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I.   
Pendahuluan 
 

 

Berbagai kebijakan agraria yang dikembangkan rejim-rejim politik yang berkuasa di 
Indonesia sejak jaman kolonial hingga abad 21 ini memiliki karakter-karakter tertentu 
yang serupa, yaitu pengadaan tanah skala luas oleh instansi-instansi pemerintah untuk 
mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global melalui pemberian konsesi 
kehutanan, perkebunan dan pertambangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sejak 
masa kolonial, perkebunan besar adalah sistem agraria yang berperan langsung sebagai 
hulu dari proses inkorporasi rakyat dan tanah-air Indonesia ke dalam ekonomi pasar 
global. Termasuk di dalamnya sistem “perkebunan kayu jati” yang dikembangkan 
jawatan kehutanan kolonial di Pulau Jawa dan Madura (Peluso 1992, Simon 2001). 
Mekanisme konsesi perkebunan besar dilanjutkan pengembangannya pada jaman Orde 
Baru, dan diadopsi untuk pengembangan sektor kehutanan, terutama di luar Jawa. 
Mekanisme serupa juga diterapkan dalam sektor pertambangan. Pulau-pulau di luar 
Jawa, Madura dan Bali yang memiliki kekayaan alam dan sumber-sumber agraria, 
merupakan wilayah utama konsesi perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri, 
dan restorasi ekosistem hutan. Untuk Indonesia bagian barat, Sumatra dan Kalimantan 
menjadi wilayah andalan. Perlu dicatat bahwa proses dominasi dan ekstraksi sumber-
sumber agraria dan sumber daya alam lainnya memiliki dimensi gender. 

Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi hutan dan sumber agraria lainnya di 
luar Jawa, Madura dan Bali sejak jaman kolonial hingga masa kini, dapat dibagi menjadi 
beberapa periode transformasi kebijakan. Periode pertama adalah pada masa kolonial 
setelah  pemerintahan Hindia Belanda menerbitkan Agrarisch Wet (Undang-undang 
Agraria) pada tahun 1870 yang memungkinkan  pembangunan perkebunan besar 
khususnya di Sumatra Utara. Pada periode ini berlangsung pula penambangan kayu di 
Jawa dan Madura, yang diikuti dengan pembangunan hutan jati monokultur (Peluso 
1992, Simon 2000). Periode kedua adalah pada masa setelah tahun 1960-an, di mana 
bangkitnya pasar untuk kayu dan munculnya teknologi untuk mengeksploitasi hutan 
secara besar-besaran mendorong lahirnya kebijakan untuk mendukung pembalakan kayu 
berskala industri. Periode ketiga, yang berlangsung pada tahun 1980-an, difokuskan pada 
upaya untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah proyek kolonisasi 
berskala besar, yang dikenal sebagai program transmigrasi. Dalam periode keempat, yang 
dimulai pada awal tahun 1990-an, Indonesia mulai mengubah wilayah pembalakan kayu 
dan lahan pertanian di Sumatera dan Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit dan 
perkebunan kayu (dikenal sebagai hutan tanaman industri/HTI), didukung oleh wacana 
perkembangan yang menganjurkan peningkatan pendapatan ekspor nonmigas dan 
diversifikasi kesempatan kerja. Periode kelima, yang dipengaruhi oleh naiknya harga 
minyak mentah dunia dan perkembangan wacana perubahan iklim, diawali dengan 
kebijakan pemerintah Indonesia untuk produksi biofuel pada tahun 2006. Periode 
keenam, berkaitan dengan berkembangnya wacana pengurangan emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan, pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) 
dan penyerapan karbon oleh hutan. Pada periode ini, pengambil-alihan penguasaan atas 
tanah dilakukan atas nama penyelamatan lingkungan. Para peneliti menyebut proses ini 
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sebagai green appropriation  (McCarthy et al 2012) atau green grabbing (Fairhead et al 
2012).   

Walaupun Undang-undang Dasar 1945 (baik versi asli maupun hasil amandemen) 
mengakui keberadaan masyarakat adat, berbagai peraturan perundangan yang dibuat di 
tingkat nasional dan daerah serta keputusan-keputusan pejabat publik yang tidak 
memihak kepada masyarakat adat telah menyebabkan masyarakat tersebut kehilangan 
kontrol dan akses tanah dan sumber daya alam mereka, termasuk perempuan dan 
kelompok terpinggirkan lainnya. Belum lagi kebanyakan dari masyarakat adat masih 
menerapkan hukum-hukum adat, sementara pemerintah memakai hukum tertulis 
berdasarkan hukum-hukum Barat. Sehingga masyarakat adat mengalami kondisi yang 
disebut Colchester (1995) sebagai legal landlessness atau tuna kisma berdasarkan 
hukum formal akibat tidak diakuinya hak atas tanah yang diatur dan diselenggarakan 
berdasarkan hukum adat yang tidak memiliki dokumen tertulis, walaupun kenyataannya 
mereka sudah lama (bahkan beberapa generasi) bermukim dan mengusahakan tanah 
tersebut. Persoalan ini membuat kondisi masyarakat adat makin terpinggirkan. Bila 
sebelumnya mereka mengalami diskriminasi sosial budaya, sekarang mereka mengalami 
pemiskinan akibat hilangnya kontrol dan akses terhadap sumber-sumber penghidupan 
mereka. Keadaan ini menambah beban bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan 
lainnya yang sudah memiliki beban yang berat dalam masyarakat adat yang umumnya 
patriakis. Kaum perempuan memiliki tugas-tugas domestik yang berat, namun memiliki 
akses yang terbatas dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria 
(terutama tanah). Hal terakhir juga terjadi pada kelompok-kelompok terpinggirkan lain 
dalam masyarakat.  

Memahami kondisi tersebut masyarakat adat dan para advokat hak-hak masyarakat adat 
berupaya untuk mendorong kebijakan negara yang lebih sensitif kepada kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat adat dan membangun gerakan masyarakat adat. Munculnya 
gerakan masyarakat adat ini menyebabkan, salah satunya, upaya pembuktian 
keberadaan masyarakat adat. Belajar dari kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan 
di Long Uli, di perbatasan Taman Nasional Kayan Mentarang (Kalimantan Timur), pada 
tahun 1992, sejumlah organisasi non pemerintah (Ornop) memakai pembuatan peta 
wilayah adat sebagai sebuah strategi advokasi. Dengan dukungan beberapa lembaga 
dana, proyek-proyek pemetaan partisipatif bermunculan di berbagai daerah dan 
mendorong pada pembentukan gerakan pemetaan partisipatif. Perkembangan gerakan 
ini sangat terasa pada akhir 1990-an terutama setelah pembentukan Jaringan Kerja 
Pemetaan Partisipatif (JKPP) pada pertengahan tahun 1996. Banyak organisasi yang 
masuk dalam gerakan ini juga menjadi pendukung gerakan masyarakat adat. Hal ini 
menyebabkan Ornop di Indonesia untuk serius menerapkan pemetaan partisipatif 
sebagai strategi untuk merebut kembali hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan air. 

Setelah berakhirnya pemerintah otoriter Orde Baru, berbagai Ornop dan organisasi 
masyarakat adat mengadakan Konggres Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999 
yang berujung pada pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam 
konggres tersebut persoalan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam mendapat 
sorotan penting, karena bagi masyarakat adat tanah bukan hanya sumber penghidupan 
tetapi juga menjadi bagian penting dari jatidiri mereka. Akibat rasa ketidakadilan yang 
dialami dari kebijakan negara dan putusan pejabat publik, para peserta peserta 
menggugat negara melalui ungkapan seorang tokoh masyarakat adat: “Bila negara tidak 
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mengakui kami, kami tidak mengakui negara.” Sebuah kalimat yang kemudian menjadi 
motto AMAN. 

Perubahan konstelasi politik negara pada masa Reformasi yang lebih memberi ruang 
kepada rakyat, sayangnya tidak berdampak pada politik agraria di Indonesia. Negara 
tetap menjadi regulator sekaligus penguasa terbesar atas tanah dan sumber daya alam. 
Dalam sektor kehutanan bahkan sentralisasi penguasaan dan pengelolaan hutan tetap 
berlangsung, walaupun sempat terjadi desentralisasi pengelolaan hutan selama 
beberapa tahun. termasuk memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. 

Dalam konteks ini pulalah AMAN dan dua anggotanya, yakni masyarakat adat Kasepuhan 
Cisitu dan masyarakat negeri Kuntu, mengajukan pengujian undang-undang (judicial 
review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan dengan kasus No. 35/PUU-X/2012. Pada tanggal 16 Mei 2013 MK 
mengeluarkan putusan yang menjadi tonggak penting wilayah adat dikeluarkan dari 
status kawasan hutan negara. Putusan ini mempunyai makna sangat penting karena 
menetapkan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sebagai hak 
konstitusional yang dengan demikian harus dilindungi negara tanpa syarat. Sayangnya, 
justru konstitusi hasil amandemen memberikan sederet persyaratan bagi masyarakat 
adat untuk mendapatkan pengakuan negara. Akibatnya, MK tidak mengabulkan 
penghapusan pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 yang mengatur persyaratan atas 
pengakuan masyarakat adat. (Hal ini akan dibahas lebih lanjut kemudian.) Putusan ini 
menjadi penting dalam pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat 
Adat yang sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Dengan latar belakang demikian, tantangan bagi masyarakat adat saat ini adalah 
membuktikan klaim atas tanah secepat mungkin dengan cara yang murah dan efektif 
untuk mencegah bentuk-bentuk baru kehilangan tanah. Dengan semboyan “petakan 
wilayah adat anda sebelum dipetakan orang lain” dan sasaran 40 juta ha wilayah adat 
dapat dipetakan pada tahun 2020, pemetaan wilayat adat mempunyai posisi yang sangat 
penting dalam konteks ini. Di sisi lain, banyak studi yang membuat evaluasi tentang 
pemetaan partisipatif dengan berbagai kritiknya. Di samping itu, masyarakat adat perlu 
mengerti mekanisme mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak tanah mereka dari 
negara. Terakhir, masyarakat adat perlu memahami bagaimana putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) mempengaruhi status hukum dari kategori-kategori pengelolaan hutan di 
atas wilayah adat. Semua hal ini memberi sumbangan penting bagi masyarakat adat 
guna mendapatkan keamanan tenurial atas wilayah adat yang secara keseluruhan 
wilayah adat.  

Untuk itu kajian ini ditujukan agar pemetaan wilayah adat dapat dilakukan dengan cara-
cara yang efektif dengan metodologi yang mengakomodasi kritik-kritik selama ini. 
Dengan kebutuhan demikian, kajian atas pemetaan wilayah adat ini dilakukan dalam 
konteks pengakuan masyarakat adat dan memberi rekomendasi untuk pengembangan 
dan pelaksanaan pemetaan wilayah adat ke depan. Dalam kajian ini, tim peneliti secara 
khusus memperhatikan hak dan peran perempuan dan kelompok-rentan rentan dalam 
proses mendapatkan pengakuan wilayah adat, khususnya karena di banyak wilayah 
pemetaan partisipatif memakai pendekatan yang belum memperhatikan aspek gender. 
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Kajian ini berisi:  

(1) analisis penggunaan pemetaan partisipatif dan peta wilayah adat saat ini; 
(2) analisis legalitas kategori hutan non-adat di dalam hutan adat dan prosedur yang 

berlaku dalam pengakuan masyarakat adat dan hak mereka atas wilayah adat; dan 
(3) analisis visibilitas (kenampakan), representasi, dan partisipasi perempuan dan 

kelompok-kelompok rentan dalam proses pengakuan. 

 

Kajian ini mencoba menelisik dampak Putusan MK atas status hukum berbagai jenis 
pengelolaan hutan di atas wilayah adat, dan trajektori yang perlu diambil oleh 
masyarakat adat menuju pengakuan atas wilayah adat mereka, termasuk pemetaan 
partisipatif dan kesenjangan yang terjadi selama ini dalam hal pendaftaran wilayah adat. 
Naskah kebijakan ini berisi analisis legalitas kategori “kawasan hutan negara” di dalam 
wilayah “hutan adat” dan prosedur yang diberlakukan dalam pengakuan terhadap 
keberadaan (eksistensi) masyarakat adat dan hak turun-temurun mereka atas wilayah-
adat (ancestral domain) tersebut. Untuk memahami hal-hal ini, kajian ini memakai teori 
teritorialitas dan teritorialisasi guna mengurai latar belakang proses penguasaan wilayah 
oleh masyarakat adat dan negara. 

Robert Sack (1986b, hal 19) memberi batasan teritorialitas sebagai upaya oleh seseorang 
atau suatu kelompok untuk mempengaruhi atau mengawasi orang, fenomena, dan 
hubungan, dengan membatasi dan menegaskan kontrol atas suatu wilayah geografis 
(the attempt by an individual or group to affect, influence, or control people, 
phenomena, and relationship, by delimiting and asserting control over a geographic 
area). Dengan demikian, definisi ini memiliki tiga hal yang saling terkait. Dengan kata 
lain, teritorialitas adalah sebuah strategi pengawasan akses terhadap suatu wilayah atas 
barang-barang dan orang yang ada di dalamnya. Klaim atas wilayah tersebut harus jelas 
untuk semua orang, khususnya orang di luar kelompok. Di sinilah konsep batas berperan 
karena klaim tersebut berakhir pada ‘batas’ yang berfungsi menyaring gerakan manusia 
dan barang ke dalam dan dari wilayah, juga dalam mempertahankan dan melindungi 
wilayah tersebut. Jadi pemeliharaan ‘batas’ sangat penting dalam teritorialitas, sehingga 
memungkinkan penghuni dan pengguna wilayah geografis tersebut untuk 
memanfaatkan sumber daya dalam batas-batas tersebut dengan suatu tingkat rasa aman 
tertentu. 

Dalam konteks ini tampak jelas bahwa teritorialitas sangat berkaitan dengan konsep-
konsep pemilikan sumber daya. Selama ini politik pengelolaan sumber daya alam sangat 
diwarnai oleh perdebatan soal sistem penguasaan ulayat yang dianut dan diterapkan 
masyarakat adat dan sistem kepemilikan pribadi yang ditopang dan dipromosikan 
negara. Apa perbedaan antara teritorialitas masyarakat adat dengan teritorialitas 
negara? Naskah ini akan menjabarkan keduanya. Namun sebelum itu, kami ingin 
membahas kerangka konseptual serta definisi yang dipakai dalam naskah ini. 

 



II.   
Pendekatan Konseptual 
 

 

Ada beberapa istilah dan konsep yang perlu mendapat perhatian dalam naskah ini. Yang 
pertama adalah penggunaan istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Istilah 
“masyarakat-hukum adat” digunakan oleh pembuat UU No. 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-pokok Agraria (UUPA) tanpa penjelasan. Istilah ini merupakan terjemahan dari 
istilah adat rechtsgemeenschap yang diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven, 
pelopor studi hukum adat di masa kolonial. Masyarakat-hukum adalah “masyarakat yang 
seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai suatu kesatuan oleh hukum yang dipakai” 
(Arizona 2010, hal. 3-4). Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat secara eksplisit 
mendefinisikan  “masyarakat-hukum adat sebagai “sekelompok orang yang terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena 
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.” 

