tertentu. 
Kami mencoba menunjukkan kesamaan dan perbedaan 
sehingga kita bisa lebih memahami sudut pandang masing-
masing kelompok.

Kecenderungan yang ada secara umum dikaji kembali. 
Kesamaan dan perbedaan pendapat serta pola yang 
ditemukan dalam jawaban yang diberikan diulas secara 
seksama.

Kecenderungan

Masyarakat dan responden dari pemerintah secara konsisten 
sependapat mengenai prinsip-prinsip tertentu. Kesamaan ini 
menunjukkan adanya prinsip-prinsip dasar yang didukung 
oleh penduduk Malinau secara umum. Prinsip-prinsip ini 
mencakup hal-hal sebagai berikut:
• Kepala desa dan camat harus berperan sebagai 

penghubung dalam pengambilan keputusan di desa 

Kesimpulan
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Perbedaan antara pendapat masyarakat dan pendapat 
pemerintah memperlihatkan pola yang jelas. Misalnya, 
sebagian besar masyarakat dan pemerintah berbeda 
pendapat berkaitan dengan hal sebagai berikut:
• Masyarakat desa menginginkan keterlibatan masyarakat 

luas yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan 
atau pertukaran informasi. Pejabat pemerintah lebih 
mendukung pengambilan keputusan dan pertukaran 
informasi melalui perwakilan.

• Pejabat sering memberi peran yang lebih besar bagi 
camat dan Badan Perwakilan Desa. Masyarakat desa 
lebih banyak memberi peran kepada kepala adat.

• Pejabat pemerintah pada umumnya menginginkan 
keterlibatan pihak yang mewakili beragam kedudukan 
dalam pembuatan kesepakatan atau pengakuan 
hak. Jawaban yang diberikan sepertinya tidak terlalu 
dipertimbangkan (secara otomatis). Mereka lebih 
cenderung menunjuk orang tertentu dari instansi 
kabupaten. Masyarakat desa menunjuk orang tertentu 
dalam jumlah yang lebih sedikit dan orang yang 
ditunjuk tersebut lebih banyak berasal dari lingkungan 
desa.

• Masyarakat memandang pengelolaan hutan dan 
wilayah desa sebagai persoalan internal desa. Pejabat 
pemerintah meyakini bahwa pemerintah kabupaten 
harus mempunyai peran kuat, terutama dalam 
pengelolaan hutan.

• Pejabat menginginkan alokasi hak milik atau hak pakai 
hutan desa secara perorangan. Masyarakat berpendapat 
bahwa hak atas hutan harus dimiliki secara bersama 
oleh desa.

• Masyarakat cenderung menginginkan penyelesaian 
konflik melalui tindakan informal, seperti diskusi 
langsung dengan desa tetangga atau sesama warga desa, 
pertemuan, atau melakukan aksi demonstrasi. Pejabat 

lebih sering menyatakan bahwa pihak yang bersengketa 
harus mengirim surat dan lebih cenderung untuk 
mengusulkan upaya dan prosedur yang lebih formal 
untuk naik banding kepada pemerintah kabupaten.

Harapan masyarakat menunjukkan perbaikan tata kelola di 
daerah Malinau yang bagaimana yang mereka inginkan. 
Wakil dari masyarakat dan pemerintah sama-sama membuat 
usulan tentang bagaimana pendekatan tata kelola dan 
kepemerintahan dapat diperkuat:
• DPRD dapat mewakili masyarakat secara lebih baik kalau 

anggotanya lebih sering bertemu dengan masyarakat 
desa.

• Lebih banyak orang di desa akan memahami peraturan 
dan program pemerintah bila staf pemerintah kabupaten 
menjelaskannya dalam pertemuan desa.

• Peraturan pengelolaan hutan akan membantu 
menjelaskan hak dan tanggung jawab, mengurangi 
konflik yang akan timbul, dan mendukung pemanfaatan 
yang bijaksana.

Ketidakselarasan sebagian jawaban menunjukkan di 
mana pengembangan prinsip yang lebih lanjut mengenai 
pengelolaan hutan masih diperlukan. Hal tersebut 
mencakup:
• Dokumen apa yang secara hukum diperlukan bagi 

kegiatan kehutanan (penebangan kayu), penetapan tata 
batas, dan perencanaan tata guna lahan/tata ruang?

• Apa peran kesepakatan yang sifatnya pribadi, berita 
acara, keputusan di tingkat kabupaten, atau peraturan 
daerah dalam kesepakatan tersebut?

