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Pengantar  

Vietnam terletak di dekat Khatulistiwa dan terbagi menjadi dataran 

tinggi di bagian utara dan dataran rendah pesisir di bagian selatan. 

Hutan tropis meliputi 42% dari total luas permukaan (325.360 km
2
). 

Kondisi cuaca berkisar dari tropis di sebelah selatan dan musiman di 

sebelah utara dengan musim hujan yang panas dan musim kemarau 

yang hangat. Terletak di zona ekonomi Indomalaya, Vietnam 

merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna khas. Jumlah 

penduduk di Vietnam adalah sekitar 85 juta jiwa, di mana 60% di 

antaranya bekerja di sektor pertanian. 25 juta ha lahan di Vietnam 

digunakan untuk keperluan pertanian, 3,4 juta ha untuk keperluan 

non-pertanian, dan 4,7 juta ha terdiri dari lahan yang tidak terpakai. 

Tingkat iklim, suhu, dan kelembaban di Vietnam menjadikannya 

sesuai untuk perkebunan tanaman tropis seperti kelapa sawit.  

Saat ini, budidaya kelapa sawit di Vietnam masih berada pada tahap 

percobaan sehingga tidak banyak dampak sosial dan lingkungan 

negatif yang dihasilkan dari pengembangan produksi minyak sawit 

telah didokumentasikan. Berdasarkan literatur yang tersedia dengan 

jumlah yang sangat terbatas, laporan ini berupaya untuk 

memprediksi potensi masa depan dari pengembangan budidaya 

kelapa sawit untuk tujuan komersial di Vietnam dan dampak yang 

mungkin terjadi pada masyarakat lokal dan lingkungan. 

Minyak sawit dan RSPO  

Menurut the Center for People and Forests (RECOFTC), ekspansi 

kelapa sawit merupakan penggerak utama penebangan hutan di 

kawasan Asia Tenggara. Lebih dari lima juta hektar lahan di 

Malaysia telah ditanami kelapa sawit dengan ekspansi lebih lanjut 

yang direncanakan di Sarawak. Lebih dari tujuh juta hektar lahan di 

Indonesia telah ditanami kelapa sawit dan perencanaan provinsi 

telah mencatat tambahan lahan seluas dua puluh juta hektar untuk 

pengembangan kelapa sawit. Thailand dan Papua Nugini saat ini 



juga tengah sibuk untuk mengembangkan tanaman ini, dan ada 

inisiatif untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di 

Kamboja, Vietnam, dan Filipina.  

Sebagian besar dari ekspansi ini terjadi di kawasan “hutan”, di mana 

orang memiliki hak atas lahan dan sumber daya alam yang lemah 

atau tidak diakui. Ekspansi ini telah menghasilkan dampak sosial 

dan lingkungan yang serius dalam hal hilangnya hutan dan 

keanekaragaman hayati, perampasan lahan masyarakat dan 

pelanggaran hak dan ekspoitasi tenaga kerja, khususnya perempuan 

dan pendatang/migran. Selama ini, keterlibatan masyarakat sipil 

yang berkelanjutan dengan dialog-dialog industri dan nasional 

tentang minyak sawit sebagian besar telah terjadi di Indonesia dan 

pada tingkat lebih rendah di Malaysia. 

Menyadari kebutuhan akan penetapan standar dan akuntabilitas 

dalam produksi minyak sawit berkelanjutan, the Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO) didirikan pada tahun 2004 oleh the 

World Wildlife Fund (WWF) dan perusahaan-perusahaan yang 

terlibat dalam produksi, pengolahan, dan ritel minyak sawit. RSPO 

adalah suatu badan multi-stakeholder yang di satu sisi berupaya 

untuk memperbaiki praktek-praktek perusahaan, tetapi di sisi lain 

berupaya untuk melegitimasi ekspansi berkelanjutan.
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 RSPO telah 

mengadopsi delapan prinsip, tiga puluh sembilan kriteria dan lebih 

dari seratus dua puluh indikator untuk minyak sawit yang 

berkelanjutan secara sosial dan lingkungan serta sistem sertifikasi 

dan indikator untuk petani kemitraan dan mandiri.  

RSPO menegaskan hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka, 

mensyaratkan pembebasan lahan dan ganti rugi atas konflik, dan 

menekankan bahwa tidak ada lahan yang dapat diambil dari 

masyarakat adat tanpa keputusan bebas, didahulukan dan 

diinformasikan (free, prior and informed consent/FPIC) mereka, 

yang diungkapkan melalui perwakilan mereka sendiri yang dipilih 

secara bebas. Meskipun keterlibatan masyarakat sipil dalam proses 

ini telah menjamin beberapa perolehan penting untuk masyarakat 

lokal dan masyarakat adat, masih ada sejumlah keprihatinan bahwa 

proses-proses RSPO memerlukan pemeriksaan ulang dan perbaikan 

lebih lanjut agar tujuannya dapat dicapai.
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Studi kasus negara mengenai minyak sawit di Vietnam ini 

memberikan kontribusi terhadap beberapa tujuan RSPO berikut:  

-  Meningkatkan kesadaran tentang hak, kepemilikan, proses 

pembebasan tanah, dan konsekuensi sosio-ekonomi dan 

lingkungan dari pengembangan kelapa sawit yang mungkin 

terjadi di masa depan  

-  Mengungkapkan masalah dari berbagai sektor dan solusi yang 

mungkin termasuk melalui RSPO, tetapi juga, yang lebih 

penting, melalui reformasi kerangka kerja yang diperlukan untuk 

mengatur sektor tersebut  

-  Memperkuat mobilisasi sosial untuk mempertahankan lahan dan 

hutan dari perusahaan predator  

Minyak sawit dalam kebijakan negara dan pasar  

Sejarah minyak sawit di Vietnam: kebijakan dan target pemerintah  

Kelapa sawit (Elaeis guineesis) pertama kali diperkenalkan ke 

Vietnam oleh Perancis pada tahun 1878 dan digunakan terutama 

sebagai tanaman hias. Meskipun kini ada beberapa kebijakan terkait 

dengan pengenalan dan pengembangan kelapa sawit dalam sistem 

penanaman sebagai tanaman industri yang potensial dan bernilai 

komersial, budidaya kelapa sawit di Vietnam masih berada pada 

tahap percobaan.  

Kelapa sawit telah muncul sesekali dalam kebijakan pemerintah 

selama lima dekade terakhir, dimulai pada tahun 1962, ketika 

Presiden Ho Chi Minh memerintahkan Kementerian Pertanian (yang 

sekarang dikenal sebagai Kementerian Pertanian dan Pembangunan 

Pedesaan) untuk meneliti dan mengembangkan kelapa sawit. Pada 

tahun 1967, Vietnam mengimpor kelapa sawit Dura dari China 

untuk ditanam di tiga perkebunan percobaan di provinsi Thanh Hoa, 

Hung Yen dan Nghe An. Pada bulan Maret 1971, kelapa sawit telah 

ditanam untuk keperluan penelitian di distrik Huong Son, provinsi 

Ha Tinh.  

 



Kotak 1: Tonggak Utama dalam Kerangka Kerja Kebijakan 

dan Hukum 

Agustus 

1991: 

UU tentang perlindungan dan pengembangan hutan 

yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-8, yang 

menandai suatu upaya untuk melibatkan 

masyarakat lokal dan berbagai sektor ekonomi 

dalam perlindungan dan pengembangan hutan. 

Juli 1993: UU tanah yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-

9, menetapkan hak-hak pemilik untuk 

menyewakan, menukar, mewariskan, 

menggadaikan, dan mengalihkan hak guna lahan. 

Januari 1994: Dekrit pemerintah 02/CP tentang alokasi lahan 

hutan bagi organisasi lokal, rumah tangga, dan 

individu. 

Januari 1995: Dekrit pemerintah 01/CP tentang alokasi lahan 

melalui kontrak untuk keperluan pertanian, 

kehutanan, dan budidaya perikanan. 

Nopember 

1999: 

Dekrit pemerintah 163/1999/ND-CP tentang 

alokasi lahan dan sewa untuk keperluan kehutanan. 

Nopember 

2003: 

UU tanah yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-

11, yang mengakui status hukum masyarakat dalam 

kepemilikan lahan. 

Desember 

2004: 

UU tentang perlindungan dan pengembangan hutan 

yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-11, yang 

mengakui properti umum sebagai suatu pengaturan 

pengelolaan hutan yang sah. 