Menurut para aktivis gerakan sosial di Indonesia, khususnya yang ikut serta dalam 
pertemuan Toraja tahun 1993, istilah “masyarakat-hukum adat”  hanya melingkupi 
dimensi hukum dari masyarakat yang bersangkutan dan mengabaikan dimensi-dimensi 
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ekologi mereka.1 Oleh sebab itulah mereka 
memperkenalkan penggunaan istilah lain, yakni “masyarakat adat” sebagai padanan 
istilah indigenous peoples yang dipakai oleh gerakan sosial di tingkat internasional. 
Mereka mendefinisikan “masyarakat adat” sebagai “kelompok masyarakat yang 
leluhurnya berasal dari serta menempati suatu wilayah geografis (ancestral domain) 
tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial dan wilayah 
sendiri.” Dalam Konggres Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 definisi “masyarakat 
adat” diperjelas menjadi: “komunitas-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 kehidupan masyarakat.” 

Sementara itu dalam amandeman UUD 1945 pasal 18 B(2) digunakan istilah “kesatuan 
masyarakat-hukum adat” dalam pengertian satuan pemerintahan nasional (terkecil) di 
tingkat desa yang hidup berdasakan hak-hak tradisionalnya.2  Penggunaan istilah 
masyarakat-hukum adat pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yakni bagian dari bab 
tentang pemerintahan di daerah, menjelaskan bahwa “kesatuan masyarakat-hukum 
adat” merupakan konsep yang terkait langsung dengan  penyelenggaraan pemerintahan 
nasional di daerah. Sejauh tidak ada penjelasan lain, istilah “kesatuan masyarakat-hukum 
adat” dalam tulisan ini ditafsirkan sebagai  “kumpulan dari beberapa masyarakat-hukum 
adat” yang dipersatukan dalam wilayah publik dari sebuah nagari/desa/gampong/ 
marga/banjar tertentu sebagai satuan pemerintahan nasional terkecil di suatu daerah.  

                                            
1 Lihat Moniaga (2007). 
2 Penjelasan lebih lanjut lihat Moniaga (2007). 
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Dari situ dibedakan antara persekutuan orang-orang yang menempati “wilayah hidup 
yang diperoleh turun-temurun” (ancestral domain) yang bersama-sama memegang “hak 
ulayat suku/klan” sebagai suatu hak keperdataan (privaatrechtelijk) yang alamiah atau 
bawaan, di satu pihak, dan kesatuan dari beberapa persekutuan yang berada dalam  
“wilayah administrasi pemerintahan dalam negara” dari nagari/desa/gampong/marga/ 
banjar sebagai suatu satuan politik terkecil yang memiliki “hak ulayat nagari/desa” yang 
bersifat publik (publiekrechtelijk), di pihak lain. Hak yang disebut pertama merupakan 
suatu hak perdata dari orang-orang (baik sendiri maupun bersama-sama), sedangkan 
yang kedua adalah hak publik dari suatu satuan politik terkecil dalam sebuah negara.   

Selanjutnya berkembang suatu kebiasaan menyebut “hak ulayat” dalam arti ganda; baik 
sebagai hak perdata (dari suku/klan) maupun sebagai hak publik (dari nagari/desa). 
Begitupun penyebutan “wilayah adat” digunakan baik dalam pengertian ancestral 
domain maupun wilayah publik sebuah desa/nagari. AMAN sendiri cenderung 
menggunakan istilah “masyarakat adat” dalam artian ancestral domain, sebagaimana 
tertuang dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang diajukan AMAN 
kepada DPR RI. Dalam dokumen tersebut yang dimaksud dengan “wilayah adat” adalah 
“satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni dan dikelola oleh 
masyarakat adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari 
leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.”  

Mengutip penjelasan resmi MPR RI, Satya Arinanto, sebagai saksi ahli pemerintah dalam 
Perkara Pengujian Undang-undang yang diajukan AMAN, menyatakan bahwa: “Satuan 
pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatra Barat), 
dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di 
berbagai daerah yang hidup berdasarkan adat dan hak-haknya, seperti hak ulayat, tetapi 
dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan 
hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam 
pelaksanaannya, kelompok ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang 
ditetapkan oleh DPRD. Selain itu penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, 
yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan” (Putusan MK no. 
35/PUU-X/2012, hlm 144-145). Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa: “Walaupun 
pada era pasca perubahan UUD 1945 tidak lagi memiliki bagian Penjelasan sebagaimana 
UUD 1945 yang asli, namun alinea di atas dapat dianggap sebagai semacam interpretasi 
otentik terhadap substansi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, karena deskripsi tersebut 
merupakan bagian Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.” 

Meskipun demikian tidak semua suku bangsa di Indonesia mengenal konsep “wilayah 
adat” dalam artian publik. Sebagai contoh, orang-orang pribumi provinsi  Papua bagian 
Selatan hanya mengenal konsep “ulayat klan”; sementara orang-orang pribumi provinsi 
Papua bagian Utara mengenal baik “ulayat klan” dalam artian perdata maupun “ulayat 
keondoafian” (mirip dengan “ulayat nagari/desa”) dalam artian publik; hal mana sedikit 
banyak terkait  dengan konsep kepemimpinan. Di sini terlihat semakin kompleks 
masyarakatnya, makin berjenjang kepemimpinan yang ada di dalamnya. Khusus di 
provinsi Papua dan Papua Barat, hukum adat sangatlah dominan, sedangkan desa 
(sebagai satuan politik terkecil) sama sekali tidak berpengaruh. Berbeda keadaannya 
dengan provinsi Sumatra Barat yang adat dan desanya terintegrasi dengan sangat baik 
(Yando Zakaria, 2012).  
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Selain itu, ukuran suatu wilayah publik bukan terletak pada luasan fisik, melainkan pada 
jenis hak penguasaannya. Sebaliknya, suatu wilayah hidup sekelompok orang-orang 
seketurunan (ancestral domain) bisa jadi sangat luas secara fisik, sebab hal itu terutama 
terkait dengan ketersediaan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi, di samping 
budaya mereka yang khas dalam memanfaatkan sumber ekonomi dari alam tersebut. 
Pemahaman ini sangat dekat dengan konsep lansekap budaya (cultural landscape) yang 
berkembang dalam disiplin geografi budaya. Lansekap budaya, atau bisa disebut 
lansekap saja, yang dimaksudkan di sini adalah suatu wilayah yang telah ditransformasi 
oleh sebuah kelompok budaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka 
(Mitchell 2003). Dengan kata lain, masyarakat dari kelompok budaya tertentu 
mengeluarkan tenaga untuk membentuk suatu lansekap. Konsep ini mirip dengan 
konsep pembentukan klaim hak milik yang dilontarkan John Locke yang menjadi dasar 
filosofis rejim hak milik Barat. Upaya masyarakat adat dalam mentranformasi alam 
kemudian berujung pada lansekap yang dipenuhi dengan tanda-tanda kegiatan untuk 
pemukiman, perladangan, perburuan, ritual, dan lain-lain yang diatur dalam suatu 
sistem penguasaan (tenurial) yang khas. Di dalam lansekap ini pula berbagai kelompok 
(lelaki, perempuan; elit, terpinggirkan) memanfaatkan tanah berdasarkan pengetahuan 
dan akses yang mereka miliki. Ini berarti bahwa lansekap masyarakat adat bisa menjadi 
bukti keberadaan mereka (Unruh 2006) dan memperlihatkan relasi kuasa yang ada di 
dalam komunitas yang membentuk lansekap tersebut. Konsep ini pun tak lepas dari 
teritorialitas masyarakat adat.  
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III.   
Teritorialitas Masyarakat Adat 
 

 

Sack (1986) berdalil bahwa teritorialitas masyarakat adat ada untuk menunjang 
organisasi sosial mereka dan sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian, yang 
kebanyakan mengikuti musim. Teritori bagi masyarakat adat, yang dalam gerakan 
masyarakat adat di Indonesia disebut sebagai wilayah adat, adalah “suatu tempat di 
bumi yang tidak mungkin terlepas dari kejadian, dan kejadian terkait dengan place3 
secara akrab dan alami” (hal. 63). Banyak kejadian yang penting memiliki musim, seperti 
waktu tanam, munculnya buah dan datangnya buruan, atau putaran penanaman, seperti 
dalam perladangan gilir balik. Aktivitas masyarakat adat mengikuti kejadian. Hal ini 
menekankan bahwa teritorialitas masyarakat adat sangatlah cair atau tidak kaku. Teritori 
mereka bisa berubah melintasi ruang dan waktu. Dengan demikian ‘batas’ teritori 
mereka tidak selalu terpaku secara spasial dan temporal. Dalam hal inilah sistem 
penguasaan adat berlaku. 

Sistem penguasaan adat memiliki tekanan pada kepemilikan komunal, baik di darat dan 
perairan, namun masih ada kepemilikan pribadi yang pengaturannya sering sangat 
kompleks. Kepemilikan komunal – seperti hutan adat, lubuk larangan atau daerah 
petuanan laut – mempunyai batas yang relatif jelas dan dimiliki oleh suatu komunitas 
dan umumnya dikelola dan diatur, dalam konteks masyarakat adat, oleh lembaga adat. 
Kepemilikan pribadi diambil dari sumber daya milik bersama dan dalam keadaan 
tertentu bisa kembali menjadi milik bersama. Kepemilikan pribadi terdapat, misalnya, 
pada bidang-bidang tanah pertanian, daerah pengumpulan biota laut di terumbu karang 
(seperti dalam kasus orang Bajau). Seseorang yang membuka sebidang tanah pada hutan 
komunal (hutan adat) atau menggunakan terumbu karang untuk pertama kalinya berhak 
mengklaim daerah tersebut dan menjadi pemegang hak utama atasnya, kalau tidak bisa 
disebut sebagai pemilik. Namun kepemilikan ini tidak mutlak karena orang lain bisa 
menggunakan daerah tersebut setelah meminta ijin. Bila tidak digunakan lagi dalam 
waktu lama, daerah milik pribadi ini bisa kembali menjadi milik bersama. 

Dalam studi ekologi politik sistem penguasaan demikian disebut sebagai rejim 
kepemilikan komunal (common property regime), yaitu “suatu rejim kepemilikan formal 
atau informal yang mengalokasikan sejumlah hak kepada suatu kelompok. Hak-hak 
tersebut bisa mencakup pemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, pelarangan, akses 
terhadap suatu sumber daya yang dipakai bersama” (“a formal or informal property 
regime that allocates a bundle of rights to a group. Such rights may include ownership, 
management, use, exclusion, access of a shared resource.” (Hess 2006). Rejim ini 
merupakan “suatu rangkaian kelembagaan, peraturan dan praktik-praktik pengelolaan 
yang tergantung pada pengambilan keputusan kolektif” (a set of institutions, regulations 

                                            
3  Place dalam konteks ini adalah suatu tempat yang bukan hanya fisik, tetapi memiliki keterkaitan budaya 

dan emosional dengan orang-orang yang menghuninya. Padanan yang paling dekat dalam bahasa 

Indonesia adalah kampung, istilah yang mempunyai nuansa serupa terutama dalam frase kampung 

halaman. 
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and management practices subject to collective decision-making) (Fuys dkk. 2008, hal. 
10). Dengan demikian, inti dari rejim ini adalah kelembagaan tenurial, bukan sumber 
dayanya sendiri.   

Pengaturan hak dan akses terhadap daerah dan isinya bagi anggota kelompok dan orang-
orang di luar kelompok berjenjang dan kompleks. Dalam suatu bidang, khususnya tanah, 
bisa terdapat beberapa jenis hak secara bersamaan. Seseorang yang menanam sebuah 
pohon menjadi pemegang hak utama walaupun pohon tersebut berada di atas tanah 
komunal tanah milik orang lain. ‘Batas’ kepemilikan tanah walaupun jelas, tidaklah kaku 
karena cenderung memiliki permeabelitas yang tinggi pada batas tersebut. Untuk 
mengatur semua ini lembaga adat menjamin dan menegakkan aturan-aturan yang 
berlaku. Di samping itu, hubungan emisional dan spiritual terhadap tanah terasa kuat 
dan menjadi dasar pembentuk identitas kelompok. Di banyak wilayah Indonesia sistem 
penguasaan demikian sudah berlangsung sejak berabad-abad sebelum kedatangan 
bangsa-bangsa Eropa ke berbagai pelosok kepulauan Nusantara.  

Wacana pengurusan tanah adat di masa Hindia Belanda mendorong lahirnya mazhab 
Leiden tentang hukum adat (adatrecht) yang dipelopori oleh Cornelis van Vollenhoven. 
Mazhab ini memperkenalkan konsep  beschikkingsrecht, suatu hak pengelolaan wilayah 
yang bercirikan kesatuan hak yang kompleks yang melibatkan hak pribadi dan hak 
komunal (ter Haar (2001).4 Hak kepemilikan pribadi dalam mazhab ini disebut 
eigendomrecht, sedangkan hak kepemilikan komunal disebut sebagai communaal 
bezitsrecht. Ciri-ciri dan praktik pengelolaan yang digambarkan dalam teori hukum adat 
atas tanah ini sama dengan konsep rejim kepemilikan komunal yang diuraikan di atas. 

 

 

 

                                            
4  Menurut Herman Soesangobeng (2004) istilah ini berarti suatu teori hukum tentang penguasaan tanah 
oleh bangsa pribumi di Hindia Belanda. Sementara padanan umum yang dipakai dalam ranah hukum di 
Indonesia adalah hak ulayat. 



IV.   
Teritorialitas Negara 
 

 

Teritorialitas negara berevolusi dalam konteks kapitalisme yang berbasis pada negara-
bangsa. Teritorialitas jenis ini berdasarkan abstraksi yang cukup rumit, terutama dengan 
membentuk ruang homogen melalui kesatuan hukum di dalam teritori negara-bangsa 
dan mencari 'ruang-ruang kosong' yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk menjamin 
hal tersebut, batas wilayah menjadi sangat tegas dan kaku. Di Indonesia proses ini mulai 
terjadi sejak kekuasaan kolonial Belanda menguasai wilayah Nusantara sedikit demi 
sedikit, dan terutama menjadi proyek kolonial setelah negara Hindia Belanda muncul 
pada awal abad ke-19.  

