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Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir ini, reformasi tenurial sektor 
kehutanan tengah menjadi perdebatan, baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Reformasi ini dimaksudkan untuk 
membuka peluang hak pengelolaan sumber daya hutan bagi 
masyarakat sekitar atau masyarakat adat, serta memperkuat 
peran pemerintah daerah. 

Selama periode 2002-2013, di beberapa negara berkembang, 
telah terjadi peningkatan luas hutan yang dikelola atau 
di bawah kepemilikan masyarakat. Pada tahun 2002 luas 
hutan yang dikelola masyarakat sebesar 383 juta hektar dan 
meningkat sebesar 33% pada tahun 2013 menjadi 511 juta 
hektar. Bagi negara-negara berkembang, kepastian tenurial 
diharapkan menjadi upaya untuk memperbaiki kondisi hutan 
sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sekitar hutan.

Selama dua dekade terakhir, beberapa negara di Afrika, Asia 
dan Amerika Latin telah melakukan perbaikan peraturan 
perundangan terkait alokasi sumber daya hutan dan lahan. 
Perbaikan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang 
pengakuan yang lebih luas bagi masyarakat adat, hak 
kelola lahan adat, serta hak-hak kaum perempuan. Namun, 
hasil yang diperoleh di lapangan masih jauh dari yang 
diharapkan. Reformasi tenurial belum dapat mencapai tujuan 
untuk melestarikan sumber daya hutan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kaum perempuan 
dan masyarakat miskin belum mendapatkan ruang politik yang 
adil dalam tata kelola hutan atau belum menjadi bagian dari 
penerima manfaat yang adil dari pengelolaan hutan.
 
Dari reformasi tenurial yang telah berjalan saat ini, terdapat 
sejumlah faktor penting yang harus diperhatikan, diantaranya 
terkait dengan kerangka kebijakan, aspek manajemen 
atau administrasi, kondisi pasar, kondisi sumber daya dan 
masyarakat. Pemahaman secara menyeluruh sangat dibutuhkan. 
Untuk mencapai keberhasilan reformasi tenurial, diperlukan 
adanya upaya untuk mengintegrasikan kebijakan dan 
implementasi yang didasarkan pada ukuran hasil yang realistis; 
mempertimbangkan hambatan dan tantangan yang dihadapi; 
serta mempertimbangkan kapasitas, budaya, perilaku dan 
dimensi kekuasaan.



Apa itu reformasi tenurial kehutanan?
Tenurial kehutanan terkait  dengan hak akses dan penggunaan sumber 
daya hutan, menentukan siapa yang berhak memiliki, menggunakan, 
mengelola dan membuat keputusan tentang sumber daya hutan.

Reformasi tenurial kehutanan adalah perubahan peraturan di bidang 
kehutanan  terkait dengan pengalihan hak dan tanggungjawab 
pengelolaan sumber daya hutan dari pemerintah pusat kepada 
masyarakat sekitar hutan, masyarakat adat, atau pemerintah daerah. 
Kepastian hak tenurial meliputi aspek; sejauh mana hak-hak diberikan, 
periode pemberian hak; serta resiko atas hilangnya hak tersebut.  
Selain itu, kepastian hak tenurial kehutanan sangat dipengaruhi juga 
oleh persepsi dan pengalaman terkait penyerahan hak-hak tersebut, 
apakah dalam bentuk hukum adat maupun hak berdasarkan hukum 
perundangan formal.  

Pertanyaan penelitian 
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan kunci, “siapa” 
mendapatkan apa dari implementasi reformasi tenurial, serta “bagaimana” 
memperkuat kepastian tenurial, terutama untuk kaum perempuan dan 
kelompok marjinal. Penelitian ini juga mencakup pertanyaan dan variabel 
yang relevan untuk evolusi, proses, hasil dan tantangan pelaksanaan 
reformasi tenurial dalam kaitannya dengan tingkat hak yang diberikan 
kepada masyarakat. 