Sumber: Nguyen, Nguyen & Tran 2008 

Dari tanggal 17 hingga 19 Nopember 1980, Kementerian Pertanian 

menyelenggarakan konferensi yang berfokus pada kelapa sawit di 

provinsi Ha Tinh dan menyimpulkan bahwa kelapa sawit dapat 

dibudidayakan dari Ha Tinh hingga ke daerah selatan Vietnam. Pada 

tahun 1981, hasil konferensi tersebut dilaporkan ke Perdana Menteri 

yang kemudian setuju untuk memulai budidaya kelapa sawit dalam 

skala besar. Selanjutnya, pada tahun 1986, pemerintah menugaskan 

sebuah proyek bernama “Kajian tentang adaptasi kelapa sawit yang 

tumbuh di selatan Vietnam” untuk Institut Penelitian Minyak Nabati 

Vietnam dalam rangka membangun dasar ilmiah bagi perencanaan 

dan pengembangan kelapa sawit di Vietnam.  



Seperti disebutkan sebelumnya, saat ini tidak ada CPO komersial 

yang sedang diproduksi di Vietnam. Setiap tahunnya, Vietnam 

mengimpor lemak nabati dalam jumlah besar dengan nilai lebih dari 

700 juta dolar AS, di mana kelapa sawit yang diimpor dari Indonesia 

dan Malaysia memberikan sumbangan sebesar 77,88%. Produksi 

kelapa sawit tetap berada dalam masa percobaan dan belum 

diperluas secara komersial karena beberapa alasan. Pertama, 

diperlukan penelitian dan percobaan yang terperinci dan praktis 

sebelum kelapa sawit dapat diolah sebagai tanaman komersial yang 

layak. Kedua, sudah ada beberapa tanaman industrial bernilai tinggi 

yang menempati  lahan yang luas di Vietnam, seperti kopra, kedelai, 

kacang tanah dan wijen. Masih harus ditetapkan sampai sejauh mana 

lahan yang cocok untuk menumbuhkan kelapa sawit dapat bersaing 

dengan lahan untuk tanaman bernilai tinggi lainnya. Terakhir, dan 

terkait dengan poin sebelumnya, tidak banyak lahan tidak terpakai 

yang tersedia untuk budidaya kelapa sawit akibat produksi massal 

dari tanaman bernilai tinggi lainnya.  

Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, budidaya kelapa 

sawit untuk mengembangkan bio-oil sedang dipertimbangkan 

sebagai sebuah pilihan oleh pemerintah Vietnam. Pada tanggal 20 

Nopember 2007, Perdana Menteri menyetujui sebuah proyek yang 

bertajuk “Pengembangan bahan bakar nabati untuk tahun 2015, visi 

untuk 2025”. Proyek ini menunjukkan bahwa produksi etanol dan 

lemak nabati (dari beragam jenis bahan berminyak, bukan hanya 

kelapa sawit) harus mencapai 1,8 juta ton agar dapat memenuhi 5% 

dari kebutuhan bahan bakar negara.  

Pemerintah juga memberikan hak-hak kepada Kementerian 

Pertanian dan Pembangunan Pedesaan untuk bergabung dengan 

Kementerian Industri dan Perdagangan dan Kementerian 

Perencanaan dan Portal Investasi untuk merencanakan dan 

mengembangkan daerah bagi industri bahan bakar nabati Vietnam di 

masa depan. Pemerintah menginvestasikan dana senilai 259,2 miliar 

Dong Vietnam/VND (28,8 miliar dolar AS per tahun) untuk proyek 

berjangka sembilan tahun yang akan berlangsung mulai 2007 hingga 

2015.  



 

Perkebunan kelapa sawit saat ini dan yang akan datang  

Meskipun saat ini belum ada produksi minyak sawit komersial yang 

dapat didokumentasikan di Vietnam, beberapa peristiwa penting 

dalam budidaya kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir dapat 

diidentifikasi. Pada tahun 1978, kelapa sawit ditanam dalam jumlah 

sedikit sebagai tanaman model di provinsi Nghe An, Quang Tri, 

Binh Dinh, Khanh Hòa, dan Dong Nai. Pada tahun 1980, kelapa 

sawit terus diimpor dan ditanam untuk percobaan di beberapa 

provinsi di selatan Vietnam. Pada tahun 1996, daerah kelapa sawit 

yang dibudidayakan adalah sebesar 650 hektar, termasuk 600 hektar 

di Xuan Loc (Đong Nai), 5 hektar di Ham Tan (Thuan Hai), 7 hektar 

di Suoi Trau (Khanh Hoa), 5 hektar di Phu Cat (Binh Dinh), 4 

hektar di Kota Ho Chi Minh, 7 hektar di Tay Ninh, dan 2 hektar di 

Kien Giang. Pada tahun 2001, kelapa sawit telah ditanam di atas 

lahan seluas 56,7 hektar di Dong Hektar (Quang Tri). Namun, 

daerah ini berkurang menjadi 15,4 hektar pada tahun 2007. 

Akibatnya, Vietnam saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit 

seluas lebih dari 650 hektar. Meskipun saat ini tampak tidak berarti, 

luasan ini dapat berperan sebagai landasan bagi ekspansi kelapa 

sawit lebih lanjut dalam waktu dekat ini.  

Baru-baru ini, pada tahun 2009, komite rakyat Dak Nong berencana 

untuk mengembangkan kelapa sawit di atas lahan seluas 10.000 

hektar di distrik Dak G’Long. Proyek ini ditangani oleh CT Group 

dari Malaysia. Pada periode pertama, CT Group akan menanam 



kelapa sawit di atas lahan seluas 2.000 sampai 4.000 hektar, jika 

kondisinya memungkinkan untuk proyek tersebut. Mulai dari 2010 

hingga 2015, Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan 

dari proyek-proyek Hau Giang merencanakan untuk membangun 

daerah pertanian berteknologi tinggi seluas 5.000 hektar, yang mana 

semuanya akan ditanami dengan kelapa sawit untuk menghasilkan 

lemak nabati dan bio-oil. Para investor berencana untuk 

mengembangkan produksi minyak sawit di Bac Lieu, Kien Giang 

dengan meningkatkan luas daerah perkebunan hingga mencapai 

10.000 hektar.  

Tanaman lemak nabati  

Di Vietnam, lemak nabati terutama dihasilkan dari kopra, kedelai, 

kacang tanah, dan wijen. Produksi pertanian domestik tidak mampu 

menyediakan pasokan yang cukup untuk konsumsi lemak nabati 

lokal dan sebagai hasilnya, bahan berminyak (termasuk minyak 

sawit mentah) yang digunakan oleh hampir semua perusahaan lemak 

nabati harus diimpor. 

Pada tahun 2008, Vietnam memiliki 35 perusahaan pengolahan 

lemak nabati di tiga belas provinsi dengan potensi kapasitas sebesar 

1.129.000 ton minyak olahan per tahun (kapasitas sebenarnya hanya 

51,3% dari kapasitas total) dan 2.969.000 ton bahan berminyak 

(kapasitas sebenarnya hanya 35,3%), yang setara dengan 85.000 ton 

lemak nabati mentah. Di antara mereka, perusahaan Vocarimex 

beserta anak perusahaan dan usaha patungannya menghasilkan 

78,74% dari total minyak olahan dan 23,24% dari total lemak nabati 

mentah.  

Gambar 2. Produksi tanaman minyak di Vietnam tahun 2008 

(sumber: FAO 2010) 

  

Luas 

pemanenan 

(ha) 

Hasil 

(kg/ha) 

Produksi 

(ton) 

Biji 

(ton) 

Biji jarak     7.000    714        5.000      105 

Kelapa 138.300 7.852 1.086.000  

Biji kapas          4.595      920 

Kacang 

tanah 

dengan 

256.000 2.085    533.800 15.360 



kulit 

Kapas     5.200 1.327        6.900  

Biji wijen   45.000    489      22.000      450 

Kedelai 191.500 1.403    268.600   6.702 

 

Lemak nabati Vietnam memiliki daya saing yang lebih rendah 

dibandingkan dengan daya saing minyak dari negara-negara Asia 

Tenggara lainnya, karena Vietnam harus mengimpor lebih dari 90% 

bahan baku lemak nabatinya, di antaranya kelapa sawit yang 

utamanya diimpor dari Malaysia dan Indonesia. Hampir semua 

perusahaan minyak di Vietnam mengimpor minyak olahan untuk 

menghasilkan produk akhir.  