Bryant (1998) menyatakan bahwa ada dua macam teritorialitas modern yang dipakai 
negara-bangsa: teritorialitas eksternal dan teritorialitas internal. Jenis pertama bekerja 
melalui kontrol batas-batas yang beku dengan negara-negara lain, sehingga negara yang 
bersangkutan bisa mengekstraksi sumber daya alamnya di dalam wilayahnya dengan 
mudah dan pasti. Yang kedua memungkinkan negara untuk mengontrol penduduk dan 
sumber daya di wilayahnya melalui pengembangan statistik penduduk dan inventarisasi 
sumber daya sebagai upaya untuk mendorong kontrol politik dan kegiatan ekonomi (hal. 
37). 

Vandergeest (1996) mendefinisikan teritorialisasi (negara modern) sebagai “proses yang 
diupayakan negara untuk mengontrol orang dan tindakannya dengan cara menarik batas 
di sekeliling sebuah ruang geografis, melarang beberapa kategori orang masuk ke dalam 
ruang tersebut, dan memboleh atau melarang kegiatan-kegiatan tertentu dalam batas 
tersebut” (hal. 159). Berdasarkan analisis sejarah atas kontrol teritorial hutan Thailand 
sejak akhir abad ke-19 yang mendapat pengaruh kuat kekuasaan kolonial Inggris, ia 
membagi teritorialisasi negara modern ke dalam tiga tahap. Pertama, negara 
menyatakan semua tanah ‘tak bertuan’ sebagai milik negara. Pada tahap ini negara 
berniat untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam.  Tahap 
berikutnya, penetapan batas milik negara untuk menegaskan kontrol teritorial negara 
atas sumber daya alam. Setelah batas ditentukan, porositas wilayah-wilayah kaya sumber 
daya alam ditutup yang menyebabkan ekstraksi, atau bahkan masuk, dalam wilayah 
tersebut menjadi terlarang kecuali negara memberi ijin atau konsesi. Tahap terakhir 
adalah ketika negara mencanangkan program ‘teritorialisasi fungsional’ pada tahun 
1960an. Memakai model penatagunaan tanah di AS, negara membagi hutan ke dalam 
berbagai fungsi berdasarkan kriteria ilmiah seperti kemiringan, curah hujan dan jenis 
tanah. Keluaran utama dari program ini adalah zonasi wilayah untuk mengatur jenis-jenis 
kegiatan yang diperbolehkan dalam masing-masing zona. Dengan demikian, kita bisa 
mempertimbangkan bahwa teritorialisasi modern mempunyai implikasi berupa 
penyingkiran orang secara spasial.  

Dari uraian ini, kita dapat memahami bahwa teknik pemetaan berperan sangat penting 
dalam mengejawantahkan teritorialitas negara-bangsa. Dalam mengontrol dan 
mengeksploitasi wilayahnya, negara-bangsa memerlukan suatu alat yang dapat 
menggambarkan ruang yang dibatasi di permukaan bumi dan, pada waktu bersamaan, 
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menimbulkan efek homogen dan menyeluruh terhadap teritori. Peta modern dapat 
menyediakan negara dengan informasi rinci tentang batas wilayah menggunakan 
koordinat geografis imajiner di atas bumi. Melalui manipulasi warna dan simbol, seorang 
pembuat peta dapat membuat peta yang menggambarkan wilayah negara yang tak 
terputus. Namun peta tersebut mengabaikan keberadaan wilayah masyarakat adat yang 
sudah lebih dulu ada sebelum negara berdiri. Selain itu proses pembuatan peta pun 
menimbulkan masalah karena hanya mengakui otoritas si pembuat peta, tanpa memberi 
pengakuan terhadap otoritas sumber pengetahuan atas isi peta yang berasal dari 
masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. 

Fungsi penting lain peta adalah menentukan secara akurat posisi ‘ruang-ruang kosong’ 
dalam wilayah negara dan merasionalisasinya, sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, 
untuk memperoleh bentuk organisasi ruang yang ‘paling efisien.’ Dengan kekukuhannya 
atas akurasi titik, garis dan luasan untuk kepentingan kepastian lokasi dan batas yang 
dituntut oleh sistem kepemilikan pribadi Barat, teknik pemetaan modern memungkinkan 
surveyor yang ditugaskan negara untuk menarik batas ruang-ruang tersebut yang 
kemudian ditampilkan dalam peta. Penekanan pada penentuan ‘ruang kosong,’ yang 
terpaku dalam ruang dan waktu, sehingga proses ini ‘memaku’ orang pada tempat-
tempat tertentu dan melarang pergerakan orang dalam menggunakan ruang, terutama 
dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya, peta modern menyebabkan 
dekontekstualisasi, dan mereduksi kerumitan, hubungan antar manusia dan antara 
manusia dengan alamnya akibat proses abstraksi. Karenanya, pemetaan modern 
berpotensi untuk menyingkirkan dan melemahkan masyarakat lokal. 

Di Indonesia proses ini juga terjadi sejak masa Hindia Belanda. Pemerintah kolonial 
tersebut memberlakukan hukum perdata Eropa, termasuk sistem pemilikan tanah versi 
Barat, yang ditetapkan melalui pemberlakuan Burgelijk Wetboek (yang sekarang dikenal 
sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata) pada tahun 1848. Keinginan penguasaan 
tanah secara luas untuk perkebunan mendorong pemerintah Hindia Belanda 
menerbitkan Agrarisch Wet pada tahun 1870. Untuk mendapatkan tanah bagi 
perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut, pemerintah Hindia Belanda 
mengeluarkan Agrarisch Besluit pada tahun yang sama yang memuat sebuah pasal yang 
kemudian dikenal sebagai Domein Verklaring. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua 
tanah yang tak dapat dibuktikan sebagai milik pribadi (eigendom) adalah tanah negara, 
termasuk daerah-daerah yang berhutan. Proses ini merupakan tahap pertama 
teritorialisasi yang dijabarkan Vandergeest (1996).  

Penambangan hutan dan pembangunan perkebunan pada jaman kolonial (termasuk 
“kebun kayu jati” di Jawa) diwarnai politik ras, kelas, dan gender. Proses pengelolaan 
“hutan politik” (yakni wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial sebagai wilayah 
hutan, dan jika tidak terdapat hak milik di atas tanah/wilayah tersebut maka pemerintah 
menetapkannya sebagai hutan negara) dijalankan dijalankan oleh rimbawan laki-laki 
berkebangsaan Belanda, Jerman, dan negara lain di Eropa.  Para laki-laki rimbawan 
kolonial tersebut memiliki latar belakang pendidikan kehutanan di perguruan tinggi di 
Jerman, Belanda dan Eropa. Selain itu, laki-laki kulit putih dari kalangan menengah ke 
atas lainnya yang mewakili pihak pengelola hutan bekerja sama dengan laki-laki pribumi 
dari kalangan elit (termasuk raja, sultan dan laki-laki bangsawan lainnya) untuk 
memperoleh akses dan beragam bentuk penguasaan atas wilayah-wilayah yang akan 
diekstraksi hutannya atau yang akan diubah menjadi perkebunan berskala industri. 
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Sementara, yang direkrut sebagai pengawas utama di lapangan adalah laki-laki kulit 
putih kelas menengah. Untuk ekstraksi hutan, yang direkrut sebagai buruh adalah laki-
laki pribumi dari kalangan miskin pedesaan. 

Walaupun hukum Barat diterapkan pada masa kolonial, hukum adat tetap berlaku. 
Sehingga ada dua jenis hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Namun setelah merdeka, 
dualisme hukum ini hendak ditinggalkan dan para ahli hukum pribumi mendorong ke 
penyatuan hukum, terutama memakai hukum Barat khususnya Romawi. Hal ini 
dinyatakan dengan gamblang dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang dalam Penjelasan III angka 1 menyatakan bahwa UU 
ini “bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan 
kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai 
pula dengan kepentingan perekonomian.” Penjelasan Umum (bagian I) UU tersebut 
menyatakan bahwa negara bermaksud membuat kesatuan dan kesederhanaan hukum 
guna “menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.” Padahal dalam batang 
tubuh UU tersebut dikatakan bahwa landasan undang-undang tersebut adalah hukum 
adat. Namun untuk mendapatkan status masyarakat hukum adat (sebuah varian awal 
dari istilah masyarakat adat) perlu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. (Hal ini 
akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain).  

Di sisi lain, UUPA mencabut Domein Verklaring karena “bertentangan dengan kesadaran 
hukum rakyat Indonesia dan azas dari pada Negara yang merdeka dan modern” (lih. 
Penjelasan Umum UUPA bagian II angka 2). Selanjutnya UU tersebut memperkenalkan 
konsep hak menguasai negara yang berkembang dari pemikiran tentang hak privat dan 
hak publik dari hak ulayat. Konsep ini berasal dari pemahaman yang tersirat dalam 
Penjelasan Umum (II angka 3) UUPA yang mengatakan bahwa hak ulayat bukanlah hak 
milik (eigendomrecht) melainkan hak menguasai (beschikkingsrecht). Sejauh 
pemahaman pembuat UU suatu hak menguasai bukanlah hak keperdataan yang bisa 
dipegang oleh orang atau sekelompok orang melainkan suatu hak publik yang hanya bisa 
dipegang oleh negara. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak ulayat diangkat secara 
nasional menjadi hak ulayat negara (hak negara untuk menguasai tanah). Dengan begitu, 
UUPA memakai landasan pemikiran bahwa negara-bangsa adalah suatu superorganik di 
atas masyarakat-masyarakat (atau bisa juga disebut bangsa-bangsa) pembentuk negara 
Indonesia, termasuk masyarakat adat. 

Dalam konsep ini, negara bukanlah pemilik tanah, melainkan sebuah “organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat” yang berhak menguasainya dan mengaturnya atas nama 
rakyat. Dalam putusannya atas pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan (Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003, tanggal 15 Desember 2004, hal. ), 
MK menjabarkan lebih lanjut konsep ini dengan menyatakan bahwa hak menguasai 
negara: 

“bersumber dan berasal dari  konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala 
sumber kekayaan 'bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya,' termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas 
rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, 
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk 
mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), 
melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), 
dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar 
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kemakmuran rakyat. 

 

Lebih lanjut putusan tersebut menjabarkan masing-masing fungsi sebagai berikut: 

 kepengurusan adalah “kewenangan pemerintah untuk menerbitkan dan mencabut 
fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi.” 

 pengaturan adalah “kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah 
dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). 

 pengelolaan dilaksanakan dengan cara “pemilikan saham dan/atau melalui 
keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha 
milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen 
kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

 pengawasan “dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan 
mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas 
bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat;” 

 

Walaupun negara tidak bisa memiliki tanah, namun UUPA mengatur bahwa tanah yang 
masuk dalam status Hak Guna Usaha (HGU) merupakan “tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara” (pasal 28 ayat 1). Pada kenyataannya tanah ini menjadi tanah negara.  

Undang-undang yang secara tegas menyatakan kepemilikan tanah oleh negara ada 
dalam UU Pokok tentang Ketentuan-ketentuan Kehutanan (No. 5 Tahun 1967). Hal ini 
muncul karena rejim Orde Baru memakai industri kehutanan sebagai salah satu alat 
utama untuk mengontrol tanah dan sumber daya hutan, agar dapat mengembangkan 
industri kayu secara besar-besaran untuk mendapatkan pendapatan negara secara cepat 
dari perusahaan-perusahaan pemegang konsesi kehutanan, baik dari dalam maupun luar 
negeri. Guna menata hutan dan menerapkan sistem pengelolaan hutan yang dikontrol 
ketat oleh negara, rejim ini mengasingkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dari 
lahan hutan komunal mereka. 

Walaupun UUPA telah mencabut konsep yang dianut domein verklaring, UU No. 5 Tahun 
1967 membawa kembali konsep tersebut dengan menyatakan bahwa “kawasan hutan 
dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik” adalah hutan 
negara (pasal 2 angka 1). Selain itu, ada hutan milik untuk “hutan yang tumbuh di atas 
tanah yang dibebani hak milik.” Hal ini kemudian dimanifestasikan dalam penunjukan 
kawasan hutan yaitu “wilayah-wilayah tertentu ditetapkan untuk dipertahankan sebagai 
Hutan Tetap” (pasal 1 angka 4). Daerah yang bisa ditetapkan sebagai kawasan hutan 
dapat diperoleh dari “wilayah yang berhutan” dan “wilayah tidak berhutan yang perlu 
dipertahankan sebagai hutan tetap” (pasal 4 ayat 1). Pada tahun 1982-1987 Departemen 
Pertanian, yang pada saat ini mengurus sektor kehutanan, menerbitkan peta Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK) yang menunjuk kawasan hutan di Indonesia, kecuali pulau 
Jawa dan Bali. Saat itu jumlah keseluruhan luas wilayah yang diklaim sebagai kawasan 
hutan adalah 140,4 juta ha. Peta TGHK ini terus menjadi acuan bagi Kementerian 
Kehutanan (Kemhut) dalam klaim terhadap kawasan hutan sampai saat ini. 
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Dengan demikian, kawasan hutan di Indonesia termasuk apa yang disebut Peluso dan 
Vandergeest (2001) sebagai ‘hutan politik’, yaitu tanah-tanah yang dinyatakan oleh 
negara sebagai hutan. Dengan mengacu pada karya-karya berbagai peneliti (seperti 
Guha 1990; Vandergeest dan Peluso 1995; Bryant 1997; Sivaramakrishnan 1999; Agrawal 
2001), mereka berpendapat bahwa hutan politik memainkan peran penting dalam 
pembentukan teritorialisasi dan pembingkaian hukum atas hutan. 

Dari penjelasan di atas, transformasi wilayah adat menjadi tanah negara terjadi dalam 
dua bentuk: pemberian HGU dan pembentukan hutan politik. Dengan pesatnya 
pertumbuhan perkebunan skala besar sejak tahun 1990an, banyak wilayah adat yang 
diberi hak guna usaha oleh Badan Pertanahan Nasional. Bila masa konsesi, hak atas 
tanah dalam wilayah konsesi akan dipegang negara dan tidak kembali kepada masyarakat 
adat. Padahal dalam banyak kasus, masyarakat adat beranggapan bahwa tanah mereka 
yang menjadi perkebunan menjadi hak mereka. Apalagi sebagian dari mereka memakai 
pemahaman bahwa hanya pohon saja yang milik perusahaan, sedangkan tanahnya tetap 
milik mereka. Suatu praktik yang umum dijumpai di kalangan masyarakat adat. Wilayah 
adat yang jauh lebih besar lagi diambil menjadi hutan politik.  

