DESA LOKI

Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan
Studi Komparatif Global – Desain dan Implementasi
Reformasi Tenurial (GCS-Tenure)

Hutan dan hak atas tanah sering didominasi oleh kepentingan politik dan elit ekonomi
sehingga mengabaikan masyarakat sekitar hutan. Namun pengakuan hukum pada hak
wilayah masyarakat adat telah meningkat, misalnya Keputusan MK 35/2012. Disamping itu,
reformasi tenurial hutan melalui Perhutanan Sosial dalam satu dekade terkahir juga telah
memberikan hak kepastian tenurial pada masyarakat lokal terhadap akses pemanfaatan
sumber daya hutan. Namun hasil reformasi tenurial ini masih belum merata dan implementasi
di lapangan masih mengalami hambatan, misalnya terkait batas wilayah, peta, koordinasi
dan perubahan kebijakan reformasi tenurial. Penelitian GCS-Tenure dimaksudkan untuk
memperkuat hak tenurial hutan bagi masyarakat lokal dan bagaimana menyelaraskan hukum
adat dengan kebijakan formal sesuai dengan alokasi sumber daya hutan. Penelitian di desa
di Loki pada Oktober 2015 telah melibatkan anggota masyarakat (laki-laki, perempuan, tua,
muda). Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian, yaitu survey rumah
tangga, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan Wawancara Informan Kunci (KII). Isi dari poster ini
menampilkan hasil penelitian di desa Loki terkait dengan kepastian tenurial dan dampaknya
terhadap mata pencaharian dan kondisi hutan.

Problem Tenurial

Kumpulan Hak

Pada jaman penjajahan Belanda, Loki dijadikan wilayah perkebunan terbesar
di Seram. Hampir semua marga di Loki menjadi buruh perkebunan, namun
tingginya kebutuhan buruh, pada 1900an Belanda mendatangkan tenaga
buruh dari Jawa, Sulawesi, Maluku dan NTB. Mereka tinggal menetap di
Loki menempati dusun-dusun yang mengelola kebun yang berbeda, yaitu
Dusun Ani dan Olas untuk mengolah sagu, kelapa, dan kopi. Dusun Tanah
Goyang dan Siaputih untuk mengolah damar, kelapa, dan kopi. Dusun La ala
untuk mengolah Sagu dan Kelapa. Dominasi pendatang yang menempati
dusun-dusun di Loki telah memicu konflik tenurial lahan dan hutan karena
para pendatang tersebut telah menguasai kepemilikan lahan marga asli
di Loki. Problem tenurial lainnya adalah sebagian besar wilayah adat Loki
tumpang tindih dengan hutan produksi, serta penggunaan wilayah adat oleh
pemerintah daerah untuk para pengungsi saat terjadi kerusuhan di Maluku
tahun 1999. Kondisi ini telah membatasi akses pemanfaatan lahan dan hutan
oleh masyarakat adat Loki.
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Sistem Tenurial Lahan
Jenis Hak
Pengguna
Petuanan Marga (SOA) Individu
Hak ekstrasi
Raja
Kepala SOA Kepala
warga desa; warga luar
keluarga desa dengan ijin dan tanpa
ijin pemilik lahan
Hak
Raja
Kepala SOA Kepala
warga desa
pengelolaan
keluarga
Hak
Kepala SOA Kepala
warga desa dan warga luar
menyewakan
keluarga desa
Hak
Kepala
warga desa yang memiliki
menjaminkan
keluarga sertifikat
Hak menjual
Kepala
warga desa saja
keluarga
Hak
Kepala SOA Kepala
warisan laki-laki dan
mewariskan
keluarga perempuan sama; atau
warisan laki-laki lebih besar
dari perempuan

Sekumpulan hak tersebut tidak dimiliki masyarakat Lokki pada lahan yang berlokasi
di dusun pendatang karena sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dusun. (FGD)

Demografi
Jumlah keluarga Populasi
4500 KK

Mata pencaharian utama

16.300 jiwa Cengkeh, Kelapa, Pala,
L=7.824;
buah-buahan dan hasil hutan (kayu, damar, meranti,
P=8.476
gufasa, lenggua, durian, and berburu)

Hampir semua penduduk Loki sudah tidak buta huruf (± 99%), buta huruf
hanya dialami oleh beberapa orang tua yang sudah lanjut usia. Tingkat
pendidikan rata-rata di desa ini adalah SMP dan SMA.
La Madi Nasri (69th), Kepala Dusun Ketapang

Setelah kejadian konflik Ambon 1999, pemerintah daerah membangun
rumah bagi masyarakat adat Lokki yang kembali ke desa ini pada tahun 2004.
Mereka harus mulai dari awal lagi untuk menanam tanaman keras (cengkeh,
pala dan coklat) yang rusak akibat konflik Ambon. Sementara menunggu
hasil panen kebun, produk utama yang diambil dan dijual adalah sagu hutan
dan tanaman pertanian seperti pisang dan buah-buahan. Selain itu mereka
juga berupaya memperluas rumah mereka karena rumah yang diberikan
oleh pemerintah tidak cukup untuk menampung seluruh anggota rumah
tangga pada umumnya.
Richard Purimahua (47th), Raja Lokki

MATA PENCAHARIAN

Bukti sejarah dapat digunakan untuk memperkuat kepastian wilayah adat.

