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Oleh : Muchsan * 

The founding fathers telah sepakat untuk menetapkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan RI, yakni 
negara kesatuan berbentuk republik. Dari alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945, negara RI yang berbentuk 
kesatuan dan republik ini mengemban empat fungsi pokok, yakni: Pertama, Protectional function, negara 
wajib melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh tanah air, sehingga rakyat dapat hidup tenteram. 
Kedua, Welfare function, negara wajib mensejahterakan kehidupan bangsa, sehingga rakyat dapat hidup 
dalam suasana adil dan makmur. Ketiga, Educational function, negara wajib mencerdaskan bangsa. 
Dalam hal ini berarti negara akan meningkatkan kualitas bangsa melalui sarana pendidikan. Keempat, 
Peacefulness function, negara wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat, baik kedalam maupun keluar. 

The goal of state yang telah disepakati oleh the founding fathers tersebut sampai saat ini belum dapat 
terwujud, bahkan menunjukkan gejala semakin buruk. Rakyat hidup dalam perasaan was-was dan penuh 
kekhawatiran. Para pengungsi baik dari Timor Timur, Ambon, Aceh serta daerah-daerah lain mengalami 
kekurangan makanan dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Program wajib 
belajar 9 tahun saja belum dapat terwujud dengan sempurna, diiringi dengan biaya pendidikan yang 
semakin mahal. Akibatnya Indonesia memiliki penduduk yang besar jumlahnya, akan tetapi dibarengi 
dengan kualitas yang rendah. Hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian 
pula mengingat krisis yanng berkepanjangan, rakyat hidup semakin jauh dari rasa damai,. 

Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa tidak terwujudnya fungsi negara tersebut berkaitan 
dengan bentuk negara, yakni kesatuan dan republik. Pendapat ini disandarkan kepada bukti empiris, 
bahwa selama rezim orde lama (1959-1966) dan rezim orde baru (1966-1998) pengertian kesatuan 
dititikberatkan kepada sistem sentralisasi. Semua kekuasaan dan kewenangan terakumulasi oleh 
Pemerintah Pusat.  

Pemerintah Daerah terkooptasi oleh Pemerintah Pusat, dan akhirnya Pemerintah Daerah sekedar 
menjadi sapi perahan Pemerintah Pusat. Semua sumber kekayaan alam daerah disedot oleh Pemerintah 
Pusat, tanpa memperhatikan nasib rakyat daerah. Pemerintah Daerah hanya berstatus sebagai 
verlengstuck Pemerintah Pusat, sehingga harus dan wajib melaksanakan apa yang menjadi policy 
Pemerintah Pusat. 

Dari pemikiran inilah munculnya pendapat untuk merubah bentuk negara dari bentuk kesatuan menjadi 
bentuk federal. Dengan bentuk federal, dimana daerah menjadi negara bagian yang berdaulat, 
diharapkan keempat fungsi negara yang merupakan kesepakatan the founding father tadi dapat terwujud 
dengan sempurna. 

Namun demikian, nampaknya ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa keterpurukan suatu negara 
sebenarnya bukan semata-mata karena pilihan bentuk negara, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh 
sikap dan mental para penyelenggara negara, yang merupakan variabel yang dominan dalam 
pengelolaan negara.  

Karena jika pilihannya kemudian adalah bentuk negara federal, maka akan ada kemungkinan negatif 
lebih besar, yaitu rentannya ancaman disintegrasi bangsa, mengingat negara RI terdiri dari ribuan pulau, 
dengan keragaman suku, bahasa, adat serta agama. 

 

 

Oleh sebab itu seandainya obsesi tentang negara federal tersebut akan ditindaklanjuti, alangkah tepatnya 
apabila dilakukan secara bertahap dan evolutif dan bukannya dengan cara revolusioner.  

Menurut hemat kami, tahap pertama perlu dipertahankan negara dengan bentuk kesatuan, akan tetapi 
dalam kehidupan bernegara digunakan sistem federal. Sistem federal yang dimaksud adalah pemberian 
otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Hal ini juga sudah terpikirkan pada orde reformasi (1998-
1999) dan sudah menjadi sebuah wacana yang aktif digulirkan oleh MPR sebagai lembaga perwakilan 
rakyat yang tertinggi, pada waktu persidangannya tahun 1998 dengan menggulirkan TAP MPR 
No.XV/MPR/1998. 

Dengan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, MPR sebagai lembaga negara tertinggi mengamanatkan 
kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 
Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan Daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang 
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang 
akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  

Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam 
penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan 
evaluasi.Yang dimaksud nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 
pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan 
berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah 
berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada 
daerah. Dengan adanya pemberian keleluasaan kepada daerah, maka daerah harus dapat meningkatkan 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, mau mengembangkan kehidupan 
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah 
maupun antara sesama Daerah, sehingga akan terjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sehubungan dengan hal ini, diberlakukanlah UU No.22 Tahun 1999 yang mengatur tentang 
Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip otonomi yang dianut oleh UU ini adalah sebagai berikut : Pertama, 
penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, 
pemerataan serta potensi dan keakaragamanan Daerah. Kedua, pelaksanaan Otonomi Daerah 
didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan Otonomi Daerah yang 
luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan otonomi daerah Propinsi 
merupakan otonomi yang terbatas. Keempat, pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan 
konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar 
Daerah. Kelima, pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom 
dan karenanya dalam Daerah kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian 
halnya kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, 
kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan 
pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya, 
berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom. Keenam, pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih 
meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi anggaran atas 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Ketujuh, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada 
Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan 
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Kedelapan, 
pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi 
juga dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana serta 
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan 
kepada yang menugaskannya. 

Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga 
otonomi sendiri. Sendi-sendi tersebut adalah (1) sharing of power (pembagian kewenangan), (2) 
distribution of income (pembagian pendapatan), dan (3) Empowering (kemandirian/pemberdayaan 
pemerintah daerah). Dengan suatu asumsi bahwa sendi-sendi tersebut akan semakin memperkuat pilar-
pilar otonomi sebagimana telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip otonomi daerah yang dituangkan dalam 
UU No. 22 Tahun 1999. 



 

 

Dalam pelaksanaan otomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 memiliki 
aspek politis, teknis dan ekonomis. Dari sudut politik, desentralisasi ini dimaksudkan untuk 
mendemokratiskan Pemerintah Daerah. Masyarakat daerah harus dapat dengan leluasa memilih kepala 
pemerintahnya sendiri, membentuk atau memilih lembaga perwakilannya sendiri serta menyusun dan 
membuat peraturan sendiri. Dengan perkataan lain, apapun yang terjadi di daerah adalah : from the 
people, by the people, dan for the people. Intervensi pusat terhadap daerah harus dikurangi dan dibatasi, 
sehingga kemandirian daerah benar-benar terwujud. 

Dalam bidang politik, otonomi seluas-luasnya harus ditandai dengan semakin besarnya wewenang dan 
kemandirian DPRD. DPRD harus berwenang dan secara mandiri memilih calon kepala daerahnya, dan 
selanjutnya diresmikan pengangkatannya oleh Pemerintah Pusat. DPRD juga harus berwenang meminta 
pertanggungjawaban Kepala Daerah yang memenuhi harapan rakyat.  

Terkait dengan hal ini, maka sangat relevan pencabutan Dwifungsi ABRI, terutama pengangkatan 
anggota TNI/POLRI dalam lembaga legislatif serta eksekutif, seperti Gubernur dan Bupati/Walikota. 

Dari sudut teknis, pelaksanaan desentralisasi ditujukan untuk memperoleh efesiensi dan efektivitas yang 
maksimal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini meliputi urusan rumah tangga mana yang 
paling cocok dan paling tepat dikerjakan oleh Daerah, dan bidang pekerjaan apa yang sebaiknya tetap 
dilakukan oleh lembaga Pemerintah Pusat. Termasuk dalam hal ini, kerjasama bagaimana yang 
sebaiknya dapat dilakukan oleh beberapa daerah agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan 
perkataan lain, aspek-aspek teknis ini bersifat kasuistis, tergantung pada situasi dan kondisi masing-
masing daerah. 

Dari sudut ekonomis, dengan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya diharapkan daerah dapat 
mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sehubungan Daerah mempunyai kewenangan untuk 
menggali potensi daerah yang dapat menghasilkan, baik yang berupa sumberdya alam maupun sumber 
daya manusia. DPRD sebagai lembaga legislatif berhak untuk mengawasi pelaksanaan APBD yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan kondisi yang demikian dapat diharapkan terciptanya 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and strong government) yang bermuara pada 
kesejahteraan masyarakat. 

Jelaslah bahwa pelaksanaan sistem desentralisasi harus dilihat sebagai proces of political interaction, 
oleh karenanya ada empat fokus yang harus diperhatikan, yakni : Pertama, sudut politik, yang berkiblat 
kepada penyebaran kekuasaan, bukan penumpukan kekuasaan. Kedua, sudut teknis organisatoris, 
khususnya dalam penciptaan pemerintahan yang efisien. Ketiga, sudut kultural, bagaimana 
memperhatikan keberadaan, keistimewaan/kekhususan dan kekhasan suatu daerah. Kempat, sudut 
pembangunan, bagaimana desentralisasi memperhatikan kelancaran serta pemerataan pembangunan. 

Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya sebagaimana dikehendaki dan 
diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, akan dapat muncul akibat-akibat sampingan yang apabila tidak 
diantisipasi sejak dini akan merugikan masyarakat sendiri.  

Akibat-akibat sampingan tersebut antara lain:  

• Semangat kedaerahan yang tak terkendali.  
• Politisasi ditingkat aparat pemerintahan.  
• Arogansi lembaga DPRD.  
• Pengawasan keuangan daerah yang timpang.  
• Timbulnya konflik antar daerah. 

1. Semangat kedaerahan yang tak terkendali 

 

 

Dalam otonomi yang seluas-luasnya Daerah Kabupaten dan Daerah Kota merupakan daerah yang 
mendiri. Daerah tersebut berhak untuk menggali keuangan dari pendapatan asli daerah. Hal ini akan 
mengakibatkan ketimpangan antara daerah yang surplus dan daerah yang minus.  

Demikian pula dalam proses rekrutmen pegawai daerah. Masing-masing daerah akan mengutamakan 
putra daerah dan menutup kemungkinan masuknya penduduk lain daerah. Hal ini akan berimbas pula 
pada mutasi pegawai daerah. Akan sulit terjadi mutasi pegawai kabupaten/kota maupun dari daerah ke 
propinsi atau sebaliknya. Jadi yang berkembang kemudian adalah semangat right or wrong is my local 
government. Semangat kedaerahan yang tidak terkendali ini dapat mengakibatkan perpecahan yang 
mungkin sekali bermuara pada hilangnya semangat kesatuan dan persatuan. 

2. Politisasi aparat pemerintahan  

DPRD memiliki kewenangan yang dominan dalam memutar roda pemerintahan. Tidaklah aneh apabila 
kepala daerah maupun wakilnya berasal dari calon yang mendapatkan dukungan terbanyak dari anggota 
DPRD yang notabene berasal dari anggota partai politik. Dengan kata lain, warna kepala daerah dan 
wakilnya akan sama dengan warna partai politik mayoritas.  

Kondisi semacam ini dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut: mematikan mekanisme yang sehat 
sehingga menghambat terciptanya clean and strong government, DPRD dan kepala daerah lebih banyak 
berorientasi kepada kepentingan partai daripada kepentingan rakyat, terbuka pintu yang lebar terjadinya 
kolusi antara eksekutif dan legislatif. 

3. Arogansi lembaga DPRD 

Lord Acton menyatakan : "Power tends to corrupt absolut power corrupt asbsolutly". Dengan otonomi 
yang seluas-luasnya kewenangan DPRD menjadi membengkak sehingga mudah sekali terjadi 
otoriterianisme dalam kerja DPR khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif.  

Terbetik berita di Purwokerto terjadi pemeriksaan "Pengadilan ala DPRD" terhadap seorang dosen yang 
memberikan kritik konstruktif. Hal semacam ini dapat terlaksana tanpa hambatan karena UU No. 22 
Tahun 1999 tidak menegaskan siapa yang berhak mengawasi DPRD. Tanpa adanya pengawasan yang 
efektif ibarat kendaraan bermotor tanpa rem, sulit dikendalikan.  

Seharusnya dengan legislatif heavy ini DPRD mampu mawas diri dan tidak segan-segan untuk 
meningkatkan kualitasnya. Sebagai lembaga pengawas eksekutif minimal kondisi serta kualitas DPRD 
setingkat dengan lembaga yang diawasi. Apabila kondisi lembaga pengawas lebih rendah daripada 
lembaga yang diawasi, dapat dibayangkan bagaimana kualitas pengawasan yan dihasilkan. 

4. Pengawasan keuangan Daerah yang timpang 

Secara teoritis, keuangan daerah terdiri dari: Pertama, keuangan daerah yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah yang berbentuk APBD. APBD dituangkan dalam Peraturan Darah yang dibuat oleh Kepala 
Daerah bersama DPRD. Kedua, semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa benda tetap 
maupun benda bergerak. Ketiga, keuangan yang dikelola oleh DPRD, ini berwujud anggaran Dewan. 
Keempat, keuangan yang dikelola oleh lembaga perbankan, seperti BPD. Kelima, keuangan yang 
dikelola badan hukum yang berbentuk perusahaan, seperti BUMD. 

Dalam UU No. 22 Th.1999, tepatnya pada pasal 18 ayat (1)f., dinyatakan bahwa, DPRD mempunyai 
tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap : 

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
2. Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
3. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 
4. Kebijakan Pemerintah daerah, dan 



 

 

5. Pelaksanaan kerjasama internasional Daerah. 

Dari ketentuan ini, jelas bahwa DPRD diberi kewenangan untuk mengawasi pengelolaan 
keuangan daerah, akan tetapi hanya terbatas pada pelaksanaan APBD. Akibatnya, 
terjadi celah-celah kekosongan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah 
yang lain, dimana mungkin sekali akan bermuara kepada penyelewengan penggunaan 
uang daerah. Kondisi perundang-undangan (UU No. 22 Th. 1999) yang demikian ini 
masih diperparah dengan adanya fenomena sebagai berikut : 

a. DPRD memliki dan mengelola uang sendiri, yang disebut anggaran Dewan. 
Siapa yang akan mengawasi terhadap penggunaan anggaran Dewan ini ? 

b. Suatu kenyataan bahwa kualitas DPRD masih memprihatinkan, khususnya 
dalam metode pengawasan. Perlu segera adanya usaha peningkatan kinerja 
DPRD. 

c. Dalam melaksanakan fungsinya,sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPRD 
lebih berorientasi kepada kepentingan partai politiknya daripada kepentingan 
rakyat. Kepala Daerah/Wakilnya pun berwarna politik., sehingga terbuka pintu 
yang lebar terjadi kolusi, yang berarti mematikan mekanisme pengawasan yang 
berbobot. 

d. Pemeriksaan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan yang bersifat 
post audit (hanya terdapat hasil perhitungan anggaran). 

5. Timbulnya konflik antar daerah 

Secara teoritis, konflik atau sengketa hukum didefinisikan sebagai perbedaan pendapat, minimal antara 
dua pihak, yang berorientasi pada hak dan kewajiban. Bertumpu pada pengertian tersebut ada beberapa 
unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa hukum, yakni: Pertama, subyek hukum yang 
bersengketa minimal terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang dianggap 
merugikan. Kedua, obyek sengketa, yakni segala sesuatu yang berorientasi pada hak dan kewajiban. 
Ketiga, peraturan hukum baik yang materiil maupun yang formil, yang mengatur materi sengketa tersebut 
serta cara penyelesaiannya. 

Dilihat dari sifatnya, konflik dapat dibedakan dalam: Pertama, konflik yang bersifat publik: yakni konflik 
yang berorientasi kepada pelaksanaan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 (khususnya pasal 11) ada sebelas 
kewenangan yang secara minimal wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, yakni : 
Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan 
Perhubungan, Penanaman modal, Lingkungan hidup, Perburuhan, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga 
Kerja. Sehubungan dengan ini konflik publik dapat bersifat vertikal (antar Pemerintah Propinsi dengan 
Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota), atau bersifat 
horisontal (antara sesama Pemerintah Propinsi atau sesama Pemerintah Kabupaten/Kota). Konflik publik 
ini lebih banyak bermuatan hal-hal yang bersifat administratif, meskipun tidak menutup kemungkinan 
memuat hal-hal yang bersifat keperdataan. 

Kedua, konflik yang bersifat perdata : konflik ini sebagai akibat terjadinya ingkar janji terhadap suatu 
perjanjian (wan prestasi). Semua perjanjian-perjanjian selalu bersifat kontraktual sehingga konflik 
semacam ini selalu berifat horisontal, dimana kedudukan hukum para pihak sederajat.  

Konflik perdata ini bermuatan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat keperdataan. Perlu 
diketahui bahwa muatan konflik tersebut ada yang murni keperdataan ada juga yang bersifat publik akan 
tetapi diperdatakan. Bersifat perdata murni apabila materi konflik secara materiil diatur oleh hukum 
perdata. Apabila konflik tersebut diatur oleh hukum publik tetapi dikontraktualkan, disebut publik yang 
diperdatakan. Konflik sesama Pemerintah Daerah ini merupakan konflik yang bersifat intern (kedalam). 
Disamping itu mungkin sekali terjadi konflik yang bersifat ekstern, yakni antara Pemerintah Daerah 
(eksekutif) dengan lembaga legislatif (dalam hal ini DPRD). Mudah sekali terjadi benturan kepentingan 

 

 

antara kedua lembaga tersebut yang mengakibatkan terjadinya konflik diantara keduanya. Konflik 
semacam ini lebih banyak bermuatan hal-hal yang bersifat politis maupun yuridis. 

Dari uraian tersebut tampak dengan jelas bahwa untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya yang 
bermuara kepada kepentingan masyarakat diperlukan adanya pilar-pilar sebagai berikut:  

1. Dituntut adanya keharmonisan antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan birokrasi. 
Dengan keharmonisan ini dapat diwujudkan mekanisme kerja yang profesional. 

2. Ketiga unsur tersebut dalam melaksanakan fungsinya harus berorientasi kepada 
kepentingan rakyat bukan kepentingan partai, golongan maupun individu. 

3. Adanya mekanisme pengawasan yang berkualitas, baik pengawasan intern, ekstern 
maupun pengawasan yang bersifat independen. 
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MULAI DARI KABUPATEN: 

Mekanisme dan Implementasi Otonomi daerah 

Oleh: Ahmad Subagya*  

Paradigma Otonomi Daerah 

Kebijakan otonomi daerah tidak hanya menyangkut ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan saja, 
namun harus bisa mendorong berlangsungnya proses otonomi masyarakat di daerah. 

Masyarakat otonom adalah masyarakat mandiri, yang dapat secara bebas menentukan sendiri pilihannya 
berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan dirasakan, seperti memilih kepala daerah, merumuskan 
kebijakan pembangunan daerah dan keputusan lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. 

Salah satu prasyarat untuk menciptakan kemandirian daerah adalah adanya perubahan dalam tata 
pemerintahan di daerah sehingga fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator masyarakat biasa optimal. 
Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten harus meminimalisir fungsi memerintah untuk 
kemudian secara tegas dan jelas lebih mengedepankan fungsi melayani dan memberikan fasilitas pada 
usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah kabupaten seharusnya konsisten untuk mengikuti perubahan paradigma pemerintahan dalam 
melaksanakan setiap kebijakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tekad ini seharusnya 
terwujud dalam segala bidang dan diupayakan seoptimalkan mungkin agar bersama-sama dengan 
seluruh komponen masyarakat daerah mau mewujudkan misi otonomisasi yaitu keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat daerah. 

Prinsip Otonomi Daerah  

1. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada 
daerah secara proporsional dan yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan 
sumber daya nasional yang berimbang dan berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah. 
Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, 
pemerataan, keadilan, dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dan potensi daerah . (UU 
nomor 22 tahun1999). 

2. Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada perimbangan keuangan pusat 
dan daerah yang berwujud pada sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan. (UU 25 
Tahun 1999). 

Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Pada hampir daerah kabupaten ada beberapa fenomena kultural-politis, yang harus dicermati karena 
potensi besar menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah. 

1. Partisipasi masyarakat rendah 

Sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyai persepsi bahwa otonomi daerah merupakan 
persoalan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi 
masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu akibatnya adalah, dalam perencanaan dan 
persiapan lainnya pemerintah kabupaten akan sibuk sendirian dan kurang mendapat dukungan 
dan kontrol dari masyarakat. Mereka tidak perduli pemerintah siap atau tidak, cenderung 
menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan 
otonomi daerah.  

 

 

Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada kinerja pemerintah sehingga masyarakat 
akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan murah. Sikap menunggu ini akan sangat 
mengganggu pelaksanaan otonomi daerah karena sesungguhnya pelaksanaan otonomi ini akan 
sangat diuntungkan dengan adanya partisipasi masyarakat. 

2. Sikap dan mentalitas penyelenggara Pemerintah Daerah 

Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan 
pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program 
tersebut.  

Ada gejala yang cukup menonjol pada hampir semua pemerintah kabupaten bahwa sikap dan 
mentalitas aparatur baik eksekutif maupun legislatif masih menyisakan pengaruh kebijakan 
pemerintah yang sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani 
mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Kondisi ini tentu saja 
tidak menguntungkan pelaksanaan otonomi justru ketika saat ini pemerintahan daerah di 
Kabupaten dituntut kepeloporannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi itu 
sendiri. 

3. Uniformitas  

Salah satu sisi kebijakan sentralistisme kekuasaan adalah kebijakan penyeragaman (uniformitas) 
pada semua bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ini telah melumpuhkan semua sendi 
keanekaragaman daerah.  

Akibatnya banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal salah 
satu kunci penting otonomi daerah. Dengan konteks kultur uniformitas ini pelaksanaan otonomi 
daerah akan menghadapi tantangan yang berat dalam upaya penggalian dan pertumbuhan 
keanekaragaman dan potensi daerah.  

4. Ketergantungan  

Sentralistik telah merenggut hampir semua kekuasaan pemerintah hanya pada pusat. Daerah 
tinggal memiliki kewenangan yang sedikit dan sekedar menjadi pelaksana kebijakan pusat. 
Daerah memiliki ketergantungan yang amat penting dengan pusat.  

Kebijakan otonomi mencoba membalik semua hal diatas. Tentu saja karena sudah berlangsung 
sangat lama, maka upaya tersebut akan memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa serta 
merta. 

5. Kecenderungan dominasi kekuasaan oleh pusat dan propinsi 

Ada kecenderungan kuat bahwa di sebagian kalangan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah 
Propinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah 
Kabupaten. Keengganan ini akan berdampak pada proses pengalihan dan penyerahan 
kewenangan terutama secara psikologis birokratis, sehingga proses penyerahan kewenangan 
akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten. 

6. Sumber daya daerah dan sistem data daerah 

Kesiapan pemerintah kabupaten untuk segera menyelenggarakan kewenangan pemerintah 
sering terhambat oleh dirinya sendiri. Banyak kabupaten yang kurang memiliki sumber daya, atau 
kurang memiliki data tentang sumber daya dan potensi daerah.  



 

 

Masih sedikit kabupaten yang mempunyai sumber data yang lengkap dan aplikatif. Data yang 
tersedia selama ini kurang diolah dan disajikan dan bahkan jarang dipakai sebagai salah satu 
dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga banyak yang tidak 
relevan dan realistik.  

Kelemahan ini semakin terasa pada era otonomi yang mensyaratkan semua kebijakan 
pembangunan daerah harus realistik, obyektif dan relevan dengan kebutuhan dan kemampuan 
daerah. 

Mekanisme Implementasi 

Pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi diharapkan mambawa implikasi luas pada 
masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Implementasi Otonomi seharusnya dapat mewujudkan 
kemandirian daerah, munculnya prakarsa daerah menghargai keanekaragaman dan potensi daerah. 
Sedangkan implementasi desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat, adanya transparansi 
dan akuntabilitas kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara 
demokratis. 

Dengan mengacu pada target implementatif pelaksanaan otonomi daerah seperti tersebut di atas maka, 
Pemerintah Kabupaten bisa menempuh langkah-langkah alternatif sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan pokok otonomi Kabupaten 

Perumusan kebijakan pokok menjadi sangat penting karena akan menjadi pegangan dan 
penuntun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Alternatif kebijakan pokok pelaksanaan otonomi daerah 
adalah; 

- Mengubah, dan membangun kualitas sikap dan mentalitas aparatur Pemerintah 
Kabupaten. 

- Mengembangkan tradisi pemerintahan demokratis yang partisipatif, transparan dan 
akuntabel. 

- Menggalakkan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan 
otonomi daerah melalui kegiatan deseminasi dan sosialisasi terpadu di berbagai 
kalangan masyarakat. 

- Menumbuhkan prakarsa masyarakat untuk menuju kemandirian daerah. 
- Mengelola dan memelihara keanekaragaman masyarakat daerah dan 

mendayagunakannya sebagai salah satu modal pembangunan. 
- Menggali, mengelola dan mendayagunakan potensi daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2. Merumuskan strategi penyelenggaraan kewenangan Kabupaten. 

Kewenangan kabupaten adalah semua bidang kewenangan pemerintah kecuali yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Melihat luasnya kewenangan kabupaten maka 
diperlukan perumusan strategi untuk menetapkan penyelenggaraan kewenangan kabupaten. 

a. Kewenangan Wajib; 

Sesuai dengan sifatnya, jenis kewenangan ini harus dilaksanakan oleh setiap 
Pemerintah Kabupaten. Artinya menjadi syarat bagi eksistensi sebuah Pemerintah 
Kabupaten. Oleh karena itu akan manjadi salah satu tolok ukur kualitas Pemerintah 
Kabupaten. Kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh setiap kabupaten 

 

 

adalah penyelenggaraan pemerintah pada bidang-bidang pekerjaan umum, kesehatan, 
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, 
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. 

b. Kewenangan Prioritas; 

Adalah jenis kewenangan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan 
daerah dan masyarakat daerah. Jenis kewenangan ini diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat daerah atau untuk mempercepat pertumbuhan daerah.  

Untuk menyelenggarakan kewenangan ini kabupaten harus mengukur kemampuan 
sumber daya. Jika kabupaten kurang mampu untuk menyelenggarakan sendirian, maka 
perlu merintis kerjasama dengan kabupaten lain. Kerjasama antar kabupaten hendaknya 
lebih diprioritaskan karena dari sisi birokrasi pemerintahan lebih efisien dan akan 
mendorong kemandirian daerah kabupaten. 

c. Kewenangan lainnya; 

Untuk menetapkan kewenangan-kewenangan selain kewenangan wajib dan prioritas, 
maka pemerintah kabupaten tidak perlu tergesa-gesa. Penetapan penyelenggaraan 
kewenangan nantinya akan berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan 
perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian maka penetapan 
penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten akan lebih dinamis dan relevan. 

3. Menyusun organisasi perangkat daerah 

Berdasarkan kebijakan pokok dan penetapan penyelenggaraan kewenangan kabupaten, disusun 
kedudukan, tugas, susunan dan tata kerja organisasi daerah kabupaten yang merupakan 
perangkat daerah dalam rangka memantapkan dan melaksanakan program kerja. Ada 
permasalahan yang kompleks dalam kaitannya dengan organisasi perangkat daerah terutama 
implikasi personalia dan pembiayaan serta efektivitas dan efisiensinya. Belum lagi kompleksitas 
yang diakibatkan terjadi eksodus "orang pusat" ke daerah. Oleh karenanya proses penyusunan 
organisasi daerah harus benar-benar jernih, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Penutup 

Rasanya, amatlah besar tingkat ekspektasi berbagai kalangan dan masyarakat terhadap 
pelaksaan ototnomi daerah. Beban dan sekaligus amanat bagi pemerintah kabupaten untuk 
mewujudkan kehidupan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa dalam rangka 
mencapai kesejahteraan masyarakat daerah. Mengingat kepentingan yang besar itu kiranya 
perlu kita cermati bersama beberapa pertanyaan yang masih menggantung sehubungan dengan 
persiapan dan pelaksanaan otonomi daerah.  

Apakah otonomi kabupaten akan berjalan dengan baik, mengingat alokasi waktu yang tersisa 
sekarang ini sangat singkat? Apakah kesempatan yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan baik 
oleh pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten dan masyarakat daerah? Apakah daerah 
kabupaten sanggup mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya?  

Semua tentunya kembali kepada kita, sebagai pihak yang peduli, merasa terkait, dan mempunyai 
komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Mari kita mulai dari 
kabupaten! 

 

 



 

 

 

• Ketua Dewan Direktur Pusat Studi Pembangunan Regional (PUSPER) Indonesia, 
Anggota Dewan Konsultasi Otonomi Daerah Kabupaten Bantul, dan Ketua DPC PPP 
Kabupaten Bantul. 

 

 

COMMUNITY FORESTRY DI NEPAL: 

Sebuah Pelajaran Bagi Desentralisasi dan Devolusi 

Pengelolaan Sumber daya Hutan di Jawa  

Oleh : Irfan Bakhtiar  

Gambaran Singkat Tentang Kondisi Umum Nepal 

 Nepal adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di Asia selatan, tepatnya berada di antara India 
dan China. Diapitnya Nepal oleh dua negara besar tersebut berpengaruh pada etnis, budaya, dan agama 
masyarakat Nepal. Masyarakat Nepal terdiri atas masyarakat keturunan India, Cina (Tibet), dan 
campuran antara keduanya. 

 Nepal merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kondisi geografis yang sangat khas. 
Gunung, perbukitan, sungai, dan jurang yang menganga merupakan fenomena geografis yang sangat 
lazim di negara tersebut. Keberadaan negara ini yang terletak di sisi selatan barisan pegunungan 
Himalaya menyebabkan keindahan bentang alam Nepal sebagai sebuah keniscayaan.  

Secara garis besar, wilayah Nepal terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan ketinggian dan kondisi alam 
yang lain. Ketiga bagian tersebut adalah Himalayan range, daerah middle hill, dan daerah Terrai yang 
merupakan dataran yang paling rendah dan agak landai.  

Hutan di Nepal dan Sejarah Pengelolaannya. 

Lebih dari sepertiga daratan di Nepal merupakan kawasan berhutan atau kawasan hutan, yaitu seluas 
5.518.000 ha. Sebagaimana layaknya kawasan subtropis lainnya, vegetasi yang tumbuh di kawasan 
tersebut didominasi oleh jenis Eucallyptus spp dan Pinus spp. Jenis-jenis pinus mendominasi di daerah 
middle hill, dan eucallyptus secara alami banyak terdapat di daerah Terrai. 

Kondisi hutan di daerah middle hill agak berbeda dengan keadaan di Terrai. Keadaan tanah di daerah 
middle hill sedikit kurang subur dibandingkan dengan tanah di daerah Terrai. Karena itu, interaksi antara 
manusia dengan hutan di kawasan ini lebih intensif, karena sedikit banyak, masyarakat cukup tergantung 
pada hutan di daerah ini.  

Eksploitasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selain kebutuhan kayu perkakas, 
pemenuhan kebutuhan yang harus disediakan oleh hutan terutama adalah kebutuhan kayu bakar. Hal ini 
disebabkan oleh iklim daerah perbukitan yang cukup dingin, terutama di musim dingin. Pemenuhan 
kebutuhan tersebut masih ditambah lagi dengan eksploitasi komersial yang dilakukan terhadap hutan di 
kawasan tersebut.  

Hutan di daerah middle hill ini mengalami kerusakan yang sangat parah pada awal abad 20 sampai 
dengan tahun 1951. Sejak tahun 1957, berbagai kebijakan diterapkan untuk menyelamatkan sumber 

 

 

daya hutan yang tersisa dan untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang semakin gundul. Pada 
tahun 1959, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan ditutup dengan pemberlakuan Forest 
Nationalization Act. Dengan undang-undang tersebut pemerintah menguasai seluruh kawasan hutan 
yang ada di Nepal. Penguasaan hutan oleh pemerintah tersebut diperkuat lagi di dalam Forest Act tahun 
1961 yang menegaskan kekuasaan pemerintah atas seluruh wilayah hutan dan pengaturan mengenai : 

1. Mekanisme pengelolaan hutan, termasuk pengamanan dan penjagaan melalui 
pendekatan keamanan. 

2. Mengembangkan kelembagaan pemerintah dalam penguasaan dan pengelolaan hutan. 

Namun demikian, usaha yang dilakukan tidak pernah dapat mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan, 
deforestasi masih terus terjadi, dan kondisi lahan semakin buruk. Pada periode tahun 1964 s/d 1984, 
deforestasi yang terjadi mencapai angka 80%. 

Dengan kondisi yang parah akibat kerusakan yang telah terjadi, Nepal merupakan salah satu negara 
yang tidak lagi dapat bergantung pada hutan sebagai sumber pendapatan negara. Hutan di daerah Terrai 
memang dieksploitasi secara komersial, namun tidak dilakukan dalam skala yang cukup besar. Bentang 
alam dan potensi sumber daya yang terbatas menyebabkan pengusahaan hutan di Nepal tidak dapat 
dilakukan dalam skala besar. 

Untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, pada tahun 1976 dikenalkanlah istilah penchayat forest 
dalam National Forestry Plan, yaitu hutan yang dikelola oleh suatu badan pemerintahan desa dan disebut 
Village Penchayat Forest.  

Dalam pola ini, pembagian hasil hutan dilakukan antara penchayat dengan pemerintah pusat. Sedangkan 
tanggung jawab pengelolaan ada pada tingkat regional, atau setingkat propinsi. Upaya ini dilakukan 
dengan asumsi bahwa lembaga politik di desa yang notabene memiliki konstituen yang jelas dapat 
melakukan pengelolaan dan rehabilitasi hutan dengan baik.  

Namun, ternyata kebijakan penchayat forest ini tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. 
Kurangnya dukungan masyarakat ini disebabkan oleh berubahnya para penguasa desa setelah masa 
pemilihan, yaitu dengan tidak melibatkan masyarakat dan hanya mengambil keuntungan dari hutan saja. 

Desentralisasi Sebagai Titik Awal Devolusi dalam Pengelolaan Hutan di Nepal. 

Pada tahun 1982, dilahirkan peraturan tentang desentralisasi yang disebut Decentralization Act. Dalam 
undang-undang ini, berbagai kewenangan yang semula ada di tingkat pusat dilimpahkan ke distrik 
(setingkat kabupaten), termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pada periode 
1983 s/d 1988, Departemen Kehutanan (Departement of Forestry/DoF) menyesuaikan diri dengan UU 
Desentralisasi. Dalam restrukturisasi tersebut terbentuklah 5 Regional Directorates (RD/setingkat 
propinsi) dan 74 District Forest Offices (DFO, setingkat kabupaten). DFO memiliki kewenangan penuh 
untuk mengelola sumber daya hutan di wilayahnya, sedangkan keberadaan RD adalah untuk 
mengkoordinasikan rencana pengelolaan yang disusun oleh tiap-tiap distrik. Koordinasi ini diperlukan, 
karena pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan dengan pertimbangan ekologis, di mana 
pembagian wilayah secara ekologis dapat berbeda dengan pembagian wilayah administratif. Sedangkan 
Department of Forest (DoF) hanya berperan sebagai perumus kebijakan nasional dalam pengelolaan 
sumber daya hutan secara garis besar. 

Sejak tahun 1987, pengelolaan hutan oleh Forest Users Groups/FUG (kelompok pengguna) atau yang 
lebih dikenal dengan istilah Community Forestry mulai diterapkan di Nepal. Pada tahun itu juga 
dilaksanakan National Workshop on Communtiy Forestry yang pertama. 

Perkembangan politik dan iklim demokratisasi telah mendorong percepatan pengembangan konsep 
community forestry di Nepal. Dalam dataran kebijakan, hal ini ditandai dengan munculnya Forest Act 
pada tahun 1993 dan Forest Regulation tahun 1995 yang nyata-nyata menyebutkan Community Forestry 
sebagai salah satu konsep pengelolaan sumber daya hutan di negara tersebut. Dalam peraturan yang 



 

 

baru tersebut terjadi perubahan secara radikal pada pola pikir dan pola laku dari aparat kehutanan di 
semua tingkatan. Aparat pemerintah yang semula banyak berperan sebagai polisi hutan berubah menjadi 
fasilitator masyarakat. 

Community Forestry: Tahapan, Regulasi, dan Capaian Hasilnya.  

Penerapan community forestry (CF) di Nepal sedikit banyak didorong oleh besarnya dukungan lembaga 
donor internasional kepada tiap-tiap District Forest Office (DFO). Di berbagai distrik di Nepal terdapat CF 
project yang didukung oleh lembaga donor, baik INGO maupun lembaga pemerintah asing. Lembaga 
donor asing tersebut banyak memfasilitasi perubahan pola pikir dan pola laku para aparat sampai tingkat 
lapangan, dari pola polisionil kepada pola fasilitasi. 

Dengan adanya kemampuan fasilitasi masyarakat para aparat kehutanan, baik District Forest Officer 
(Kepala Dinas) sampai dengan para forest ranger, proses CF dapat berjalan dengan baik. Adapun 
tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh kelompok pengguna (FUG) untuk dapat mengelola suatu 
kawasan hutan adalah : 

1. Pembentukan kelompok dan penyusunan pengurus. 
2. Penyusunan aturan internal kelompok yang telah terbentuk. 
3. Pemetaan wilayah kelola secara partisipatif. 
4. Perencanaan operasional pengelolaan selama 5 tahun. 
5. Mengajukan permohonan ijin pengelolaan kepada DFO dengan melampirkan semua yang 

tersebut di atas (no 1 s/d 4). 

Semua proses tersebut di atas harus dilalui, dengan difasilitasi oleh seorang forest ranger dari DFO. 

 Sejak dirintis pada tahun 1987/1988 dan diatur dalam peraturan perundangan pada tahun 1993 
dan 1995 sampai dengan 1996, 15% dari luasan hutan di daerah middle hill diserahkan kepada FUGs. 
Dan pada daerah tersebut, sangat jelas bahwa rehabilitasi sudah dapat dilakukan dengan baik. Di 
beberapa distrik bahkan hasil tanaman masyarakat yang berjenis Pinus sudah siap untuk dipanen. 
Bahkan, di sebuah distrik yang bernama Kabhre Palanchok telah terdapat saw mill yang dimiliki oleh 
FUG. 

Kondisi Masyarakat dan Kelembagaannya Yang Mendukung Community Forestry di Nepal, dan 
Komparasinya dengan Keadaan Masyarakat di Jawa 

 Community Forestry, merupakan suatu konsep pengelolaan hutan yang menempatkan 
masyarakat sebagai subyek utama. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak akan terlepas dari 
kondisi masyarakat dan kelembagaannya. Karena masyarakatlah yang nantinya dapat menentukan 
program tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Beberapa kondisi masyarakat dan 
kelembagaanya yang mendukung keberhasilan program community forestry dan dapat terlihat dalam 
sebuah pengamatan singkat antara lain : 

• Kepemilikan lahan pertanian masyarakat 

Sebagian besar, bahkan hampir seluruh masyarakat Nepal hidup di desa dan berpenghidupan 
sebagai petani. Kebutuhan yang utama dari kehidupan petani tentunya adalah lahan. Berbeda 
dengan kondisi yang ada di Pulau Jawa, hampir semua petani di Nepal dapat dikatakan telah 
memiliki luasan lahan yang cukup untuk menjalani kehidupannya. Dengan kepemilikan lahan 
tersebut, tentunya kebutuhan akan lahan pertanian bukan merupakan sesuatu yang menjadi 
pertimbangan utama dalam menerapkan program community forestry tersebut. Dengan demikian 
CF di Nepal rata-rata tidak menganut pola tanam tumpang sari ataupun pembagian lahan hutan 
dan lahan pertanian.  