Saat ini wilayah seluas 130 juta ha disebut sebagai kawasan hutan negara (termasuk 
kawasan konservasi perairan) dari 190 juta total luas wilayah provinsi di Indonesia 
(Kemenhut 2012). Dengan demikian, sektor kehutanan menguasai 70 % wilayah seluruh 
provinsi di Indonesia. Pembentukan hutan politik ini mengakibatkan sekitar 33.000 desa 
bersinggungan atau berada di dalam kawasan hutan negara dari sekitar 73.000 desa 
yang ada di negara ini, suatu jumlah yang sangat besar dan menimbulkan konflik yang 
berkepanjangan.  Kondisi ini sangat ironis karena dalam Permenhut No. P. 32/Menhut-
II/2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan disebutkan bahwa salah 
satu kriteria legalitas dan legitimasi kawasan hutan negara adalah melalui proses 
pengukuhan yang “legal dan partisipatif, untuk menjamin kepastian status dan fungsi 
serta bebas kepemilikan pihak ketiga” (Lampiran bagian F). Belum lagi, menurut analisis 
citra satelit oleh Kementerian Kehutanan, yang disebut kawasan hutan negara tersebut 
yang mempunyai tutupan (baik primer maupun sekunder) hanyalah 89,64 juta ha 
(68,6%), sedangkan sisanya (41,04 juta ha atau 31,4%) tidak mempunyai hutan sama 
sekali. Daerah yang tak berhutan ini sangat mungkin termasuk adalah pemukiman, tanah 
pertanian yang sedang digarap atau diberakan, dan lain-lain. 

Gambar 1. Peta kawasan hutan negara 
(Sumber: Lampiran  Permenhut No. P. 32/Menhut-II/2013) 
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Luas kawasan hutan negara sebenarnya sudah berkurang banyak karena dikeluarkan 
untuk usaha perkebunan skala besar (khususnya kelapa sawit) dan pembangunan daerah 
transmigrasi. Namun tampaknya Kementerian Kehutanan sangat enggan untuk 
melepaskan wilayah yang dikuasainya untuk masyarakat. Dalam Permenhut No. P. 
32/Menhut-II/2013 ditetapkan bahwa 112,34 juta ha kawasan hutan negara “harus 
dipertahankan 20 tahun ke depan” dan “bebas konflik tenurial jangka panjang.” Suatu 
rencana yang justru akan mengundang konflik yang berkepanjangan mengingat klaim 
masyarakat di dalam kawasan hutan sangatlah luas. 

 

Tabel 1. Data Perubahan Luas Kawasan Hutan Sejak Era TGHK Sampai Sekarang  
(dalam juta ha) 

FUNGSI KAWASAN 

HUTAN 

TGHK (1980-an) 

 

PENUNJUKAN 

HASIL PADUSERASI  

(1999-2000) 

RKTN 2011-2030 

Kawasan Suaka 

Alam/Kawasan 

Pelestarian Alam 

19.23 

 

22.43 26.82 

Hutan Lindung  29.33 31.60 27.67 

Hutan Produksi Terbatas 29.44 22.50 19.68 

Hutan Produksi 32.99 36.65 38.17 

Hutan Tetap 110.99  113.19 112.34 

Hutan Produksi yang 

dapat dikonversi (HPK) 

36.04  22.79 18.34 

JUMLAH 147.03 135.98 130.68 

Sumber: Lampiran Permenhut No. P. 32/Menhut-II/2013 

 

 

Potensi konflik ini bisa bertambah lagi bila Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan 
versi April 2013 disahkan. RUU dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut UUPA, tetapi ada 
beberapa hal yang justru bertentangan dengan UU induknya. RUU ini bahkan 
memasukkan kategori tanah negara secara jelas, yang diartikan sebagai “Tanah yang 
tidak dipunyai dengan suatu Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan/atau 
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tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat” (pasal 1 angka 9). Sementara 
hak atas tanah yang dimaksudkan lebih berarti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan, sedangkan hak  membuka tanah 
dan hak memungut-hasil hutan yang juga dicantumkan pada pasal 16 UUPA dan penting 
bagi masyarakat adat justru tidak diatur dalam RUU ini. Selain itu, ada kecenderungan 
untuk melakukan individualisasi kepemilikan hak ulayat puak/suku dengan adanya 
kategori tanah ulayat yaitu “bidang Tanah yang berada di wilayah Masyarakat Hukum 
Adat”. 

Teritorialisasi tahap kedua lebih banyak berlangsung di hutan-hutan melalui proses yang 
sekarang disebut pengukuhan kawasan hutan (negara). Pada masa kolonial, Dinas 
Kehutanan (Boschwezen) mengeluarkan peraturan kehutanan kolonial dengan menarik 
batas antara lahan pertanian dan lahan hutan, kemudian menyatakan semua tanah yang 
tidak ada hak milik pribadi dan lahan hutan sebagai tanah negara. Kebanyakan batas 
lahan hutan ini tetap dipakai setelah kemerdekaan yang dikenal sebagai hutan register 
atau hutan BW. Namun upaya penataan batas hutan besar-besaran baru mulai 
berlangsung lagi pada masa Orde Baru melalui proses pengukuhan kawasan hutan. Oleh 
sebab itu, istilah dalam UU Kehutanan tersebut harus dimaknai dan disebut sebagai 
kawasan hutan negara untuk menegaskan aspek tenurial yang dikandungnya dan 
implikasi hukum dalam penerapannya. 

Proses penetapan batas hutan yang diklaim pemerintah dalam UU No. 41 Tahun 1999 
disebut sebagai pengukuhan kawasan hutan negara. Proses ini terdiri dari tiga tahap:  

 penunjukan wilayah yang akan dipertahankan sebagai  hutan tetap berdasarkan 
keputusan Menteri Kehutanan (Menhut),  

 penataan batas atas daerah hutan yang ditunjuk melalui pembuatan peta yang 
diperkuat dengan Berita Acara Tata Batas oleh Panitia Tata Batas, dan  

 penetapan kawasan hutan dengan pernerbitan keputusan Menhut atas kelompok 
hutan tertentu.  

 

Namun dari 130 juta ha pada tahun 2012 wilayah kawasan hutan baru 21,07 juta ha 
(16,3%) yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap oleh Menhut. Penetapan 
baru dilakukan bila batas keliling kelompok hutan yang ditunjuk sudah disurvei dan 
dipetakan seluruhnya, atau yang dikenal dengan istilah sudah temu gelang. Kondisi ini 
menimbulkan gejolak di kalangan pemerintah daerah yang ingin melakukan 
pembangunan karena yang dimaksud kawasan hutan negara dalam UU tersebut adalah 
“wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” (pasal 1 angka 3, cetak miring 
ditambahkan). Dengan demikian, kawasan hutan negara dalam pengertian ini adalah 
seluruh wilayah yang diklaim Kemhut yaitu 130 juta ha. Karena kenyataan inilah maka 
empat bupati di Kalimantan Tengah mengajukan pengajuan UU Kehutanan kepada 
Mahkamah Konstitusi (kasus no. 45/PUU-IX/2011) untuk mempertanyakan keabsahan 
dari hutan yang baru pada tahap penunjukan. MK memutuskan bahwa kawasan hutan 
hanyalah wilayah yang sudah ada surat keputusan penetapan kawasan hutan dari 
Menhut. 

Di samping proses pengukuhan kawasan hutan negara yang lambat, penataan batas 
hutan tidak dilakukan secara partisipatif dan transparan. Sehingga banyak patok batas 
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yang berada di atas lahan masyarakat. Akibatnya begitu banyak wilayah konsesi 
kehutanan dan perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah adat, baik sebagai hak 
publik maupun hak privat.  

Untuk mengatasi hal ini, dan sebagai bagian dari pembentukan kepastian hukum atas 
kawasan hutan negara, 12 kementerian dan lembaga negara yang dikoordinasi oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi telah bersepakat untuk mempercepat proses 
pengukuhan hutan negara dengan harmonisasi peraturan yang menyangkut kawasan 
hutan, memperbaiki peta dasar, penggunaan teknik pemetaan yang terbaru dan 
mencakup wilayah yang luas, dan resolusi konflik akibat tumpang tindih klaim. 

Terakhir, teritorialisasi fungsional terjadi di wilayah hutan melalui proses penataan batas 
fungsi kawasan hutan. Ada dua fungsi yang dalam pembuatan kategori kawasan hutan 
yaitu fungsi produksi (hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang 
dapat dikonversi) dan fungsi lindung (hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, 
taman wisata, taman hutan raya, dan taman nasional). Khusus untuk taman nasional 
masih ada pembagian fungsi lebih di dalam kawasannya. Sebenarnya tahap ini sudah 
terjadi dengan penerbitan TGHK karena peta-peta yang dibuat sudah memiliki semua 
kategori hutan produksi ditambah hutan lindung dan hutan suaka alam di atas kecuali 
taman wisata, taman hutan raya, dan taman nasional. Hanya saja peta-peta tersebut 
barulah peta penunjukan yang menjadi dasar penataan batas. Kegiatan penataan batas 
sendiri mulai dilakukan sejak tahun 1990an. Biarpun demikian, pemerintah sudah 
memberikan konsesi-konsesi kehutanan kepada perusahaan-perusahaan swasta dan 
BUMN, pertama-tama untuk industri pembalakan dan kemudian disusul oleh konsesi 
hutan tanaman industri. 

Teritorialisasi fungsional yang lebih luas lagi terjadi dalam proses penataan ruang dengan 
pembagian kategori kawasan lindung dan kawasan budi daya. Hal ini ditandai dengan 
pengesahan UU Penataan Ruang (No. 24 Tahun 1992). Kawasan lindung yang dimaksud 
adalah “wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan 
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan,” sedangkan kawasan 
budi daya adalah “wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan 
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 
daya buatan.” Dengan adanya UU ini pemerintah membuat rencana tata ruang nasional 
dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten dan kota. Karena banyak 
wilayah yang ditetapkan dalam RTRW ini tumpang tindih dengan TGHK, maka 
Departemen Kehutanan (waktu ini) melakukan proses paduserasi di antara keduanya 
yang dilakukan antara tahun 1992-1996. Dalam nuansa otoriter Orde Baru dengan fokus 
pada ekstraksi sumber daya alam, peta-peta RTRW yang dihasilkan lebih merupakan 
katalog potensi investasi dan rencana pembangunan infrastruktur, dengan mengabaikan 
wilayah-wilayah yang dikuasai dan dikelola masyarakat lokal, terutama masyarakat 
pedesaan (termasuk masyarakat adat). 

Dengan adanya desentralisasi dan kesadaran akan wilayah yang rawan bencana, 
pemerintah dan DPR membuat UU Penataan Ruang yang baru (No. 26 Tahun 2007). UU 
baru ini mengharuskan pemerintah merevisi semua rencana tata ruang yang ada dalam 
waktu tiga tahun, namun sampai sampai bulan November 2013 masih ada 17 provinsi 
dari 33 provinsi serta 319 kabupaten/kota dari 491 kabupaten/kota yang sudah memiliki 
perda RTRW. Dengan adanya provinsi dan kabupaten/kota baru jumlah daerah yang 
belum memiliki Perda RTRW menjadi bertambah. Salah satu penyebab penting 
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lambatnya proses ini adalah lamanya proses persetujuan substansi kehutanan, karena 
Kemhut mengharuskan “sinkronisasi dan/atau harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk disesuaikan” dengan peta dan fungsi kawasan hutan 
negara (sebagaimana diatur dalam Permenhut 28/Menhut-II/2009). Tak berbeda dengan 
hasil penataan ruang yang memakai UU sebelumnya, RTRW yang dihasilkan juga menjadi 
katalog potensi investasi dan rencana pembangunan infrastruktur dan mengabaikan 
keberadaan tata ruang masyarakat. Kecenderungan ini makin menguat setelah 
pemerintah menerbitkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI), suatu rencana besar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui MP3EI, 
pemerintah mendorong keterlibatan peran dunia usaha sebagai aktor utama 
pengembangan ekonomi, sementara Pemerintah lebih berfungsi sebagai regulator, 
fasilitator, dan katalisator. 
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V.   

Pengakuan  Masyarakat Adat 

 

 

Dari uraian di atas, teritorialitas negara berupaya menguasai sebanyak-banyaknya, atau 
bahkan memonopoli, ruang di dalam wilayah suatu negara-bangsa. Akibatnya, 
teritorialitas masyarakat, khususnya masyarakat adat, dihambat sebisa mungkin. Hal ini 
tampak dalam kebijakan pengakuan masyarakat adat yang akan kami bahas berikut ini. 

Seperti telah dibahas dalam bagian sebelumnya, masyarakat adat mengalami 
pengebirian, dan bahkan pengabaian, hak atas tanah dan sumber daya alam sejak 
berlakunya UUPA. Bila UUPA memberlakukan pengakuan bersyarat, berbagai UU sektoral 
- khususnya sektor kehutanan - menegasikan hak masyarakat adat atas tanah mereka. 
Barulah setelah Reformasi dengan menguatnya gerakan masyarakat adat dan gelombang 
desentralisasi pada tahun 1999, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat mulai 
muncul.  

Sebelum tahun 1999 yang ada hanyalah wacana tentang penafsiran isi pasal 3 UUPA 
perihal pelaksanaan hak ulayat persekutuan-hukum adat. Pemerintah umumnya 
menafsirkan bahwa “hak ulayat persekutuan-hukum adat diakui sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada”. Namun inti dari ketentuan pasal 3 tersebut sesungguhnya 
bukanlah sebuah pengakuan melainkan pembatasan karena klausul tersebut 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “sepanjang kenyataannya masih ada, 
pelaksanaan hak ulayat tersebut harus sedemikian rupa sehingga tidak melawan aturan 
perundang-undangan yang ada di atasnya.” Dari hak ulayat yang terbatas itupun, UUPA 
kemudian mentransformasikannya lebih lanjut sebagai hak bersama sebagai bangsa yang 
berujung pada konsep hak menguasai negara. Nuansa pengebirian ini makin mencuat 
dalam peraturan perundangan sektor kehutanan. 

UU No. 5 Tahun 1967 melakukan pengebirian hak-hak masyarakat adat secara sangat 
tegas, dengan alasan pelaksanaan hak-hak tersebut dapat “mengganggu tercapainya 
tujuan-tujuan” (pasal 17) pengembangan industri kehutanan yang diusungnya. UU ini 
memasukkan hutan-hutan “yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat” (Penjelasan 
Umum UU no. 5 Tahun 1967) dalam kategori hutan negara dengan alasan bahwa hutan-
hutan semacam itu berada di atas tanah-tanah hak ulayat sehingga tidak bisa disebut 
hutan milik. Walaupun tidak memakai UUPA sebagai dasar pertimbangan hukumnya, 
penggolongan ini juga memakai pemahaman dari UU tersebut yang memandang hak 
ulayat sebagai hak menguasai yang diubah menjadi bagian hak publik negara. Dengan 
memakai dasar pemikiran yang sama, pengebirian ini makin ditegaskan dalam UU 
Kehutanan (No. 41 Tahun 1999, disahkan pada bulan September 1999) yang menambah 
kategori hutan adat yang dimaknai sebagai “hutan negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat” (pasal 1 angka 6). Jadi pembuat UU mengakui bahwa ada 
wilayah masyarakat adat tempat “hutan adat” itu terletak, tapi tetap mengatakan bahwa 
statusnya adalah hutan negara. Seperti juga UU yang digantikannya, landasan pemikiran 
yang dipakai adalah hutan adat adalah bagian dari hak menguasai negara sehingga 
“hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut 
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960” menjadi hutan negara. Definisi dan landasan 
pemikiran inilah yang menjadi salah satu inti pengujian UU Kehutanan No. 41 Tahun 
1999 yang diajukan AMAN dan dua anggotanya. 