Kegigihan masyarakat Loki untuk menanam kembali lahan perkebunan
yang telah rusak menunjukan ketergantungan atas lahan yang tinggi untuk
penghidupan. (FGD)

Richard Purimahua (47th), Raja Loki

Sumber Kepastian Tenurial Hutan

Sumber Mata Pencaharian

Dukungan eksternal berkelanjutan dalam menjaga hak

Memancing
18%
Bisnis
18%

Institusi lokal yang kuat dalam membela hak
Perundangan nasional mendukung klaim hak lokal

Alasan Kepastian

KONDISI HUTAN

Dasar hukum hak adat dihormati
Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati
Tidak ada konflik dengan aktor diluar masyarakat

Memelihara ternak
6%

Hak tidak tumpang tindih

Pegawai sipil
6%
Berburu dan aktivitas hutan
3%

Tidak ada konflik dengan masyarakat
Hak permananen
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Terpenting ke-1
Terpenting ke-2
Terpenting ke-3
Kebakaran

Buruh (bangunan dan lainnya)
18%

Pertanian
99%

Hak tidak akan berubah pada waktunya

Ancaman Kondisi Hutan
Jumlah Responden (n)

KEPASTIAN/KETIDAKPASTIAN TENURIAL HUTAN

Penebangan
kayu

Pembersihan
hutan untuk
pertanian

Perambahan
lahan
komunal

Aktivitas
tambang

Masyarakat asli Loki bertanggungjawab atas kelangsungan hutan,
dengan mengembangkan aturan adat (sasi), perlindungan tempat
keramat, kebiasaan melakukan regenerasi hutan dan perlindungan
sumber air.
Simon Haurissa (61th), Badan Saniri Negeri Loki

Punya hak milik
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Perubahan Kondisi Hutan

100%

Upaya meningkatkan pemanfaatan lahan

Respon Responden (%)

Sumber Ketidakpastian Tenurial Hutan

Efisiensi kompor
8%

Kompetisi antar penduduk desa
Tidak ada dasar hukum untuk klaim hak adat

Konservasi
tanah dan air
65%

Irigasi (sumur bor/gali,
tempat air, saluran irigasi)
20%

Hak (lahan/hutan) tidak ditegakan
Persaingan dengan desa tetangga lainnya

Tdak ada
Hasil hutan sedikit
Banjir/kemarau/longsor
Perubahan penggunaan lahan/masuknya perusahaan sawit
Bertambahnya pembalakan liar/pembakaran/perambahan

Tidak ada tebangan liar/pembakaran/perambahan
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Tidak ada pemecahan konflik
Batasan penggunaan lahan oleh pemerintah
Hak atas lahan dapat di cabut setiap saat

Perubahan Ketahanan Pangan

Hak tumpang tindih yang ada
Hak hanya sementara
Batas tidak jelas
Tidak punya hak milik
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pangan
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Tanah dipinjam atau disewa

Respon Responden (%)

Pembukaan lahan kelola dan pengalihan lahan tanpa ijin desa Loki oleh
dusun-dusun pendatang semakin meningkat dan telah berpotensi memicu
konflik atas lahan dan hutan. (FGD)

Mitra donor

Ketahanan pangan
memburuk

Alasan Ketidakpastian

Penanaman/pemeliharaan
untuk kesuburan tanah
89%

Penanaman/pemeliharaan
untuk meningkatkan pendapatan
4%

Konflik di selesaikan tidak adil

Memburuk
(53)

20%

Membaik Sama
(4)
(25)

0%

Meningkatnya kesempatan kerja
Meningkatnya pengelolaan lahan
Terima dana pensiun/hibah/bantuan pangan
Terima uang dari anggota HH lainnya

Ancaman Perubahan Kondisi Hutan
Perambahan lahan
komunal
47%

Tersedia uang dirumah
Hasil panen bagus
Menjadi tua/sakit/mati dan tidak bisa kerja
Kemarau/musim buruk/hama tanaman
Menurunnya harga hasil hutan
Naiknya harga kebutuhan harian, biaya kuliah, dll.
Pengeluaran tak terduga
Gagal panen

Aktivitas tambang
6%
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100%
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Pembersihan
hutan untuk
pertanian
95%

Kebakaran hutan
98%

Tidak adanya peran
Dinhut di Kabupaten
juga menjadi ancaman
perubahan kondisi
hutan, karena sampai
saat ini banyak terjadi
pengambilan kayu
illegal oleh dusundusun pendatang
dan aturan tidak bisa
ditegakkan di Loki.
FGD dan KII,
Yohanis Latusia
(42th), Pemangku Adat

Mitra penelitian

www.cifor.org/gcs-tenure