Pasar impor dan ekspor  

Sejak tahun 2000 hingga 2008, tingkat impor minyak di Vietnam 

meningkat rata-rata 12,6% per tahun, sedangkan tingkat ekspor 

minyak menurun secara bertahap. Oleh karena itu, kesenjangan 

perdagangan dalam industri minyak Vietnam sangatlah tinggi. Pada 

tahun 2008, omzet ekspor industri minyak mencapai 700 juta dolar 

AS. Berdasarkan proyeksi untuk lemak nabati, Vietnam harus 

mengimpor minyak mentah senilai lebih dari 1 miliar dolar pada 

tahun 2025 jika negara ini tidak mengembangkan perkebunan 

penghasil minyaknya sendiri. Pada tahun 2020, Vietnam 

diperkirakan akan menghasilkan 1.420.000-1.730.000 ton minyak 

olahan, 280.000-430.000 ton minyak mentah (terutama dihasilkan 

dari berbagai bahan berminyak impor, termasuk minyak sawit 

mentah) dan akan mengekspor 60.000 ton minyak. Pada tahun 2025, 

Vietnam akan mampu menghasilkan 1.680.000-2.130.000 ton 

minyak olahan dan 320.000-520.000 ton minyak mentah dan akan 

mengekspor 80.000 ton minyak. Namun, harus diingat bahwa data 

terpilah pada prediksi ini sulit diperoleh dan diverifikasi.  

Perusahaan minyak utama di Vietnam adalah National Company for 

Vegetable oils, Aromas and Cosmetic of Vietnam (Vocarimex). 

Usaha patungannya meliputi Golden Hope Nha Be Edible Oils., Ltd, 

Cai Lan Oils & Fats Industries Co., Ltd, dan LG VINA Cosmetics. 

Kelompok usaha ini memegang 95% saham minyak goreng dan 

20% saham parfum di pasar domestik. Mereka saat ini memiliki 

kapasitas pabrik untuk mengolah 828.000 ton minyak makan (edible 



oil), terutama dari bahan berminyak impor, termasuk minyak sawit 

mentah dari Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pada tahun 2015, 

kapasitas perusahaan-perusahaan ini dapat meningkat menjadi 1,5 

juta ton minyak. Namun, data terpilah mengenai berapa banyak 

minyak sawit yang sedang diproses tidak tersedia. 

 

 

 

 

Peran Negara 

Konstitusi Vietnam 1980 memberikan semua hak atas tanah pada negara. 

Prinsip ini merupakan bagian dari UU Tanah 1988, tetapi dinyatakan 

kembali sebagai “kepemilikan rakyat” dan “pengelolaan negara” dalam 

Konstitusi 1992 dan UU Tanah 1993. Karena pemerintah pusat dan lokal 

menggunakan hak kepemilikan lahan atas nama rakyat, mereka juga 

memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan menjual tanah. Sambil 

tetap mempertahankan kendali tertinggi atas peraturan dan kebijakan, 

pemerintah pusat telah menyerahkan pengelolaan lahan pada Komite 

Rakyat. Otoritas lokal juga bertanggung jawab atas penyusunan peraturan 

zonasi dan penggunaan lahan, pendaftaran, dan penyelesaian jenis sengketa 

penggunaan lahan tertentu. 

Secara keseluruhan, negara masih mendominasi pengelolaan sumber daya 

hutan. Masyarakat lokal harus mendaftar ke suatu badan negara untuk 

memperoleh sertifikat tanah, negara menentukan penggunaan sumber daya 

hutan yang sudah dialokasikan bagi masyarakat lokal, hutan-hutan kualitas 

terbaik dilaporkan dimiliki oleh aktor-aktor negara dan kepemimpinan desa 

yang dipilih oleh negara memainkan peran yang dominan dalam 

perundingan yang berhubungan dengan lahan. Akibatnya, kebijakan-

kebijakan alokasi lahan (hutan) dulu dan sekarang belum mampu 

memberikan kuasa yang diperlukan atas pemanfaatan dan pengelolaan 

hutan kepada masyarakat lokal.  



 

Reformasi kebijakan pertanahan Vietnam 

Pada bulan Desember 1986, pada Kongres Nasional keenam, 

pemerintah Vietnam mengenalkan sejumlah kebijakan dengan 

cakupan luas yang dikenal sebagai “doi moi” (“pembaruan” atau 

“inovasi”). Dirancang sebagai tanggapan terhadap beberapa kegagalan 

perencanaan pusat, reformasi doi moi dimaksudkan untuk secara 

bertahap meliberalisasi ekonomi Vietnam. Terkait dengan reformasi 

ini adalah UU Tanah 1993 (dan revisi tahun 1998), yang mengikuti 

“Resolusi 10” tahun 1988, yang meresmikan rumah tangga tani 

sebagai unit utama dari produksi pertanian dan menyediakan alokasi 

hak-hak guna lahan bagi rumah tangga tersebut. Hak-hak guna lahan 

ini memberikan rumah tangga terkait hak untuk mengambil keputusan 

terkait pembelian dan penggunaan sarana, penjualan hasil, dan, hingga 

tingkat tertentu, penggunaan lahan. 

Beberapa amandemen UU Tanah tahun 1998 membagi lahan menjadi 

6 kategori: lahan hutan, lahan pertanian, lahan pemukiman pedesaan, 

lahan perkotaan, lahan khusus dan lahan tidak terpakai. Lahan hutan 

lebih lanjut diklasifikasikan sebagai lahan berhutan dan lahan tidak 

berhutan yang direncanakan untuk reboisasi. UU Tanah 1998 

membedakan “hutan tanaman” dan “hutan alam”. Ini mengizinkan 

organisasi, tetapi bukan perorangan, untuk memanfaatkan nilai kayu 

yang tumbuh di lahan hutan yang dialokasikan untuk keperluan 

agunan. Organisasi juga dapat menggunakan lahan sebagai kontribusi 

modal untuk proyek patungan usaha kehutanan. Pada bulan Nopember 

2001, pemerintah merevisi UU Tanah ini lagi, yang mengizinkan 

bank-bank asing untuk mengambil hak guna lahan sebagai jaminan 

untuk pinjaman dan membantu pembentukan pasar tanah. 



 

UU Pertanahan (1993) 

UU Pertanahan (1993) didasarkan pada enam prinsip utama yang 

mengatur masalah-masalah tanah:  

 

(1) tanah adalah milik seluruh rakyat; 

(2) tanah diurus secara seragam oleh negara;  

(3) yang mendorong penggunaan yang efektif dan ekonomis. Lebih 

lanjut,  

(4) negara melindungi lahan pertanian;  

(5) mendorong investasi pada tanah; dan  

(6) menetapkan nilai tanah. 

UU Pertanahan 1993 mengizinkan otoritas provinsi untuk 

menentukan penggunaan lahan dan mengalokasikan atau menyita 

tanah yang sesuai. Wewenang tersebut, bersama dengan kebutuhan 

pemerintah provinsi dan perusahaan kehutanan untuk menghasilkan 

pendanaan mereka sendiri, telah menyebabkan peningkatan 

penanaman tanaman komersial, termasuk tanaman industri, tetapi 

seringkali dengan mengorbankan ekonomi subsisten masyarakat 

pedesaan tempatan. Sebagai contoh, di provinsi Song Be, salah satu 

provinsi yang paling terkenal di mata investor asing, investasi dalam 

proyek-proyek perkebunan telah menempati lahan yang luas, 

melemahkan hak para petani atas tanah dan secara efektif mengubah 

petani menjadi penggarap permanen ketimbang pemilik tanah yang 

sebenarnya.  



 

 

 

Kecenderungan dalam produksi pertanian komersial... 