• Bagaimana hak dan wewenang terhadap ladang, hutan, 
wilayah desa, dan tata ruang bisa terkait satu sama lain 
secara terpadu?
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• Bagaimana penanganan konflik harus dilakukan bila 
penanganan secara informal dan perundingan yang 
dilakukan gagal? Bagaimana proses yang adil bagi semua 
warga bisa dipastikan terjadi bagi semua pihak, terlepas 
dari kedudukan atau kemampuan finansialnya?

• Berapa banyak orang yang diperlukan untuk mengakui 
hak atau menandatangani suatu kesepakatan sehingga 
dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas 
dan efisiensi biaya di satu sisi dan keterbukaan dan 
keseimbangan kekuatan di sisi lain?

• Bagaimana pengetahuan masyarakat yang rinci tentang 
hutan dan pemahaman praktis tentang kebutuhan 
pemanfaatan mereka serta pengetahuan para pejabat 
pemerintahan yang mendalam tentang peraturan, 
program pemerintah, dan kondisi dalam skala lebih 
yang besar bisa dikaitkan sehingga dapat saling 
melengkapi?

• Tindakan dan pengendalian/pengawasan apa yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan, 
keterbukaan informasi, serta tanggung gugat kepala 
desa, camat, dan anggota DPRD kepada masyarakat 
desa?

Sifat jawaban yang diberikan

Jawaban yang diberikan responden menunjukkan pola-
pola yang dapat memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam tentang bagaimana mereka memandang tata 
kelola pemerintahan setempat di Kabupaten Malinau.

Keragaman jawaban

Jawaban responden dari pemerintahan cenderung lebih 
seragam dibandingkan dengan jawaban yang diberikan 

masyarakat desa. Persentase jawaban yang sama yang 
diberikan responden dari pemerintah adalah 77% 
dibandingkan dengan 67% jawaban yang sama yang 
diberikan oleh masyarakat desa2. Tidak kurang dari delapan 
kali dalam survei ini pejabat pemerintah menjawab satu 
pertanyaan dengan satu jawaban yang seratus persen 
seragam, sedangkan dalam responden dari masyarakat 
hanya ada dua jawaban yang seratus persen seragam.

Tingkat keseragaman tertinggi (100%) dari responden 
masyarakat desa untuk satu pertanyaan adalah jawaban 
bahwa kepala desa dan kepala adat harus menandatangani 
kesepakatan dengan perusahaan. Tingkat persetujuan 
yang terendah (38% bagi jawaban yang paling populer) 
untuk satu pertanyaan adalah tentang hal yang berkaitan 
dengan kesepakatan dengan perusahaan kayu – bagaimana 
membuat kesepakatan, bagaimana menegakkannya, dan 
siapa yang seharusnya menangani konflik yang timbul 
karenanya.

Tingkat keseragaman tertinggi (100%) dari responden 
pemerintah untuk satu pertanyaan tertentu adalah jawaban 
bahwa kepala desa dan camat seharusnya terlibat dalam 
pemetaan, camat seharusnya mendampingi penegakan 
kesepakatan tata batas, kepala desa seharusnya mewakili desa 
kepada perusahaan, dan bahwa desa seharusnya menerima 
pembagian keuntungan finansial dari perusahaan kayu atau 
pemanfaatan hutan lain. Dengan demikian, terlihat bahwa 
keseragaman jawaban responden pemerintah tidak hanya 
ulangan dari peraturan yang sudah ada, namun karena hal 

2 Nilai rata-rata ini dihitung dengan jawaban yang paling populer, yaitu 
persentase tertinggi jawaban yang diberikan oleh pejabat pemerintah (atau 
masyarakat desa) terhadap suatu jawaban dalam masing-masing tabel. 
Contohnya, bila 90% jumlah responden dari pemerintah menjawab ‘ya’, 
dan 10 menjawab ‘tidak’ dalam tabel tertentu, nilainya 90%.



62 Kesimpulan

ini merupakan isu yang sedang berkembang yang belum 
diatur secara jelas dan tegas.

Responden pemerintah memiliki tingkat persetujuan 
terendah (40 -50%) terutama tentang hak atas hutan dan 
wilayah, yaitu tentang siapa yang seharusnya memberikan 
pengakuan/pengesahan terhadap hak atas hutan atau 
wilayah desa dan cara yang layak serta memadai untuk 
menunjukkan rasa ketidakpuasan tentang kesepakatan tata 
batas.