 

 

Dalam kasus Jawa, keadaan masyarakat yang minim lahan merupakan pertimbangan utama 
dalam menerapkan program pengelolaan hutan apapun yang melibatkan masyarakat. Karena itu, 
apabila CF diterapkan di Jawa maka pola tanam yang dikembangkan pun harus sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, misalnya pola repong atau pola Management Regime (MR). 

Dalam pengelolaan hutan di Nepal, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat petani adalah 
kebutuhan akan pupuk yang murah dan kebutuhan pakan ternak. Kebutuhan akan pupuk dapat 
dipenuhi dengan pengambilan seresah, yang kemudian dijadikan alas tidur bagi ternak mereka. 
Selain untuk menghangatkan ternak, baik kerbau ataupun kambing, seresah tersebut dapat 
diolah menjadi pupuk kandang setelah tercampur dengan kotoran ternak. 

-  Kebutuhan akan hasil hutan kayu 

Masyarakat Nepal hidup di daerah subtropis, yang memiliki fluktuasi temperatur yang luar biasa. 
Keadaan iklim tersebut mempengaruhi pola hidup masyarakat Nepal. Kebutuhan akan kayu 
bakar meningkat tajam pada saat musim dingin tiba. Selain untuk keperluan rumah tangga 
sehari-hari, kayu bakar sangat dibutuhkan untuk menghangatkan kondisi rumah. Namun 
demikian, kondisi iklim pulalah yang membuat masyarakat Nepal terbiasa hidup dalam rumah 
batu. Karena itu, kebutuhan kayu perkakas, terutama untuk pembuatan rumah hampir dapat 
dikatakan tidak ada atau sangat sedikit.  

Tingkat kebutuhan akan kayu bakar tersebut hampir sama dengan tingkat kebutuhan masyarakat 
di sekitar hutan di Jawa. Hasil penelitian lembaga ARuPA di Randublatung, Blora, Jawa Tengah 
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tertinggi yang diharapkan terpenuhi dari hutan 
adalah kayu bakar. Tingkat kebutuhan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:  

Tabel kebutuhan masyarakat desa dan ketersediaannya di B.H. Randublatung 

Kebutuhan lapangan pekerjaan  6.723  

Orang  

Tenaga kerja yang diperlukan Perum Perhutani di B.H. Randublatung  4.440  

Kebutuhan lahan  2.948,1  

Hektare  

Luas seluruh kawasan B.H. Randublatung  5.216,6  

Kebutuhan kayu perkakas  44,60  

m3/tahun  

Target tebangan Perum Perhutani tahun 2000 di B.H. Randublatung  5.376  

Kebutuhan kayu bakar  125.750  

Sm3/tahun  

Ketersediaan kayu bakar di Bagian Hutan Randublatung  5.246  

Kebutuhan hijauan makanan ternak  52.568  

Ton/tahun  

Ketersediaan pakan ternak di kawasan B.H. Randublatung  n.a.  

Sumber : Astraatmaja, 2000, Desa Mengepung Hutan 

Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan kayu bakar jauh lebih tinggi 
dari kebutuhan akan kayu perkakas. Karena itu, sudah semestinya jenis tanaman berkayu yang 
dipilih tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Misalnya, 
tidak perlu semua luasan lahan ditanami dengan jati atau mahoni, melainkan dapat juga ditanam 
kayu jenis lain untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar. 



 

 

• Pengelolaan secara kolektif 

Kepemilikan lahan yang cukup menyebabkan masyarakat Nepal tidak mengelola hutannya 
secara individual. Selain karena itu, faktor sumber daya manusia yang terbatas juga tidak 
memungkinkan masyarakat untuk mengolah lahannya secara individual, karena pertanian di 
Nepal dilakukan dengan teknologi tradisional, tanpa menggunakan mesin. 

Pengelolaan secara kolektif akan dapat memungkinkan aturan-aturan internal dapat 
diberlakukan, karena setiap anggota kelompok mempunyai kepentingan yang sama terhadap 
sumber daya yang mereka kelola secara bersama-sama. Kebersamaan dan aturan internal 
kelembagaan kelompok inilah yang menjadi landasan bagi kuatnya kelembagaan masyarakat, 
dan faktor tersebut menjadi pendorong yang sangat kuat dalam keberhasilan community forestry 
. 

Beberapa aturan internal yang berkembang antara lain : 

• Pergiliran pemungutan hasil hutan (kayu Bakar dan seresah). 
• Pergiliran ronda. 
• Pembagian hasil panen. 
• Aturan-aturan denda bagi pelanggar kesepakatan. 
• dan lain-lain. 

Di Jawa, pengelolaan secara kolektif seperti terdapat di Nepal tidak lagi banyak dijumpai di Jawa. 
Dalam keterlibatan masyarakat pada pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani, misalnya. 
Masyarakat di Jawa banyak menggunakan sistem andil, yang merupakan pembagian luasan 
lahan kepada individu. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebutuhan akan lahan pertanian. 
Karena itu, aturan yang harus ada dalam suatu kelompok pengelola hutan di Jawa --kalau bisa 
terwujud (cetak tebal oleh penulis)-- adalah mekanisme pembagian andil yang adil dan dapat 
disepakati oleh semua anggota kelompok. 

• Demokratisasi dan sekularisasi dalam kelompok 

Masyarakat Nepal pada dasarnya merupakan masyarakat yang agamis. Aturan-aturan yang 
hidup dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh aturan yang ada dalam agama mereka, yaitu 
Hindu. 

Kasta, salah satu aturan dalam agama Hindu merupakan faktor yang pada masa penchayat 
sangat menghambat proses demokratisasi dalam kelompok. Penchayat, baik dalam 
kepengurusan maupun dalam pengambilan keputusan sangat didominasi oleh masyarakat 
berkasta tinggi. Sedangkan masyarakat lain yang jumlah dan kepentingannya lebih besar, namun 
kastanya rendah tidak mendapat kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses 
pengambilan keputusan. Karena itu, dalam community forestry kelompok yang digunakan adalah 
kelompok pengguna (user groups), dan di dalam kelompok tersebut tidak ada perbedaan atas 
dasar kasta. Atau dapat dikatakan dalam pengorganisasian masyarakat dalam forest users group 
telah terjadi demokratisasi dan sekularisasi, karena kasta sebagai ketentuan agama tidak lagi 
menjadi bahan pertimbangan. 

Masyarakat Jawa, meskipun tidak terbagi ke dalam kasta, namun memiliki budaya feodalisme 
yang amat kuat. Keberadaan tokoh masyarakat sangat dominan. Tokoh masyarakat yang 
mendapatkan predikat ketokohannya karena kelebihan harta, kedudukan, maupun pendidikan 
dan ilmunya tersebut selalu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dalam kelompok, 
meskipun sebenarnya mereka tidak berkepentingan secara langsung. 

• Kebijakan otoritas pengelola sumber daya hutan 

 

 

Seperti telah diuraikan di atas, otoritas dalam pengelolaan sumber daya hutan di Nepal adalah 
District Forest Office dengan segala kebijakan CF-nya yang memberikan peluang kepada 
masyarakat untuk mengelola hutan. 

Di Jawa, pengelolaan sumber daya hutan merupakan wewenang pemerintah, yang didelegasikan 
kepada Perum Perhutani melalui PP Nomor 53 Tahun 1999. Pengelolaan hutan yang dilakukan 
di Pulau Jawa, sejak jaman Bosch Wezen sampai dengan Perum Perhutani sekarang sangat 
sentralistik dan tidak memungkinkan masyarakat untuk mengelola kawasan hutan di sekitar 
desanya. Penerapan prosperity approach sejak tahun 1978 dengan berbagai programnya, seperti 
Tumpang Sari, Perhutanan Sosial, dan PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan), dalam 
kenyataannya tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar hutan (lihat 
tabel 2 tentang pendapatan petani hutan dalam program Tumpang Sari). 

Tabel 2. Pengeluaran dan pemasukan bagi pengelolaan andil setiap hektare 

   Pengeluaran pesanggem/hektare Pemasukan dari Perum Perhutani/hektare  

   Pekerjaan  HOK/ha           

1         Rp 24.000  Uang kontrak  

2  Babat/Resik  46,00  Rp 414.000        

3  Gebrus I  133,71  Rp 1.203.429  Rp 100.000  Uang pengolahan tanah 

4  Gebrus II  38,00  Rp 342.000        

5  Bahan baku acir     Rp 9.000        

6  Buat Acir  2,00  Rp 18.000       

7  Pasang Acir  4,00  Rp 36.000  Rp 11.110  Buat dan Pasang Acir  

8  Langsir Bibit  14,81  Rp 133.320  Rp 11.110  Langsir bibit  

9  Tanam Bibit  31,15  Rp 280.320  Rp 11.110  Tanam bibit  

10  Alat pertanian     Rp 33.333        

11           Rp 1.722.800  Hasil tumpangsari sebagai 
upah  

    Jumlah     Rp 2.469.402  Rp 1.856.130     

Sumber : Ardana (2000), Desa Mengepung Hutan 

Rekomendasi untuk Pengembangan Community Forestry di Jawa 

1. Pengembangan kelembagaan masyarakat dengan mempertemukan kepentingan antar 
individu dan antar kelompok masyarakat 

Kelembagaan masyarakat yang berkembang di Jawa kebanyakan merupakan kelembagaan 
yang berbasis pada wilayah administratif, dengan kelembagaan struktural. Dengan kelembagaan 
seperti ini, peranan elite desa akan sangat besar, karena penentu kebijakan adalah tokoh-tokoh 
masyarakat yang sudah terhimpun dalam lembaga formal seperti kepala desa, LKMD dan LMD. 
Pengembangan kelembagaan dengan basis persamaan kepentingan akan mempermudah 



 

 

masyarakat dalam mengekspresikan kehendaknya dalam sebuah lembaga yang akan 
memperjuangkan kepentingannya terhadap hutan. 

2. Menjauhkan masyarakat dari akar budaya feodalisme yang masih kuat 

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh budaya feodalisme. 
Sebagaimana sistem kasta dalam budaya Hindu, dalam sistem masyarakat feodal peran tokoh 
masyarakat sangat dominan, dan bahkan cenderung dapat menegasikan peran dan pendapat 
anggota masyarakat yang lain. Hal ini menjadi permasalahan, karena ketokohan seseorang pada 
umumnya bukan didasarkan pada kemampuan atau keterwakilan, namun lebih karena status 
sosial. Karena itu, untuk mengembangkan kelembagaan yang demokratis budaya feodal secara 
bertahap harus ditinggalkan oleh masyarakat. 

3. Mendorong dilaksanakannya desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan 
pengelolaan hutan oleh rakyat 

Pada akhir abad 20 ini pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih berciri sangat 
sentralistik. Sebagai implikasi dari sifatnya yang sentralistik maka hampir semua sumber daya 
alam yang strategis dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun 
pada saat ini dengan adanya perubahan rejim yang berkuasa nampaknya mulai ada sedikit 
perubahan menuju desentralisasi baik dalam pemerintahan maupun dalam pengelolaan sumber 
daya alam, yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
dan PP No. 25 Th. 2000, meskipun otonomi yang ada terkesan sebagai "otonomi setengah hati".  

Isu pemberdayaan masyarakat dan pengembalian hak masyarakat atas sumber daya alam 
semakin gencar dikampanyekan. Kondisi ini memberikan peluang bagi pembangunan sumber 
daya alam khususnya sumber daya hutan untuk dikelola secara lebih demokratis oleh rakyat. 

(Box : alternatif kelembagaan yang dapat dikedepankan dalam rangka penerapan otonomi daerah dalam 
pengelolaan sumber daya hutan dan sekaligus mengedepankan masyarakat sebagai aktor utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boks 1. Alternatif I    

                                                                        Sebagai pemilik yang berwenang                                    

                                                                  Pemberian hak pengelolaan/pengusahaan 

                                                                                                                                

 

Investor (tentative) 

 

 

 

Pemda/Negara             

Desa/Kelompok (sebagai pengelola) 

• Ijin diberikan oleh Pemda cq. Bupati atau Dinas Kehutanan 

• Lokasi Hutan Negara di wilayah pemerintahan daerah kabupaten 

• Keberadaan investor disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pengelola 
(desa/kelompok). Dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 

SDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boks 2. Alternatif II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik

Negara 

Cq. Pemda 

Peran Pengawas 

Perum Perhutani sebagai 

pemegang hak kelola 

Pembinaan dengan pola partisipatif 

Masyarakat sebagai KSO dengan 

pola kemitraan (co‐management) 

Pemda sekedar melakukan fungsi pengawas terhadap Perum Perhutani 

didaerahnya melalui scenario institusionalisasi (Dewan Kehutanan 

Daerah).(catatan: Perum Perhutani melakukan desentralisasi dalam bentuk KPH 
Mandiri)  

Boks 3. Alternatif III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemda (Otonomi Penuh ) 

Perum Perhutani berubah status 

menjadi perusahaan daerah 

Masyarakat selaku KSO dengan pola 

kemitraan (co‐management) 

Perum Perhutani digantikan oleh Perusahaan Daerah Kehutanan Pemda berperan 

sebagai Pembina teknis( diasumsikan terlembagakan dalam wujud dinas) masyarakat 
selaku KSO, bekerjasama dengan Perusda tersebut. 



 

 

 

 

 

 

4. Melestarikan budaya berhutan di kalangan masyarakat  

Masyarakat Jawa merupakan potret masyarakat yang sudah terlalu lama dijauhkan dari alam 
sekitarnya. Sejak berabad yang lalu secara struktural masyarakat telah mengalami perampasan 
hak untuk mengelola hutan yang dilakukan oleh penguasa, dan bahkan pergantian kekuasaan 
tidak pernah dapat mengubah keadaan tersebut. Karena itu, dapat dikatakan sebagian 
masyarakat Jawa pada umumnya tidak lagi memiliki pengetahuan lokal dalam pengelolaan 
hutan. 

Namun demikian banyak juga masyarakat Jawa yang masih sangat kental dengan budaya 
berhutannya. Budaya berhutan itu banyak ditunjukkan dengan berhasilnya pengusahaan hutan di 
lahan milik rakyat di berbagai tempat seperti Gunungkidul, Wonosobo, Wonogiri, dan berbagai 
tempat lainnya. 

Dengan kondisi semacam ini, penyuluhan dan pendidikan lingkungan merupakan program yang 
tidak boleh terlepas dari semua program untuk mengembalikan hak masyarakat Jawa atas 
sumber daya hutannya. Pengalaman dari masyarakat yang memiliki budaya berhutan yang baik 
harus segera ditularkan pada kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena itu, pengorganisasian 
rakyat, khususnya petani hutan menjadi suatu prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. 

Penutup 

Belajar dari pengalaman pengelolaan hutan di Nepal, dapat terlihat bahwa pengelolaan hutan oleh 
masyarakat merupakan alternatif yang terbaik untuk menyelamatkan keberadaan sumber daya hutan di 
Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Karena harus disadari bahwa pengelolaan sumber daya 
hutan bukan semata-mata terkait dengan pendapatan negara atau pendapatan daerah, namun lebih dari 
itu merupakan sebuah pertaruhan bagi kehidupan umat manusia sampai akhir zaman. 

Lampiran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boks 4. Alternatif IV 

 

 

 

 

• Terbentuk KDH (Komite Hutan Daerad dan Komite Hutan Desa yang 
difungsionalisasikan melalui Perda/ kebijakan daerah 

• Pemda Sekedar melakukan fungsi fasilitator dan pengatur 

• Perhutani melakukan desentralisasi dengan KPH Mandiri 

• Semua rencana pengelolaan diputuskan dan dilaksanakan dengan kesepakatan 
bersama dalam KUD 

• Pengelolaan hutan dilaksanakan dengan memegang prinsip co‐managenent 

Pemda 

Perum Perhutani  Masyarakat SDH 

 

 

EVOLUSI KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PERKEMBANGAN COMMUNITY FORESTRY DI NEPAL DAN 
KOMPARASINYA DENGAN KEBIJAKAN YANG SENAFAS DI INDONESIA (KHUSUSNYA JAWA) 

Kebijakan di 
Nepal 

Implikasinya dalam PSDH  Kebijakan di 
Indonesia 

Implikasinya dalam PSDH 

Forest 
Nationalization 
Act 1957  

- Semua hutan dikuasai 
oleh Pemerintah Pusat 

- Eksploitasi besar-
besaran  

Domeinverklaaring 
1870  

- Perebutan tanah adat dan 
tanah rakyat oleh 
Pemerintah Belanda 

- Eksploitasi hutan Jawa 
besar-besaran  

Forest Act 1961  - Katagorisasi hutan 
- Penguatan aparat 

kehutanan  

UU No. 5 Th. 1967 

Pendirian Perum 
Perhutani 1972  

- State and capital based 
forest management 

- Hutan adat tidak diakui 
Pengelolaan hutan di Jawa 
diserahkan sepenuhnya 
kepada Perum Perhutani 

- Konflik yang semakin 
tinggi antara negara 
(Perum Perhutani) dan 
HPH dengan masyarakat 
sekitar hutan  

Forest 
Preservation 
Act 1967  

- Pemberian kekuatan 
hukum pada aparat 
kehutanan 

- Penegakan peraturan 
dengan pendekatan 
polisionil 

- Terjadi konflik dengan 
masyarakat, yang 
menimbulkan 
perusakan dan 
penjarahan  

PP No. 53 Th. 1999  - Perhutani tetap dipercaya 
mengelola hutan di Jawa 

- Pendekatan polisionil 
dalam pengamanan hutan 
tetap menjadi pilihan 

- Konflik tetap tinggi, 
penjarahan semakin marak  

National 
Forestry Plan 
1976  

- Pengakuan peran 
masyarakat dalam 
pengelolaan hutan 

- Konsep penchayat 
forest diperkenalkan  

UU No. 41 Th 1999  Pengakuan peran masyarakat 
dalam pengelolaan hutan, namun 
sangat terbatas  

Panchayat 
forest and 
Panchayat 
Forest 
Regulation 1978  

- Pelimpahan hutan 
negara kepada 
panchayat oleh 
pemerintah pusat 

- Pengakuan formal hak 
masyarakat dalam 
pengelolaan hutan  

SK Menhutbun No. 
677 Th. 1999  

Diakuinya HKm, namun tidak 
berlaku di Jawa  

Decentralization 
Act 1982  

- Pelimpahan wewenang 
kepada DFO dan 
panchayat 

- Promosi konsep User's 

UU No. 22 Th. 1999 

PP No. 25 Th. 2000  
? 



 

 

Committee  

Revision of PF 
and PF 
Regulation 1987  

Penetapan User’s 
Committee sebagai 
pengelola hutan  

- - 

Master Plan for 
Forestry Sector 
1989 

Memasukkan konsep FUG - - 

Forest Act 1983 FUG sebagai pengelola 
hutan 

- Pemberdayaan FUG 
untuk pengelolaan 
hutan 

- Proses legalisasi CF 

- - 

Forest 
Regulation 1995 

- Legalisasi CF 
- Aparat kehutanan 

berubah dari pengatur 
menjadi fasilitator 

- - 

  

 

• Makalah Disampaikan dalam Diskusi Panel Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pengelolaan Sumber 
daya Hutan 

• Sekretaris Jenderal Lembaga ARuPA Yogyakarta   
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MENUJU DEVOLUSI 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN 

Oleh: Faisal H. Fuad 

Prolog 

 Salah satu komitmen pemerintah dalam pertemuan CGI IX tanggal 1-2 Februari 2000 yang baru 
lalu berhubungan dengan sektor kehutanan, yakni komitmen untuk memanfaatkan proses desentralisasi 
sebagai sarana atau tools guna mengembangkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable 
forest management-SFM). Dalam pandangan optimis, kita kemudian melihat adanya political will 
pemerintah (pusat) untuk ‘membagi’ sebagian wewenangnya kepada daerah. Namun demikian, apakah 
dengan demikian kita cukup menunggu saja success story skenario itu dengan sepenuhnya menerapkan 
sikap possitive thinking. Ataukah–sebagai salah satu proses menuju masyarakat madani—kita juga perlu 
terus mengkritisi komitmen itu. Barangkali alternatif terakhir ini jauh lebih realistis untuk dipilih, mengingat 
selama ini pemerintah pusat telah cukup lama memperoleh keuntungan (dalam jumlah yang cukup besar) 
dari proses pengusahaan hutan. Tidakkah terlalu naif jika kita memaksakan suatu persepsi bahwa pusat 
dengan ‘mudah dan ikhlas’ akan melepaskan keuntungan dan kekuasaan itu, dan merelakan agar daerah 
mengambil alihnya? 