Seperti yang disebutkan di atas, reformasi penguasaan lahan (land tenure) telah 

menyebabkan peningkatan signifikan dalam daerah tanaman industri dari 

1.135.300 ha pada tahun 1993 menjadi 2.632.500 ha pada tahun 2007. Namun, 

produksi pertanian komersial berupa tanaman komersial (seperti padi, kopi, karet, 

jambu mete, dan lada) telah dilakukan dengan mengorbankan produksi pertanian 

subsisten. Hasilnya berupa diversifikasi dan intensifikasi penggunaan lahan, 

peralihan dari tanaman tradisional ke tanaman komersial bernilai tinggi dengan 

adopsi teknologi baru dan penggunaan intensif dari pupuk, pestisida, varietas 

dengan hasil tinggi dan pembajakan dengan traktor. Hal ini menjadi praktek yang 

semakin umum di kalangan petani serta masyarakat adat yang secara tradisional 

melakukan rotasi pertanian untuk keperluan subsisten. Kebanyakan perkembangan 

pertanian intensif dan pertumbuhan pertanian telah didorong oleh reformasi 

kebijakan pertanahan, reformasi harga, liberalisasi pasar, integrasi dalam 

perekonomian global dan kekuatan pasar eksternal. Sejak tahun 2001, investasi 

dalam sumber energi terbarukan, termasuk kelapa sawit, telah berkembang pesat. 

...dan isu ‘tanpa tanah’ 

Kebijakan reformasi pertanahan secara berturut-turut sejak tahun 1988 telah 

cenderung mengurangi fragmentasi lahan, dan memungkinkan ukuran 

kepemilikan lahan yang lebih luas, hak guna lahan yang lebih lama, dan 

penggunaan lahan yang lebih fleksibel. Dampak kebijakan ini dapat dilihat dalam 

bentuk pertanian yang lebih luas, dan meningkatnya tekanan atas perubahan dalam 

penggunaan lahan dari subsisten ke tanaman makanan pokok dan tanaman 

komersial industri, seperti jagung, kedelai, singkong, ubi jalar, dan kacang tanah.  

Namun, ketidak-seimbangan dalam kepemilikan lahan juga mengalami 

peningkatan, yang menciptakan kesenjangan yang kasat mata antara orang miskin 

yang tidak memiliki lahan dengan orang kaya pemilik lahan. Konsolidasi dan 

akumulasi lahan oleh keluarga dan individu kaya selanjutnya meningkatkan 

jumlah rumah tangga pedesaan yang tidak memiliki lahan. Terdapat bukti bahwa 

persentase petani yang tidak memiliki lahan, terutama di delta Mekong, 

mengalami peningkatan di Vietnam. Survei yang dilakukan oleh Kantor Statistik 

Pemerintah pada tahun 1994 dan 1998 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga 

yang tidak memiliki lahan telah meningkat dari 12.250 rumah tangga tani atau 

0,7% dari total populasi Mekong, menjadi lebih dari 1.000.000 rumah tangga tani 

atau 6% dari populasi wilayah tersebut. 



 

Suku minoritas di Vietnam 

Banyak dilaporkan bahwa suku minoritas di Vietnam memperoleh kepastian 

yang kurang dalam hal lahan dan hutan dibandingkan dengan mayoritas 

nasional (Kinh). Para pejabat juga mengakui adanya kesenjangan kekayaan 

yang semakin besar antara Kinh dan suku minoritas. Kebijakan negara masih 

ditujukan untuk mengakhiri perladangan berpindah dan membawa suku 

minoritas ini keluar dari keadaan mereka yang ‘terbelakang’. Pengetahuan 

tradisional terkait dengan hutan dan sistem adat bagi pemanfaatan lahan tidak 

didukung. Meskipun pengakuan hak di dalam hutan dan alokasi lahan telah 

menjadi milik individu, suku minoritas cenderung untuk dikecualikan dari hak 

kepemilikan mereka, khususnya, perempuan dari suku minoritas, beberapa dari 

mereka telah melapor bahwa mereka merasa kehilangan haknya melalui proses 

alokasi lahan.  

Individualisasi kepemilikan lahan dalam reforma agraria telah menyebabkan 

suku minoritas kehilangan akses terhadap lahan di pasar tanah yang terjadi 

kemudian, seperti dilaporkan terjadi di kalangan Hmong, suku minoritas 

Vietnam terbesar. Hal ini disebabkan orang-orang miskin telah menjual lahan 

untuk keluar dari kesulitan keuangan jangka pendek dan karena sistem yang 

baru mengharuskan agar petani individu atau pemilik properti memiliki 

pengetahuan yang kuat tentang pengelolaan dan, sebaiknya, ‘koneksi’ yang 

baik. Tak pelak lagi, banyak orang dari suku minoritas ditakdirkan untuk kalah 

dalam kompetisi atas sumber daya yang langka.  

Kebijakan yang mendukung investasi modal dan mengizinkan usaha patungan 

dan perusahaan untuk menguasai lahan dan hutan, dan terlibat dalam 

perkebunan komersial di daerah-daerah yang telah dihuni oleh suku minoritas 

dari generasi ke generasi, saat ini sedang berkembang. Sangat penting untuk 

membuat para pemangku kepentingan kunci dan pembuat keputusan sadar akan 

praktek-praktek adat dari kelompok-kelompok suku dalam perencanaan, 

pengelolaan, dan komersialisasi sumber daya hutan. Perkembangan lebih lanjut 

dalam hal ini akan tergantung pada pengembangan dan penyebaran pendekatan 

yang lebih peka budaya kepada suku minoritas, promosi penghormatan atas 

hak-hak adat, penguatan lembaga masyarakat, peningkatan pemahaman pejabat 

setempat atas hak kepemilikan dan pengelolaan, jaminan mekanisme 

pembagian manfaat yang adil dan pengembangan paket bantuan yang lebih 

komprehensif dan akses yang lebih jelas ke pasar bagi suku minoritas ini. 



 

 

 

Tanah dan ideologi 

Di Vietnam, debat mengenai tingkat reformasi lahan yang diinginkan terkait 

erat dengan sikap ideologis negara maupun upaya pengentasan kemiskinan. 

Kepemilikan rakyat dan pengelolaan negara atas lahan merupakan prinsip-

prinsip utama dari doktrin Komunis yang menjadi landasan definisi hukum 

kepemilikan dan penggunaan lahan. Isu-isu doktrinal adalah yang paling kasat 

mata dalam peraturan pedesaan dan lahan penghasil pemasukan lainnya. 

Akibatnya, kebijakan pertanahan di Vietnam menjadi isu yang sensitif secara 

politis dan sangat rumit. Selain itu, rejim hukum pertanahan di Vietnam 

sangatlah kompleks. Hal ini telah dilaporkan sebagai kendala serius bagi 

kemampuan masyarakat lokal untuk memahami dan bertindak berdasarkan 

hak-hak mereka serta meminta ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak.  

Pengelolaan tanah negara yang terus berlanjut berakar pada kepdulian atas 

produktivitas lahan, ketahanan pangan nasional dan ideologi Sosialis. Aksioma 

bahwa negara memiliki tugas untuk “mengelola” (quan ly) lahan mendasari 

semua hukum dan kebijakan pertanahan. Doktrin sosialis memperlakukan 

lahan, bersama dengan sumber daya penghasil pemasukan lainnya, sebagai 

“alat produksi khusus” (tu lieu san xuat dac biet) yang harus dikelola oleh 

negara untuk menjamin produktivitas maksimum. Penggunaan lahan harus 

menyeluruh (day du), dengan kata lain, semua lahan harus digunakan; dan 

penggunaan lahan harus masuk akal (hop ly), dengan kata lain, lahan harus 

ditanami secara efisien dengan tanaman dan rotasi yang sesuai serta dengan 

memberikan perhatian bagi keberlangsungan tingkat kesuburan lahan. Dalam 

prakteknya, hal ini ditentukan oleh sejumlah larangan penggunaan lahan yang 

dirinci dalam sertifikat hak guna lahan.  

Lama setelah perencanaan pusat dibongkar dalam pasar komoditas, paham 

Marxis-Leninis dalam manfaat dari alokasi yang diarahkan negara tetap 

terkandung di dalam “pengelolaan lahan negara” (quan ly nha nuoc ve dat dai). 

Ada pandangan-pandangan yang saling bertentangan mengenai sampai sejauh 

mana penggunaan lahan menjadi domain individu, atau dikuasai oleh negara. 

Meskipun demikian, pentingnya pengelolaan lahan negara bagi kebijakan 

pemerintah tetap menjadi hal terpenting. 



 

 

 

Hak guna masyarakat  

Konstitusi Vietnam mengamanatkan bahwa tanah milik seluruh rakyat 

dengan negara yang berperan sebagai perwakilan mereka. Namun, isu-

isu hukum yang terkait dengan hak guna masyarakat berikut perlu 

menjadi catatan: 

KUHPerdata 2005 tidak mengakui masyarakat sebagai subyek 

hubungan hukum perdata meskipun peraturan hukum menetapkan 

kepemilikan bersama oleh masyarakat. Hal ini terutama bermasalah 

dalam sudut pandang konsep adat tentang tanah yang dimiliki dan 

dikelola secara kolektif, seperti yang dijelaskan di atas. 