Perbedaan keragaman jawaban antara pejabat pemerintah 
dan masyarakat sebagian dapat dijelaskan dengan kesamaan 
pandangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah kabupaten 
tentang tata pemerintahan. Para pejabat pemerintah bekerja 
sebagai anggota dari satu kesatuan lembaga pemerintahan 
yang hirarkis, yang memiliki pemahaman resmi tentang 
pemerintahan serta ketentuan hukum tentang peran 
lembaga masing-masing. Misalnya, berdasarkan hukum 
yang berlaku di Indonesia, kepala desa dapat mewakili 
desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum. Saat responden dari pemerintah menyatakan bahwa 
”pengalaman” adalah syarat terpenting yang harus dimiliki 
utusan masyarakat, hal ini merupakan cara tidak langsung 
untuk mengatakan bahwa utusan masyarakat tersebut 
seharusnya kepala desa. 

Berbeda dengan hal di atas, masyarakat desa di Malinau 
memiliki sejarah, kondisi, peraturan, dan cara pengambilan 
keputusan yang beragam. Mereka bisa lebih leluasa dalam 
mengembangkan strategi pengelolaan sesuai dengan 
kebutuhan khusus kelompoknya. Walaupun masyarakat 
desa memiliki banyak kesamaan, seperti musyawarah desa 
sebagai wadah untuk membuat keputusan bersama, ada 

perbedaan cukup besar antara lembaga adat masing-masing 
desa. Keragaman ini merupakan bagian dari warisan budaya 
Malinau dan dapat mengimbangi keseragaman dalam 
pandangan dan sistem pemerintahan kabupaten. Namun 
demikian, hal ini membuat koordinasi sehari-hari antar desa 
menjadi sulit.

Perbedaan jawaban yang diberikan responden mungkin juga 
lebih mencerminkan luasnya pengalaman masyarakat desa 
atau pejabat pemerintah daripada perbedaan pendapat. 
Misalnya responden dari pemerintah cenderung untuk 
menyatakan perlunya pelibatan tenaga penyuluh untuk 
penyebaran informasi, sedangkan responden masyarakat 
sama sekali tidak menyebutnya. Responden dari masyarakat 
desa lebih banyak merinci hal yang berkaitan dengan 
perundingan dan konflik dengan perusahaan yang mungkin 
tidak terlalu jelas bagi pejabat pemerintah. Perbedaan 
seperti ini menggambarkan perlunya pertukaran informasi 
yang lebih baik antara pejabat dan masyarakat desa tentang 
pengalamannya yang berkaitan dengan isu tertentu.

Ada juga prinsip yang mencerminkan perbedaan nilai secara 
nyata. Misalnya, ada pejabat pemerintah yang menganggap 
masyarakat seharusnya memperoleh hak pakai perorangan 
atas hutan, bukan hak bersama.

Celah yang ada antara teori dan praktek

Pola lain yang kami amati adalah bahwa pejabat pemerintah 
lebih sering mengatakan apa yang seharusnya dilakukan 
atau terjadi menurut kerangka aturan dan teori. Masyarakat 
lebih sering menjabarkan praktek nyata yang terjadi dan 
kesulitan dalam pelaksanaannya.
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Dengan demikian, responden dari pemerintah kabupaten 
konsisten dalam pandangan yang berkaitan dengan peran 
kepala desa dan kepala adat sebagai wakil masyarakat dan 
pengambil keputusan. Hanya sebagian responden masyarakat 
secara konsisten mendukung peran ini. Kemungkinan besar 
hal ini karena kemampuan dan kinerja kepala desa berbeda-
beda di setiap lokasi.

Demikian juga halnya dengan pejabat pemerintah yang 
mengatakan bahwa kas desa seharusnya menangani dana 
yang diterima dari perusahaan, sedangkan masyarakat di 
beberapa desa mengamati bahwa dana tersebut tidak akan 
ditangani sungguh-sungguh oleh bendahara desa. 

Pejabat lebih sering menyinggung peran Badan Perwakilan 
Desa atau peraturan desa yang belum ada atau belum berfungsi 
(misalnya dalam penanganan konflik dengan perusahaan). 
Sedangkan masyarakat biasanya menggambarkan prinsip-
prinsip berdasarkan apa yang sudah berjalan.