Desentralisasi, Tantangan di Depan Mata 

UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah, dan PP 25 Th. 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom merupakan titik sambung begulirnya asas desentralisasi di Indonesia. 
Desentralisasi diartikan sebagai: systematic and rational dispersal of governmental powers and authority 
to lower level institutions so as to allow multi-sectoral decision-making as close as possible to problem 
areas (1). Sementara dalam UU 22 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Secara 
teoritis, perluasan wewenang pemerintah daerah diharapkan akan menciptakan apa yang disebut oleh 
Smith (1985) dengan local accountability dan local government responsiveness, yakni kemampuan 
pemda dalam merespon hak-hak komunitasnya. 

Wacana desentralisasi tidak dapat terlepas dari prinsip subsidiarity—yang mencakup mekanisme 
pembagian fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan oleh suatu kelembagaan publik dan pada level-level 
yang mana. Secara umum transfer kewenangan dalam skenario desentralisasi, meliputi ruang-ruang 
sebagai berikut: 

a. Dekonsentrasi, transfer kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada kantor 
wilayah di tingkat propinsi atau kabupaten tanpa perubahan locus of power, sehingga 
kewenangan pusat masih cukup besar. Pemerintah daerah tidak memiliki status kelembagaan 



 

 

yang otonom, dan lembaga-lembaga yang telah terdekonsentrasi biasanya merupakan 
perpanjangan tangan (outposts) pusat. Ini adalah bentuk paling lemah dari desentralisasi dan 
biasanya sering digunakan dalam sebuah negara kesatuan seperti Indonesia. Adanya dana 
Inpres untuk tiap sektor, dan bantuan pembiayaan rutin merupakan contoh dekonsentrasi fiskal, 
ketika otoritas daerah tidak memiliki kewenangan atas penggunaan biaya-biaya tersebut. 

b. Devolusi, transfer kewenangan kepada unit-unit semi otonom di tingkat pemerintah daerah 
dengan status kelembagaan yang jelas, yang memilih pemerintah daerahnya sendiri, memiliki 
penghasilan sendiri, dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan investasi. 
Ini merupakan bentuk desentralisasi yang paling kuat. Di Indonesia, ‘memiliki sepenuhnya’ 
pendapatan dan dana Inpres adalah contoh kewenangan fiskal yang terdevolusi, meskipun 
kemudian dalam prakteknya terhambat oleh kewenangan pusat untuk menentukan kuota dan 
juklak-juknis. 

c. Delegasi, transfer tanggungjawab kepada organisasi semi otonom yang tidak berstatus 
sebagai suatu lembaga otonom, misalnya penanganan proyek-proyek pusat di daerah(2).  

 Senada dengan itu, UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 
menyebutkan bahwa terdapat tiga prinsip utama dari kebijaksanaan desentralisasi, yang meliputi(3):  

a. Devolusi, adalah transfer fungsi pemerintah dari pusat ke tingkat yang lebih rendah, sehingga 
pemerintah daerah mempunyai otonomi lebih besar, 

b. Dekonsentrasi, yakni pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat (departemen) kepada 
cabang departemen di daerah (kanwil dan kandep),  

c. Co-administration (Medebewind/Tugas Pembantuan), yaitu penunjukan pemerintah daerah 
(wilayah) dengan melibatkan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan fungsi pemerintah 
dengan bertanggung jawab ke pemerintah pusat atau tingkat yang lebih tinggi.  

 Nyata kemudian bahwa tidak setiap inisiatif desentralisasi akan menjamin adanya pelimpahan 
kewenangan secara menyeluruh dari pusat ke daerah, apalagi jika ternyata desentralisasi hanya 
dimaknai sebagai dekonsentrasi administratif. Dari tiga prinsip utama desentralisasi versi UU No 5 tahun 
1974 dan tiga ruang desentralisasi versi Sampriti (2000) di atas, hanya devolusi yang memberi 
kebebasan bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan. Devolusi fungsi pelayanan masyarakat 
dengan berlandaskan prinsip subsidiarity(4) akan lebih mampu menjamin kesesuaian konsepsi dan 
praktek pelayanan dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya, serta meningkatkan sistem demokrasi 
yang partisipatif, representatif, dan kontestatif. 

 Apa yang harus lebih didorong oleh pemerintah, dan setiap penggiat demokrasi, adalah suatu 
kondisi pelimpahan wewenang secara devolutif yang mampu menjamin partisipasi setiap level 
kelembagaan masyarakat, dalam kerangka mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih luas. 
Tantangan yang hadir di depan mata kita adalah bagaimana desain desentralisasi dapat secara pasti 
identik dengan desain devolusi, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan pengelolaan sumber 
daya hutan kita yang terlanjur parah. Bagaimana desentralisasi—dalam kerangka devolusi--dapat 
mempercepat terwujudnya agenda-agenda menuju pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan 
(sustainable forest management). 

Sekian lama persoalan kehutanan Indonesia berjalan dalam suatu skema kelembagaan yang terpusat 
(centralized institutional arrangement) dan skema manajemen yang berbasis negara (state based 
management). Akibat dari kuatnya hegemoni negara atas sumber daya hutan adalah munculnya 
persoalan-persoalan terkait dengan tenurial system yang secara substansial amat sulit penanganannya. 
Masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang hidup dan tinggal di dalam dan di sekitar hutan, kemudian 
terpinggirkan secara sistematis, atas nama stabilitas nasional, pembangunan, investasi, dan 
pertumbuhan ekonomi. Fenomena kemiskinan struktural dan konflik penguasaan kemudian merebak 
dengan cepat. Penanganan oleh pemerintah yang amat lambat akibat gemuknya birokrasi kemudian 
dimanfaatkan oleh para free riders untuk menunggangi kondisi konfliktual tersebut, sehingga kemudian 
marak pula fenomena illegal logging di seantero kawasan hutan di tanah air. 

 

 

 Persoalan sengketa tenurial biasanya bermula dari suatu asumsi politik hukum agraria yang 
mengabaikan--bahkan menegasikan--hak-hak rakyat melalui undang-undang pertanahan (land related 
laws) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (government regulation). Akhirnya tidak pernah terdapat 
pegangan sebagai hasil kesepakatan antara rakyat dan negara mengenai 3 (tiga) persoalan berikut (5):  

a. Siapa yang berhak menguasai tanah dan sumber daya alam 
b. Siapa yang berhak memanfaatkan tanah dan sumber daya alam 
c. Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber 

daya alam tersebut? 

 Ketiga pertanyaan dasar itu tentu harus dapat dijawab oleh pemerintah daerah ketika otonomi 
daerah telah bergulir. Persoalan riil di lapangan adalah bahwa tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk 
menemukan the real problem-nya apalagi menyelesaikan konflik-konflik kehutanan tersebut. Sebenarnya 
yang terjadi adalah adanya fenomena ketika tidak terdapat kewenangan di tangan Pemda untuk mulai 
masuk ke kancah tersebut, sehingga persoalan-persoalan mendasarnya tidak akan pernah terselesaikan 
(lihat box 1). Pada sisi lain kapasitas aparat Pemda belum memungkinkan untuk dapat memulai 
membangun konsepsi pemecahan masalah, ketika selama ini ruang bagi inisiatif tersebut terlalu dikuasai 
oleh pusat, meskipun pusat juga telah terbukti tidak memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan 
persoalan yang ada. 

Box 1. PP 25 tahun 2000 Bab IV Pasal 8, berbunyi: 

Perizinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan 
Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai 
berakhirnya perizinan dan kerjasama 

 

SFM dan Desentralisasi Ketika KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 mencuatkan tema 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka peluang bagi ideologi pengelolaan sumber 
daya hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management-SFM) semakin berkembang, dengan 
berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut (Orstom, 1990):  

Batas-batas sumber daya hutan dan kelompok-kelompok pengguna yang jelas Aturan 
pemanfaatan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal Modifikasi kebijakan dilakukan 
secara partisipatif dan dikelola secara lokal Para pengguna memantau ketaatan terhadap aturan-
aturan yang telah dibuat Terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang efisien Hak-hak dan 
institusi lokal bersifat independen Para pengguna menetapkan dan menerapkan sanksi yang 
mengikat Pada situasi khusus, dikembangkan sistem pemerintahan daerah yang secara 
keseluruhan overlapping (bertaut) dengan sistem lokal. 

Dalam skenario SFM, perpaduan desentralisasi sektoral dan politis amat penting peranannya terutama 
dalam menjamin kontinuitas pergeseran kelembagaan, yang diharapkan makin bertaut dengan sistem 
lokal. Pada intinya desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan akan membantu menyediakan suatu 
mekanisme kelembagaan untuk memperbaiki sistem pengaturan kewenangan oleh instansi terkait. 
Ironisnya, sekalipun desentralisasi memungkinkan tranparansi yang lebih luas, di sisi lain juga 
memperbesar keterikatan lembaga pengguna hutan di tingkat lokal dengan negara; suatu perubahan 
yang dapat ditafsirkan sebagai sentralisasi dan bukannya desentralisasi. Departemen Kehutanan, 
sebagai contoh, selama ini masih memegang kekuasaan dan kendali utama atas masyarakat desa 
hutan-MDH, yang menunjukkan bahwa proses desentralisasi hanya diterapkan sebagian kecilnya saja. 
Saat ini MDH tidak memiliki struktur kelembagaan yang dapat mempertanyakan dan menggugat tindakan 
Departemen Kehutanan atau instansi terkait lainnya; sebaliknya Departemen Kehutanan memegang hak 
untuk menggugat MDH jika mereka menganggap masyarakat melanggar kesepakatan. 



 

 

Pengalaman di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pada sektor kehutanan 
secara terbatas, justru membawa lebih banyak penetrasi negara ke daerah, tanpa pernah memberikan 
kesetaraan bagi rakyat untuk mengakses kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagaimana negara yang 
selalu mengklaim kepemilikan atas lahan hutan, masuknya kepentingan pejabat kehutanan dalam 
lembaga pengguna hutan lokal dapat dianggap sebagai peningkatan kontrol negara atas rakyat, yang ini 
berarti memperkuat sentralisasi. Di masa lalu, banyak dijumpai kelembagaan kehutanan di daerah--
termasuk kelembagaan di dalam masyarakat desa hutan (MDH)--praktis lebih berfungsi sebagai 
perpanjangan tangan Departemen Kehutanan daripada menjadi lembaga otonom yang dapat mewakili 
kepentingan masyarakat. 

Di India, beberapa pengamat mencatat bahwa sekalipun retorika desentralisasi kehutanan dalam 
kerangka Joint Forest Management (JFM) mengacu pada terjadinya pengambilan keputusan di tingkat 
bawah, kenyataannya pengambilan keputusan tetap berada pada hierarki politik dan administratif pusat, 
yang dibuat sedemikan rupa sehingga seolah-olah berasal dari berbagai lembaga otonom lokal. 
Keluasan wewenang panchayat ternyata menghalangi fungsi utamanya sebagai unit manajemen hutan 
(lihat box 2). Kecil kemungkinan suatu organisasi yang mencakup keragaman lingkungan sosial dan 
ekologis (semacam panchayat), untuk bisa mencapai konsensus tentang pengelolaan sumber daya 
(Poffenberger dan Singh, 1992; Raju dkk., 1993; Bahaguna dkk., 1994). Pertanyaan lain muncul pula 
terutama dikaitkan dengan seberapa representatif suatu panchayat dapat mewakili kebutuhan 
masyarakat setempat(6). Pada akhirnya, desentralisasi kehutanan harus terus dilanjutkan ke arah 
terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan yang devolutif. Dalam kerangka ini pengembangan 
kemandirian kelembagaan lokal, baik pengguna hutan maupun instansi pemerintah daerah menjadi suatu 
keniscayaan. 

Box 2. Kegagalan Sistem Gram Panchayat (7) 

(Tanda *: Kegagalan Organisasi JFM) 

1. Warga desa yang awam tidak mampu membedakan gram sabha (dewan desa) dengan 
panchayat, serta tidak menyadari hak dan kewajibannya sebaga anggota gram sabha. 

2. Suasana politik desa yang sedemikian rupa sehingga ketika seseorang terpilih menjadi 
Kepala Desa, warga merasa mereka tidak perlu mengerjakan apapun sesudahnya dan 
menganggap Kepala Desalah yang harus mengerjakan segalanya. Di sisi lain, jika ada calon 
kepala desa pesaing yang terkalahkan, maka ia dan pendukungnya akan menarik diri dari 
pertemuan gram sabha. 

3. Jika gram sabha beraggotakan beberapa desa, biasanya sukar menemukan tempat 
perkumpulan bersama yang mudah dicapai semua warga desa anggotanya. 

4. Jadwal pertemuan gram sabha banyak tergantung pada partisipasi sebagian besar 
anggotanya. 

5. Warga yang mendapatkan informasi mengenai pertemuan gram sabha selanjutnya sangat 
sedikit. Metode komunikasi dengan menggunakan cara-cara lokal (misal dengan kentongan) 
sudah jarang diperhatikan. 

5*. Pertemuan-pertemuan yang diprakarsai Departemen Kehutanan biasanya hanya 
mengundang sedikit orang (hanya anggota komite). Pertemuan seringkali diadakan 
menyesuaikan dengan jadwal Departemen Kehutanan dan sering dibatalkan tanpa 
pemberitahuan. Hal ini menciptakan rasa kesal dan membuang-buang waktu. Informasi dan 
keputusan-keputusan dari pertemuan ini jarang disampaikan kepada pengguna hutan yang 
lain. 

 

 

Sumber: Diwaker Committee Report on Gram Sabhas, 1963 dalam Webster (1990) 

* Tambahan diambil dari pengalaman lapangan di India. 

  

Devolusi dan Kemandirian Lembaga Masyarakat  

 Devolusi diartikan sebagai transfer kewenangan kepada unit-unit semi otonom di tingkat lokal 
dengan status kelembagaan yang jelas, yang memilih sistem pemerintah lokalnya sendiri, memiliki 
penghasilan sendiri, dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan investasi. Dalam 
pengelolaan hutan, karakter sumber daya dan interaksi sistem-sistem di luarnya yang unik mendorong 
perlunya sifat pengelolaan yang lokal spesifik—termasuk yang berkaitan dengan sistem 
kelembagaannya. Susunan kelembagaan (institutional arrangements) masyarakat mengacu pada 
pengertian yang luas, yang didasari oleh dua konsep yang saling melengkapi, yaitu:  

a. Mekanisme pengaturan--seperti adat istiadat, peraturan lokal, nilai-nilai atau praktik-praktik--yang 
diterima oleh anggota kelompok masyarakat tertentu dan memiliki kecenderungan membentuk 
pola-pola perulangan perilaku, dan  

b. Penataan organisasi yang mengikutsertakan kelompok perorangan yang tertata dalam keluarga, 
satuan usaha pertanian, perusahaan swasta, dinas pemerintahan, atau organisasi nirlaba. 

Organisasi lokal pengelola hutan dapat terbentuk melalui berbagai macam cara, sebagai tanggapan 
masyarakat lokal terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya yang ada, atau sebagai reaksi mereka 
yang dipercepat dari luar, misalnya dengan keterlibatan NGO pendamping. Dalam persoalan kehutanan, 
beberapa pokok pembicaraan mengenai hal-hal yang mendasari pengaturan suatu lembaga, terutama 
berkaitan dengan kebijakan desentralisasi adalah: 

a. Lembaga hak kepemilikan (property rights instutions) 
b. Lembaga formal (Departemen Kehutanan, BUMN) 
c. Lembaga pengelola sumber daya non-formal (yang sudah ada, maupun yang baru  

 Penentuan sistem kelembagaan akan dapat dilaksanakan, jika telah dilakukan serangkaian 
kalkulasi yang matang. Banyak literatur menunjukkan bahwa privatisasi sumber daya hutan—seperti 
yang selama ini dilakukan oleh negara c.q. Departemen Kehutanan--hanya mungkin dilaksanakan jika 
biaya untuk mengamankan batasnya tidak lebih besar daripada keuntungan yang dihasilkan (cetak miring 
oleh penulis). Pada kasus pengelolaan hutan, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan 
pengamanan terhadap gangguan yang dilakukan orang luar, kecuali hanya pada areal-areal sempit yang 
dimiliki penduduk atau di sebagian kecil lahan negara yang memang memberikan manfaat bagi 
penduduk. Kondisi yang demikian memerlukan biaya pengamanan yang jauh melebihi keuntungan yang 
akan dihasilkan. Akan jauh lebih masuk akal jika pengelolaan hutan kemudian dilakukan bersama oleh 
beberapa kelompok pengguna hutan, sehingga biaya pengamanan yang mahal tersebut dapat 
ditanggung oleh lebih banyak orang.  

Dari sudut pandang tertentu, mekanisme ini dapat dianggap sebagai privatisasi oleh kelompok, dengan 
ciri sekelompok orang ‘berbagi hak milik’ untuk bersama-sama mengelola sumber daya komunal. 
Pengelolaan komunal, yang dilengkapi dengan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi, menuntut adanya tanggung jawab masing-masing individu untuk ikut mengawasi lahan 
orang lain tanpa mengabaikan dampak negatif aktivitasnya yang mungkin mengenai orang lain. McKean 
(1995) melihat bahwa sejalan dengan peningkatan populasi di pedesaan, pengelolaan hutan secara 
komunal justru akan layak menjadi pilihan, terutama di daerah-daerah yang ‘nilai-nilai budayanya mampu 
mendukung kerjasama masyarakat sebagai sarana mengelola konflik’. 



 

 

Tugas yang diemban oleh pejabat kehutanan di daerah (yang nantinya diharapkan hanya akan bertindak 
sebagai fasilitator), adalah mengidentifikasi respon kelembagaan yang relevan dalam konteks sosial, 
budaya, ekologis, dan politis di wilayah lokal. Dalam situasi tertentu—sebagaimana telah dikemukakan 
oleh McKean di muka—pengelolaan secara kolektif bisa menjadi respon yang tepat. Pada akhirnya, 
semua perubahan sistem kelembagaan memerlukan adanya pemberdayaan melalui kerangka kebijakan, 
dan jaminan kepastian terhadap hak akses dalam jangka panjang.  

Pelajaran dari Lapangan 

Pengelolaan hutan dengan mekanisme kelembagaan komunal sebagai bentuk nyata devolusi kehutanan 
dapat dipandu oleh seperangkat pedoman yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pedoman tersebut 
setidaknya harus mendefiniskan empat tahap proses perencanaan: 

1. Tahap investigasi: mencakup pendalaman persoalan bersama penduduk desa, pengumpulan 
data/informasi sumber daya, dan identifikasi seluruh pengguna dan sistem pengelolaan yang 
sudah ada. 

2. Tahap negosiasi: mencakup pencapaian konsensus, pembentukan kelompok pengguna hutan, 
negosiasi menuju kesepakatan mengenai pengelolaan hutan, dan penulisan draft rencana 
operasional (dibantu oleh staf Departemen Kehutanan) 

3. Tahap implementasi: mencakup pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai rencana operasional 
oleh kelompok pengguna hutan, dengan pemantauan, dukungan, dan pemberdayaan kegiatan 
oleh staf lapangan. 

