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1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan :

1.1. Mendeskripsikan hasil desk study pola penguasaan lahan secara legal

formal dan tradisional dengan tinjauan analisa sejarah, politik, lingkungan.

1.2. Mengidentifikasi dan menganalisa aktor-aktor yang berhubungan Land

Tenure.

1.3. Mengidentifikasi lembaga formal dan lembaga adat yang berhubungan

dangan penguasaan lahan.

1.4. Mengidentikasi Subject, object dan jenis penguasaan lahan berdasarkan

kajian tradisional dan legal formal.

1.5. Memberikan rekomendasi terhadap kolaborasi yang saling menguntungkan

antara perusahaan dan masyarakat lokal.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Studi Land Tenure ini meliputi kajian data skunder yang dalam hal

ini disebut desk study, yang didalamnya mencakup:

1. Pelaksanaan Land Tenure Study (LTS).

2. Monitoring dan Evaluasi LTS.

3. Pendokumentasian LTS.

3. Referensi

3.1. ............................

4. Definisi

4.1. Land Tenure Study (LTS).

Istilah tenure berasal dari kata tenere yang artinya bisa mencakup arti

memelihara, memegang, dan memiliki, karena itu biasanya dipakai dalam

uraian-uraian yang membahas masalah mendasar dari aspek penguasaan

sumberdaya, terutama soal status hukumnya.
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4.2. Hak

Sesuatu yang diperoleh secara hukum dan adat yang memberikan

wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan dan wajib

saling menghormati hak tersebut.

4.3. Masyarakat adat

Suatu komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-

temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah

dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum

adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan.

Masyarakat lokal

Kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan identitas sosial dan

budaya dari kelompok masyarakat yang dominan, menjadikan

masyarakat tersebut rentan untuk tidak diuntungkan dalam proses

pembangunan, dan menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan

kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.

4.4. Hutan adat

Hutan negara yang berada  dalam wilayah masyarakat hukum adat yang

dahulu disebut hutan ulayat,  hutan marga, hutan pertuanan atau yang

sejenis.

5. Tanggung Jawab

Penanggungjawab kegiatan adalah : (disesuaikan dengan struktur organisasi

masing-masing perusahaan)

6. Prosedur

6.1. Desk Study atau kajian data sekunder

6.1.1. Kajian referensi para ahli tentang subject, object dan jenis kuasa dan

kelola lahan di areal yang akan dilakukan kajian Land Tenure (LT), yang

dalam hal ini yang berhubungan dengan Customary Right yang meliputi

aspek sejarah, ekonomis dan lain-lain.
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Kajian ini bisa berupa hasil-hasil kajian akademis baik berupa jurnal, dan

buku-buku yang berhubungan dengan sistem tenurial di area yang akan

dilakukan studi.

6.1.2. Kajian referensi kajian hukum yang mana meliputi kajian hukum

internasional, nasional dan lokal, baik customary maupun statuary right.

Kajian data sekunder tentang statuary right ini akan berhubungan

dengan analisa sejarah, politik dan ekonomi ketika hukum/peraturan

hukum itu dikeluarkan.

6.1.3. Kajian lokasi yang akan dilakukan studi Land Tenure yang didalamnya

meliputi; Peta administrasi pemerintahan desa, peta adat/ulayat dan

peta perusahan/konsesi

6.1.4. Kajian tentang studi-studi lain atau laporan-laporan kegiatan di area

yang dilakukan diarea yang akan dilakukan study LT, seperti FPIC, SIA,

PM, indentifikasi konflik.

6.1.5. Pelaporan desk study yang didalamnya terdapat 2 hal penting, yaitu :

a. Pemetaan stakeholders

b. Kajian tentang Object, Subject dan Jenis hak tenurial di daerah yang

akan dilakukan study tenur.

c. Peta-peta area yang akan dilakukan studi LT, baik peta adat, peta

administrasi desa maupun peta konsesi

6.1.6. Persiapan penggalian data primer dimana didalamnya terdapat

perencanaa beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pemetaan Aktor

b. Pemilihan Informan

c. Persiapan logistic

6.2. Pelaksanaan Kajian Land Tenure.

6.2.1. Persiapan sosial studi land tenure

6.2.2. Interview stakeholders yang berhubungan dengan statuary right dilevel

pusat, propinsi dan kabupaten, menggunakan semi structure instrument.
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6.2.3. Interview pemangku adat tentang tenurial right, semi structure instrument

dan pemilihan informan dengan menggunakan tehnik snowball.

6.2.4. Interview dengan unit-unit sosial yang ada dalam masyarakat.

6.2.5. Identifikasi dan pemetaan partisipatif.

6.2.6. Analisa data LTS:

a. Analisa data LTS meliputi dekripsi tentang Subject, object dan  jenis

hak tenurial, baik dari sudut pandang sejarah, politis, ekonomi dan

kebijakan, dan yang lebih penting adalah menggambarkan tentang

praktek-praktek tenurial yang masih berlaku saat ini.

b. Overlay 3 peta yaitu, peta pemerintahan administartif, Peta desa

hasil pemetaan parisipatif, Peta adat dan peta konsesi.

6.2.7. Konsultasi publik dan pembangunan kesepakatan dengan pemangku

kepentingan; pembentukan team monitoring LTS.

6.2.8. Pelaporan LTS

Laporan LTS mencakup 3 hal penting, yaitu:

a. Rumusan tentang Subjek dari masyarakat hukum adat di Indonesia

merupakan masyarakat atas kesamaan territorial (wilayah), geneologis

(keturunan), dan territorial-geneologis (wilayah dan keturunan),

sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu

tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman &

Wentzel, 1997; Sutanto sutanto,1999; Titahelu 1998);

b. Rumusan tentang Objek, bahwa yang menjadi objek dari hak

masyarakat hukum adat adalah hak atas wilayah adatnya (hak

ulayat) yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), dan

binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalamtanah),

bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas

permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada

dialamnya. Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang

jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan)

maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar), yang mana

untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan
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hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi

mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat

(Mahdi 1991 dalam Abdurahman & Wenyzel 1997).

c. Rumusan tentang jenis hak, dimana hak-hak masyarakat hukum adat

atas wilayah adatnya, mencakup:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk

permukiman, bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan

wilayah permukiman/ persawahan baru, dll), dan pemeliharaan

tanah.

2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan

tanah (memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu).

3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah

(jual-beli, warisan, dll).

6.3. Monitoring dan Evaluasi

6.3.1. Pelaksanaan hasil kesepekatan berdasarkan hasil pelaksanaan studi Land

Tenure (LT).

6.3.2. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi.
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7. Lampiran

(1) Dokumentasi : dokumentasi Desk Study, dokumentasi pelaksanaan Study Land
Tenure, dokumentasi monitoring dan evaluasi, kendali dokumen

(2)