Perbedaan seperti ini mungkin mencerminkan pandangan 
negatif yang berkembang di Malinau selama masa reformasi. 
Masyarakat dan pejabat pemerintah sering menyatakan 
bahwa prinsip-prinsip yang ada merupakan kata-kata tanpa 
makna. Masyarakat desa, khususnya tidak ingin sekedar 
mendengar slogan seperti ”akuntabilitas dan transparansi”, 
”bottom-up”, ”desa mandiri”, ”kabupaten konservasi”, atau 
”pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan”. 
Mereka menginginkan pemerintah kabupaten dapat 
mengambil tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan 
mereka.

Perlunya lebih banyak pendapat dan 
pandangan

Kami perlu menekankan bahwa gagasan yang diungkapkan 
dalam laporan ini bukanlah hal yang seharusnya diterapkan 
di Malinau. Survei ini merupakan perangkat yang sifatnya 
kasar yang hanya menangkap sebagian kecil gagasan-
gagasan yang ada. Walaupun kebanyakan responden 
berupaya untuk memberikan jawaban yang dipikirkan 
secara matang, namun karena sifat survei ini, mereka harus 
memberikan jawaban secara spontan dan dalam waktu yang 
singkat. Informasi statistik yang dilaporkan disini sebaiknya 
tidak terlalu dipentingkan. Dalam mengembangkan prinsip-
prinsip yang dapat disetujui oleh kelompok-kelompok yang 
sangat berbeda, sedikitnya akan dibutuhkan waktu dan 
kajian yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut 
serta keterkaitannya. 

Yang disajikan disini hanyalah pandangan sejumlah kecil 
responden masyarakat desa dan pejabat pemerintah. 
Mengembangkan tata kelola yang bersifat lokal di Malinau 
atau di tempat lain, bila waktu dan anggaran memungkinkan, 
seharusnya dapat memanfaatkan pengalaman, kemampuan 
teknis, atau perbedaan pandangan, yang diperoleh dari 
kelompok yang beragam. 

Wanita, pemuda, sesepuh, pendatang, serta staf kecamatan, 
pejabat dari instansi atau tingkat pemerintah lain dan dari 
sektor swasta bisa memberikan pandangan yang penting. 
Pengalaman dari kabupaten lain, lembaga swadaya 
masyarakat, atau pakar dari perguruan tinggi juga dapat 
memperkaya wacana yang ada.
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Untuk mencapai konsistensi aspek hukum dan kelembagaan, 
kerangka hukum dan program-program di tingkat nasional 
atau provinsi harus dikaji secara seksama.

Apa langkah selanjutnya?

Kami harap buku ini dapat memicu masyarakat Malinau 
untuk melanjutkan diskusi dan mengembangkan prinsip-
prinsip tentang keputusan mengenai hutannya.

Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja untuk 
mendampingi diskusi tentang tata kelola pemerintahan 
yang belum jelas. Misalnya, sebuah kelompok kerja bisa 
memusatkan perhatian pada bagaimana seharusnya 
pengakuan hak atas hutan atau bagaimana seharusnya 
penanganan kesepakatan dan perundingan dengan 
perusahaan kayu.

Kelompok kerja juga bisa mengundang masyarakat desa dari 
berbagai daerah di Malinau, pejabat dari berbagai instansi, 
dan pakar-pakar dari tempat lain untuk menyampaikan 
pandangannya. Perbedaan pendapat atau pandangan 
seharusnya dirangsang, dihargai, dan dibahas. Informasi 
pendukung tentang pengalaman lain atau peraturan yang 
berlaku seharusnya tersedia. 

Kelompok kerja kemudian bisa membuat rekomendasi 
yang dapat disahkan melalui peraturan daerah atau 
Surat Keputusan Bupati. Sebagian rekomendasi mungkin 
memerlukan konsultasi dengan kabupaten lain atau dengan 
tingkat pemerintah yang lain.

Hal yang paling sulit dilaksanakan adalah penerapan 
prinsip-prinsip yang telah dibuat. Prinsip-prinsip dalam 
tata kelola pemerintahan ini tidak akan berguna kalau tidak 
dimanfaatkan oleh individu dalam jumlah yang cukup 
banyak dalam kehidupan sehari-harinya.

Mengembangkan tata kelola 
pemerintahan setempat

Dengan semakin bertambahnya kewenangan pemerintah 
kabupaten di Malinau dan di daerah lain, peluang untuk 
mengembangkan pemerintahan yang benar-benar lokal 
dan lebih relevan dengan keadaan setempat, semakin 
meningkat.