Pada tahun 1999 ada tiga produk hukum yang mengatur tentang pengakuan masyarakat 
adat.5 Pertama, pada bulan Juni 1999 Menteri Agraria menerbitkan Peraturan Menteri 
Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak 
ulayat mereka, namun pengakuan ini tetap melalui sejumlah persyaratan sebagaimana 
sudah mulai diperkenalkan oleh UUPA. Syarat terpenting adalah bahwa masyarakat adat 
bersangkutan dan hak ulayatnya masih ada dan harus dibuktikan lewat penelitian yang 
dilakukan oleh “oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum 
adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam” (pasal 5 ayat 1). 
Kriteria keberadaan tersebut meliputi kelompok masyarakatnya sendiri, wilayahnya dan 
tatanan hukum adat yang mengaturnya. Proses pembuktian ini dalam peraturan tersebut 
diamanatkan untuk dibuat dalam sebuah peraturan daerah.6 Bila sudah diakui 
keberadaannya, masyarakat adat tersebut ditandai pada peta dasar pendaftaran tanah 
memakai “tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-
batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah” (pasal 5 ayat 2). 

Produk hukum kedua adalah UU Kehutanan (No. 41 Tahun 1999). Seperti juga materi 
pengaturan dalam Peraturan Menteri Agraria tersebut, UU tersebut mengharuskan 
masyarakat adat membuktikan keberadaannya dan harus ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah (pasal 67 ayat 1 dan 2). UU ini bahkan menambahkan kriteria keberadaan 
masyarakat adat yang ada dalam Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 dengan syarat 
masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap) dan masih memungut 
hasil hutan untuk subsistensi. Ayat ini juga yang digugat AMAN dalam pengujian undang-
undang yang diajukan ke MK karena keberadaan masyarakat adat adalah hak bawaan 
dari masyarakat tersebut, bukan pemberian dari negara. 

Kemudian pada bulan Agustus 2000 persyaratan tentang masyarakat adat ini muncul 
dalam produk hukum ketiga yaitu amandemen kedua UUD 1945, yang mempunyai status 
hukum tertinggi. Dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 diatur bahwa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.” Bila dalam Permen 
Agraria No. 5 Tahun 1999 lebih menekankan bahwa masyarakat adat tersebut memang 
benar masih ada, pasal hasil amandemen ini menambahkan tentang syarat kemajuan 
sosial suatu masyarakat dan loyalitas masyarakat adat terhadap Republik Indonesia. 
Keberadaan ayat dengan kalimat demikian sangatlah aneh, karena mengatur persyaratan 

                                            
5  Tampaknya perlu ada penelitian khusus tentang kaitan pengaturan tentang pengakuan masyarakat 
adat di dalam ketiga produk hukum ini, terutama tentang bagaimana konstruksi hukum ini dibuat dan 
siapa pemikir utamanya. 
6  Berdasarkan peraturan ini, beberapa kabupaten membuat Perda tentang masyarakat adat dan atau 
tanah ulayat. Salah satunya adalah Kabupaten Paser yang mengadakan penelitian tentang keberadaan 
masyarakat adat dengan menugaskan tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada masyarakat adat di kabupaten tersebut, yang kemudian dimuat 
dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kesimpulan penelitian dan Ranperda tersebut 
mengundang reaksi keras dari masyarakat adat dan para pendukungnya.  
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dalam suatu pengakuan. Dengan demikian, konstitusi sudah mengandung hal teknis, 
padahal mestinya hanya memberikan prinsip-prinsip dasar saja. 

Peraturan perundangan yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam juga memakai 
prinsip hak menguasai negara dengan perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat 
adat. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, walaupun mengakui adanya hak-hak 
masyarakat adat secara bersyarat seperti UU No. 41 Tahun 1999, hanya menekankan 
tentang penyerahan tanah bagi usaha perkebunan dari masyarakat adat, bukan 
melindunginya.  Bila   UU Perkebunan masih mencantum pasal tentang masyarakat adat, 
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sama sekali tidak 
menyentuh hak masyarakat. Bila ada konflik tenurial akibat industri pertambangan maka 
pemerintah daerah yang harus menyelesaikannya. 

Selain peraturan perundangan di atas, ada beberapa undang-undang lain yang 
menyebutkan pengakuan masyarakat adat. UU No. 27 Tahun 2007 Pengelolaan Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil, misalnya, menyebutkan bahwa “Pemerintah mengakui, 
menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, masyarakat tradisional, dan 
Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara 
turun-temurun” yang akan menjadi “acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan” (pasal 61). Selain menjadi rujukan dalam 
pengembangan rencana pengelolaan, tidak jelas bagaimana proses pengakuan, 
penghormatan dan perlindungan yang dimaksudkan dalam UU tersebut. Sementara, 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup secara jelas menyebutkan tentang pembentukan “tata cara pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” di tingkat nasional, 
provinsi dan kabupaten/kota (pasal 63). Dalam konteks inilah Kementerian Lingkungan 
Hidup sudah menerbitkan Pedoman Tata Cara Inventarisasi Pengakuan Keberadaan 
Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang Terkait 
Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas dasar inilah, AMAN dan 
JKPP melakukan kerja sama dalam menyerahkan peta wilayah adat dan bekerjasama 
dalam pemetaan wilayah adat. Hanya saja proses yang memakai UU No. 32 Tahun 2009 
semata untuk inventarisasi, bukanlah pengakuan secara hukum. 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengoreksi cara pandang pemerintah terhadap status 
“hutan adat.” “Hutan adat” tidak lagi masuk kategori hutan negara, melainkan bagian 
dari hutan hak yang sejajar dengan hak perseorangan/badan hukum. Hal ini terjadi 
karena MK berdalil bahwa masyarakat adat adalah penyandang hak sehingga menjadi 
subyek hukum yang sama dengan perseorangan atau persekutuan-hukum lainnya, 
karena dijamin dan dilindungi secara konstitusional. Implikasi lainnya adalah bahwa 
putusan MK ini mengakui bukan saja “hutan adat” melainkan seluruh wilayah adat yang 
mencakupi hutan tersebut sebagai hak konstitusional dari masyarakat adat yang 
bersangkutan. Ini terjadi karena MK berdalil bahwa hutan adat ini merupakan “cakupan 
hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat 
hukum adat” (hal. 172). Oleh sebab itu mengakui hak konstitusional atas “hutan adat” 
berarti mengakui orang-orang anggota masyarakat adat yang bersangkutan sebagai 
pemegang hak serta mengakui wilayah adat sebagai wilayah hidup (ancestral domain) 
mereka. Dengan kata lain, wilayah adat dalam putusan tersebut berarti suatu wilayah 
tempat “hutan adat” berada sebagai hak privat dari para anggota masyarakat adat yang 
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bersangkutan. Dengan demikian, status “wilayah adat” itu sungguh kuat dan dijamin 
oleh konstitusi pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.   

Namun untuk pengaturan keberadaan masyarakat adat melalui peraturan perundangan, 
MK tidak bisa keluar dari rel yang ada karena pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan 
bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat adat “sepanjang masih hidup dan ... 
diatur dalam undang-undang.” Bagi para pembuat ayat tersebut kelompok masyarakat 
adat itu harus benar-benar ada dan hidup; mereka bukan dipaksa-paksakan ada, bukan 
dihidup-hidupkan. Dengan demikian, walaupun bermaksud mengakui hak konstitusional 
dari masyarakat adat atas hutan adat mereka, MK terbentur pada kesesuaian pasal 67 
ayat 2 UU Kehutanan (No. 41 Tahun 1999) dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu, MK 
tidak bisa mengabulkan gugatan AMAN sebab lembaga negara tersebut tidak berwenang 
menguji isi konstitusi. Dengan kata lain, demi menghormati konstitusi MK tidak bisa tidak 
kecuali harus setuju bahwa kewenangan untuk mengakui/menolak status “hutan adat” 
tetap berada di tangan pemerintah yang disahkan melalui undang-undang. Sementara, 
undang-undang yang menjadi amanat konstitusi tersebut belum tersedia sampai saat 
pengambilan putusan tersebut. Oleh karena itu, MK berdalil bahwa peraturan daerah 
bisa “mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum” sepanjang 
“menjamin kepastian hukum yang berkeadilan” (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hal. 
184). 

Namun sistem pengakuan demikian mempunyai masalah. Pertama, keberadaan 
masyarakat-hukum adat yang bersangkutan sangat bergantung pada diakui atau tidak 
diakuinya hak mereka oleh pemerintah daerah setempat. Bahayanya, sewaktu-waktu 
pemerintah daerah setempat bisa saja mencabut kembali. Dengan demikian, posisinya 
sangat rawan sebab bergantung pada kestabilan kehendak politik pemerintah daerah 
yang bersangkutan. Hal ini menjadi ancaman pelanggaran HAM. Kedua, kalau pengakuan 
yang dibutuhkan itu cukup dari pemerintah daerah setempat (dalam bentuk perda), 
maka diandaikan bahwa hukum adat yg selama ini menjamin hak masyarakat-hukum 
yang bersangkutan lebih rendah posisinya dari sebuah perda. Ini tentu tidak adil dan 
inkonstitusional sebab hak masyarakat-hukum adat adalah suatu hak asasi manusia yang 
dijamin oleh konstitusi negara. 

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila kebijakan Kementerian Kehutanan tidaklah 
berubah. Dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2013 tentang Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013, kementerian tersebut 
menegaskan bahwa yang menetapkan status hutan adat adalah Menhut setelah ada 
peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat yang bersangkutan. Selanjutnya, 
Kemhut juga menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 62 Tahun 2013 tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan. Alih-alih mempermudah proses pelepasan hutan adat dari 
kawasan hutan negara, peraturan tersebut justru mempersulit masyarakat adat untuk 
mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka. Peraturan baru ini mengharuskan 
masyarakat untuk memberikan bukti resmi (tertulis) soal klaim atas tanah dan, bila tak 
ada bukti tertulis, hanya mengakui wilayah pemukiman. Bagi masyarakat adat yang 
sebagian besar hidup dalam budaya lisan dan bergantung pada peladangan gilir balik, 
peraturan ini sangatlah bertentangan dengan semangat yang ada dalam putusan MK. 
Ada nuansa yang kuat bahwa Kemhut tetap berusaha sebisa mungkin mempertahankan 
klaim atas kawasan hutan negara, meskipun berada di wilayah masyarakat adat. 
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Berbeda dengan pengakuan masyarakat adat dalam di atas yang menekankan hak privat, 
yang dimaksudkan “kesatuan masyarakat hukum adat” pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945 
yang merupakan bagian bab tentang pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan 
terkecil di daerah yang dikenal dengan berbagai nama seperti nagari, desa, gampong, 
marga, banjar, lembang dan negeri. Begitupun “hak-hak tradisional” yang dimaksud 
disini adalah menekankan pada hak publik. Hal ini tertuang jelas dalam Undang-undang 
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU yang baru disahkan pada bulan Desember 2013 dan 
diundangkan bulan Januari 2014 membagi dua kategori: desa dan desa adat. Kategori 
kedua terutama untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat adat agar bisa mengurus 
diri sendiri. Seperti yang tertuang dalam Penjelasan Umum (bagian 4), asumsi yang 
digunakan UU tersebut adalah bahwa masyarakat yang ingin membentuk desa adat 
adalah “gabungan antara genealogis dan teritorial.”7 

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum (bagian 4), UU tersebut memaknai 
Desa Adat sebagai “sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis 
mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal 
usul.” Selanjutnya, Desa Adat dipahami sebagai “warisan organisasi kepemerintahan 
masyarakat lokal” yang “lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat” 
yang “dipelihara secara turun-temurun” dan “berfungsi mengembangkan kesejahteraan 
dan identitas sosial budaya lokal.” Perbedaan utama Desa Adat dengan desa biasa adalah 
“pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, 
pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan 
ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan 
pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.” Untuk membentuk desa adat, ada 
syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu: “adanya wilayah dengan batas yang jelas, 
adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain 
dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, 
dan pranata pemerintahan adat.” Dengan demikian, “wilayah adat” yang ada dalam 
pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 adalah “wilayah publik” dari satuan pemerintahan terkecil. 
Sayangnya, hak privat sekelompok orang atas “wilayah adat” (ancestral domain) mereka 
tidak dilindungi dalam undang-undang ini, karena “kewenangan kesatuan masyarakat 
hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat” tetap mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan sektoral yang jelas-jelas banyak merugikan masyarakat adat.  

Walaupun diatur khusus dengan 15 pasal, persyaratan desa adat yang dianut dalam UUD 
1945 ditegaskan kembali dalam UU tersebut yaitu “kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup,“ “dipandang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat” dan “sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” Kriteria dan proses verifikasi keberadaan masyarakat adat ini secara eksplisit 
disebutkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang memerlukan ketentuan lebih 
lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah (sebagai peraturan pelaksana). Dalam 

                                            
7   Tipe masyakat adat ini mengutip putusan MK atas pengujian undang-undang No. 31 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Kota Tual (Putusan no. 31/PUU-V/2007, hal. 165). Tipe masyarakat adat genealogis 
“ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah.” Sementara,  masyarakat adat teritorial 
“bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas 
pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.”  
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Peraturan Pemerintah ini akan diatur perihal tata cara penelitian, pihak-pihak yang 
diikutsertakan, materi penelitian dan kriteria, penilaian keberadaan masyarakat hukum 
adat (lihat pasal 67 ayat (3) dan penjelasannya). Namun hingga kini Peraturan 
Pemerintah yang dimaksudkan oleh pasal 67 ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 
tersebut belum ada. Kekosongan ini mengakibatkan tiadanya pedoman baku yang 
kongkrit tentang bagaimana prosedur pengakuan yang wajib dijadikan pedoman oleh 
pemerintah di daerah-daerah.  