4. Tahap evaluasi: mencakup penilaian dan negosiasi ulang untuk memodifikasi kesepakatan 
pengelolaan.  

 Dalam keempat tahap ini harus terdapat banyak sekali kelonggaran yang memungkinkan 
dilakukannya improvisasi dan penyesuaian implementasi dengan situasi setempat. Kesulitan justru akan 
muncul jika dalam pelaksanaan dituntut adanya kepatuhan mutlak dan kaku pada serangkaian petunjuk 
yang baku, yang belum tentu sesuai dengan tuntutan kondisi setempat. Masalah seperti ini banyak terjadi 
di awal-awal pengembangan proyek-proyek Kehutanan Masyarakat (HKm) di Indonesia. Masalah ini juga 
terjadi di India dengan adanya aturan-aturan yang mekanistik dan baku dalam implementasi JFM (Joint 
Forest Management). Kejadian yang mirip juga terjadi pada tahap awal pengembangan Community 
Forestry di Nepal, akibat pendekatan dengan implementasi yang baku. Akhir-akhir ini, petunjuk teknis 
dan petunjuk pelaksanaan di masing-masing negara tersebut dikembangkan supaya lebih tanggap 
terhadap kondisi setempat. 

Persoalan krusial yang harus diperhatikan dalam pengembangan skema devolusi kehutanan adalah 
mengidentifikasi pengguna hutan yang sesungguhnya. Penyerahan kewenangan manajemen hutan 
kepada lembaga masyarakat harus menjamin bahwa lembaga tersebut menjamin keterwakilan 
masyarakat setempat dengan baik. Kelembagaan desa mungkin sekali akan memainkan peranan yang 
penting dalam mengambil alih tanggung jawab pengelolaan hutan, dengan persyaratan bahwa 
kredibilitas organisasi kehutanan tingkat desa terintegrasi dengan sistem kebijakan politik. Pada masa 
lalu banyak ditemukan kesenjangan komunikasi yang lebar antara lembaga desa dan kelompok-
kelompok masyarakat lainnya di desa, akibat kurangnya akuntabilitas dan transparansi mengenai alokasi 
penggunaan dana proyek-proyek bagi kegiatan-kegiatan pembangunan desa.  

Perangkat desa di masa lalu acapkali gagal merepresentasi kepentingan-kepentingan kelompok 
pengguna hutan secara luas, tetapi pada saat yang sama kelembagaan desa sendiri tidak pernah 
diberdayakan oleh pemerintah. Wewenang atas pengambilan keputusan pengelolaan hutan tetap berada 
di tangan pemerintah pusat, atau dinas-dinas terkait. Para penentu kebijakan sedikit sekali untuk berniat 
mendorong lembaga desa yang dapat menjadi basis kekuatan politik alternatif. Pertanyaannya kemudian, 
apakah pengalaman yang terjadi selama lebih dari 30 tahun itu, akan menghancurkan impian kita untuk 
menciptakan kelembagaan lokal yang lebih demokratis? Jawabannya tentu tidak, meskipun optimisme ini 
harus disertai dengan penilaian yang realistis mengenai waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk 
melakukan perubahan pada mekanisme kelembagaan lokal. Perubahan ini menuntut hilangnya 
perencanaan top-down, menuju hierarki administrasi yang lebih berkarakter horisontal melalui 
pendekatan bottom-up dalam sistem pemerintahan daerah. Perubahan seperti ini adalah suatu tantangan 

 

 

fundamental dalam pengembangan struktur sosio-politis pada semua level kelembagaan pemerintah 
daerah, jika memang desentralisasi akan identik dengan devolusi. 

Devolusi, Pintu Partisipasi? 

Pengelolaan sumber daya hutan sebagai common property menyebabkan perlunya resiko-resiko 
manajemen ditanggung bersama oleh seluruh kelompok pengguna. Dengan demikian partisipasi semua 
pihak adalah suatu keniscayaan, tanpa harus bersifat mekanis dan struktural. Pengembangan 
kelembagaan kehutanan dalam kerangka devolusi diharapkan akan mampu menjamin local 
accountability dan local government responsiveness secara lebih luas. Dalam kerangka devolusi, 
pemerintah daerah diharapkan mampu merangsang munculnya partisipasi dan peran seluruh kelompok 
pengguna hutan, bagi keberlanjutan sumber daya yang satu ini. Dillinger dalam Putra (1999) 
menyarankan tiga hal agar devolusi ini dapat berjalan dengan efektif, dalam meningkatkan kehidupan 
demokrasi yang partisipatif dan kontestatif. Pertama, merumuskan secara lebih jelas fungsi dan tanggung 
jawab seluruh tingkatan pemerintahan, memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal serta 
pengaturan pajak yang melewati fungsi yang dibebankan kepada mereka. Kedua, memperbaharui 
pendapatan daerah, karena pemerintah lokal memerlukan otonomi keuangan dalam melakukan tanggung 
jawabnya. Ketiga, keseimbangan regulasi pusat dan otonomi lokal, agar pengaturan secara nasional 
dapat dipertanggungjawabkan dan mekanisme manajerial pemerintahan lebih mantap. 

Kriteria yang dapat dijadikan ukuran tentang keberhasilan pemerintah daerah merangsang kedua hal itu 
antara lain berkaitan dengan transparansi. Pada dasarnya semua tahap kegiatan dalam pengelolaan 
hutan harus dapat diikuti oleh semua orang, termasuk proses-proses pengambilan keputusan di tingkat 
pemda. Sementara itu akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sebaiknya tersedia untuk 
diakses terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan informasi program-program kehutanan. Faktor 
akuntabilitas (tanggung gugat sosial) mengharuskan dinas-dinas yang terlibat dalam pengelolaan dan 
implementasi manajemen kehutanan secara teratur dan sesuai prosedur menyampaikan 
pertanggungjawaban kepada publik. Pada sisi lain masyarakat sepatutnya dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan kehutanan dengan sukarela, tanpa desakan dan paksaan ata sebaliknya karena tidak diberikan 
pilihan lain. Bagi efektivitas manajemen, ketercakupan (comprehensiveness) harus diusahakan dengan 
konsultasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menelaah masalah dan kesempatan yang ada sejak 
awal, sebelum akhirnya disepakati suatu sistem pengelolaan hutan tertentu. Masyarakat yang telah 
berpartisipasi dengan demikian tidak merasa berjarak dan terasing dari kegiatan pembangunan 
kehutanan, proses implementasi sistem manajemennya, serta untuk menikmati hasil-hasilnya. 

Kesimpulan 

• Tujuan utama dari perluasan desentralisasi kehutanan dilihat dari perspektif state-society 
relationship, adalah membuka akses yang lebih besar kepada civil society untuk berpartisipasi 
dan berkompetisi baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan setiap 
inisiatif pengelolaan sumber daya hutan. 

• Perluasan otonomi kemungkinan besar akan membuka peluang semakin terkonsentrasinya 
kekuasaan di tangan local state actors, yakni para birokrat dan politisi di daerah. Oleh karena itu, 
desentralisasi kehutanan harus dilanjutkan ke arah terciptanya devolusi, suatu kondisi optimum 
dari desentralisasi—ketika kewenangan untuk mengelola sumber daya hutan diberikan kepada 
lembaga-lembaga masyarakat yang otonom, lembaga yang mampu menjamin keterwakilan dan 
merespon kebutuhan masyarakat.  

• Dalam skema desentralisasi kehutanan, sangat penting untuk memahami perilaku elit lokal, 
karena implementasi pengelolaan nantinya jangan sampai lebih banyak diwarnai oleh tawar-
menawar dan koalisi antara elit-elit lokal, dan aktor-aktor tertentu dalam masyarakat. 
Kebijaksanaan kehutanan bagaimanapun harus dicegah agar tidak lagi dipengaruhi oleh 
pemerintah pusat, tetapi pada tingkat implementasinya harus dicegah juga agar tidak banyak 
ditentukan oleh persepsi elit daerah, tujuan yang mereka rumuskan, dan cara-cara terbaik ‘versi 
mereka’ untuk meraih tujuan-tujuan tersebut. 
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ARTIKEL 

HUKUM DAN PERKEMBANGAN PERTANIAN DI JAWA 

(Sebuah Pembicaraan Tentang Introduksi Hukum di Jawa Pada Abad 19 Untuk Mengatur 
Tata Ekonomi Pertanian Yang Tengah Dipermodern) 

Oleh: Soetandyo Wignjosoebroto• 

I.  Sebuah perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum dalam 
masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu tak lain hanyalah refleksi 
normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain 
orang masih banyak juga yang suka menteorikan bahwa hukum itu sesungguhnya adalah suatu variabel 
bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik akan mampu mengubah 
tatanan struktural dalam masyarakat.  

Pandangan yang disebutkan pertama adalah pandangan yang melihat hukum sebagai ekspresi kolektif 
suatu masyarakat, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan melahirkan konsep 
hukum sebagai bagian dari elemen kultur ideal. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang melihat 
hukum benar-benar sebagai instrumen, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan 
banyak menghasilkan persepsi bahwa hukum adalah bagian dari teknologi yang lugas; atau meminjam 
kata-kata Rouscoe Poend, hukum itu adalah "tool of social engineering". 

Perbedaan pandangan mengenai fungsi hukum sebagaimana diutarakan ini sesungguhnya tidaklah 
hanya akan bermakna di dunia akademik. Konsekuensinya di dunia praktek dalam hal pembuatan dan 
pendayagunaan hukum amat besar. Mereka yang berpendapat bahwa hukum haruslah dengan setia 
memantulkan nilai-nilai yang dianut dalam masyarkat (baik nilai-nilai yang dikukuhi secara verbal dalam 
bentuk ucapan-ucapan, maupun nilai-nilai yang termanifestasikan secara konkrit dalam wujud perilaku-
perilaku terpola) tentulah condong untuk bersikap reaktif terhadap perubahan.  

Mereka akan menanti dengan penuh kesabaran perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dalam 
masyarakat, menyimaknya apabila telah terjadi, untuk kemudian mempertanyakan apakah hukum positif 
yang ada sudah waktunya diperbaharui atau disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan yang telah 
ada.  

Sementara itu, meraka yang berpendapat bahwa hukum adalah sarana yang efektif untuk merekayasa 
masyarakat tentunya lebih condong untuk bersikap antisipatif pada perubahan-perubahan yang selalu 
terjadi. Mereka tanpa ayal akan bergerak merancang perubahan masa depan, dan akan menggunakan 
hukum sebagai model gambaran hubungan-hubungan antar subjek di masa depan yang harus 
direalisasikan dengan tindakan-tindakan yang bersanksi. Maka di tangan mereka hukum akan berfungsi 
sebagai sarana untuk mendinamisasi perubahan, dan tidak (sekedar) sebagai sarana untuk mengontrol 
status-quo yang serba statik di dalam struktur. 

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, para sarjana hukum adat umumnya berpihak pada 
pemikiran bahwa hukum itu utamanya adalah pantulan adat dan moral susila masyarakat. Umumnya 
mereka biasa merujuk ucapan von Savigny yang menyatakan bahwa sesungguhnya hukum itu tidak 
pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja; hukum itu sesungguhnya 
selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah 
suatu bangsa.  

Pandangan dan pendirian seperti ini pada waktu yang lalu banyak memberikan inspirasi kepada para 
yuris nasionalis untuk membela hukum adat—dan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai hukum 
asli yang substansinya berakar dalam relung-relung budaya rakyat—dari desakan penguasa-penguasa 
kolonial yang sekalipun bermaksud juga memajukan kehidupan anak negeri di Hindia Belanda, namun 



 

 

juga adalah menjadi pihak yang selalu menggunakan model-model kehidupan yang sarat dengan kaidah-
kaidah hukum barat sebagai rujukannya yang utama. 

Dewasa ini, dalam perbincangan politik pasca proklamasi di Indonesia, pandangan dan pendirian yang 
hendak condong mengukuhi fungsi hukum sebagai manifestasi kesadaran normatif rakyat, dan tidak 
sebagai manifestasi kekuasaan yang berkecenderungan hendak selalu mendikte, tampaknya mulai 
kehilangan pengikut.  

Di tengah-tengah kancah pembangunan Republik yang penuh antusiasme dari Pelita ke Pelita, jumlah 
eksponen pendukungng ide "law as a tool of social engineering" itulah yang justru kian bertambah. 
Perkembangan yang disebut Geertz sebagai perkembangan "from old society to new state" (Geertz, 
1965) memang telah menyuburkan tekad-tekad untuk menggerakkan segala bentuk kemandeg-an dan 
untuk mengubah segala bentuk kebekuan, baik lewat cara-cara revolusioner yang ekstra legal maupun 
lewat cara-cara yang bijak untuk menggunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial.  

Di sini, para praktisi banyak berminat untuk memikirkan strategi-strategi perubahan yang paling layak 
untuk ditempuh dan untuk merekayasa ius constituendum apa yang sebaiknya segera dirancangkan dan 
diundangkan sebagai langkah implementasinya. Sedangkan para teoritisnya banyak berminat untuk 
mendalami studi-studi tentang keefektifan hukum guna menemukan determinan-determinan (paling) 
penting yang perlu diketahui untuk mengfungsionalkan hukum sebagai sarana pembangunan. 

Mengecilnya suara-suara yang menyatakan bahwa hukum harus lebih dikonsepkan sebagai ekspresi 
kultur bangsa dari pada sebagai instrumen kekuasaan pengontrol struktur, dapatlah dijelaskan antara lain 
juga karena telah menurunnya nilai hukum adat sebagai hukum perjoangan.  

Tiadanya lagi kekuasaan kolonial, juga, tiadanya lagi prefensi eksesif pada hukum Barat sebagai hukum 
yang harus diutamakan dan diunggulkan, telah menghilangkan cause celebre yang semula menjadi 
rasion kekuatan paham yang mendalilkan bahwa hukum adalah refleksi nilai-nilai moral rakyat. 
Sementara itu, sekalipun para yuris nasionalis masih banyak yang mau mengakui bahwa hukum adat itu 
adalah sumber moral substansi hukum nasional yang tengah dikembangkan, akan tetapi secara diam-
diam mereka itu pada umumnya meragukan kemampuan hukum adat yang tak tertulis ini sebagai sarana 
untuk merekayasa perubahan-perubahan dalam masyarakat (BPHN, 1975). 

Walaupun para eksponen yang menyokong gagasan "law as a tool of social engineering" kini tercatat 
cukup mendominasi percaturan dan posisi kunci pembinaan hukum nasional, itu tidaklah berarti bahwa 
gagasan dan langkah-langkah operasional mereka dapat berkembang dan berjalan dengan tanpa kritik.  

Kritik-kritik yang terlontar berdasarkan alasan ideologi dan atau paradigma moral yang sifatnya mutlak 
dan memihak—dalam kerangka penetapan kebijakan politik—memang sudah tak sekuat dulu lagi. Akan 
tetapi polemik dan diskusi tentang kedudukan dan fungsi hukum dalam tata kehidupan masyarakat yang 
makro ini bukannya telah tiada.  

Pembicaraan dan perbincangan tetap saja ramai untuk mempersoalkan apakah hukum dalam 
kenyataanya in concreto memang akan dapat merekayasa masyarakat dengan efektif manakala ia hanya 
terbit sebagai manifestasi—meminjam adagium kaum positivitis—"the command of the sovereign", dan 
tidak pernah mempertimbangkan dua soal berikut ini: Pertama, apakah sesungguhnya nilai-nilai moral 
dan kaidah-kaidah sosial yang dianut rakyat dalam kehidupan sehari-harinya; Kedua, sejauh manakah 
rakyat awam itu bersedia berbagi kesetiaan dan ketaatan, tidak hanya kepada nilai-nilai dan kaidah-
kaidahnya sendiri yang informal tetapi juga kepada "the command of the sovereign" yang bergaya formal 
itu.  

Para pengritik ide "law as a tool of social engineering" umumnya menambahkan bahwa para pembina 
hukum nasional pada akhirnya juga masih terus menemukan cara-cara yang cukup untuk 
mensosialisasikan produk-produk hukumnya, orang masih harus mempertanyakan, adakah cara yang 
dapat dianjurkan untuk mengubah referensi normatif rakyat, dari kecondongannya pada nilai-nilai dan 

 

 

kaidah-kaidah setempat yang parokial dan berwawasan ke masa lampau ke nilai-nilai dan kaidah-kaidah 
baru yang nasional dan berwawasan ke masa depan. 

Pembicaraan berikut ini adalah pembicaraan yang hendak merujuk ke peristiwa sejarah yang 
berlangsung lebih dari seabad yang lampau. Namun demikian, permasalahan yang terkandung di 
dalamnya adalah parmasalahan yang tetap bernilai kontemporer, yaitu sejauh mana hukum itu mampu 
memenuhi fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial.  

Dalam garis besarnya, pembicaraan akan mengetengahkan ihwal dan liku-liku introduksi hukum 
perundang-undangan Eropa --yang telah dirancangkan dan disusun secara sistematis-- ke masyarakat 
kolonial di Pulau Jawa, suatu pulau subur yang pada waktu itu tengah dipersiapkan menjadi lahan 
pertanian perkebunan yang modern dan komersial.  

Karena setiap usaha industri tidak hanya memerlukan faktor-faktor produksi yang an-organik sifatnya 
(seperti tanah dan modal), akan tetapi juga sumber daya manusia yang mampu berperilaku secara kreatif 
dan adaptif ke situasi-situasi baru, para penguasa kolonial mencoba mengintroduksikan seperangkat 
produk perundang-undangan baru ke masyarakat kolonial di Pulau Jawa itu, yang juga meliputi golongan 
penduduk pribumi dan golongan penduduk timur asing.  

Tujuannya sudah pasti dan jelas yaitu agar mereka yang akan terlibat dan dilibatkan dalam usaha-usaha 
industri pertanian yang komersial itu dapat mengetahui pola-pola baru yang diharapkan, dan kemudian 
daripada itu dapat mengadopsinya untuk keperluan adaptasinya ke situasi-situasi mendatang yang akan 
berubah. 

Sekalipun adagiaum "law is a tool of social engineering" baru tercipta setengah abad kemudian, namun 
kebijakan penguasa kolonial itu tampak jelas kalau diilhami asas pemahaman mengenai fungsi hukum 
sebagai sarana kontrol dan rekayasa itu.  

Dengan menerapkan hukum perundang-undangan Eropa ke seluruh anak negeri di daerah jajahan, 
pemerintah kolonial berharap akan mlembagakan ulang hubungan-hubungan produksi--khususnya 
menyangkut soal hak pendayagunan tanah dan tenaga kerja--yang diharapkan akan dapat segera 
memacu pertumbuhan ekonomi dan industri pertanian niaga di pulau ini. Apa yang hendak dibicarakan 
dan ditelaah kali ini--sebagaimana telah dikemukakan--adalah peristiwa sejarah yang telah terjadi seabad 
yang lalu (atau bahkan lebih).  

Dikaitkan dengan fungsi hukum yang tetap saja klasik itu, sesungguhnya data dan informasi dari sejarah 
merupakan bahan-bahan kajian bernilai untuk dinterpretasi, dan seterusnya untuk memperoleh 
kesimpulan, dalam hal ini, tentang besar-kecilnya peranan hukum--dan penilaian serta kepercayaan 
orang tentang peranan itu--dalam proses perubahan serta perekayasaan sosial.  

Jarak yang cukup jauh dari situasi-situasi kinipun akan dapat memungkinkan dilakukannya analisis-
analisis obyektif dan sehat, sine ira et studio, dan jarang akan menyinggung perasaan dan harga diri para 
pembuat kebijakan dan keputusan dari masa kini. 

II.  Keadaaan tata hukum di Pulau Jawa pada awal abad 19 menggambarkan keragaman yang amat 
nyata. Perkembangannya pada saat itu, bermula dari saat masuknya VOC pada abad 17 ke Kepulauan 
Nusantara, dapat diikuti secara rinci dalam karya Ball (1982).  

Pada asasnya, Pemerintah Hindia Belanda membiarkan orang-orang pribumi untuk tetap tunduk kepada 
kepala-kepala masyarakatnya sendiri, sedangkan hukum Eropa diberlakukan hanya untuk orang-orang 
Belanda dan orang-orang Eropa lainnya, dan sampai batas waktu tertentu juga untuk orang-orang 
pribumi yang sudah lepas dari kekuasaan kepala-kepala mereka (la Bree, 1951).  