Warga Malinau dan di daerah berhutan lainnya selama 
ini sering tidak dilibatkan dalam kerangka pemerintahan 
nasional. Dalam era desentralisasi, seharusnya ada 
kesempatan bagi warga Malinau untuk mempengaruhi 
kebijakan dan membuat keputusan tersebut lebih memenuhi 
kebutuhan mereka.

Pemerintahan lokal bukanlah hal yang secara teknis dapat 
ditetapkan oleh peraturan nasional atau diterapkan dari 
satu tempat ke tempat lain. Semua pihak memerlukan 
waktu, pertukaran informasi, serta peluang berulang kali 
untuk menjajaki pilihan dan mengembangkan keputusan 
yang matang dan bermakna dalam konteks wilayah dan 
kebutuhannya sendiri.

Semua pihak juga memerlukan waktu untuk mengembangkan 
pemerintahan yang didasarkan atas tindakan bersama. 
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Tindakan bersama di mana masyarakat dan pengambil 
keputusan bisa saling menguji, mengubah, menyetujui, 
dan menerapkan prinsip-prinsip yang saling mengarahkan. 
Hal ini khususnya berlaku di Malinau dengan tata kelola 
yang berdasarkan adat yang beragam. Pada saat pendapat 
masyarakat berkembang, ketidakkonsistenan yang 
kemudian terjadi, tersedianya informasi yang baru atau 
terjadinya pergeseran ruang lingkup, jelas kesepakatan dan 
persetujuan dapat berubah pula. Adanya ketidaksepakatan 
atau kompromi tidak dapat dihindari. 

Dengan demikian, mengembangkan tata kelola pemerintahan 
lokal yang bermakna merupakan sebuah tantangan. Kami 
berharap buku ini dapat membantu memudahkan para 
pengambil keputusan dalam menjawab tantangan tersebut 
dengan menunjukkan adanya hal yang membutuhkan 
perubahan dan adanya ketidaksepakatan pendapat, 
keragaman, atau ketidakjelasan yang nyata. Kami berharap 
dengan mempelajari pandangan masyarakat di Malinau 
tentang tata kelola hutannya, kami juga dapat menunjukkan 
adanya gagasan yang berlimpah yang bisa membuka 
wawasan tentang apa dapat dilakukan. Keputusan tentang 
prinsip-prinsip mana yang akan digunakan akan menjadi 
hal yang menarik dan pada akhirnya akan ditentukan oleh 
warga Malinau sendiri.
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Lampiran 1. Kuesioner

Di bawah ini adalah kuesioner gabungan berdasarkan 
pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam survei ini. 

Pengantar 
Tujuan survei ini adalah untuk menjelaskan pandangan-
pandangan dari kelompok yang berbeda di Malinau mengenai 
prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang relevan dengan 
pengelolaan hutan. Beberapa prinsip ini diharapkan sama 
dan ada beberapa yang berbeda. 

Kami harap informasi ini akan menjadi masukan untuk 
diskusi di antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan 
pihak swasta untuk menentukan pola-pola pengelolaan hutan 
yang berguna bagi semua pihak dan mempertimbangkan 
pemanfaatan hutan secara bijaksana di Malinau.

Hasilnya diterbitkan dalam buku kecil dan dibagikan kepada 
masyarakat di Malinau. Selain itu, kami harap masyarakat 
di wilayah lain tertarik untuk mempelajari pengalaman di 
Malinau. Semua jawaban diterima secara anonim.

A. Umum
Keterwakilan 
1. Siapa biasanya mewakili masyarakat? 
2. Dalam hal apa masyarakat luas seharusnya dilibatkan?
3. Apakah DPRD berperan mewakili masyarakat?
4. Bagaimana sebaiknya DPRD mewakili masyarakat?

Pengakuan klaim dan hak 
5. Apakah perlu pengakuan hak atas ladang? 
6. Dari siapa?

7. Dalam bentuk apa? 
8. Perlu pengakuan hak apa?
9. Siapa memegang hak dan mengambil keputusan tentang 

pemanfaatan?
10. Apakah perlu pengakuan hak atas hutan desa? 
11. Dari siapa?
12. Dalam bentuk apa? 
13. Perlu pengakuan hak apa?
14. Siapa memegang hak dan mengambil keputusan tentang 

pemanfaatan?
15. Apakah perlu pengakuan hak atas wilayah desa? 
16. Dari siapa?
17. Dalam bentuk apa? 
18. Perlu pengakuan hak apa?
19. Siapa memegang hak dan mengambil keputusan tentang 

pemanfaatan?