Praktiknya sejumlah pemerintah daerah, tanpa acuan yang pasti, telah mencoba 
menerbitkan peraturan daerah mengenai masyarakat adat dan atau tanah ulayat di 
daerahnya. Secara umum peraturan-peraturan daerah tersebut bisa dibagi menjadi 
empat kelompok. Pertama, peraturan daerah yang secara khusus menetapkan 
masyarakat adat tertentu dan wilayah adatnya. Saat ini mungkin satu-satunya perda 
kelompok ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang 
Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Perda tersebut tidak menyebutkan 
tentang pengakuan masyarakat adat Baduy, namun memberi perlindungan terhadap 
mereka. Jadi dengan sendirinya pengakuan tersebut terjadi. Tekanan pada Perda ini 
adalah penetapan wilayah adat orang Baduy yang hanya terbatas pada satu desa yaitu 
Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Perda tersebut menyebutkan batas alam dan 
batas administratif desa yang harus diukur dan digambarkan dalam bentuk peta 
rekonstruksi batas. Peta tersebut menjadi bagian penting dari berita acara penetapan 
wilayah adat yang kemudian menjadi landasan penetapan Keputusan Bupati tentang 
batas wilayah, yang mestinya harus terbit tahun 2002. Selanjutnya wilayah adat tersebut 
dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda 
kartografi yang sesuai, aturan yang mengikuti Permen Agraria No. 5 Tahun 1999. Perda 
tersebut juga menyebutkan bahwa di dalam wilayah adat tersebut segala peruntukan 
atas tanah hak ulayat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy Selanjutnya 
kepada masyarakat Baduy, kecuali pada bidang-bidang tanah yang sudah mendapat hak 
berdasarkan UUPA dan “bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dan dibebaskan oleh 
instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan sesuai dengan ketentuan dan tata 
cara yang berlaku” (pasal 5). Menariknya, Perda ini secara tegas melarang sertifikasi 
tanah di dalam wilayah adat Baduy “guna menghindari kesimpangsiuran dan perselisihan 
sebagai wujud pengakuan hak masyarakat hukum adat (pasal 11). Dengan demikian, 
Perda ini mengakui hak privat kolektif masyarakat Baduy atas wilayah adat mereka. Di 
Sulawesi Tengah  sebuah rancangan peraturan daerah khusus tentang masyarakat adat 
Wana (Taa Tau Wana) sudah dibuat, tetapi tidak pernah disahkan oleh DPRD dengan 
alasan akan menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat-masyarakat lainnya8. 

Kelompok kedua adalah peraturan daerah yang mengatur pengakuan masyarakat adat 
suatu kabupaten atau provinsi secara umum. Contoh dari kelompok ini adalah Perda 
Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak 
Masyarakat Adat Di Kabupaten Malinau yang pembuatannya difasilitasi oleh AMAN, 
sehingga perda ini sangat menguntungkan masyarakat adat. Dalam perda ini masyarakat 
adat berstatus sebagai “subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat 
asal-usul” yang “memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

                                            
8  Lihat berita DPRD Sulteng Tunda Sahkan Perda Masyarakat Adat (17 Maret 2008), diakses dari 
www.ymp.or.id/content/view/214/50/ pada 19 Februari 2014. 
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berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya 
alam yang ada di dalam wilayah adatnya” (pasal 5). Perda ini memakai prinsip identifikasi 
diri dalam pengakuan masyarakat adat, yaitu masyarakat bersangkutan secara aktif 
mengakui diri sebagai suatu masyarakat adat dan mengumpulkan informasi yang 
diperlukan untuk mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah kabupaten, setelah 
melalui proses verifikasi oleh badan independen. Prinsip ini adalah prinsip yang umum 
dipakai dalam gerakan masyarakat adat dunia, termasuk AMAN, yang memakai dasar 
pemikiran bahwa hak-hak masyarakat adat adalah hak bawaan. Dalam hal wilayah adat 
dan hak atas tanah, Perda ini mengakui adanya hak  komunal/kolektif dan perseorangan 
yang diatur ketat dengan hukum adat dalam hal pemindahtanganan dan pemanfaatan 
tanah komunal. Untuk memastikan pelaksanaan isi perda tersebut, pemerintah 
kabupaten dimandatkan untuk membentuk badan independen yang dinamakan Badan 
Pengelola Urusan Masyarakat Adat. 

Contoh perda yang lain adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 
2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warta 
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Walaupun lebih menekankan hak ulayat atas tanah, 
perda ini mengatur tentang pengakuan masyarakat adat. Namun pengakuan tersebut 
harus melalui penelitian (pasal 2 ayat 2), mengikuti pendekatan yang dipakai dalam 
Permen Agraria No. 5 Tahun 1999. Berbeda dengan Perda Kabupaten Malinau yang 
memakai definisi yang umum, Perda Provinsi Papua ini menegaskan secara spesifik 
bahwa masyarakat adat adalah warga asli Papua. Dari judulnya perda tersebut juga 
secara tegas mengakui adanya hak ulayat yang dimiliki secara kolektif (“hak 
persekutuan”) dan hak perorangan. Batas-batas hak ulayat dan hak perorangan tersebut 
disurvei secara kadastral dan diberi tanda permanen sesuai peraturan yang berlaku 
(dalam hal ini kemungkinan besar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 
2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa). Selanjutnya, hasil survei tersebut 
dituangkan dalam peta dasar dengan skala paling sedikit 1:50.000. 

Kelompok ketiga adalah peraturan daerah yang mengatur pendaftaran tanah ulayat. 
Contoh yang paling menonjol adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 
Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan 
Tengah. Tujuan pengaturan tanah adat di provinsi ini adalah menertibkan pemilikan 
tanah adat dengan mendayagunakan kekuasaan pemerintah dalam pendaftaran tanah. 
Para pemegang hak atas tanah adat diberi kesempatan selama enam tahun untuk 
mendaftarkan hak mereka dengan sanksi akan kehilangan hak adatnya jika tidak 
didaftarkan. Dalam peraturan ini gubernur memanfaatkan fungsionaris adat (Lembaga 
Kedamangan) untuk menjalankan perintahnya dalam menertibkan pendaftaran hak adat 
dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat. Tanah adat dalam Pergub ini adalah 
“tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah 
desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun 
bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik 
bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat” (pasal 1 angka 12). 
Tanah adat tersebut terdiri dari tanah adat milik bersama, yang berupa “warisan leluhur 
turun-temurun ya dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh ahli-ahli waris sebagai 
komunitas,” dan tanah adat milik perorangan, yaitu “milik pribadi yang diperoleh dari 
membuka hutan, berladang, jual beli, hibah, warisan adat.” Peraturan ini tampaknya 
satu-satunya di Indonesia yang secara tegas menyebutkan pemetaan tanah berdasarkan 
hak-hak adat. 
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Kelompok terakhir adalah peraturan daerah yang mengakui hak ulayat namun didorong 
untuk kegiatan komersial (termasuk HGU). Paling sedikit ada dua perda dalam kelompok 
ini: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat 
dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat 
dan Pemanfaatannya. Kedua perda tersebut mengatur tentang penggunaan tanah ulayat 
yang merupakan hak privat suatu kelompok yang untuk kegiatan ekonomi komersial 
bekerja sama dengan investor yang diurus oleh lembaga adat (Kerapatan Adat) dan para  
pemimpin suku atau kaum, yang semuanya adalah lelaki. Kedua perda juga mendorong 
sertifikasi tanah ulayat dengan status Hak Penguasaan Hak Tanah Ulayat, hak milik, hak 
pakai, atau hak pengelolaan yang dibuat atas nama pemangku adat (Perda Kabupaten 
Kampar dan Perda Provinsi Sumbar), para pemimpin suku/kaum, serta anggotanya 
(Perda Provinsi Sumbar). Semua subjek hukum dalam sertifikat tanah ulayat tersebut 
praktis hanya lelaki. Dengan demikian, kedua perda ini sangat merugikan bagi kaum 
perempuan dan mendorong tanah adat menjadi tanah negara melalui status hak pakai 
dan hak pengelolaan. 

Selain tidak adanya pengakuan yang jelas, peraturan perundangan yang ada sering justru 
memidanakan masyarakat adat yang mempertahankan dan atau menggunakan tanah 
adat mereka, khususnya peraturan perundangan sektor kehutanan dan perkebunan. 
Dalam sektor kehutanan penerapan undang-undang induknya, UU No. 41 Tahun 1999, 
dan satu undang-undang turunannya, yaitu Undang-undang no. 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah menyebabkan kasus-kasus pidana. 
Pasal 50 ayat (3) juncto pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999, khususnya, memberi 
sangsi pidana atas pengerjaan atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa ijin. Penerapan 
sangsi pidana ini telah menyebabkan seorang atau sekelompok anggota masyarakat adat 
diproses oleh polisi dan sebagian telah mendapatkan putusan pengadilan, baik yang 
divonis penjara ataupun bebas.  

Undang-undang no. 18 Tahun 2013 yang disahkan tiga bulan setelah pembacaan putusan 
MK atas kasus no. 35/PUU-X/2012 bahkan telah menyebabkan pemidanaan terhadap 11 
orang dan pengusiran 378 kepala keluarga warga komunitas adat Semende Banding 
Agung (Bengkulu) dan komunitas adat di Kalimantan Selatan yang bertani di dalam 
wilayah adat mereka. Mereka dituduh melakukan perusakan hutan secara terorganisasi. 
Tuduhan perusakan hutan berdasarkan pemikiran yang sama dengan pasal 50 UU No. 41 
Tahun 1999. UU no. 18 Tahun 2013 ini mendefinisikan perusakan hutan sebagai “proses, 
cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan 
kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan 
tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah 
ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.” Suatu definisi 
yang bisa diartikan bermacam-macam dan melawan putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 
tentang proses pengukuhan kawasan hutan. Kemudian, tuduhan bahwa masyarakat adat 
adalah kelompok teroganisir yang merusak hutan sangat bertentangan dengan definisi 
istilah teroganisir dalam UU tersebut yang mengecualikan “kelompok masyarakat yang 
tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional 
dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan 
komersial.” Padahal, dalam beberapa kesempatan Menteri Kehutanan mengatakan 
bahwa UU tersebut tidak ditujukan untuk mempidanakan masyarakat adat. 
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Terakhir, dengan berkembang pesatnya perkebunan kelapa sawit, UU No. 18 Tahun 2004 
melarang setiap orang untuk mengganggu usaha perkebunan (pasal 21). UU tersebut 
memberi kewenangan kepada polisi untuk memidana orang-orang yang, baik sengaja 
atau karena kelalaiannya, “melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun 
dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan 
lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan (pasal 47). Akibatnya 
sejumlah masyarakat adat yang mempertahankan dan atau memanfaatkan wilayah adat 
mereka mendapat hukuman penjara. Beberapa petani dan aktivis masyarakat adat yang 
mengalami kriminalisasi mengajukan pengujian undang-undang atas pasal ini ke MK (no. 
55/PUU-VIII/2010) yang telah mengabulkan pembatalan pasal-pasal tersebut. 

Karena ketiadaan UU yang khusus mengatur masyarakat adat sebagaimana yang 
diamanatkan UUD 1945 hasil amandemen dan pendekatan yang sektoral dan 
berdasarkan pengakuan bersyarat pada undang-undang yang ada yang berkaitan dengan 
hak-hak masyarakat adat, AMAN mengusulkan RUU Pengakuan dan Perlindungan 
Masyarakat Adat kepada DPR. RUU tersebut sedang dibahas oleh DPR yang menjadi 
salah satu prioritas dalam Program Legislasi tahun 2014 dan diubah judulnya menjadi 
RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, sesudah dengan istilah 
yang dipakai dalam peraturan perundangan. Naskah terakhir RUU tersebut (September 
2013) memakai pendekatan identifkasi diri masyarakat adat dan identifikasi oleh 
pemerintah daerah yang kemudian diverifikasi oleh panitia ad hoc tingkat kabupaten, 
provinsi dan nasional dan ditetapkan dengan keputusan bupati, gubernur atau presiden. 
Sementara, RUU yang disampaikan AMAN mengusulkan adanya lembaga permanen yang 
mengurus isu-isu masyarakat adat dalam bentuk Badan Perlindungan Masyarakat Adat. 
Selain itu, rancangan versi AMAN juga secara tegas memasukkan pemetaan wilayah adat 
sebagai bagian dari penegasan wilayah adat, sesuatu yang tidak ada dalam rancangan 
versi DPR. 
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VI.   

Gender dan Penguasaan Tanah, Sumber Agraria dan Sumberdaya 
Alam 

 

 

Gender dapat dipahami sebagai konstruksi budaya tentang pembedaan peran, fungsi, 
posisi perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh beragam faktor.  Selain itu, gender 
juga digunakan sebagai konsep analitis untuk meneliti cara bekerja dari rangkaian relasi 
kekuasaan (Butler, 2004; Cornwall, 2007).  Bagian ini mengeksplorasi bagaimana gender, 
baik sebagai konstruksi budaya dan sebagai konsep analitis, bersama kelas dan variabel 
lain merupakan aspek penting dalam memeriksa berbagai masalah yang timbul akibat 
berbagai bentuk penguasaan atas hutan di Indonesia dan berbagai bentuk respon atas 
penguasaan tersebut. 

Politik penguasaan tanah, sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya yang 
terjadi dalam proses teritorialisasi juga terkait dengan relasi gender dan relasi kekuasaan 
berbasis gender.  Beragam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang 
disingkirkan dari wilayah adatnya, baik melalui kebijakan maupun operasionalisasi 
dominasi dan ekstraksi sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya, memiliki 
sub-sub persoalan tersendiri yang secara khas dihadapi oleh perempuan adat dan 
kelompok marjinal lainnya.    

Menurut teori tentang akses (Ribot dan Peluso 2003) terdapat beberapa mekanisme 
penting untuk memperoleh, mengendalikan, mempertahankan dan memelihara akses.  
Salah satunya adalah mekanisme akses melalui hak, atau dikenal sebagai akses berbasis 
hak (rights-based access). Mekanisme-mekanisme lain dikategorikan sebagai 
mekanisme-mekanisme akses secara struktural dan relasional, contohnya antara lain 
akses kepada pemegang otoritas, akses atas pengetahuan, akses berbasis relasi sosial, 
dan akses melalui identitas sosial (Ribot dan Peluso 2003).  Aplikasi teori akses dengan 
menggunakan lensa feminis membantu kita memahami bagaimana perempuan dan 
kelompok marjinal lain di dalam komunitas memperoleh, memelihara, mengendalikan, 
dan mempertahankan akses atas hutan. 

Di dalam satu wilayah yang dikelola sebuah komunitas adat, perempuan dari berbagai 
latar belakang sosial memiliki peran penting dalam mengelola tanah dan sumberdaya 
alam dan memiliki beragam bentuk hubungan dengan tanah dan sumberdaya alam. 
Seorang perempuan dapat memiliki berbagai akses ke tanah-tanah yang berbeda 
statusnya, mulai dari tanah yang dimiliki oleh para perempuan itu sendiri (baik yang 
merupakan tanah warisan orangtuanya atau tanah yang dibeli sebelum perempuan itu 
menikah), tanah suaminya (yang merupakan warisan dari orangtua si suami), atau tanah 
bersama yang dibeli setelah menikah. Situasi tersebut berlaku bagi perempuan dari kelas 
sosial tertentu di mana mereka memiliki warisan tanah dan atau kemampuan untuk 
membeli tanah. Bagi perempuan adat dari keluarga miskin, khususnya keluarga 
tunakisma (landless), akses atas tanah yang mereka miliki adalah akses sebagai buruh 
garap atas tanah milik kerabatnya atau milik tetangganya. Di beberapa wilayah tertentu, 
satu-satunya akses atas tanah yang dimiliki perempuan tak bertanah adalah akses 
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sebagai penggarap di atas tanah-tanah yang oleh negara diklaim sebagai tanah negara 
(Siscawati  2014). Situasi ini juga dihadapi oleh laki-laki tak bertanah dan laki-laki dari 
kelompok terpinggirkan lain di dalam komunitas.  