Pada umumnya hukum Eropa itu sebelum tahun 1846 terdiri dari peraturan-peraturan yang dibuat dan 
diundangkan secara lepas-lepas oleh para penguasa kolonial sejak jaman kekuasaan VOC --melewati 



 

 

jaman kekuasaan Rafless-- sampai ke jaman kekuasaan gubernur-gubernur jenderal semasa 
pelaksanaan kulturstelsel, dicetak dalam bentuk plakat-plakat (selebaran-selebaran yang ditempel di 
tempat-tempat umum). Pada asasnya menganut asas konkordansi, dan secara sistematis pernah juga 
dihimpun dalam bentuk kitab-kitab (van der Chijs, 1885). 

Proses ekstensifikasi dan intensifikasi kekuasaan kolonial di Pulau Jawa pada paruh pertama abad 19, 
khususnya sesudah Perang Diponegoro dan sepanjang masa dilaksanakannya usaha kulturstelsel, 
rupanya tidak banyak mengubah kebijakan dasar mengenai dualisme di bidang hukum ini. Sekalipun di 
daerah-daerah yang telah terlepas dari kekuasaan raja-raja Jawa --dan karenanya di bawah kekuasaan 
langsung pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia-- diselenggarakan badan-badan peradilan 
yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial, namun substansi hukum yang nyatanya dipakai dan 
diterapkan adalah tetap hukum asli pribumi.  

Badan-badan peradilan itu pun umumnya merupakan kelanjutan, dengan modifikasi dan penyempurnaan 
prosedur seperlunya, dari badan-badan peradilan yang telah ada sebelumnya dari kekuasaan raja-raja. 
Misalnya, peradilan pradoto untuk mengadili perkara berdasarkan hukum raja, peradilan surambi untuk 
mengadili perkara berdasarkan hukum agama, dan peradilan padu untuk mengadili perkara berdasarkan 
hukum kebiasaan rakyat (Kern, 1927).  

Pada peradilan itu ditambahkan seorang atau dua orang punggawa Eropa sebagai ketua majelis atau 
pengawas atau juga sebagai panitera. Dalam praktek, punggawa-punggawa yang didudukkan itu tidak 
banyak turut campur dalam soal penemuan dan pemilihan kaidah hukum yang akan dirujuk sebagai 
dasar keputusan suatu perkara; punggawa ini hanya akan melakukan intervensi manakala hukuman 
yang dijatuhkan para kepala pribumi (bupati atau wedana) yang tengah bertindak sebagai hakim itu 
dinilai terlalu berlebihan atau kejam menurut ukuran-ukuran kemanusiaan yang dianut oleh orang-orang 
Eropa.  

Dualisme di bidang hukum dan peradilan yang dianut pemerintah Hindia Belanda ini sesungguhnya 
merupakan asas kebijakan yang telah berumur cukup tua, dan berawal sejak saat pertama VOC 
membuat gudang-gudang dan bentengnya di Ambon dan Batavia. Karena sejak awal mula orang-orang 
VOC itu pada asasnya tidak pernah hendak berminat untuk mendirikan dan mengembangkan kekuasaan 
politik --kecuali kalau merasa perlu atau terpaksa untuk menjamin diperolehnya suplai hasil tanaman-
tanaman niaga dalam jumlah yang cukup--, maka kesediaan dan usaha mereka untuk mengintegrasikan 
penduduk pribumi yang bermukim di luar kota perbentengan agar tunduk di bawah satu kekuasaan 
pemerinahan dan peradilan pun tak pernah ada (Blusse, 1985).  

Kebijakan dualisme yang pragmatik ini ternyata bertahan lama, dari dasawarsa ke dasawarsa, dan baru 
dipertanyakan ketika paham liberalisme yang diilhami revolusi Perancis mulai diinjeksikan ke tubuh 
pemerintahan kolonial di Nusantara pada pertengahan abad 19. 

Perkembangan ide liberalisme di Eropa secara berangsur telah mengubah konstelasi politik di negeri 
Belanda, dan pemerintah Belanda pun mulai menjadi sasaran kritik para politisi liberal sehubungan 
dengan praktek-praktek pemerintahannya yang otokratik dan berada di luar kontrol wakil-wakil rakyat di 
parlemen (Tweede Kamer).  

Dalam kaitannya dengan ihwal perkembangan hukum, yang penting untuk dicatat disini adalah adanya 
prakarsa untuk mengintroduksikan hukum yang berstatus undang-undang (wet) ke dalam kehidupan 
publik maupun privat di daerah jajahan, yang dengan demikian dapat agak sedikit membatasi kekuasaan 
eksekutif atas daerah jajahan itu. Dengan cara ini pengendalian-pengendalian sosial bersandarkan 
hukum tidaklah lagi akan dapat dipandang adekuat (:cukup memadai) kalau hanya dilakukan 
berdasarkan keputusan-keputusan raja (koninklijk besluit) atas perintah-perintah wali negeri (ordonantie) 
saja, melainkan --dalam hal-hal yang prinsip-- harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang 
memerlukan persetujuan parlemen itu. 

Perkembangan lebih lanjut yang amat menarik untuk dicatat dan boleh dibilang bernilai sebagai tonggak 
penting dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia adalah menguatkan ide bahwa hukum positif 

 

 

Eropa --yang telah diberi bentuk undang-undang, dikodifikasikan, dan diundangkan secara resmi--
seharusnya dinyatakan juga berlaku untuk orang-orang pribumi, sehingga orang-orang pribumi "dapat 
dibebaskan dari keterbelakangan dan pemerasan-pemerasan yang dimungkinkan oleh situasi sosial dan 
(hukum) adat yang ditolerir oleh Pemerintah Hindia Belanda dan atau yang malah disalahgunakan 
olehnya untuk mengeksploitasi kekayaan bumi Jawa, seperti, misalnya, yang dilakukan melalui 
"kulturstelsel".  

Kaum liberalis ini percaya bahwa manakala hukum Eropa dinyatakan juga berlaku bagi orang-orang 
pribumi, maka--demikian menurut teorinya--orang-orang pribumi akan dapat menikmati hak-hak eksplisit 
orang-orang Eropa dan karena itu juga akan memperoleh perlindungan-perlindungan yang serba pasti 
menurut hukum Eropa.  

Gerakan politik kaum liberalis ke arah kebijakan penataan tata hukum kolonial yang lebih terpikirkan 
dapat dipromosikan dengan penuh kesadaran ini pada waktu itu dikenal dengan sebutan bewuste 
rechtspolitiek. Para eksponennya bermaksud memperjuangkan terealisasinya satu kesatuan hukum 
untuk seluruh penduduk negeri jajahan, tanpa terkecuali, dengan --tentu saja-- mengunggulkan dan 
mendahulukan hukum Eropa sebagai hukum negara.  

Bewuste rechtpolitiek untuk memberlakukan kitab-kitab hukum perdata dan hukum dagang--yang telah 
selesai dipersiapkan oleh Panitia Kemper pada tahun 1830 di negeri Belanda untuk menggantikan Code 
Civil dan Code Commerce-nya Napoleon--tidak hanya untuk orang-orang eropa akan tetapi juga untuk 
orang-orang pribumi berdasarkan atas kesatuan hukum (eenheidsbeginsel) sebenarnya sudah bermula 
pada awal tahun 1830-an.(1)•  

Hal itu tersirat dalam rencana Hageman, Ketua Hogerechtshof (Mahkamah agung) Hindia Belanda pada 
masa jabatan 1830-1835, yang ditugasi pemerintah Belanda untuk mempelajari kemungkinan 
memberlakukan kitab-kitab hukum negeri Belanda untuk kepentingan penduduk Hindia Belanda (Supomo 
& Djoko sutono, 1954).  

Kelanjutan bewuste rechtspolitiek untuk mengembangkan hukum positif Hindia Belanda atas dasar 
eenheidsbeginsel memang agak tak menentu, sekalipun tak berarti telah surut, ketika Hageman tak 
dapat lagi melanjutkan kegiatannya, dan ketika kegiatannya dilanjutkan oleh Scholten van Oud Harlem di 
bawah kritik-kritik keras van der Vinne. 

Van der Vinne, seorang anggota Raad van State yang amat berpengaruh, berpendapat bahwa hukum 
perundang-undangan Belanda tidak akan sekali-kali layak untuk diberlakukan bagi "jutaan manusia non-
kristiani yang amat mengukuhi hukum dan kebiasaannya sendiri" dan bahwa tindakan menerapkan 
hukum perundang-undangan Belanda ke penduduk pribumi "akan merupakan pemerkosaan terhadap 
hukum, kebiasan, dan tata susila penduduk non Eropa itu" (van Kan, 1927: 39). Maka, karena 
perlawanan van der Vinne yang terlalu kuat, akhirnya di Hindia Belanda Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang sudah selesai diundangkan di negeri Belanda 
pada tahun 1838) hanyalah diberlakukan untuk penduduk golongan Eropa saja (berdasarkan Koninklijk 
Besluit 16 Mei 1846, Stb. 1847 no. 22). 

Sekalipun perlawanan van der Vinne --terhadap gagasan untuk mengitroduksikan hukum Eropa ke 
lingkungan kehidupan orang-orang pribumi atas dasar asas kesatuan hukum-- tampaknya bermotifkan 
kebenaran ajaran dualisme hukum yang konservatif, namun sebenarnya keberatan pemerintah yang 
paling utama adalah keberatan yang bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang lebih pragmatik, 
pemerintah Hindia Belanda tidak atau belumlah sanggup menyelenggarakan tata peradilan profesional 
secara besar-besaran untuk seluruh penduduk negeri tanpa kecuali, yang tentu saja juga untuk massa 
pribumi.  

Van der Vinne sendiri ternyata juga tidak menaruh keberatan untuk menyetujui penerapan hukum 
perundang-undangan Belanda kepada golongan penduduk pribumi, asal saja hal itu dikerjakan secara 
parsial dan berangsur (van Kan, 1927: 37). Akhirnya kompromi untuk menemukan jalan tengah itulah 
yang ditempuh. Kompromi itu tersurat dan tersirat dalam pasal 75 Regeringsreglement tahun 1854 yang 



 

 

terkenal itu. Menurut pasal 75 RR 1854 ini, sekalipun pada asasnya untuk orang-orang pribumi oleh 
hakim harus diberlakukan "hukum agama, pranata-pranata, dan kebiasaan-kebiasaan orang pribumi", 
kemungkinan akan selalu tetap terbuka (1) bagi orang-orang pribumi itu secara sukarela menundukkan 
diri kepada hukum perdata dan hukum dagang yang telah ditetapkan kepada orang Eropa, dan (2) bagi 
Gubernur Jenderal Hindia Belanda, manakala dia memandang perlu, untuk menyatakan berlakunya 
hukum Eropa -- dalam perkara-perkara perdata, dagang dan juga pidana-- juga untuk orang-orang 
pribumi (atau sebagian daripadanya), dengan atau tanpa perubahan.  

Nyata bahwa kebijakan yang terkandung dalam pasal 75 RR 1854 itu adalah kebijakan untuk tetap 
melaksanakan unifikasi hukum berdasarkan asas yang disebut eenheidsbeginsel, sekalipun toh --
berhubung realitas yang telah dipertimbangkan secara pragmatik-- harus dikerjakan secara berangsur 
saja. 

III.  Dengan diundangkannya Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) yang menitahkan berlakunya 
sejumlah hukum kodifikasi Belanda untuk kepentingan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada tahun 
1846, dan kemudian diundangkannya RR pada tahun 1854 yang menciptakan lembaga vrijwillige 
onderwerping dan melahirkan kewenangan Gubernur Jenderal untuk secara sepihak menggantikan 
berlakunya hukum adat dengan hukum Eropa, maka mulai berputarlah jantera introduksi hukum Eropa ke 
lingkungan kehidupan sosial ekonomi orang-orang pribumi, dan sebenarnya juga ke lingkungan 
kehidupan orang-orang Timur asing. 

Sebagaimana telah dikemukakan, ide introduksi ini semula berasal dari bewuste rechtspolitiek yang 
berkembang dikalangan para politisi liberal yang beroposisi terhadap kebijakan kolonial pemerintah 
Belanda, khususnya terhadap cara pemerintah mengeksploitasi kekayaan bumi Jawa, yang di dalam 
praktek kerap kali kurang manusiawi, serta acapkali menutup diri dari pengawasan rakyat di negeri 
Belanda.  

Oposisi ini memang bertolak dari suatu keyakinan ideologi yang etis dan humanistis, namun sebenarnya 
dibalik semua itu, sesungguhnya terlihat nuansa-nuansa yang sifatnya praktis-pragmatik jugalah adanya. 
Mengantisipasi segera dihentikannya cara kulturstelsel untuk memaksimalkan produktivitas Pulau Jawa, 
kaum liberalis yang berpikiran pragmatis sudah secara dini memperkirakan bahwa usaha-usaha swasta 
bebas akan diundang masuk dan menggantikan perananan kulturstelsel dalam usaha industri tanaman 
komersial. Investor-investor swasta ini tentulah akan memerlukan tanah-tanah dan tenaga-tenaga kerja 
untuk melengkapi peranan modalnya dalam aktivitas-aktivitas produksi.  

Berbeda dari usaha pertanian negara menurut model kulturstelsel, yang dapat memanfaatkan kekuasaan 
kenegaraan --berdasarkan atas hukum administrasi/publik-- untuk memperoleh tanah dan tenaga dari 
daerah-daerah pedesaan, wiraswastawan-wiraswastawan partikelir tentunya hanya akan dapat 
memperoleh tanah dan tenaga produktif dari pasar bebas lewat kontrak-kontrak privat semata, dan 
kemudahan ini hanyalah akan dapat dijamin manakala tanah-tanah pertanian dan tenaga-tenaga kerja 
telah dapat dilepaskan dari yurisdiksi hukum adat dan hukum feodal, dan distribusi serta pola 
pendayagunaannya telah dapat diatur menurut hukum Eropa.  

 Tak lama setelah diundangkannya RR 1854, para politisi liberal yang berpikiran praktis-pragmatik 
--ditokohi oleh Fransen de Putte yang pernah menjadi pengusaha industri gula di Jawa Timur di sekitar 
tahun 1850-- segera saja bergerak ke depan untuk menekan pemerintah agar segera menghentikan 
usaha-usaha perkebunan negara, dan akan gantinya membukakan pintu selebar mungkin untuk usaha-
usaha swasta.  

 Dalam suasana perubahan politik yang tengah mengantisipasi perubahan kebijakan ekonomi 
seperti inilah pengembangan infrastruktur hukum yang diharapkan akan dapat menjamin kepastian usaha 
lalu menjadi sangat terasa diperlukan; di parlemen para politisi mulai memperdebatkan alternatif-alternatif 
yang perlu dipilih dalam kerangka penetapan kebijakan lanjutan dan pembuatan undang-undang baru.  

 Seperti yang telah dapat diduga, tokoh-tokoh liberalis pragmatik seperti van der Putte--yang pada 
tahun 1863-1866 berhasil menduduki jabatan Menteri Koloni, dan malah menjadi Perdana Menteri 

 

 

sesudah itu--tanpa ayal terus berusaha untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang dapat 
memudahkan perkembangan usaha industri pertanian niaga di tanah jajahan. Asas yang disebut 
eenheidsbeginsel dalam kebijakan hukum tetap dikukuhi oleh para pendukungng ide liberal-pragmatik ini 
untuk merintiskan jalan masuk bagi usaha pertanian swasta yang menjanjikan kemakmuran bagi seluruh 
anak negeri lewat usaha-usaha swasta bebas menurut asas-asas ajaran liberalisme. 

 Di bawah kekuasaan pemerintahan liberal hingga tahun 1866, sejumlah perundang-undangan 
segera dibuat --sebagai produk baru ataupun sebagai upaya merevisi produk-produk lama-- guna 
merintiskan jalan kemudahan bagi usaha-usaha perkebunan swasta bebas, yang diharapkan akan 
segera dapat mengambil alih usaha-usaha niaga negara yang selama itu masih saja terselenggara dalam 
kerangka kulturstelsel. Namun, lebih jauh dari itu, liberalis yang pragmatik seperti van de Putte itu 
sebenarnya juga menghendaki agar produk perundang-undangan yang baru itu juga memungkinkan 
orang-orang pribumi didorong untul memasuki yurisdiksi hukum Eropa itu, bagaimanapun juga, 
keterlibatan dan keharusan yang tidak dapat dihindarkan untuk melibatkan orang-orang pribumi 
(khususnya dalam soal tanah dan tenaga) ke dalam kegiatan-kegiatan industri dan perniagaan Eropa 
tidaklah akan mudah diurusi manakala kesamaan rujukan hukum antara kedua golongan rakyat itu tidak 
berhasil diwujudkan terlebih dahulu.  

 Tercatat bahwa pada tahun-tahun 1863-1866 --semasa menduduki sebagai Menteri Tanah 
Jajahan-- van de Putte banyak mencoba mendesakkan ke depan ide-ide dasarnya tentang unifikasi 
hukum, khususnya di bidang tanah dan perjanjian, yang sama sekali tidak dapat diabaikan dalam 
percaturan politik hukum pada tahun-tahun berikutnya (Supomo & Djokosutono, 1954: 104). 

 Sudah sejak tahun 1862 (semasa masih menjadi anggota parlemen), van de Putte telah 
berusaha keras untuk menyusun dan mengintroduksikan rancangan undang-undang guna mengatur tata 
guna tanah-tanah pertanian dengan maksud hendak meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan 
perusahaan-perusahaan perkebunan. Masalah pokok yang akan diatasi dengan cultuurwet (Undang-
Undang tentang Usaha Pertanian) yang tengah ia rancang ialah: bagaimana usaha-usaha swasta itu 
dapat meperolah tanah untuk menjalankan perusahaannya.  

 Dalam rancangan ini diusulkan agar (a) kepada orang-orang pribumi diberikan hak eigendom --
berdasarkan hukum perdata Eropa-- untuk tanah-tanah yang selama ini mereka duduki dan kuasai 
secara individual dan turun-temurun, (b) kepada orang-orang pribumi juga akan diberikan berdasarkan 
kemungkinan berdasarkan hukum perundang-undangan untuk menyewakan tanah-tanah mereka itu 
kepada siapapun, juga kepada orang-orang yang bukan pribumi, (c) tanah-tanah yang dikuasai negara 
akan dapat diberikan kepada mereka yang akan mengusahakannya dengan hak erfpacht (sewa tanah 
jangka panjang, dengan hak yang karenanya dapat diwariskan). 

 Pada saat yang hampir bersamaan, prakarsa van de Putte juga telah menggerakkan langkah-
langkah yang komplementer untuk merealisasi kebijakan untuk meninjau ulang isi peraturan yang 
termuat dalam Ind. Stb. Tahun 1819 no. 10 jo. Tahun 1838 no. 50 tentang ihwal persyaratan kontrak 
yang dibuat antara orang-orang pribumi dengan orang-orang dari golongan rakyat yang lain. Peraturan 
yang termuat dalam Ind. Stb. 1819 no. 10 ini adalah peraturan yang memuat perintah agar kontrak-
kontrak macam apapun juga yang dibuat antara orang-orang pribumi dan orang-orang bukan pribumi, 
agar dapat dianggap sah, harus didaftarkan dahulu ke kantor residen setempat, sedangkan peraturan 
yang termuat dalam Ind. Stb. 1838 no. 50 memuat ketentuan bahwa perjanjian dapat saja dilakukan oleh 
tetua atau orang terkemuka di desa atas nama suatu kolektiva penduduk. Jadi tidak perlu dilakukan 
secara individual. 