Informasi
20. Apakah anda selama ini merasa bebas untuk 

menyampaikan pendapat?
21. Apakah anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat?
22. Apakah penyampaian pendapat berpengaruh?
23. Dampaknya bagaimana?

B. Untuk Konteks yang Melibatkan Kerjasama dengan 
Perusahaan Kayu 
1. Bagaimana sebaiknya dilakukan perundingan dengan 

perusahaan kayu? 
2. Siapa bisa mewakili masyarakat dalam pertemuan antar 

wakil masyarakat dengan perusahaan?
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3. Berapa orang harus mewakili masyarakat?
4. Apakah ini mewakili semua pihak? 
5. Mengapa?
6. Apa sebaiknya syarat-syarat untuk mewakili masyarakat?
7. Bagaimana cara untuk membuat suatu kesepakatan yang 

baik?
8. Siapa harus menandatangani kesepakatan?
9. Bentuk apa yang baik untuk buat kesepakatan?
10. Bagaimana kesepakatan bisa ditegakkan?
11. Cara apa yang wajar untuk menunjukkan ketidakpuasan 

dengan penyelesaian?
12. Siapa seharusnya bertanggung jawab untuk menangani 

konflik?
13. Siapa harus mendapatkan bagian keuntungan dari 

perusahaan kayu?
14. Bagaimana pembagian keuntungan ditetapkan?
15. Apakah sekarang cukup tersedia informasi tentang HPH 

mini? Kalau ya, beri contoh. Kalau tidak, seharusnya 
bagaimana?

16. Siapa seharusnya memberi informasi kepada masyarakat?

C. Untuk Konteks yang Melibatkan Batas Desa
Sama seperti B1-16, tetapi dalam konteks batas desa dan 
desa-desa lain yang terlibat dalam perundingan. Misalnya, 
bagaimana sebaiknya dilakukan perundingan dengan desa 
lain mengenai batas desa? 

Tambahan:
17. Bagaimana cara pemetaan batas desa sebaiknya dilakukan?
18. Siapakah seharusnya dilibatkan dalam pemetaan batas 

desa?

D. Untuk Konteks yang Melibatkan Pengaturan 
Pemanfaatan Hutan 
Sama seperti B1-16, tetapi dalam konteks bagaimana 
mengatur pemanfaatan hutan dan desa-desa yang terlibat 

dalam perundingan. Misalnya, bagaimana sebaiknya 
dilakukan perundingan tentang pemanfaatan hutan? 

Tambahan:
17. Aspek apa harus diatur? Misalnya, batas desa atau hutan, 

ladang, hutan (umum), hutan lindung, air, kebakaran, 
pencurian kayu/hasil hutan, pengambilan kayu, pencurian 
kayu, pengambilan buah dan perburuan. 

18. Oleh siapa? Mengapa?
19. Bagaimana harus diatur?

E. Pengakuan Klaim dan Hak
Ladang
1. Apakah perlu pengakuan hak atas ladang? 
2. Perlu pengakuan hak mana? 
3. Dari siapa? 
4. Bentuk apa? 
5. Siapa harus setuju? 
6. Perlu diresmikan? 
7. Siapa memegang hak dan mengambil keputusan 

pemanfaatan?
Hutan Desa 
 Sama seperti E1-7
Wilayah Desa 
 Sama seperti E1-7

F. Untuk Konteks yang Melibatkan Tata Ruang 
1. Siapakah seharusnya terlibat dalam penataan wilayah 

desa?
2. Siapakah seharusnya dilibatkan dalam pembuatan tata 

ruang kabupaten?
3. Bagaimana masyarakat seharusnya dilibatkan dalam 

tata ruang (misalnya memberi informasi awal, memberi 
masukan pada rancangan tata ruang, mendapat salinan 
tata ruang yang sudah ditetapkan)



Jumlah orang yang diwawancarai:

27 orang di 19 desa secara perorangan dalam survei desa 
(1 -2 orang per desa) 

68 orang dalam diskusi kelompok di dalam 13 desa (2 -10 
orang di setiap desa) 

10 responden di 5 instansi pemerintah (sekitar 2 orang per 
instansi)

3 orang dari lembaga swadaya masyarakat yang berada di 
Malinau (WWF Kayan Mentarang, Phemdal, dan Yayasan 
Adat Punan)