UU Pertanahan dan UU Perlindungan dan Pengembangan Hutan 

memberikan masyarakat hak dan tanggung jawab yang sama dengan 

pengguna lahan yang lain (yakni dapat mengeksploitasi dan menikmati 

manfaat sumber daya yang dimaksud), tetapi mereka tidak dapat 

menukar, mengalihkan, menyewakan atau mendonasikan hak guna 

hutan mereka. Di samping itu, mereka tidak dapat menggadaikan, 

memberikan jaminan atau menggunakan lahan di bawah 

pengelolaannya sebagai suatu kontribusi untuk investasi bersama. 

Masyarakat juga tidak dapat membagi hutan tersebut di antara para 

anggotanya.  

Seperti yang disebutkan dalam laporan IUCN tahun 2008 tentang Hak 

atas Hutan menurut UU dan Adat di Vietnam, praktek alokasi lahan dan 

hutan pada masyarakat pedesaan menimbulkan banyak pertanyaan, 

termasuk: (i) apakah masyarakat terkait meliputi semua rumah tangga 

dan individu yang tinggal di desa tersebut, atau hanya sekelompok 

rumah tangga dan individu; (ii) apakah suatu masyarakat desa dapat 

dialokasikan daerah hutan lain di samping yang memenuhi kondisi 

alokasi (iii) mekanisme resolusi konflik apa yang tersedia dalam kasus 

konflik penggunaan lahan dan hutan antara masyarakat dan aktor lain; 

dan iv) mekanisme apa yang ada untuk menjamin pembagian manfaat 

yang adil di antara masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini 

mencerminkan kerancuan dan masalah penafsiran berikutnya dari 

ketetapan hukum Vietnam yang selanjutnya meningkatkan kendala bagi 

pengelolaan hutan dan perkebunan yang adil dan berkelanjutan di 

Vietnam.  



 

Masalah-masalah dengan penguasaan lahan dan kepastian lahan 

Salah satu kesulitan yang muncul dengan sistem kepemilikan yang 

ada adalah bahwa meskipun ada kewenangan konstitusional dan 

hukum untuk mengalihkan hak guna lahan, prosedur administratif 

yang tidak jelas ditambah dengan doktrin “pengelolaan lahan 

negara” memberlakukan suatu “persetujuan administratif tentang 

pengalihan”. Proyek reformasi lahan sebelumnya telah 

menyimpulkan bahwa kecuali pendekatan konsesi terhadap 

pengelolaan lahan berubah, birokrat akan terus melanggar atau 

mengabaikan hak atas lahan menurut UU. Secara keseluruhan, hak 

atas lahan dalam prakteknya masih tetap tidak aman karena otoritas 

lokal telah mempertahankan kendali atas lahan melalui kuasa 

mereka atas sertifikasi, pembatasan penggunaan lahan dan 

perampasan lahan untuk proyek infrastruktur. Tambahan pula, hanya 

sedikit yang diketahui tentang sejauh mana reformasi tenurial 

semacam itu telah berjalan pada prakteknya dan bagaimana 

reformasi tenurial ini telah mempengaruhi penghidupan dan 

kesejahteraan masyarakat. UU Pertanahan 1993 belum dilaksanakan 

secara merata dan sangat bervariasi antar daerah. Permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan UU Pertanahan meliputi peraturan tanah 

yang rancu dan tidak konsisten, keputusan dan petunjuk lokal yang 

tidak konsisten, prosedur pelaksanaan yang rumit, pendekatan top-

down, dan kekurangan-kekurangan dalam tata kelola. Salah satu 

konsekuensi dari hal ini adalah bahwa masyarakat lokal tampaknya 

memiliki pemahaman dan kesadaran yang sangat terbatas tentang 

hak-hak atas lahan dan sumber daya mereka. Tambahan pula, ada 

kekurangan serius akan informasi yang tersedia terkait dengan 

resolusi konflik atau sengketa dan mekanisme ganti rugi bagi 

masyarakat lokal yang hak atas lahan dan tanahnya mungkin 

dilanggar. Kepemilikan lahan yang tidak merata juga telah muncul 

sebagai aspek yang bermasalah dari penguasaan lahan di Vietnam. 

Beberapa rumah tangga telah secara ilegal menggunakan hutan di 

dekat pemukiman mereka untuk keperluan penanaman, karena 

potensi persediaan lahan baru untuk ditanami di desa telah menjadi 

langka dan permintaan lokal akan lahan pertanian telah tumbuh 

secara signifikan karena pertumbuhan penduduk dan ekspansi 

pertanian komersial. Tidak memiliki tanah telah menjadi salah satu 

hasil negatif dari pembelian lahan secara resmi maupun tidak resmi 

oleh rumah tangga kaya. 



 

 

Permasalahan terkait kehutanan 

Meskipun ada pendelegasian relatif pengelolaan hutan kepada 

masyarakat lokal dan integrasi langkah-langkah pengentasan 

kemiskinan ke dalam kegiatan kehutanan, sejumlah masyarakat lokal 

masih menghadapi rintangan dalam hal pemahaman dan kemampuan 

untuk melaksanakan hak-hak mereka atas lahan dan sumber daya. 

Bidang yang menjadi perhatian meliputi:  

Ketidak-konsistenan antara dokumen-dokumen hukum yang 

berbeda: Beberapa ketetapan dalam dokumen hukum yang berbeda 

bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, masyarakat lokal diakui 

secara hukum sebagai pemilik hutan di dalam UU Perlindungan dan 

Pengembangan Hutan, tetapi tidak diakui di dalam KUHPerdata 2005. 

  

Kerancuan dan perubahan dalam peraturan kehutanan negara: 

Sistem dokumen hukum normatif untuk pengelolaan hutan merupakan 

sistem yang rumit dan dapat berubah-ubah. Beberapa ketetapan masih 

bersifat umum dan kekurangan petunjuk pelaksanaan. Yang lain, 

termasuk ketetapan-ketetapan mengenai penilaian hutan, nilai hak 

guna hutan, dan nilai hutan tanaman produksi, terlalu rumit untuk 

memungkinkan pemahaman dan kepatuhan yang tersebar luas. 

Kebingungan menandakan bahwa otoritas lokal tidak mampu 

melaksanakan beberapa kebijakan negara, terutama kebijakan terkait 

perubahan kegunaan hutan, pembagian manfaat dengan rumah tangga 

dan individu, dan regenerasi serta penanaman hutan.  

 

Suatu kerangka hukum yang tidak jelas: Banyak dokumen hukum 

yang dapat mengalami penafsiran yang beragam, terutama karena 

bahasanya yang rumit. Keputusan 178/2001/QD-TT, contohnya, 

dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban pemilik hutan, tetapi 

banyak orang yang melaporkan temuan berupa rumusan untuk 

menghitung keuntungan bagi pemilik tertentu yang terlalu rumit untuk 

dapat dimengerti. 



 

 

 

Program Reforestasi Lima Juta Hektar  

[The Five Million Hectare Reforestation Programme (5MHRP)] 

Tujuan: 

- Secara efisien melindungi hutan seluas 9,3 juta ha yang ada; 

- Menciptakan hutan dengan pemanfaatan khusus dan hutan lindung 

seluas dua juta hektar, sebagai perlindungan DAS dan untuk 

melindungi dari angin, pasir, dan gelombang. Satu juta hektar dari 

total lahan tersebut dibangun melalui regenerasi alami dan satu juta 

hektar sisanya melalui perkebunan; 

- Menciptakan tiga juta hektar hutan produksi, di mana dua juta hektar 

di antaranya akan dijadikan perkebunan untuk menyediakan bahan 

baku kertas, tiang penyangga terowongan untuk pertambangan, kayu, 

dan satu juta hektar lainnya ditanami tanaman industri jangka panjang 

dan pohon buah-buahan; 

- 50 juta pohon per tahun untuk ditanam di sekitar rumah, kantor, 

sekolah, dan di sepanjang jalan dan tanggul untuk menyediakan kayu 

bakar dan bahan untuk perabotan rumah tangga; 

- Mempercepat penanaman hutan, menghijaukan kembali lahan yang 

gundul, melindungi hutan yang ada serta hutan baru, dan 

meningkatkan tututpan hutan menjadi lebih dari 40% di negara ini; 

- Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemasukan pedesaan, 

mengembangkan produksi dan menjamin pertahanan dan keamanan 

nasional;  

- Menciptakan daerah bahan baku dan mengembangkan industri untuk 

mengolah hasil hutan dan; 

- Menciptakan hutan baru melalui sejumlah proyek lokal yang 

dirancang dengan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal 

karena masyarakat lokal merupakan tenaga penggerak untuk 

pembangunan, perlindungan, dan regenerasi hutan dan mereka berhak 

untuk menikmati manfaat dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

hutan. 