 Dilihat dari kacamata para penganut liberalisme seperti van de Putte itu, ketentuan-ketentuan 
tersebut dalam peraturan-peraturan tahun 1819 dan 1838 itu jelas merupakan halangan serius bagi 
terealisasinya ide tanah bebas dan kerja bebas. Berdasarkan ketentuan peraturan tahun1838, kepala-
kepala desa kini dapat membuat kontrak-kontrak usaha dengan orang-orang non-pribumi --yang pada 
waktu itu umumnya bekerja sebagai pemborong proyek-proyek usaha pertanian pemerintah dalam 
kerangka kebijakan kulturstelsel--, kontrak-kontrak mana akan mengikat warga-warga desa yang 
mungkin di luar kehendak pribadi warga-warganya. Van de Putte juga amat risau dengan keharusan 
yang disebutkan dalam peraturan tahun 1819, bahwa kontrak-kontrak yang dibuat oleh orang-orang 



 

 

pribumi dengan pengusaha-pengusaha yang bukan pribumi harus didaftarkan terlebih dahulu ke 
Residen, dan karena itu harus pula dibuat dalam bentuk tertulis, dengan ancaman bahwa kontrak-kontrak 
itu tidak akan mempunyai akibat hukum manakala syarat-syarat itu tak terpenuhi. Maka, upaya van de 
Putte pada tahun 1862-1863 itu adalah upaya-upaya yang dilakukan (1) untuk menghidupkan berlakunya 
ketentuan mengenai keharusan pembuatan perjanjian secara individual, dan (2) untuk meniadakan 
ketentuan yang berasal dari peraturan tahun 1819 bahwa kontrak-kontrak antara orang-orang pribumi 
dengan orang-orang yang bukan pribumi harus didaftarkan ke kantor residen setempat. 

 Upaya untuk mengembalikan berlakunya ketentuan mengenai keharusan ‘individueel contract-
sluiting’ (dalam soal sewa-menyewa tanah dan juga dalam perkara perjanjian kerja) terwujud pada tahun 
1863 dengan keluarnya peraturan yang termuat dalam Ind. Stb. 1863 no. 52.  

 Namun upaya untuk meniadakan wewenang Residen dan aparat kepolisiannya (1) untuk 
mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian usaha, baru berhasil mencapai taraf pembuatan 
rancangan Koninklijk Besluit saja. Rancangan KB ini benar-benar mencerminkan ide kebebasan (i.c. 
kebebasan berkontrak) yang dianut para pendukung paham liberalisme secara universal; rancangan ini 
bermaksud (1) hendak melarang turut campurnya punggawa-punggawa pemerintahan dan polisi dalam 
perkara-perkara kontrak yang bersifat keperdataan itu, dan (2) hendak menerapkan ketentuan-ketentuan 
tentang perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar juga berlaku bagi 
orang-orang pribumi (Encyclopaedie, 1918: 360-366). Di sini van de Putte yakin sekali--mengikuti 
keterangan penasehat hukumnya, Koppeyne van de Capellen-- bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
perundang-undangan Eropa merupakan ketentuan-ketentuan yang sempurna, dan telah diuji sepanjang 
sejarah sejak jaman Romawi (van Vollenhoven, 1918: 67), dan sudah sepantasnya kalau diterapkan di 
Hindia belanda untuk semua golongan penduduk berdasarkan asas lex loci, yaitu bahwasanya hukum 
yang akan berlaku atas tanah tidak mungkin lain daripada hukum orang-orang Eropa (van Vollenhoven, 
1918: 524-525).  

IV.  Tampak dari uraian-uraian di muka ini bahwa fraksi pragmatik dalam kelompok politisi liberal 
berusaha dengan gigih untuk mendesak dilaksanakannya kebijakan hukum di daerah koloni atas dasar 
yang disebut eenheidsbeginsel, menuju unifikasi secara bertahap --terutama di bidang industri dan niaga-
- dengan cara memperluas berlakunya hukum perundang-undangan Eropa ke kalangan golongan rakyat 
yang lain dengan segera. Tujuan untuk menggunakan hukum sebagai sarana untuk merekayasa 
infrastruktur sosial-ekonomi masyarakat terlihat cukup nyata di situ.  

 Akan tetapi sikap ofensif van de Putte yang "kurang sabaran" demikian itu ternyata menemui 
banyak perlawanan, dan menghadapkan van de Putte kepada pilihan untuk berkompromi dan mengambil 
alternatif yang lebih moderat, atau mundur. Idenya untuk meniadakan kemungkinan pembuatan kontrak-
kontrak usaha oleh kepala-kepala atau orang-orang terkemuka di desa atas nama --dan karenanya akan 
juga mengikat-- warga-warga desa memang berhasil dengan diundangkannya Ind. Stb. Tahun 1863 no. 
52, sekalipun ketentuan yang menegakkan prinsip individuele contractbesluiting ini hanya bertahan 
sampai 1903 saja, namun usahanya untuk menggolkan rancangan cultuurwet ternyata mengalami 
kegagalan. Rancangan itu mengalami amandemen yang diajukan oleh Poortman.  

 Van de Putte tidak mau menerima amandemen itu, sedangkan dukungan dari sesama kaum 
liberal kepadanya --khususnya setelah dia berkonflik dengan Thorbecke, tokoh liberal yang lain-- boleh 
dikatakan tidak ada; maka iapun menarik kembali seluruh rancangan cultuurwet dan mengundurkan diri 
dari segala jabatan. Tak ayal, tahun 1866 adalah tahun yang menandai berakhirnya upaya-upaya radikal 
untuk menyatukan orang-orang pribumi secara sepihak ke bawah yurisdiksi hukum Eropa yang dinilai 
lebih superior dan profesional itu, dan di lain pihak ada tanda akan diawalinya (dalam arti bertahap) 
dalam menerapkan hukum perundang-undangan --untuk menggantikan hukum tak tertulis yang kurang 
berkepastian-- di kalangan rakyat pribumi.  

 Diterimanya amandemen Poortman untuk mengubah asas dasar yang terkandung dalam 
rancangan cultuurwet yang diprakarsai oleh van de Putte mempunyai makna yang besar bagi mereka 
yang masih menginginkan agar orang-orang pribumi tetap ditaruh di bawah kekuasaan hukum materiil 
sendiri (Supomo & Djokosutono, 1954: 109). Di belakang Poortman sebenarnya berdiri tokoh liberalis tua, 
sang yuris doktriner, Profeser Thorbecke, yang pada tahun 1866 mengundurkan diri karena berkonflik 

 

 

dengan van de Putte. Thorbecke menyarankan suatu kebijakan agar hukum asli orang-orang pribumi ini 
dijaga agar tetap terpelihara, dan setiap langkah untuk menyisihkan berlakunya hukum ini harus didahului 
olah pengenalannya yang cukup dan persiapan-persiapan yang direncanakan dengan sebaik-baiknya 
(Supomo & Djokosutono, 1954: 109). 

 Apapun juga komentar yang diberikan orang kepada van de Putte, namun sesungguhnya apa 
yang dilakukan oleh perumus-perumus dan pelaksana-pelaksana kebijakan kolonial pada tahun-tahun 
berikutnya tetaplah tidak berubah. Alur strategik kebijakan itu ialah, bagaimanakah cara yang lebih efektif 
untuk memperolah tanah dan tenaga kerja yang diperlukan guna meneruskan upaya agar bumi Hindia 
Belanda, khususnya Pulau Jawa, dapat tetap menjadi daerah agrikultural yang menguntungkan, dan 
saldo plus (batig slot) dalam kas negeri Belanda tetap dapat dijamin (Colebraner, 1926: 50). Ambivalensi 
antar tuntutan yang etis-humanitarian murni -- seperti yang selalu disuarakan oleh van Hoevell-- dan 
yang ekonomik-pragmatik setelah jatuhnya van de Putte diselesaikan oleh kabinet-kabinet dari partai 
konservatif yang berkuasa setelah itu dengan cara menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha 
kapital-kapital Eropa-- yang bagaimanapun tetap di nomorsatukan dan kepentingan suku-suku pribumi 
yang sedapat mungkin dijaga agar tidak terlalu dirugikan, yang kalau hal demikian itu jadi dilakukan, tak 
urung akan menjadi beban pemerintah.  

 Kebijakan dan upaya menjaga keseimbangan seperti ini tercermin dalam perundang-undangan 
tentang pertanahan dan tentang perjanjian kerja yang dibuat pada dasawarsa 1870-an. 

 Perundang-undangan tentang pertanahan memperolah pijakan yang mantap dengan 
diundangkannya apa yang kemudian dikenal dengan sebutan Agrarische Wet pada tahun 1870 (Ind. Stb. 
No. 55). Undang-undang ini pada dasarnya hendak membagi-bagikan tanah negara kepada pengusaha 
perkebunan untuk menghak-inya dengan hak erfpacht dalam jangka waktu selama-lamanya 75 tahun, 
dengan catatan bahwa Gubernur Jenderal harus menjaga bahwa pemberian hak yang demikian itu tidak 
merugikan hak-hak pribumi. Pada tahun itu juga disosialisasikan apa yang kemudian dikenal dengan 
sebutan Agrarisch Besluit (Ind. Stb. No. 118), yang berlaku untuk Jawa dan Madura, untuk menyatakan 
bahwa semua bidang tanah yang atasnya tidak dapat dibuktikan adaya hak milik adalah tanah yang 
berada dalam kekuasaan (domein) negara. Maka dengan adanya domeinverklaring yang demikian itu, 
pemerintah Hindia Belanda merasa telah memiliki dasar hukum untuk dapat melaksanakan apa yang 
diamanatkan oleh Agrarisch Wet 1870 itu, ialah memberikan erfpach (untuk tanah-tanah yang telah 
dinyatakan sebagai domein negara) kepada siapa yang memerlukan dan memohonnya. Lebih sulit 
kiranya upaya lewat perundang-undangan untuk menjamin tersedianya tenaga-tenaga kerja bagi usaha 
perkebunan (Day, 1904: 343-366).  

 Berbeda dari suplai tanah yang dapat diperolah dari apa yang dikuasai secara de facto oleh 
penduduk dan masyarakat pribumi, suplai tenaga kerja tidak akan mungkin dapat diperoleh kecuali 
dengan cara "merebut" dan "menyitanya" dari dalam ulayat masyarakat pribumi itu.  

 Lagi pula, suplai tenaga manusia pada waktu itu --yang dalam hal ini berbeda dengan suplai 
tanah-- berjumlah sangat terbatas. Dalam masyarakat pribumi yang belum mengenal ekonomi pasar 
berdasarkan uang, petani-petani yang pada abad 19 itu belum banyak diributkan oleh masalah 
kekurangan tanah akan condong lebih banyak mencurahkan tenaganya untuk keperluan bercocok tanam 
rumah tangga guna memenuhi keperluan keluarga. Tradisi dan kekuasaan raja-raja yang despotik 
(sewenang-wenang) saja yang dalam sejarah terbukti dapat memaksa para petani itu --lewat lembaga 
pancen atau apa yang disebut herendienst dalam kepustakaan Belanda-- untuk meninggalkan ladangnya 
atau untuk menyisihkan tenaganya guna kerja-kerja di luar rumah tangganya.  

 Ekonomi bebas saja tidak akan cukup mampu mengundang hadirnya tenaga-tenaga kerja, para 
penguasa asing acapkali menyaksikan betapa setiap usaha untuk menaikkan harga tenaga (:upah) tidak 
akan menjamin naiknya jumlah satuan jasa tenaga kerja yang ditawarkan. Menghadapi kenyataan dan 
pengalaman seperti ini, dapat dimengerti mengapa para penguasa kolonial --khususnya pada jaman 
kultuurstelsel-- condong menggunakan hukum sebagai pembenar yuridis formal guna menciptakan 
kewenangan-kewenangan otokratik di tangan punggawa-punggawa negara guna merebut dan 
mengendalikan sistem penyediaan suplai tenaga kerja yang terbatas itu (Furnivall, 1976: 348-357). 



 

 

 Peraturan yang tertuang dalam Ind. Stb. No. 50 (yang sangat ditentang oleh van de Putte 
sebagaimana diuraikan di muka ) merefleksikan dengan jelas kehendak untuk mengontrol secara 
institusional dan efektif suplai tenaga kerja yang terbatas ini. Pengarahan tenaga kerja memang tidak 
akan mungkin dikerjakan tanpa bantuan dan kewenangan para amtenar dan atau kewibawaan kepala-
kepala masyarakat pribumi setempat. Sekalipun sejak tahun 1854 --di bawah pengaruh semangat 
liberalisme-- telah diperintahkan agar residen-residen melakukan kaji ulang terhadap praktek 
herendiensten dan gemeenschapsdiensten, namun pada tahun 1872, yaitu tahun mulai membimbangnya 
kebijakan untuk merealisasi ‘vrije arbeid’ secara penuh, lahirlah sebuah ketentuan yang kontroversial. 
Ketentuan ini adalah ketentuan yang dimasukkan sebagai butir 27 pada pasal 2 Politie Staatsreglement 
voor Inlanders in Nederlandsch Indie (Ind. Stb. Tahun 1872 no. 111), yang menyatakan bahwa yang 
berkedudukan sebagai pekerja apabila dalam jam atau masa kerjanya meninggalkan tugas tanpa seijin 
majikannya, atau pada jam atau masa itu menolak untuk mengerjakan tugas pekerjaannya, kecuali 
alasan demi kepentingan masyarakat, akan dihukum dengan denda karena kejahatannya itu sebanyak 
antara 15 sampai 25 rupiah.  

 Tampak dari dan dalam perkembangan ini bahwa peranan dan kewenangan residen sebagai 
aparat penjamin suplai tenaga kerja --sehingga tahun 870-an-- tidak berkurang melainkan bertambah, 
apalagi sejak dimaklumatkan Ind. Stb. 1819 no.10, residen hanya berwenang mengawasi pembuatan 
kontrak-kontrak demi kepentingan kedua belah pihak, kini ia malah memiliki kewenangan untuk 
memeriksa dan memidana salah satu pihak demi kepentingan pihak yang lain, yang dipandang lebih 
menentukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejah teraan daerah jajahan.  

 Kontroversi ini kian menjadi-jadi ketika pada tahun 1880 diundangkan apa yang disebut Koeli 
Ordonantie, berlaku mula-mula hanya untuk daerah Sumatra Timur saja, yang menetapkan antara lain 
bahwa tenaga kerja harus dikerahkan melalui kontrak-kontrak yang harus didaftarkan pada pejabat 
negara, dan bahwa pekerja kontrakan itu manakala malas atau menyalahi kontrak secara semena-mena 
akan dapat dikenai sanksi pidana. Inilah lembaga dan praktek poenale sanctie yang pada sekitar tahun 
1890 sudah memperoleh kecaman keras, dan pada tahun 1902 diekspose dengan kritik-kritik pedas oleh 
sebuah pamflet yang berjudul Millioenen uit Deli. Nyata di sini bagaimana pemerintah, demi keberhasilan 
perkembangan ekonomi pertanian besar, telah berupaya dengan segala reka dan daya --kalau perlu 
dengan mendayagunakan sanksi-sanksi hukum yang keras dan bersifat memaksa (represif-coersif)-- 
untuk mengontrol suplai tenaga kerja dan untuk menjamin kelangsungan pendayagunaanya (Breman, 
1983; Breman, 1987). 

V.  Kesimpulan-kesimpulan apakah yang dapat kita tarik dari sejarah upaya politik untuk 
mendayagunakan hukum "as a tool of social engeenering" ini? Apakah sejarah politik hukum kolonial 
pada abad 19 di negeri yang kemudian disebut Indonesia itu telah membuktikan bahwa hukum itu 
memang benar-benar dapat digunakan secara sangkil (efisien) untuk mengefektifkan perubahan-
perubahan masyarakat, in casu perubahan-perubahan infrastruktur demi perkembangan industri 
pertanian niaga untuk kepentingan ekspor? 

 Informasi sejarah yang telah kita kaji bersama itu rupanya mengisyaratkan suatu kesimpulan 
bahwa hukum kolonial itu tidak dapat memenuhi fungsinya yang penuh sebagai sarana perekayasa 
sosial. Khususnya dalam permasalahan kontrak, apa yang disebut individuele contractsluiting --yang 
menjadi inti doktrin kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Eropa-- tidak juga mampu direalisasi 
dalam kehidupan masayarakat pribumi yang sebenarnya mulai ditarik ke situasi baru, yaitu situasi 
perkebunan besar yang berorientasi komersial. Dalam hal kontrak-kontrak mengenai soal sewa tanah, 
individuele contractsluiting sebagaimana dimaksud oleh peraturan yang dimuat dalam Ind. Stb. 1863 no. 
52 tidak dapat dilaksanakan karena cara ini tidak pernah dipahami dengan baik dari perspektif sosial 
budaya pribumi. Pada masa itu petani-petani pribumi dari desa-desa di daerah perkebunan malah telah 
melepaskan tanah-tanah yasan mereka untuk dijadikan tanah-tanah desa (pekulan atau gogolan) di 
bawah penglolaan kepala desa mereka (Onghokham, 1984), suatu kemungkinan yang sebaliknya tak 
dapat dipahami dari perspektif sosial budaya Eropa.  

 Rupanya kepercayaan petani-petani pada waktu itu kepada kemampuan kepala desa mereka 
untuk ngayomi dan ngayemi masih tetap kuat, dan mendorong mereka untuk tetap memilih cara 
memasrahkan segala urusan dengan orang luar kepada sang patron pengayom itu. 

 

 

 Dalam hal kontrak-kontrak itu mengenai soal jasa kerja (perjanjian kerja), kenyataan yang diamati 
menghasilkan gambaran yang tidak jauh berbeda. Cara individuele contractsluiting seringkali 
menimbulkan kesulitan pada kedua belah pihak yang berkontrak. Pekerja-pekerja pribumi tiba-tiba saja 
merasa kehilangan pengayoman yang tradisional dari kepala-kepala mereka, yang gampang 
menyebabkan timbulnya perasaan terkucil di sanubari mereka, dengan akibat mudah terjadinya perilaku-
perilaku yang eratik (tak menentu) di kalangan mereka.  

 Asas moral pacta sunt servanda yang secara implisit selalu dianggap melandasi kontrak-kontrak 
yang dibuat menurut model hukum Eropa jelas sekali kalau berada di luar jangkauan pemahaman orang-
orang pribumi, sehingga -- sekalipun peraturan 1863 yang memerintahkan individuele contractsluiting 
telah ditopang oleh peraturan tahun 1872 yang mengancamkan denda dan peraturan 1880, yang 
mengancamkan pidana kepada para pekerja yang melalaikan kontraknya-- kemampuan kreditur pembeli 
jasa tenaga untuk mengontrol pekerja-pekerjanya toh tidak juga pernah sempurna. Akhirnya, hukum toh 
harus mengerti dan mengakui kenyataan ini, dan --berkompromi dengan pola-pola dan realitas siosial 
yang lebih dimengerti oleh orang-orang pribumi-- pemerintah pada tahun 1903 mencabut berlakunya 
peraturan tahun 1872 tentang individuele contractsluiting itu. 

 Dalih lain bisa juga diajukan untuk menjelaskan sebab-sebab kegagalan perekayasaan hukum 
Eropa pada abad 19 itu. Dikatakan bahwa kesulitan-kesulitan yang ditemui para perancang dan 
pengguna hukum perundang-undangan Eropa untuk mengubah pola kehidupan rakyat pribumi (agar 
lebih adaptif dan responsif kepada kepentingan pengembangan industri pertanian komersial ) tidak hanya 
disebabkan oleh kendala-kendala obyektif di lapangan, akan tetapi lebih disebabkan oleh terjadinya 
oposisi-oposisi politik dalam proses-proses penyusunan kebijakan.  

 Cultuurwet misalnya, gagal berfungsi bukan karena menemui kesulitan dalam tahap 
operasionalisasinya di lapangan melainkan karena pagi-pagi sudah dimatikan --sebelum sempat 
dilahirkan-- oleh amandemen Poortman dan mungkin juga oleh manuver politik Thorbecke dan Baron van 
Hoevell, yang sekalipun dalam barisan partai liberal dengan van de Putte sejak lama, menentang paham 
universalisme van de Putte (Furnivall, 1976: 163ff; muhlerin, 1976: 82). 