Tujuan penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan 
dan metode pelaksanaan penelitian dalam rangka meningkatkan kebijakan 
dan pelaksanaan reformasi tenurial; serta untuk memperkuat kapasitas pada 
pelaku reformasi tenurial kehutanan di berbagai tingkat pengelolaan. 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 
 • Mempelajari bagaimana proses reformasi terjadi, serta pengalaman 

mendapatkan kepastian hak masyarakat secara formal. 
 • Mengidentifikasi dampak reformasi tenurial terhadap kondisi sumber 

daya hutan hak dan akses masyarakat, kaum perempuan, kaum miskin 
serta etnis minoritas lainnya. 

 • Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan reformasi. 
 • Menyebarluaskan pembelajaran yang diperoleh dan pengetahuan yang 

dihasilkan di tingkat sub-nasional, nasional, regional dan internasional. 
 • Mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan untuk penerapan 

hasil penelitian.



Lokasi penelitian di Indonesia terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat, Pulau Seram, Maluku 
dan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung.

Metode penelitian
Beberapa metode akan digunakan untuk mengkaji reformasi tenurial dan 
kesetaraan gender, dimana kedua hal tersebut merupakan masalah yang 
kompleks dan dinamis yang melekat dalam budaya, sejarah dan ekonomi 
politik. Teknik pendekatan secara kuantitatif atau kualitatif, etnografi dan 
partisipasi (termasuk Partisipasi Prospektif Analisis atau PPA) akan digunakan 
untuk menemukan pola reformasi tenurial di setiap negara. Metode tersebut 
dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mendalam dari proses 
implementasi, interaksi dan hasil yang diharapkan. Metode verifikasi juga 
akan digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Lokasi penelitian
Penelitian komparasi ini dilakukan di negara Indonesia, Peru dan 
Uganda. Tiga negara tambahan untuk perbandingan serta untuk berbagi 
pengetahuan dan penyerapan hasil penelitian meliputi Republik Demokratik 
Kongo, Ekuador dan Nepal.

Lokasi penelitian di Indonesia terletak di Kabupaten Seram Barat, Pulau 
Seram, Maluku dan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Lokasi penelitian 
dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang mencerminkan keragaman 
dalam: a) tingkat kepastian hak masyarakat; b) kemajuan dalam pelaksanaan 
reformasi; dan c) faktor budaya dan demografis. Kegiatan ini dilakukan 
bekerja sama sama dengan berbagai pihak, melibatkan masyarakat setempat, 
LSM, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat yang 
bertanggung jawab di bidang kehutanan dan alokasi lahan.
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Hasil yang diharapkan
 • Penilaian mengenai kelembagaan, proses dan hasil dari reformasi 

tenurial baik secara global dari studi literatur maupun dari kondisi 
yang terjadi di negara yang menjadi lokasi studi; 

 • Mengembangkan metode dan kerangka kerja untuk menilai hasil 
reformasi tenurial; 

 • Rancangan Strategi untuk mengatasi kendala dan memanfaatkan 
peluang dalam pelaksanaan reformasi tenurial; 

 • Peningkatan pemahaman dari para pembuat kebijakan dan 
pemangku kepentingan lainnya terkait dengan masalah tenurial 
dengan melibatkan mereka dalam proses penelitian dan analisa, 
serta melalui komunikasi dan dialog.

Kelompok sasaran dan penerima 
manfaat

 • Masyarakat miskin yang bergantung pada sumber daya hutan, 
baik pria maupun wanita; 

 • Para pembuat kebijakan dan praktisi yang merancang dan 
menerapkan kebijakan pengelolaan hutan; 

 • Donor, LSM dan para pelaku lainnya yang terkait.



Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian 
dari Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan 
Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, 
wanatani, dan sumber daya genetis pohon yang mencakup 
lanskap dari hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR 
memimpin CRP-FTA melalui kemitraan dengan Bioversity 
International, CATIE, CIRAD, International Center for Tropical 
Agriculture dan World Agroforestry Centre.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) 
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan 
kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan 
dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota 
Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, 
dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.
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