 

 

Permasalahan dengan 5MHRP  

5MHRP mencakup proposal yang sangat ambisius untuk 

meningkatkan luas perkebunan komersial. Namun, selama lebih dari 

dua tahun di dalam program tersebut, tampaknya tidak ada studi 

apapun mengenai apa kegunaan perkebunan ini. Penyebab tambahan 

yang menjadi perhatian adalah bahwa pembuat kebijakan Vietnam, 

serta penasihat dan penyumbang dana internasional mereka, 

tampaknya tidak begitu berminat untuk mempelajari dampak 

perkebunan komersial pada masyarakat lokal, penghidupan, serta 

lingkungan mereka. 

5MHRP tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan daerah hutan 

tanaman industri. Program ini juga menyatakan bahwa “alokasi lahan 

harus dilakukan secara terbuka dan demokratis”. Meskipun 

demikian, proyek-proyek di bawah program ini harus disetujui oleh 

Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD). Ini 

juga berarti bahwa proyek-proyek tersebut harus sesuai dengan 

persyaratan birokratik pejabat-pejabat yang berbasis di Hanoi. 

Dengan demikian, ada bahaya bahwa pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat lokal akan dikesampingkan dari rancangan proyek-

proyek tersebut.  

Secara khusus, ketika pejabat pemerintah melaksanakan alokasi 

lahan dan perencanaan penggunaan lahan di daerah masyarakat adat, 

anggapan bahwa kelompok suku minoritas yang mempraktekkan 

pertanian “tebang-bakar” merusak kawasan hutan begitu kental. Bagi 

kebanyakan pejabat pemerintah, lahan bekas ladang hanyalah “lahan 

yang tidak terpakai”. Masyarakat lokal dengan demikian kehilangan 

sebagian dari lahan pertanian mereka jika lahan tersebut 

dimaksudkan untuk reboisasi. Jika lahan bekas ladang ditanami 

dengan pohon, para petani tidak mempunyai pilihan ketika tiba 

saatnya untuk menggunakan kembali lahan tersebut selain untuk 

membuka lahan lain untuk tanaman mereka atau menebang pohon-

pohon yang ditanam. Lebih lanjut, peraturan kepemilikan saat ini 

tidak mengizinkan kepemilikan bersama oleh masyarakat. Oleh 

karena itu, lahan umum beresiko diprivatisasi melalui program 

alokasi lahan.  



 

 

 

Penggunaan tanah secara adat  

Otoritas lokal di Vietnam secara rutin menemukan diri mereka 

bergulat dengan isu-isu rumit yang terlibat dalam rekonsiliasi UU 

Pertanahan 1993 dengan pola dan hak penggunaan tanah secara adat. 

Ruang lingkup untuk sengketa tergolong besar karena pemilik adat 

dapat dengan gigih melawan alokasi hak-hak individual karena 

perbedaannya dari penggunaan dan kepemilikan tanah ulayat. Di 

daerah-daerah yang dihuni oleh suku minoritas, kecenderungan 

tersebut telah menjadi salah satu dari peningkatan kendali oleh 

negara atas lahan melalui pengaturan administrasi. Akibatnya, peran 

pengelolaan masyarakat telah dilemahkan secara serius. Sementara 

kecenderungan ini dapat meningkatkan peran negara, yang 

memberikan kontribusi bagi tatanan masyakat dan keamanan, hal ini 

juga dapat menciptakan celah baru, yang merupakan ancaman 

sebagai suatu sumber ketidakadilan baru, terutama bagi suku 

minoritas di pedesaan. Karena undang-undang tertulis tidak 

mengakui peraturan adat, masyarakat lokal yang mengikuti hukum 

adat sebenarnya melanggar hukum dan praktek ini dianggap ilegal.  

Di antara kelompok-kelompok tersebut, kepemilikan publik adalah 

pendekatan adat yang paling sering dilakukan terhadap lahan dan 

sumber daya. Lahan publik dipahami sebagai lahan bersama dari 

satu atau beberapa desa, atau lahan dari keluarga tertentu. Di dalam 

kepemilikan lahan publik, masyarakat memiliki hak sepenuhnya atas 

pengelolaan lahan seperti menentukan daerah pemukiman, daerah 

penanaman, daerah untuk pemakaman, dan lain-lain serta berhak 

untuk menghukum orang yang melanggar peraturan di atas. Individu 

hanya memiliki hak untuk menggunakan lahan, hak waris, dan hak 

untuk mengeksploitasi hasil alam, tetapi tidak memiliki hak untuk 

memindah-tangankan atau menjual lahan kepada orang di luar 

masyarakat.  



 

 

 

Konflik antara kebijakan pemerintah saat ini dengan konsep adat 

mengenai kepemilikan lahan dan hak guna dianggap sebagai salah 

satu penyebab utama dari sengketa di daerah dataran tinggi Vietnam 

selama satu dekade terakhir. Konflik biasanya terjadi di mana lahan 

hutan adat dialokasikan menurut perundang-undangan bagi orang luar 

atau bahkan bagi rumah tangga masyarakat. Rejim kepemilikan lahan 

formal Negara yang baru, yang dikenal sebagai “kepemilikan publik 

atas lahan”, telah menyebabkan kepemilikan dan hak guna lahan 

masyarakat adat dialihkan ke rumah tangga dan organisasi ekonomi. 

Hak guna lahan adat telah dibatasi. Selain itu, pengaturan pembagian 

manfaat secara adat tidak diakui secara resmi di bawah undang-

undang tertulis. Hukum adat mengatur pembagian manfaat di dalam 

masyarakat, sedangkan undang-undang tertulis menetapkan metode 

pembagian manfaat yang rumit dan sebagian besar dibiarkan tanpa 

penjelasan kepada penduduk lokal.  

Tambahan pula, para administrator lahan dan hutan pada tingkat yang 

berbeda terkadang tidak menyadari peranan dan pentingnya sistem 

adat untuk mengatur lahan dan sumber daya, dan kurangnya 

pengetahuan mereka ini membatasi sampai sejauh mana ciri positif 

dari norma dan peraturan adat dapat dimasukkan ke dalam praktek 

pengelolaan lahan resmi. Meskipun beberapa pembuat kebijakan dan 

administrator kehutanan benar-benar mengakui keberadaan hukum 

adat, banyak yang menganggapnya sebagai suatu halangan ketimbang 

bantuan bagi pelaksanaan undang-undang tertulis mengenai 

pengelolaan dan pengembangan hutan.  

Di samping itu, meskipun peraturan-peraturan perlindungan hutan 

cenderung dikembangkan melalui konsultasi dengan desa-desa, 

penduduk desa seringkali menganggap mereka sebagai bentuk lain 

dari undang-undang tertulis yang berlaku secara eksternal, yang 

mungkin tidak konsisten dengan aturan adat. Kebanyakan masyarakat 

desa tidak menerima pengakuan hukum atas hak-hak hutan adat 

mereka, dan sering melihat perlindungan hutan di bawah peraturan 

desa sebagai sarana bagi “pihak lain” untuk memperoleh keuntungan 

finansial. Selain itu, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa yang 

ditunjuk oleh negara, bukan oleh pemimpin desa adat, yang 

menyebabkan gesekan dalam hal siapa yang memberikan keputusan, 

atas nama siapa, dan untuk kepentingan siapa.  



 

 

Pengentasan kemiskinan? 