 Bertolak dari semua itu terdapat satu hal penting yang perlu (harus) disadari sebagai suatu 
persoalan tersendiri atas asumsi dasar mengenai dalil "law is a tool of social enginereeng". Dalam hal ini 
bagaimana penguasa kolonial mewujudkan hukum sekedar sebagai pembenar yuridis formal untuk 
menciptakan kewenangan-kewenangan otokratik yang bertujuan praktis-pragmatik ekonomis sifatnya. 
Dengan kemudian di sisi lain menafikan eksistensi latar belakang sosio-kultur pribumi, yang memang 
pada kenyataannya hidup dan mapan lebih dahulu hanya atas dasar argumentasi eenheidsbegisel guna 
kepraktisan kesatuan hukum (unifikasi). Juga karena arogansi sepihak penguasa dengan mentalitas dan 
sikap superior terhadap hukum mereka (Eropa) dibandingkan nilai-nilai yang hidup di kalangan 
masyarakat pribumi.  

 Hal mana ternyata kasus tersebut juga terjadi (berulang) pada masa setelah kemerdekaan di 
mana hukum negara (state law) memposisikan pada posisi yang hegemonik sehingga mengkooptasi –
kalau tidak mau dikatakan menggusur-- eksistensi hukum lokal (folk law). Sebagaiamana telah 
disinggung di muka, bahwa menurut von Savigny, sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat 
berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan 
terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa. Oleh 
karena itu penyikapan selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya "law is a tool of social engineering" 
harus kita tempatkan bukan pada posisi rule by law, tetapi pada paradigma rule of law. 
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*  Ironisnya, pelaksanaan kulturstelsel juga dimulai pada tahun-tahun ini. Kulturstelsel itu sesungguhnya 
merupakan suatu praktek pemaksaan terhadap para petani pribumi untuk menyerahkan hasil bumi yang 
diperoleh dari tanaman-tanaman niaga yang harus mereka tanam dari lahan-lahan seluas 2% dari tanah 
pertanian yang mereka kuasai, dengan tenaga dan atas biaya mereka sendiri sepenuhnya. Penyerahan 
ini dimengerti sebagai pengganti upeti, caos, pancen, rodi, atau pembayaran pajak lainnya in natura yang 
telah diadatkan dalam tata pemerintahan raja-raja Jawa. Nyata bahwa kulturstelsel itu merupakan 
realisasi kebijakan eksploitasi atau pengusahaan produktivitas bumi tanah jajahan yang dilakukan atas 
dasar hak-hak pemerintah yang dikonstruksikan menurut hukum publik, dan bukan pula upaya-upaya 
produksi dan produktivitas yang dikembangkan menurut alur pemikiran hukum privat. (Cf: Furnivall, 1976: 
115-147; dan Money, 1861: 158-189).  

*  Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, polisi adalah bagian dari organisasi pemerintahan, dan 
bekerja sebagai aparat Pemerintah Dalam Negeri (Binnenlandsch-Bestuur). Karena tugas BB ini amat 
luas, ialah mengenai segala hal tersangkut paut dengan soal ketertiban dan keamanan, lebih-lebih juga 
belum dilaksanakannya asas trias politika, maka tugas kepolisian juga amat luas. Tentang ihwal 
kepolisian jaman colonial ini, baca de Wilde (1924).   
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MENCARI SOLUSI MASALAH SENGKETA TANAH 

Oleh: Farida* 

Setelah kejatuhan rezim Soeharto, berjalanlah apa yang disebut masa reformasi di Indonesia. Masa 
reformasi ini ditandai dengan suasana dinamisasi politik, maraknya gerakan massa, pertumbuhan partai-
partai politik, kebebasan pers dan munculnya kantong-kantong kritisme di mana-mana. Tampaknya 
sebagian besar rakyat Indonesia memaknai masa reformasi sebagai suatu masa kebebasan, di mana 
setiap orang berhak menuntut haknya setelah 32 tahun ditindas rezim Orde Baru, termasuk dalam 
menuntut hak atas tanah. 

 Tidaklah mengherankan jika persoalan sengketa tanah muncul menjadi permasalahan di tengah-
tengah jumlah penduduk yang selalu meningkat. Sementara persedian tanah tetap dan selalu menjadi 
bahan perebutan sumber produksi maupun status sosial bahkan politis. Soegiyanto Padmo 
mengungkapkan bahwa pemilikan tanah merupakan suatu kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya 
status seseorang. Bagi masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang penting, yaitu memberikan 
ukuran status bagi seseorang, selain mempunyai arti penting dari segi ekonomis. Seorang pemilik tanah 
sawah berikut pekarangannya akan merasa memiliki status yang lebih tinggi daripada hanya sekedar 
buruh tani (1). Lebih lanjut Ina Slamet sebagimana dikutip Soegiyanto Padmo juga menambahkan bahwa 
status seseorang di dalam masyarakat pedesaan erat sekali hubungannya dengan hak serta kewajiban 
mereka. Bagi seorang petani memiliki sawah adalah sesuatu yang membahagiakan. Adapun alasannya 
adalah pertama, tanah menjadi sumber penghasilan yang tertentu untuk mencukupi kebutuhan sehari-
hari petani dan keluarganya. Kedua, memiliki tanah akan membuat seseorang merasa bangga karena 
dipandang sebagai wong baku dan diundang ke forum tilik desa oleh pemerintah kelurahan(2). 

 Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaharui tata hukum 
agraria yang berangkat dari cita-cita hasil pembentukan negara baru, yakni menciptakan kesejahteraan 
rakyat, dengan menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. UUPA berisikan peraturan 
tentang pelaksanaan land reform dan undang-undang bagi hasil. UUPA ini kemudian menjadi tonggak 



 

 

dasar bagi perjuangan petani untuk memiliki tanah. Noer fauzi menyatakan bahwa semenjak 24 
september 1960, rakyat petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, 
melakukan pembagian hasil yang adil dan mengolah tanahnya demi kemakmuran (3). Sampai pada akhir 
pemerintahan Soekarno, politik agraria yang bersendikan pada kerakyatan cukup berjalan secara 
mengesankan. Dinamisasi politik pada masa itu sangat kental, di mana petani secara individu ataupun 
berkelompok dengan organisasi petaninya bebas menyuarakan aspirasi politiknya. Meskipun banyak 
hambatan dalam pelaksanaannya, land reform dapat dikatakan mampu menunjukkan hasil. Menurut 
laporan menteri agraria hingga akhir 1964, pada tahap pertama, tanah seluas 295.565 ha telah dibagikan 
dari 337.445 ha tanah kelebihan. Sedang pada tahap kedua 152,502 ha tanah dibagikan. Jadi sejak 
program land reform dicanangkan hingga akhir tahun 1964 sekitar 450 ha tanah telah dibagikan(4). 

Penguasaan tanah pasca UUPA 

UUPA memberikan suatu peluang pemilikan tanah bagi petani, karena undang-undang land reform 
diantaranya mengatur batasan pemilikan tanah seseorang secara minimum dan maksimum, sehingga 
petani terhindar dari penindasan tuan tanah. Pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto 
membawa perubahan pada arah kebijakan politik agraria. Soeharto menggiring proses pembangunan 
Indonesia dengan berlandaskan pada sistem kapitalisme. Bagi sektor agraria, pilihan terhadap sistem 
kapitalisme ini membawa konsekuensi logis yaiutu pemanfaatan tanah semata-mata sebagai sumber 
produksi demi akumulasi modal. Hubungan antara pemilik tanah yang sebelumnya terkait erat dengan 
fungsi sosial dan politis semakin menipis. Program yang dicanangkan pemerintah lebih menitikberatkan 
pada manfaat tanah secara ekonomis dengan cara melakukan revolusi hijau, eksploitasi hutan dan agro 
industri. Noer fauzi mengungkapkan bahwa revolusi hijau hanya menguntungkan 20-30 % rumah tangga 
pedesaan, sedangkan sebagian besar lainnya semakin terpuruk dengan hanya menjadi buruh tani. Pada 
kasus eksploitasi hutan, pemerintah memanfaatkan konsep hak menguasai negara yang terdapat dalam 
undang- undang guna memberikan hak penguasaan kepada pemilik modal. 

Tabel 10 pemegang HPH terbesar dan luas HPH nya 

Nama Perusahaan Luas Penguasaan HPH 
(juta ha) 

Barito Pacific 2.01 
Alas Kusuma 1,4 
Satya Djaya Raya 1,7 
Djajanti Group 1 
Gunungan Raya 1 
Jati Maluku 0.9 
Hatrindo 0,89 
Benua Indah 0,89 
Bumi Raya Utama 0,88 

Sumber : Kompas , 18 Oktober 1988 

Pada bidang agro industri, tercatat dibentuknya sekitar tujuh perusahaan inti rakyat-perkebunan (PIR-
BUN). Usaha ini juga hanya memberikan keuntungan bagi pemodal tetapi petani tereksploitasi karena 
segala sesuatunya yang berkaitan dengan penanaman menjadi risiko petani, pengusaha hanya 
menikmati hasil penanaman yang telah ditentukan jumlah dan kualitasnya. Sementara itu, trauma politik 
pemerintahan Soeharto atas terjadinya konflik kekerasan pada masa akhir Orde lama membuat rezim 
soeharto melakukan politik otorianisme termasuk dalam menangani masalah tanah. Politik ini ditujukan 
untuk meredam segala bentuk permasalahan agraria, khususnya protes rakyat guna melancarkan 
pembangunan. Politik otorianisme dalam sektor agraria diwujudkan dalam bentuk undang undang dan 
peraturan agraria yang memuat kepentingan negara atas tanah, seperti UU No 1 tahun 1987 tentang 
penanaman modal asing dan UU No 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok Kehutanan. Pelaksanaan 
aturan-aturan tersebut seringkali dilakukan dengan pemaksaan penyerahan tanah penduduk dengan 
dalih pembangunan oleh aparat pemerintah maupun militer. Akibatnya, sebagian besar petani kehilangan 
hak atas tanah. Noer Fauzi mencatat penerapan politik agraria kapitalis selama kurun waktu 20 tahun 

 

 

menunjukkan pergeseran yang berarti di mana dominasi penguasaan tanah oleh modal swasta 
menduduki peringkat pertama, menggeser penguasaan tanah oleh pemerintah. Sekitar 60,48 juta ha 
tanah hutan dikuasai oleh kurang lebih 570 perusahaan pemegang HPH swasta. Peringkat berikutnya 
adalah perkebunan besar seluas 3,80 juta ha yang dikuasai oleh perusahaan (709 perusahaan swasta, 
388 perusahaan negara/BUMN, 48 perusahaan asing, 21 perusahaan patungan dan 40 BUMD), 
sementara menurut sensus pertanian 1993 dari 19.713.806 rumah tangga tani, 22, 41% (terbanyak) 
merupakan rumah tangga tani yang hanya menguasai lahan hanya seluas antara 0,25-0.49 ha (5). 

Penyelesaian sengketa tanah  

Perbedaan politik agraria pada masa Orde Lama dan Orde Baru ini membawa perubahan pada struktur 
sengketa agraria. Pada masa Orde Lama, struktur konflik berada di wilayah konflik horisontal atau 
sesama petani, sedangkan pada masa Orde Baru menjadi konflik vertikal, yaitu antara rakyat dengan 
pemilik modal ataupun penguasa. Selain itu, pola konflik juga mengalami perbedaan, pada masa Orde 
Lama sengketa yang sering terjadi bersifat telanjang dan langsung, sedangkan pada masa Orde Baru 
selain bersifat telanjang juga terdapat sistemik dan struktural sehingga sulit dilihat. Sebagai contoh, 
proses eksploitasi tanah yang berlangsung melalui mekanisme jangka panjang akibat program revolusi 
hijau(6).  

 Dalam penyelesaian konflik atau sengketa agraria, rezim Orde Lama masih lebih baik 
dibandingkan masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama kepentingan petani khususnya petani kecil 
menjadi perhatian utama, sehingga penyelesaian kasus sengketa tanah masih mungkin dimenangkan 
oleh petani. Sedangkan pada masa Orde Baru, pemerintah lebih mengutamakan segi-segi yang 
menguntungkan negara an sich yang notabene berada dalam penguasaan kaum pemilik modal baik luar 
negeri maupun domestik. Akibatnya kepentingan petani tidaklah diprioritaskan. Pemerintah dengan 
segala perangkatnya dapat dengan mudah merampas tanah petani demi kepentingan produksi kapitalis. 

 Setelah rezim Soeharto turun karena ditumbangkan rakyatnya, politik agraria di Indonesia tidak 
langsung mengalami perubahan, baik pada masa pemerintahan Habibie maupun pemerintahan Gus Dur 
sekarang ini. Perhatian utama mereka lebih difokuskan kepada perbaikan ekonomi secepatnya akibat 
keterpurukan ekonomi Indonesia yang sangat dramatis di akhir era Soeharto. Selain daripada itu, upaya 
perbaikan ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada kaum kapitalis internasional yang 
direpresentasikan oleh IMF dan World Bank. Akibat lebih jauh dari kondisi ini bagi perbaikan di sektor 
agraria sangatlah minim, mengingat posisi strategis Indonesia dalam keluasan dan kesuburan tanahnya 
menjadi asset terpenting bagi produksi kapitalis. Selain dari melimpahnya tenaga kerja Indonesia . Dalam 
konsep primitive accumulation dinyatakan bahwa proses perkembangan kapitalis ditandai oleh dua ciri 
transformasi (i) kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis, dan (ii) kaum 
petani diubah menjadi buruh upahan(7). Konsep ini tampaknya akan terus berlangsung di Indonesia 
apalagi Indonesia telah menyetujui perjanjian GATT dan APEC. Kedua persetujuan dagang tersebut 
akan semakin menyulitkan terjadinya perubahan pada politik agraria pemerintah, karena di dalamnya 
terdapat persetujuan untuk penanaman modal asing yang sebebas-bebasnya. Dengan femikian 
kedudukan hak rakyat dalam penguasaan assets agraria akan semakin terancam. 

 Sementara itu, angin kebebasan yang dihembuskan oleh tuntutan reformasi memberikan 
kesadaran bagi rakyat untuk menuntut haknya atas tanah. Maka tidak heran setelah rezim Soeharto 
tumbang muncul aksi massa di berbagai daerah yang menuntut pemilikan tanah, baik yang dilakukan 
secara langsung dengan mematok areal tanah tertentu, ataupun secara tidak langsung dengan 
melakukan upaya hukum. Dari beberapa kasus yang terjadi, reclaiming atas tanah dilakukan oleh para 
petani sendiri maupun dibantu oleh Non Governmental Organizations (NGOs). Meskipun demikian 
upaya-upaya reclaiming ini belum dapat dikatakan berhasil karena, pertama, kesulitan menempuh jalur 
hukum sebagai akibat dari belum adanya reformasi hukum secara menyeluruh khususnya yang 
menyangkut sktor agraria, kedua, kesuliatan mencapai kesepakatan kepemilikan tanah yang sebenar-
benarnya sebagai akibat carut marutnya penetapan pemilikan tanah selama rezim Orde Baru. 

Tawaran solusi 



 

 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, Orde reformasi belum menunjukkan langkah-langkah 
kongkrit pembaharuan politik agraria, sehingga pada reformasi wilayah hukum belum menyentuh 
permasalahan agraria. Selain daripada itu, aparat penegak hukum masih berpegang pada paradigma 
Orde Baru, sehingga kepentingan rakyat kecil tetap terabaikan. Hal ini tercermin pada beberapa kasus 
sengketa tanah yang terjadi, seperti kasus Tegal Buret , kasus PT Pagilaran dan kasus Sanggrahan yang 
sampai saat ini belum dapat diselesaikan. 

 Hambatan kedua, dalam menangani kasus-kasus reclaiming tanah masyarakat petani biasanya 
mendasarkan diri pada keyakinan mereka bahwa tanah yang di kalim tersebut merupakan warisan nenek 
moyang mereka. Hal ini akan sulit dibuktikan mengingat tidak ada bukti tertulis yang mereka miliki dan 
kesulitan menentukan batas penelesuran garis keturunan atau silsilah tanah dan saksi-saksi untuk 
memperoleh tanah. Rakyat kecil sangat lemah kedudukannya berhadapan dengan kepentingan 
pemerintah yang berkehendak menguasai tanah dengan dalih pembangunan. 

Berdasarkan dua hambatan di atas, maka dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa persoalan tanah di 
masa reformasi menjadi lebih kompleks daripada pada masa sebelumnya, karena dalam menuntut hak 
atas tanah rakyat tidak hanya berhadapan dengan kekuatan domestik yang diwakili oleh aparat negara, 
pemilik modal, dan kapitalime internasional tetapi juga mengahadapi persoalan administrasi yang cukup 
rumit yakni keabsahan kepemilikan tanah. Kesulitan ini juga disebabkan karena carut marutnya proses 
penetapan pemilikan tanah selama Orde Baru berkuasa.  

Solusi yang dapat ditawarkan terhadap masalah ini tidak lain bersumber dari keseriusan dan kesadaran 
pemerintah dalam menentukan arah politik agraria yang berlandaskan pada kepentingan mayoritas 
rakyat Indonesia. Keseriusan ini ditujukan dengan cara menyegerakan reformasi di sektor agraria dan 
membuat produk-produk agraria baru yang lebih adil bagi rakyat. Solusi terakhir pada tingkat 
pembenahan administrasi, dengan membuat suatu kesepakatan batasan histories pemilikan tanah agar 
dapat dicapai suatu ketetapan pemilikan yang sah. Upaya ini tentu saja harus melibatkan pihak-pihak 
yang bersengketa, saksi-saksi, dan saksi ahli yang benar-benar mengerti secara mendalam 
permasalahan sengketa tanah tersebut.  

 

• Penulis adalah mahasiswi UNY jurusan sejarah, pernah aktif di Gerakan Nasional Mahasiswa 
Indonesia (GMNI), Komite Aksi Mahasiswa IKIP untuk Demokrasi (KMID), Center for Non 
Violence Studies (CNVS) dan sekarang aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Jaringan 
Advokasi untuk Masyarakat Sipil (Jangkar Sipil) sebagai koordinator bidang tanah, semuanya di 
Yogyakarta. 

1. Soegiyanto Padmo, Land reform dan gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965, Yogyakarta, 2000: hal 
18 

2. Ibid., hal 20. wong baku ; orang/petani yang memiliki tanah 

tilik desa: pertemuan yang dihadiri para kuli sewa (warga desa yang memiliki tanah) diadakan setiap 25 
hari sekali dan membicarakan masalah tanah.  

3. Noer Fauzi, petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta, 1999: 
hal vii  

4. Ibid. hal 147 

5. Ibid. 196 

6. Noer Fauzi, dan Erfan faryadi, sengketa agraria dan gerakan protes petani catatan ekspedisi, dalam 
jurnal  

 

 

wacana, INSIST, edisi 1, volume 1, 1999: hal 136  

7. op.cit. 259 

  

Daftar Pustaka 

Eep saefullah Fatah, Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik Masa 
Depan, Bandung, remaja Rosdakarya, 1999. 

Andik hadiyanto, Agenda land reform di Indonesia, Bandung, Konsorsium Pembaruan 
agraria bekerja sama dengan INPI-Pact, 1998. 

Noer fauzi, Petani dan penguasa: Dinamika perjalanan Politik agraria Indonesia, 
yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999. 

Soetandyo wignyosoebroto, dkk, Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria: menuju 
Penegakan hak-hak-Rakyat Atas sumber-Sumber Agraria, Jakarta, Konsorsium 
reformasi hukum Nasional (KRHN0 dan KPA, 1999 

Soegiyanto padmo, Land reform dan Gerakan protes Petani Klaten 1959-1965, 
Yogyakarta, media pressindo, 2000. 

Noer fauzi dan Erfan Faryadi, Sengketa Agraria dan Gerakan Protes Petani catatan 
ekspedisi, dalam jurnal wacana, INSIST, edisi 1, volume 1, 1999. 

 