Lampiran 2. Metode lapangan

Batu Kajang
Bila Bekayuk
Gong Solok
Halanga
Laban Nyarit
Long Adiu 
Long Jalan

Long Lake
Long Loreh
Metut
Mirau
Paya Seturan
Pelancau

Punan Adiu
Punan Gong Solok
Punan Rian
Sengayan
Setulang 
Tanjung Nanga

Warga desa diwawancarai dalam survei 
desa:

Jabatan dan kelompok etnis dari 
responden perorangan dalam survei 
desa

Jabatan Kelompok etnis

Kepala Adat Punan
Tokoh Masyarakat Merap
Kepala Desa Merap
Staf Desa Merap
Kepala Desa Merap
Masyarakat Kenyah
Sekretaris Adat Kenyah
Tokoh Masyarakat Kenyah
Kepala Desa Kenyah
Masyarakat Punan
Kepala Desa Punan
Kepala Desa Merap
Kepala Desa Punan
Masyarakat Kenyah
Kepala Desa Kenyah
Kepala Desa Punan
Tokoh Masyarakat Pua/Kenyah
Kepala Desa Pua/Kenyah
Sekretaris Desa Kenyah
Ketua Badan Pengelola Kenyah
Tokoh Masyarakat Punan
Tokoh Pemuda Punan
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Ringkasan

Jumlah orang yang diwawancarai menurut 
jabatan

Jabatan Jumlah orang

Kepala desa 9
Sekretaris desa 2
Kepala adat atau sekretaris adat 2
Lain 7

Jumlah orang yang diwawancarai menurut 
kelompok etnis

Kelompok etnis Jumlah orang

Punan 7
Merap 5
Kenyah 10

Diskusi kelompok dilakukan di desa: 
Batu Kajang
Gong Solok
Laban Nyarit
Long Adiu 
Long Jalan

Long Lake
Long Metut
Long Mirau
Paya Seturan

Punan Gong Solok
Punan Rian
Setulang 
Tanjung Nanga

Instansi pemerintah Kabupaten yang 
disurvei

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal, Sekretariat 
Daerah. 



Lampiran 3. Daftar Kata dan Istilah

CIFOR Center for International Forestry Research

Kepala adat, ketua adat Jabatan tradisional pemegang kekuasaan dan kepemimpinan suatu suku 
atau kelompok keluarga di tingkat desa. Dahulu merupakan jabatan yang 
diwarisi karena keturunan, sekarang dipilih oleh warga desa dan diakui 
dengan keputusan bupati dan mendapat gaji dari pemerintah. Tidak 
mempunyai wewenang yang sama dengan yang dimiliki ketika kepala 
adat merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan, sebelum berintegrasi 
dengan Pemerintah Indonesia

Lembaga adat Norma-norma, peraturan dan kepemimpinan adat. Pejabat dan beberapa 
kepala adat cenderung melihat institusi ini sebagai kepala adat saja, 
sementara warga desa lebih sering melihatnya sebagai keseluruhan cara-
cara tradisional yang menentukan kebudayaan suku mereka

Denda adat Peraturan, biasanya lisan tapi kadang-kadang juga tertulis, yang menjabarkan 
denda dan hukuman lainnya yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan 
adat desa

SK, Surat Keputusan Keputusan yang dibuat secara sepihak oleh bupati, walaupun secara teori 
dapat juga dibuat oleh kepala desa atau pejabat eksekutif lainnya

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan legislatif yang terdiri dari 20 orang 
yang terpilih mewakili warga. Warga memilih dalam dua pemilihan kepala 
daerah dan secara proporsional mewakili populasi kecamatan yang berbeda. 
Kepalanya disebut Ketua DPRD

BAPPEDA Badan Perencanaan Pengembangan Daerah

Bupati Kepala administratif kabupaten yang terpilih

Perda Peraturan Daerah

Sekda Sekretaris daerah, jabatan eksekutif kedua tertinggi di pemerintahan 
kabupaten
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Ladang Lahan hutan yang dibersihkan dan ditanami, biasanya mulai dengan 
padi. Berbeda dengan sawah yang beririgasi, ladang ditanami sayuran 
dan kemudian tanaman tahunan seperti pohon buah-buahan. Karena itu 
ladang masih bernilai lebih lama daripada sekedar 1-2 tahun pertama 
penanaman padi. Sesuai dengan kebiasaan adat di Malinau, masyarakat 
tetap mempunyai hak atas ladang, walaupun telah ditumbuhi kembali 
oleh pohon-pohon hutan 