Perubahan ekonomi yang diluncurkan oleh reformasi Doi Moi 

berhasil menarik banyak rakyat Vietnam keluar dari 

kemiskinan. Reformasi lahan yang memberikan hak guna lahan 

bagi rumah tangga individu dan mendorong distribusi yang 

merata dan penggunaan lahan yang efisien dianggap “sangat 

penting untuk pembangunan desa, untuk mobilisasi sumber 

daya manusia, dan untuk peningkatan produksi untuk 

pengentasan kemiskinan”. Meskipun demikian, tingkat 

kemiskinan masih sangat tinggi di daerah pegunungan, 

terutama di antara suku minoritas. Jumlah orang yang tinggal 

dalam kemiskinan absolut masih tinggi dan kemiskinan ini 

terkait erat dengan fakta bahwa beberapa rumah tangga masih 

memiliki akses yang buruk terhadap lahan atau hanya memiliki 

akses ke lahan berkualitas buruk. 

Reformasi kepemilikan hutan harus menangani masalah 

pengentasan kemiskinan melalui alokasi hutan yang 

berkualitas, pembentukan mekanisme distribusi keuntungan 

dari hutan yang berpihak pada rakyat miskin, peningkatan 

transparansi dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan, dan penghormatan terhadap dan masuknya praktek-

praktek adat. Keterlibatan penduduk desa yang miskin dalam 

kegiatan komersial berbasis hutan sebagai mitra dalam 

penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan, atau 

sebagai kontributor lahan hutan, juga harus didorong. 



 

 

 

 

 

 

 

Langkah ke depan  

Pendelegasian pengelolaan hutan yang berarti ke masyarakat 

lokal serta keputusan bebas tanpa tekanan, didahulukan dan 

diinformasikan dari penduduk lokal saat keputusan mengenai 

lahan dan sumber daya diambil, yang mempengaruhi mereka 

secara langsung maupun tidak langsung, juga sangat penting. 

Saat ini, peraturan yang mengatur pemanfaatan hutan masih 

bersifat membatasi dan kepemilikan sumber daya hutan oleh 

masyarakat lokal tetap hanya berupa nama. Untuk membuat 

pendelegasian pengelolaan hutan menjadi lebih berarti, bukan 

hanya hak-hak atas hutan yang harus didelegasikan, tetapi juga 

wewenang untuk memutuskan pengelolaan sumber daya hutan, 

dengan memperhitungkan struktur tata kelola tradisional yang 

ada. Dukungan yang tepat waktu harus disediakan untuk 

membangun kapasitas masyarakat lokal untuk melaksanakan 

hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu, mekanisme, 

kebijakan, sistem kepemilikan, dan sarana ganti rugi yang ada 

harus diperjelas dan dipahami oleh pihak-pihak yang terkena 

dampak. Sebuah reformasi kepemilikan lahan yang 

komprehensif tidak hanya akan melibatkan perubahan normatif 

dan prosedural, tetapi juga konfigurasi ulang kelembagaan. 

Pergeseran dari sistem kepemilikan konsesi ke sistem 

kepemilikan berbasis hak akan memusatkan kekuatan 

administratif negara dan sekaligus mendelegasikan kuasa yang 

lebih untuk mengambil keputusan kepada pemain non-negara.  



 

Pembebasan dan penggunaan lahan  

Meskipun penelitian mengenai kesesuaian kelapa sawit dengan 

kondisi tanah dan cuaca di Vietnam saat ini berada pada tahap awal, 

pada umumnya diperkirakan bahwa kelapa sawit dapat tumbuh 

dengan baik di bagian tengah dan selatan Vietnam, mulai dari 

provinsi Ha Tinh ke arah selatan (Gambar 3).  

 
Gambar 3. Lahan potensial yang sesuai untuk budidaya kelapa 

sawit 

Menurut Tang Thi Tram et al. (1996), yang telah menganalisa 

beberapa karakteristik kondisi cuaca dan tanah untuk budidaya 

kelapa sawit, kelapa sawit akan tumbuh dengan baik di tanah sulfat 

masam (thionic fluvisols) Vietnam dan hasil minyak di sini akan 

menjadi salah satu yang terbanyak di antara daerah percobaan yang 

ada saat ini. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai teknik 



penanaman baru dan varietas baru untuk mencapai hasil minyak 

sawit yang lebih banyak. Jika kelapa sawit akan dibudidayakan 

secara komersial di Vietnam, kemungkinan besar budidaya ini akan 

dilakukan di bekas daerah yang ditumbuhi hutan atau di tempat di 

mana tanaman industri dulunya tumbuh. Hal inilah yang telah terjadi 

pada karet, di mana pemerintah mendorong penggantian daerah 

berhutan yang rusak dan bekas perkebunan jambu mete dengan 

pohon-pohon karet.  

Proses pembebasan lahan  

Menurut hukum Vietnam, lahan adalah milik negara. Penduduk 

Vietnam hanya memiliki hak guna lahan. Pemerintah memiliki hak 

untuk menarik kembali lahan dari perorangan dan/atau organisasi 

dan memberikannya kepada pengguna baru jika proyek telah 

disetujui. Setelah proyek baru disetujui (oleh pemerintah pusat atau 

lokal, tergantung dari skala proyek), investor harus berunding 

dengan dan memberikan kompensasi bagi penduduk lokal yang 

tinggal di daerah yang dialokasikan untuk proyek jika mereka 

diminta untuk pindah. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, investor 

harus menyesuaikan proyek mereka (jika proyek ini hanya suatu 

proyek komersial) atau penduduk lokal harus dipindahkan secara 

paksa (jika proyek ini adalah sebuah proyek kesejahteraan). Ini 

berarti bahwa jika investor ingin mendapatkan lahan untuk budidaya 

kelapa sawit komersial, mereka harus memiliki suatu proyek yang 

telah disetujui dan kemudian berhasil bernegosiasi dengan penduduk 

lokal di daerah yang dialokasikan untuk proyek. 

Kerangka hukum untuk pembebasan lahan 

Semua kegiatan di Vietnam terkait kepemilikan dan pemanfaatan 

lahan tunduk pada UU Pertanahan tahun 2003. Peraturan untuk 

organisasi dalam dan luar negeri atau individu yang menyewa lahan 

di Vietnam disajikan di dalam UU Pertanahan Vietnam pada Pasal 

24-L/CTN.  

Pemerintah mengizinkan organisasi-organisasi dalam dan luar 

negeri, dan penduduk Vietnam yang tinggal di Vietnam atau di 

negara lain untuk menyewa tanah. Hak dan kewajiban penyewa 

tanah adalah:  



- Penyewaan lahan kepada suatu organisasi atau individu harus 

didasarkan pada landasan ekonomi-teknologi yang disetujui oleh 

pemerintah di dalam hukum investasi asing di Vietnam.  

- Organisasi dalam dan luar negeri dan penduduk Vietnam yang 

berinvestasi dan menyewa tanah di Vietnam harus mengikuti hukum 

ini dan peraturan lainnya yang ada di dalam hukum Vietnam. 

- Jangka waktu penggunaan lahan oleh organisasi atau individu 

diatur dalam hukum investasi asing di Vietnam.  

- Orang asing yang melanggar UU Pertanahan Vietnam akan 

dihukum berdasarkan hukum Vietnam, sambil mempertimbangkan 

perjanjian internasional yang harus diikuti oleh pemerintah Vietnam.  

Perlindungan terhadap hak-hak petani dan masyarakat adat  

Pemerintah menyediakan hibah bagi petani untuk mengurangi 

kemiskinan dan memiliki program-program untuk mendorong 

produksi pertanian. Menurut “Proyek pengembangan untuk industri 

lemak nabati hingga 2020, visi untuk 2025”, perusahaan minyak 

akan membuat pola produksi kelapa sawit bagi petani untuk 

pertukaran pengalaman di daerah-daerah, terutama untuk kelompok 

minoritas. Berbicara secara hukum, hak guna lahan bagi petani dan 

masyarakat adat telah dijamin. Sebelum proyek dilaksanakan, 

investor harus berunding dengan dan memberikan kompensasi yang 

sesuai bagi petani lokal dan masyarakat adat yang terkena dampak 

dari proyek tersebut.  

Perampasan lahan dan konflik lahan  

Hukum pertanahan secara tegas melarang perampasan lahan, 

pengubahan hak guna lahan secara ilegal dan penggunaan lahan 

untuk keperluan lain selain yang telah dinyatakan. Orang yang 

merampas lahan, merusak tanah, mengalihkan hak guna lahan secara 

ilegal atau melanggar hukum pertanahan akan ditangani sesuai 

dengan hukum Vietnam. Orang yang menggunakan posisinya dalam 

sistem politik untuk keuntungannya sendiri dan melanggar hukum 

pertanahan juga akan ditangani sesuai dengan hukum tersebut dan 

juga harus membayar ganti rugi atas tindakannya.  