Di dalam kehidupan sehari-hari, untuk memperoleh dan mempertahankan akses 
terhadap tanah dan sumberdaya alam, perempuan bernegosiasi dengan pihak-pihak 
dekat mereka yang memiliki kontrol atas tanah dan sumberdaya alam. Di beberapa 
wilayah tertentu, seorang perempuan adat dari kalangan menengah harus bernegosiasi 
dengan anggota keluarganya yang memiliki kontrol atas tanah, mulai dari suaminya 
sendiri, kakak laki-lakinya, dan kerabat laki-laki yang lain. Bagi perempuan adat miskin, 
terutama dari keluarga tak bertanah, untuk memperoleh dan mempertahankan akses 
terhadap tanah yang digarapnya – baik sebagai buruh garap maupun sebagai penggarap 
penuh – ia harus bernegosiasi dengan kepala adat dan para pemimpin informal di 
kampungnya yang memiliki kontrol atas tanah-tanah tertentu di wilayah adat mereka 
(Siscawati  2014).  

Negosiasi yang lebih rumit lagi harus dilakukan jika perempuan tak bertanah tersebut 
menggarap tanah di wilayah yang diklaim sebagai tanah negara yang ditetapkan 
pemerintah dengan status tertentu dan dilengkapi dengan perangkat pengelolanya 
(misalnya Taman Nasional atau Kesatuan Pemangkuan Hutan) dan kemudian badan 
pengelola tersebut memberikan konsesi bagi perusahaan (baik BUMN maupun 
perusahaan swasta). Dengan demikian, perempuan tersebut harus bernegosiasi dengan 
semua pihak tersebut yang menerapkan kontrol atas tanah dan sumberdaya alam 
melalui berbagai mekanisme, proses, dan hubungan sosial. Walaupun laki-laki tak 
bertanah dan laki-laki dari kelompok marjinal lain di komunitas juga menghadapi situasi 
serupa, kaum perempuan menghadapi ragam permasalahan yang berbeda dalam proses 
negosiasi tersebut. Beberapa kajian menemukan bahwa sebagian perempuan 
menghadapi beragam bentuk diskriminasi pada saat mereka berhadapan dengan 
berbagai pihak tersebut (Siscawati & Mahaningtyas 2012, Heroepoetri dkk. 2012). 

Penguasaan hutan adat dan wilayah adat oleh negara berlangsung melalui dukungan 
kebijakan, pasar, pemaksaan melalui beragam bentuk kekuatan serta legitimasi. Proses 
tersebut diselenggarakan dengan menghilangkan akses masyarakat adat, termasuk di 
dalamnya perempuan dan kaum marginal lainnya, atas tanah dan sumberdaya alam. 
Lebih jauh, proses dominasi dan ekstraksi tersebut menempatkan rakyat, khususnya 
perempuan dan kaum marginal lainnnya, sebagai pihak yang dianggap tidak ada 
(invisible). Pihak yang terlibat dalam perampasan akses atas tanah dan sumberdaya alam 
tidak terbatas pada institusi dan aktor pemerintah maupun pasar, melainkan juga 
kerabat sendiri. Keseluruhan proses tersebut bertumpu pada konsep gender dan relasi 
kekuasaan berbasis gender (Siscawati 2014). 

Dalam buku berjudul Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia, Hall, Hirsch, 
dan Li (2011) mengartikulasikan empat faktor kuasa yang memberikan kontribusi penting 
dalam proses mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara. 
Keempat faktor tersebut adalah: (1) regulasi, terutama berhubungan dengan rangkaian 
peraturan perundangan yang ditetapkan negara; (2) pemaksaan dengan kekerasan, baik 
oleh negara maupun aktor nonnegara; (3) pasar, yang mendorong eliminasi atau 
pembatasan akses atas tanah melalui mekanisme harga dan memberi insentif untuk 
klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) legitimasi, mulai dari klaim pemerintah untuk 
melakukan pengaturan, baik dengan menggunakan rasionalitas ekonomi maupun 
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pertimbangan politik, hingga beragam bentuk justifikasi moral yang bekerja di tingkat 
komunitas, seperti peran kepala adat.  

Keempat aspek kuasa eksklusi tersebut menyingkirkan perempuan dan komunitasnya 
dari akses terhadap tanah mereka sendiri dan/atau tanah keluarga. Bagi perempuan adat 
di berbagai wilayah di Nusantara, tanah merupakan bagian penting dari ruang hidup 
perempuan. Doreen Massey, seorang ahli geografi feminis (feminist geographer) yang 
mengartikulasikan istilah ruang sebagai ranah yang mewadahi ko-eksistensi dan relasi 
sosial, ekonomi, dan politik dari beragam aktor, termasuk manusia, baik individu maupun 
kelompok, makhluk hidup lain, lingkungan abiotik, dan benda-benda mati menyatakan 
bahwa ruang (space) (place) merupakan bagian penting dalam kehidupan perempuan 
(Massey 1994). Ketika ruang hidup perempuan dirampas dan/atau dihancurkan, 
perempuan menghadapi beragam bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender.   

Selain menjadi pihak yang dipinggirkan melalui proses eksklusi tersebut, perempuan 
adat juga masih belum memperoleh tempat yang layak dalam perjuangan perlawanan 
terhadap penguasaan atas hutan adat dan wilayah adat.  Keseluruhan rangkaian aksi 
untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang diinisiasi 
gerakan masyarakat adat belum mengintegrasikan secara optimal permasalahan yang 
dihadapi perempuan adat dan kelompok marginal. Sebagian besar wacana yang 
dikembangkan gerakan masyarakat adat masih belum memberikan perhatian yang cukup 
terhadap perempuan adat dan kelompok marginal. Selain itu, keterlibatan perempuan 
adat di dalam keseluruhan rangkaian aksi untuk mewujudkan pengakuan dan 
perlindungan hak-hak masyarakat adat masih terbatas. 

Pada saat AMAN bersama dua anggotanya yaitu masyarakat adat Kasepuhan Cisitu 
(Banten) dan masyarakat adat Kenegrian Kuntu (Riau) mengajukan peninjauan kembali 
atas Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, sebuah undang-undang menjadi 
rujukan untuk melegalkan klaim atas tanah dan wilayah adat sebagai kawasan hutan 
negara, tidak ada perempuan adat yang terlibat dalam proses pengajuan permohonan 
tersebut.  Seluruh saksi yang dihadirkan oleh AMAN adalah laki-laki.  Para saksi laki-laki 
yang mewakili beberapa komunitas adat tidak menuturkan beragam ketidakadilan yang 
dihadapi oleh perempuan adat dan kelompok marjinal lainnya di dalam komunitas 
mereka.  Tidak ada saksi ahli perempuan yang didatangkan AMAN dalam persidangan 
tersebut.  Rangkaian narasi dan argumentasi yang dipaparkan oleh semua saksi ahli 
cenderung menempatkan masyarakat adat sebagai entitas homogen yang tidak berjenis 
kelamin.  Sembilan hakim konstitusi, salah satu di antaranya adalah perempuan, 
tampaknya memiliki pemahaman yang serupa.  Hal ini tercermin dalam naskah Putusan 
MK atas Perkara No. 35/PUU-X/2012 yang menempatkan masyarakat adat sebagai 
entitas homogen yang tidak berjenis kelamin.    

Pada masa di mana Putusan MK tersebut dimaknai sebagai kebijakan negara yang 
mengakui masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (rights bearer) dan subjek hukum 
atas wilayah adat sekaligus sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat 
(Rachman 2013), perempuan adat masih belum memperoleh pengakuan yang utuh 
sebagai pihak penyandang hak tambahan, yakni hak asasi perempuan dan hak-hak 
lainnya yang secara khas melekat pada perempuan adat. 
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VII.   

Pemetaan Sebagai Upaya Klaim atas Wilayah Adat 

 

 

Dengan belum adanya peraturan perundangan yang khusus mengatur pengakuan, status 
wilayah adat pun sampai saat ini tidak jelas. Walaupun begitu masyarakat sipil, termasuk 
masyarakat adat, tetap berupaya mengidentifikasi wilayah adat melalui gerakan 
pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat makin menonjol perannya dan 
merupakan salah satu komponen penting dalam gerakan masyarakat adat. Pentingnya 
hal ini juga dituangkan dalam program kerja AMAN tahun 2012-2017 yang diputuskan 
dalam Konggres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV tahun 2012 di Tobelo (Maluku 
Utara) yang mengamanatkan penguatan, perluasan dan percepatan “gerakan pemetaan 
dan registrasi wilayah-wilayah adat serta penegasan ‘klaim’ dan ‘reklaiming’ hak-hak 
masyarakat adat.” Konggres tersebut bahkan mengamanatkan pembentukan unit khusus 
pemetaan dalam struktur AMAN. 

Gerakan ini merupakan perlawanan terhadap ‘penghapusan’ masyarakat lokal, termasuk 
masyarakat adat, dalam peta modern yang dibuat atau disponsori negara, maka 
masyarakat kemudian membuat peta tandingan (counter-map). Mereka menggunakan 
‘bahasa’ yang dipakai negara, yaitu menghasilkan peta-peta untuk menunjukkan 
keberadaan mereka dan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang dicabut atau 
diabaikan. Karena sifat-sifat ini Peluso (1995) menyebut pemetaan jenis ini sebagai 
counter-mapping. 

Upaya ini menjadi sangat mungkin karena karena teknologi pemetaan, terutama Global 
Positioning System (GPS) dan sistem informasi geografis (SIG), menjadi makin murah dan 
makin mudah digunakan. Akibatnya seseorang dengan pemahaman dasar tentang 
kartografi bisa membuat peta modern standar, tidak perlu lagi keahlian tinggi. Jadi 
pemetaan partisipatif adalah sebuah bentuk gerakan sosial dan sebuah strategi untuk 
melawan hegemoni atas ruang. Gerakan pemetaan partisipatif berkembang sangat pesat 
sejak awal 1990-an dan menyebar ke berbagai pelosok dunia. 

Gerakan ini sangat dipengaruhi oleh konsep penelitian partisipatif yang  menjadikan 
masyarakat sebagai subyek yang mampu membuat pengetahuan (knowing subject) 
tentang diri mereka sendiri (Freire 1993). Implikasi dari pendekatan itu adalah 
pemakaian metode dialog dalam penelitian dan adanya kontrol masyarakat atas 
penelitian tersebut untuk mengubah keadaan yang menekan kehidupan mereka (Hall 
1981). Dengan demikian, pemetaan partisipatif bisa dipahami sebagai proses pembuatan 
peta modern melalui proses dialog di antara masyarakat lokal dan ‘peneliti’ untuk bisa 
mengubah keadaan masyarakat tersebut. Masyarakat menyadari ketidakadilan atas 
ruang yang mereka rasakan dan bertindak dengan membuat peta menurut pengetahuan 
mereka. Dengan bantuan ‘peneliti’ yang umumnya adalah aktivis organisasi non-
pemerintah (Ornop), masyarakat diharapkan menjadi pembuat peta dan sekaligus 
pembuat peta karena pemetaan jenis ini adalah tentang, oleh dan untuk masyarakat 
(Stone 1998). Secara khusus para ‘peneliti’ ini menerjemahkan peta mental 
(pengetahuan spasial atas suatu wilayah yang terekam dalam ingatan) masyarakat lokal 
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ke dalam peta dengan standar kartografis (Sirait & Moniaga n.d.). Selain itu, pemetaan 
partisipatif juga menjadi alat pengorganisasian masyarakat. 

Berdasarkan ciri-ciri di atas, pemetaan partisipatif adalah sebuah bentuk gerakan sosial 
dan sebuah metodologi untuk melawan hegemoni atas ruang. Meminjam ide Peluso 
(1995), pemetaan partisipatif dapat didefinisikan sebagai gerakan sosial yang 
menggunakan strategi pemetaan (ilmiah) untuk mengembalikan keberadaan 
masyarakat pada peta geografis dalam menyatakan klaim teritorial yang permanen dan 
spesifik atas sumber daya alam. Hal ini bisa digambarkan pada bagan yang terdapat 
pada Gambar 1. Pemahaman inilah yang mendorong AMAN membuat definisi pemetaan 
wilayah adat sebagai “proses penerjemahan suatu bentang alam *masyarakat adat+ ke 
dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu 
wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di 
masyarakat adat.” Definisi ini tertuang dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak 
Masyarakat Adat versi AMAN yang kemudian dimasukkan Perda Kabupaten Malinau No. 
10 Tahun 2012. 

 

 

Gambar 2. Alur Dasar Pemetaan Wilayah Adat. 

 

Sesuai dengan perkembangan teknologi survei dan pemetaan dan metodologi penelitian 
sosial, metodologi pemetaan partisipatif di Indonesia mengalami transformasi dari 
waktu ke waktu. Metodologi berkembang dari metode Participatory Rural Appraisal 
dengan penekanan pada komponen pemetaan wilayah untuk menghasilkan peta standar 
kartografis. Namun berdasarkan pengalaman selama 20 tahun, para pegiat pemetaan 
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partisipatif sudah mempunyai metodologi relatif standar. Tahapan yang dibangun dalam 
pemetaan partisipatif di berbagai daerah beragam, namun secara umum tahapannya 
adalah sebagai berikut: 

1) Pengenalan ide mengenai Pemetaan Partisipatif kepada masyarakat, terutama 
dengan membangun diskusi informal dengan tokoh adat/tokoh masyarakat. 

2)  Jika ide ini diterima, biasanya akan ada permintaan dari masyarakat untuk 
melakukan pemetaan partisipatif kepada Ornop pendamping. Kemudian fasilitator 
pemetaan partisipatif (aktivis yang memfasilitasi) akan melakukan diskusi 
persiapan, seperti penyiapan pertemuan masyarakat termasuk panitia dan siapa 
saja yang harus diundang. 