Bagian Ekonomi, Setkab  
(Sekretariat Kabupaten)

Suatu bagian dalam organisasi pemerintah kabupaten 

Dishutbun Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tapem Bagian Tata Pemerintahan

Musyawarah Pertemuan formal yang dipimpin oleh kepala desa atau kepala adat untuk 
mencari keputusan bersama di tingkat desa atau lainnya 

BPN Badan Pertanahan Nasional, badan yang mengurus pendaftaran tanah dan 
mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

Kepala adat besar Jabatan tradisional untuk pemegang kekuasaan dan kepemimpinan yang 
mencakup beberapa desa yang mempunyai persekutuan suku

Berita acara Dokumen yang digunakan untuk mengumumkan keputusan sementara atau 
akhir yang mempengaruhi beberapa pihak, seperti persetujuan batas atau 
penggunaan lahan. Berita acara biasanya dibagikan kepada wakil-wakil 
seperti kepala desa. Kadang-kadang, tetapi tidak rutin, dipasang untuk 
dilihat umum 

Camat Kepala administrasi yang dipilih oleh bupati untuk mengatur beberapa desa, 
yang berlokasi di kecamatan. Malinau mempunyai sembilan kecamatan 
pada saat survei dilakukan, yang bertambah menjadi 12 pada bulan Januari 
2006

Wilayah desa Lahan yang diklaim oleh suatu desa
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BPD Badan Perwakilan Desa, badan legislatif di tingkat desa yang terdiri dari 
wakil-wakil yang dipilih. Lembaga baru ini belum dilaksanakan secara luas 
di Malinau, seiring dengan pembentukan unit-unit desa. Keputusan bupati 
yang pertama kali menetapkan BPD dikeluarkan pada tahun 2005. BPD 
disebut juga DPR desa

PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa

Hutan desa Dapat berupa hutan lindung, hutan untuk pemanfaatan tertentu atau 
keseluruhan hutan di suatu desa

Kades Kepala desa, kepala administrasi yang dipilih dan yang mempunyai kekuasaan 
di tingkat desa. Walaupun kades adalah jabatan pemerintah dan pemerintah 
memberikan gaji, dalam prakteknya, banyak kepala adat menjadi kepala 
desa, dengan demikian mempertahankan legitimasi secara internal di desa 
dan kelompok suku, maupun secara eksternal dengan pemerintah

Tokoh masyarakat Warga desa yang dituakan atau dihormati. Dalam prakteknya, mereka 
adalah beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, dan ikut membuat 
keputusan

Perdes Peraturan desa

Sekdes Sekretaris desa, orang kedua dalam administrasi desa dan orang yang 
menggantikan kepala desa jika dia berhalangan. Sekdes diangkat oleh 
kepala desa

WWF-KM World Wide Fund for Nature – Kayan Mentarang (LSM)

YAP Yayasan Adat Punan (LSM)

Tokoh pemuda, wanita Individu-individu ini boleh memimpin kelompok pemuda atau 
kelompok wanita pada tingkat desa dan diterima dalam desa sebagai 
wakil atau juru bicara untuk kelompoknya. Mereka biasanya mempunyai 
pertalian keluarga atau hubungan dekat dengan kepala desa atau tokoh 
masyarakat
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Banyak orang ingin meningkatkan tata kelola atas lahan hutan, tapi 

yang dianggap tata kelola yang baik tidak selalu nyata atau disetujui 

oleh semua orang.

Penelitian ini menunjukkan keberagaman pandangan masyarakat dan 

pejabat pemerintah di Malinau, Kalimantan Timur, mengenai apa 

yang mereka anggap sebagai tata kelola yang baik. Setiap kelompok 

menggambarkan bagaimana menurut mereka keputusan tentang 

hutan seharusnya dibuat, termasuk bagaimana mewakili kepentingan, 

mengalokasikan hak atas lahan, membagi manfaat dari hutan berupa 

uang, memberi informasi dan mengelola hutan. Perbedaan pendapat 

antara masyarakat desa dan pejabat pemerintah menunjukkan 

perlunya lebih banyak dialog dan diskusi mengenai bagaimana 

mengkoordinasikan pengambilan keputusan di Malinau. Kesimpulan 

umum penelitian ini adalah bahwa “tata kelola yang baik” memerlukan 

pemahaman konteks lokal dan partisipasi dari berbagai kelompok yang 

berbeda dalam menentukan prinsip-prinsip yang dijunjung bersama.