Hak atas tanah petani kecil  

Pemerintah melindungi hak-hak hukum dan kepentingan pengguna 

lahan. Keluarga atau orang yang memperoleh lahan dari pemerintah 



memiliki hak untuk menggunakan lahan dan dapat mengalihkan, 

menyewakan, mewariskan, dan menggadaikan hak guna lahan. Hak-

hak yang disebutkan di atas hanya berlaku jika lahan digunakan 

sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan sejalan dengan hukum 

pertanahan dan hukum-hukum lainnya. Serikat Petani Vietnam 

harus melindungi hak-hak petani Vietnam sebagai tujuannya, 

termasuk melindungi mereka dari penyalah-gunaan atas hak guna 

lahan mereka. Pengadilan sipil mengadili konflik-konflik 

penggunaan lahan sipil.  

Pengguna lahan memiliki kewajiban untuk melindungi, 

memperbaiki, dan menggunakan lahan secara efektif. Mereka harus 

memiliki dokumen hukum atas tanah mereka, dan membayar pajak 

pengalihan tanah dan pembayaran lain yang ditetapkan oleh hukum. 

Pemerintah mendorong pengguna lahan untuk menginvestasikan 

tenaga kerja dan material guna meningkatkan nilai tanah mereka, 

menerapkan budidaya intensif untuk meningkatkan hasil panen, 

mengklaim kembali tanah, merambah dataran pesisir, menanami 

lahan gundul dan bukit pasir di dekat laut untuk mengusahakan 

produksi pertanian, kehutanan dan perikanan, melindungi, 

memperbaiki, dan meningkatkan kesuburan tanah, dan 

menggunakan lahan secara efektif.  

Proyeksi dampak kelapa sawit  

Lingkungan  

Sampai saat ini, kami tidak dapat memeriksa dampak lingkungan 

dari perkebunan kelapa sawit di Vietnam. Meskipun demikian, ahli 

pertanian beranggapan bahwa kelapa sawit memiliki potensi yang 

besar untuk dikembangkan di Vietnam. Selain memberikan 

kontribusi bagi industri lemak nabati, perkebunan kelapa sawit juga 

dilaporkan memiliki efek positif dalam pencegahan bahaya yang 

disebabkan oleh angin kencang. Menurut Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Sumber Daya Alam Vietnam, provinsi Quang Tri telah 

merencanakan untuk membudidayakan kelapa sawit di sepanjang 

pantainya untuk mengurangi kerusakan akibat badai tropis. Namun, 

saat ini, kekhawatiran mengenai kelestarian lingkungan akibat 

produksi minyak sawit telah disuarakan, terutama ancaman bahwa 

ekspansi kelapa sawit dihadapkan pada hutan tropis sebagai sumber 

keanekaragaman hayati yang unik. 



Pekerja dan petani di pedesaan  

Jumlah penduduk Vietnam pada tahun 2009 adalah sekitar 86 juta 

jiwa, di mana 44 juta di antaranya berada pada usia produktif. 

Pekerja di sektor pertanian mewakili 60% dari total populasi (26,3 

juta jiwa) di atas lahan pertanian seluas 21.454,7 ha. Namun, 

beberapa sektor pertanian, seperti penyadapan karet dan pemanenan 

teh, kopi, dan jambu mete musiman, akhir-akhir ini mengalami 

kekurangan tenaga kerja. Menurut Dr. Dang Kim Son, Kepala 

Institut Kebijakan dan Strategi untuk Pembangunan Pertanian dan 

Pedesaan, Vietnam kini memiliki jutaan pekerja yang menganggur 

di sektor pertanian.  

Budidaya kelapa sawit komersial dalam skala besar dapat 

memungkinkan penciptaan kesempatan kerja yang lebih jauh, 

asalkan memperhitungkan sifat dan kondisi tenaga kerja Vietnam 

yang tidak memiliki keterampilan. Perluasan produksi pertanian 

seperti kelapa sawit juga dapat menarik para pekerja migran kembali 

ke kampung halaman mereka untuk mencari pekerjaan, sehingga 

mengurangi tekanan pada banyak kota di Vietnam yang diakibatkan 

oleh migrasi massal dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.  

Menurut kebijakan keuangan pemerintah untuk mendukung 

pembangunan pertanian dan pedesaan, petani dapat menerima 

pinjaman bank dengan jumlah maksimum lima puluh juta Dong 

Vietnam (VND) tanpa jaminan untuk mendukung produksi 

pertanian mereka (termasuk produksi kelapa sawit, jika ada) sejak 1 

Juni 2010. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah Vietnam 

berusaha untuk menyediakan kondisi dan insentif keuangan uang 

sebaik mungkin bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian. 

Namun, karena kelapa sawit belum ditanam di lahan yang luas, tidak 

ada penelitian yang tersedia untuk mengevaluasi dampak yang lebih 

luas dari produksi kelapa sawit pada perekonomian pedesaan. 

Diharapkan agar beberapa efek positif akan meliputi penyediaan 

lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan 

peningkatan infrastruktur dasar di daerah pedesaan.  

Terakhir, dalam hal ketahanan pangan, karena daerah kelapa sawit 

yang ada saat ini hanya sekitar 600 ha dan sebagian besar ditanam di 

daerah pertanian atau pusat penelitian, kelapa sawit belum memiliki 

dampak apapun pada perkebunan tanaman komersial dan tanaman 



subsisten lain seperti padi. Oleh karena itu, ketahanan pangan 

tampak stabil dan diharapkan agar tetap demikian karena adanya 

fakta bahwa kelapa sawit tidak diproyeksikan untuk ditanam dengan 

tujuan kompetisi dengan atau menggantikan tanaman pangan yang 

ada.  

Melihat ke depan  

Meskipun Vietnam belum mengembangkan standar nasional apapun 

untuk meningkatkan atau mengatur produksi minyak sawitnya, 

dalam laporan “Vegetable Oil Sector of Vietnam – a Vision to the 

First 25 Years of the 21
st
 Century”, Phan Lieu menyatakan Vietnam 

harus memperluas daerah budidaya kelapa sawit dari 70.000 

menjadi 100.000 ha untuk mengamankan dan mencapai target 

produksi lemak nabati dalam negerinya hingga 2015. Ia juga 

menyimpulkan bahwa kelapa sawit memiliki potensi beberapa kali 

lebih besar daripada potensi tanaman lemak nabati lainnya (empat 

sampai lima kali lebih besar dibandingkan dengan kacang tanah, 

misalnya). Oleh karena itu, dia menyarankan agar kelapa sawit 

menjadi sumber minyak utama bagi Vietnam di masa depan. 

Kemungkinan kelapa sawit ditanam secara komersial di Vietnam 

juga meningkat karena kebutuhan Vietnam yang besar akan minyak 

goreng dan impor dalam skala besar saat ini dari Indonesia dan 

Malaysia. Pemerintah Vietnam telah menunjukkan minat dalam 

pengembangan industri bio-energinya melalui perkebunan kelapa 

sawit, seperti yang tercermin dalam beberapa kebijakan.  

Kelapa sawit memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di 

lahan yang luas di Vietnam yang masih memiliki cukup lahan bekas 

ladang dan lahan tidak terpakai yang terbentang di sepanjang negara 

tersebut untuk didirikan perkebunan. Kondisi cuacanya juga 

menguntungkan untuk pertumbuhan kelapa sawit, dan melimpahnya 

tenaga kerja murah di daerah pedesaan dapat mendukung 

perkembangan produksi minyak sawit. Namun, guna 

mengembangkan kelapa sawit secara komersial di Vietnam, masih 

ada sejumlah masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi yang harus 

dipertimbangkan secara hati-hati dan sistemik.  

Sebagai tanaman yang baru saja diperkenalkan, kelapa sawit akan 

memerlukan penelitian dan percobaan lebih lanjut sebelum 

menerima status sebagai tanaman komersial di Vietnam. Lebih jauh 



lagi, Vietnam harus terlibat di dalam dialog dengan negara-negara 

Asia Tenggara penghasil CPO lainnya guna belajar dari pengalaman 

mereka dan menghindari pengulangan kesalahan yang dibuat 

dengan mengorbankan lingkungan dan kondisi sosio-ekonomi lokal.   
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