3)  Lokakarya Perencanaan Pemetaan Partisipatif. Pada kegiatan ini dirumuskan 
pentingnya pemetaan partisipatif, rumusan tujuan pemetaan partisipatif, peta apa 
saja yang akan dihasilkan, rumusan wilayah, tim kerja, perencanaan kegiatan 
termasuk pendanaan. Dalam perumusan wilayah, peserta lokakarya akan membuat 
sketsa wilayah, termasuk batas wilayah. Sketsa ini kemudian didiskusikan secara 
umum dengan seluruh masyarakat termasuk dengan undangan perwakilan 
masyarakat wilayah yang berbatasan. Jika tidak tercapai kesepakatan batas maka 
akan ada tim yang khusus menyelesaikan kesepakatan batas dengan wilayah-
wilayah yang berbatasan. Jika dalam lokakarya kesepakatan batas dapat dicapai 
maka bisa disusun rencana bersama untuk pengecekan lapangan. Namun, jika 
belum ada kesepakatan, maka kedua belah pihak menentukan waktu untuk 
bertemu guna melakukan perundingan. Kadang-kadang sebelum tahap ini 
dilakukan dulu pertemuan di satuan-satuan yang lebih kecil agar pemahaman 
rencana dan pendalaman isunya lebih baik.  

4)  Pelatihan tim pemetaan partisipatif. Tujuannya agar tim pemetaan partisipatif yang 
dipilih oleh dan dari masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 
pembuatan peta. Mulai dari pengambilan data lapagan (sosial dan spasial), 
penggunaan alat, pengolahan data dan penggambaran. Biasanya pelatihan ini 
berlangsung selama 3-7 hari. 

5)  Kegiatan persiapan lainnya seperti penyiapan logistik, negosiasi batas, sosialisasi 
dengan pemerintah dan lainnya. 

6)  Pengambilan data lapangan. Masyarakat, terutama tim pemetaan partisipatif, akan 
melakukan pengambilan batas wilayah adat, tempat-tempat penting, penggunaan 
lahan dengan menggunakan GPS. Selain itu, ada juga yang menggali tentang sejarah 
wilayah, model pengelololaan lahan, aturan adat dan lainnya. 

7)  Pengolahan data, penggambaran peta dan verifikasi. Kegiatan ini dilakukan 
berulang-ulang sampai peta tersebut sudah dianggap betul. 

8)  Lokakarya Hasil. Sama dengan pertemuan lokakarya perencanaan, seluruh 
masyarakat dan perwakilan masyarakat yang berbatasan diundang. Sering juga 
masyarakat mengundang aparat pemerintahan, seperti camat, untuk menyaksikan. 
Kegiatan ini membahas hasil pemetaan partisipatif. Jika sudah disepakati maka 
akan dibuat berita acara kesepakatan. 
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9) Penyerahan peta oleh tim kepada masyarakat adat. Kegiatan ini sering dilakukan 
dalam bentuk upacara adat yang besar untuk menunjukkan penting peta wilayah 
adat ini bagi masyarakat adat yang bersangkutan.  

Pengesahan 

Lokakarya Hasil 

Verifikasi 
data 

Pengolahan 
Data 

Pengambilan data non 
Spasial 

(sejarah asal usul, kebijakan  lokal, 
model PSDA dll) 

Pengambilan data spasial 
(survey mengelilingi batas dgn 

GPS dll) 

Pelatihan PP 

Pertemuan/Musyawarah 
Perencanaan PP 

(Perumusan Tujuan, Rumusan Wilayah & 
Penggunaan Lahan, Rencana Kerja, Tim Kerja , 

Pembiayaan dll) 

Sosialisasi Hasil PP 

Penggunaan Hasil PP 

Diskusi Inisiatif PP 

Membangun 
Kesepakatan 

Batas 

Gambar 3. Tahapan Pemetaan Partisipatif 

 

Dengan berkembangnya teknolologi survei dan pemetaan, teknologi yang dipakai dalam 
pemetaan partisipatif juga mengikuti perkembangan tersebut. Pada awal 1990an 
gerakan ini hanya membuat peta sketsa dan memakai kompas dan pita meteran untuk 
membuat peta berskala. Pada pertengahan dekade tersebut banyak komunitas yang 
membuat peta tiga dimensi dengan menggambarkan hasil survei batas wilayah yang 
dipetakan menggunakan unit penerima global positioning system (GPS) di atas 
potongan-potongan kontur salinan peta rupa bumi. Dengan makin mudahnya 
pengoperasian sistem informasi geografis (SIG) dan dibukanya akses terhadap GPS maka 
metode ini mulai memanfaatkan kedua teknologi tersebut. GPS Navigasi bahkan sudah 
menjadi salah peralatan standar dalam pemetaan partisipatif pada paruh kedua dekade 
1990an. Sekarang dengan tersedianya citra satelit, baik yang berbayar maupun gratis, 
makin banyak kelompok yang menggunakan teknologi penginderaan jauh dalam 
kegiatannya. Citra satelit resolusi tinggi (dengan ukuran piksel lebih kecil atau sama 
dengan 4 meter) pun makin mudah diperoleh di pasaran. Peta rujukan yang digunakan 
mulai dari peta topografi yang dikeluarkan oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat, Peta 
Rupa Bumi keluaran Bakosurtanal, dan peta yang dibuat berdasarkan citra satelit 
(seperti Landsat dan Alos Palsar), Google Earth, maupun Bing Map. Citra satelit 
umumnya digunakan pada analisis visual partisipatif yang dilakukan untuk 
mengidentifikasi tutupan lahan dan jenis penggunaan lahannya bersama masyarakat. 
JKPP pernah melakukan ini di beberapa daerah seperti di Sambas, Sekadau dan Kapuas 
Hulu (Kalimatan Barat) dan beberapa daerah lainnya. 
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Citra satelit juga sangat membantu untuk mempercepat proses pemetaan partisipatif 
karena memungkinkan pembuatan peta penggunaan lahan yang lebih akurat. Hal ini 
sangat terasa bila wilayah yang dipetakan sangat luas. Di Papua, misalnya, masyarakat 
Nambluong yang wilayahnya sangat luas menjadi sangat terbantu dengan adanya citra 
satelit. Jika dengan cara konvensional tentunya akan membutuhkan waktu, tenaga dan 
biaya yang besar. Citra satelit pun bisa digunakan untuk daerah yang cakupannya kecil (di 
bawah 5.000 Ha) seperti yang terjadi dalam pemetaan partisipatif di desa Lela dan 
Trimandayan, Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat). Hal ini dilakukan karena daerah 
yang dipetakan mempunyai medan yang sulit ditembus.    

JKPP juga memanfaatkan teknologi penginderaan jauh tersebut dan menggabungkannya 
dengan peta rupa bumi dan beberapa peta tematik lainnya dalam pemetaan skala luas di 
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dengan memakai metode Native Lands, 
masyarakat membuat peta sketsa penggunaan lahan lewat diskusi mendalam di 
kampung-kampung. Peta sketsa yang sudah lengkap dan didiskusikan bersama 
masyarakat untuk kemudian dipindahkan secara kartometris dengan bantuan citra 
satelit, peta rupa bumi dan peta tematik skunder lainnya sehingga dapat dihasilkan peta 
wilayah dalam waktu yang lebih singkat namun partisipasi dan proses sosial yang 
mendalam tetap bisa dilakukan.  

Dengan perjalanan selama 20 tahun beberapa evaluasi dan penelitian atas gerakan ini 
telah dilakukan dan memperlihat kekuatan dan kelemahan dari pemetaan partisipatif. 
Dalam pemetaan partisipatif masyarakat yang dibantu oleh fasilitator pemetaan tidak 
hanya mensurvei batas wilayah mereka, tetapi juga penggunaan wilayah mereka. 
Sehingga untuk wilayah daratan di dalam peta yang dihasilkan terdapat ladang, hutan 
adat, daerah wanatani, kebun, dan lain-lain yang merupakan jenis-jenis pemanfaatan 
tanah menurut adat mereka. Di sinilah titik penting perbedaan dengan peta-peta yang 
dihasilkan pemerintah atau perusahaan. Lewat kedua penekanan itulah masyarakat 
menyatakan keberadaan mereka dan sekaligus klaim mereka. Hal ini terjadi karena 
pemetaan partisipatif muncul karena adanya konflik ruang. 

 Untuk memperlihatkan konflik ruang tersebut dan untuk melakukan reklaiming wilayah 
adat, penelusuran sejarah tenurial menjadi sangat penting dalam proses pemetaan 
wilayah adat, terutama hubungan tenurial dengan pihak luar. Inilah sebabnya 
kebanyakan pemetaan wilayah adat dilakukan bila ada konflik dengan pihak luar, 
terutama dengan bila ada konsesi ekstraksi sumber daya alam atau pembentukan 
kawasan konservasi. Dengan demikian, pemetaan wilayah adat menjadi cara 
menunjukkan klaim atas wilayah bila ada kompetisi penggunaan lahan yang tinggi. Untuk 
itu dalam proses pemetaan sangatlah penting untuk menelusuri sejarah tenurial, dan 
membahasnya sedini mungkin di antara komunitas yang bertetangga agar jelas siapa saja 
pemegang klaim atas wilayah yang bersangkutan. Dalam konteks ini pengorganisasian 
masyarakat menjadi sangat penting dan menjadi hal yang paling menentukan dalam 
kegiatan pemetaan partisipatif, karena salah satu pemanfaatan peta yang dihasilkan 
adalah untuk melakukan negosiasi dengan pihak luar.  

Dengan pendekatan tersebut, pemetaan partisipatif adalah alat koreksi dari kebijakan 
penataan ruang yang melulu berorientasi pada pemanfaatan ruang, namun absen dari 
hak-hak agraria yang ada di dalam wilayah yang bersangkutan. Peta yang dihasilkan 
adalah peta (tematik) tata guna lahan masyarakat adat yang menggambarkan hubungan 
mereka dengan sumber-sumber agraria mereka dengan tata kelola yang khas. Peta 



 
40 | Meneropong Peta-peta Wilayah Adat dalam Kerangka Kebijakan Indonesia 

 

partisipatif inilah yang menjadi dasar masyarakat menyusun rencana tata ruang tingkat 
kampung/desa secara partisipatif, yang bisa menjadi pembanding atas Rencana Tata 
Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang yang disusun pemerintah. 

Terakhir, dampak penting dari pemetaan partisipatif adalah meningkatnya identitas 
kelompok. Dalam taraf tertentu dampak tersebut positif, terutama dalam memperkuat 
masyarakat adat yang terpasung selama puluhan tahun.9 Salah satu manifestasi dari 
penguatan identitas ini adalah koreksi nama tempat (toponimi) sesuai dengan nama 
yang mereka ketahui atau sesuai lafal dalam bahasa mereka di dalam peta. Umumnya, 
nama suatu tempat berhubungan dengan sejarah, identitas kelompok, dan klaim 
masyarakat atas tempat tersebut. Dengan demikian, penamaan tempat adalah 
manifestasi dari identitas kelompok masyarakat sang pemberi nama. Konsekuensinya, 
penggantian nama suatu tempat bisa diartikan sebagai upaya penghapusan atau 
pengabaian sejarah dan keberadaan kelompok pemberi nama, oleh pemberi nama 
berikutnya. Di sinilah peran peta sangat besar, karena nama yang terdapat di atasnya 
menunjukkan kepada kelompok mana si pembuat peta tersebut berpihak. Contoh nyata 
dari masalah ini adalah pertarungan penamaan kampung Anekng dan Andeng. 

 

                                            
9  Hal ini harus dikelola dengan baik agar tiduk justru menimbulkan konflik horizontal dengan, terutama, 

masyarakat pendatang. 



VIII.   

Refleksi Kritis Terhadap Pemetaan Partisipatif 

 

 

Selain penilaian di atas, itu ada sejumlah kritik terhadap gerakan pemetaan partisipatif, 
termasuk pemetaan wilayah adat. Otokritik terhadap gerakan pemetaan partisipatif 
telah diuraikan dalam sebuah terbitan JKPP yang menyoroti konsepsi dasar gerakan, 
metodologi dan etika pemetaan partisipatif, dan fungsi peta bagi masyarakat dan 
advokasi kebijakan (Pramono dkk., 2009). Di samping itu, ada beberapa kritik lain yang 
muncul dari kalangan aktivis yang juga menjadi peneliti.  

Kritik pertama adalah sebagian besar pemetaan partisipatif yang telah dilaksanakan di 
berbagai wilayah belum memiliki perspektif gender. Rangkaian kegiatan pemetaan 
partisipatif tersebut belum memberikan ruang cukup bagi perempuan dan kelompok 
marjinal lainnya untuk berpartisipasi. Dari sekian banyak Ornop yang bergabung dalam 
JKPP, jumlah Ornop yang memiliki pengalaman melibatkan perempuan secara bermakna 
dalam proses pemetaan partisipatif bisa dihitung dengan jari sebelah tangan.  

Proses pemetaan partisipatif yang bertujuan untuk mengembalikan keberadaan 
masyarakat pada peta geografis dalam menyatakan klaim teritorial yang permanen dan 
spesifik atas sumber daya alam memiliki makna yang berbeda bagi perempuan adat dari 
berbagai kelompok sosial. Perempuan adat memandang proses pemetaan partisipatif 
tidak hanya sebagai upaya untuk memetakan batas luar wilayah adat. Salah satu tokoh 
perempuan adat menyebutkan dengan kritis bahwa pemetaan partisipatif yang selama 
ini berlangsung di banyak wilayah merupakan upaya untuk memetakan “kulit luar” dari 
wilayah adat. Perempuan adat memandang proses pemetaan partisipatif sebagai 
kendaraan untuk membangun kembali proses negosiasi tentang tata kelola dan tata guna 
tanah dan kekayaan alam di dalam wilayah adat, di mana proses negosiasi internal di 
tingkat komunitas tersebut berlangsung antara beragam pihak termasuk di dalamnya 
para perempuan dari berbagai latar belakang sosial.    

Tidak dipertimbangkannya keberadaan perempuan, pengetahuan perempuan dalam 
pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, serta hak-hak perempuan atas tanah dan 
sumberdaya alam dalam proses pemetaan partisipatif dapat menimbulkan beragam 
dampak. Dampak yang pertama, peta yang dihasilkan tidak memberikan gambaran 
tentang lokasi-lokasi tertentu tempat di mana perempuan dan kelompok marjinal 
lainnya memiliki akses dan kontrol.  Dampak kedua, proses negosiasi yang menggunakan 
peta tersebut dapat meminggirkan perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, 
perempuan janda, dan perempuan dari kelompok marjinal lainnya. 

Namun demikian, proses pemetaan akses dan kontrol perempuan dan laki-laki atas 
sumber daya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Keseimbangan hak, tanggung jawab, 
kegiatan dan pengetahuan antara perempuan dan laki-laki dalam budaya tertentu selalu 
mengalami perubahan, dan perubahan tersebut berlangsung dalam proses yang sangat 
dinamis dalam konteks situasi ekonomi dan ekologi sedang mengalami proses 
perubahan yang pesat. Selain itu, seringkali ruang perempuan terletak di dalam wilayah 
yang dikuasai oleh laki-laki. 
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 Padahal berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota tim peneliti, salah satu 
Ornop pernah mencoba melibatkan perempuan dalam proses pemetaan partisipatif di 
wilayah kerja mereka. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk 
melibatkan perempuan hanya bisa dilakukan bila organisasi pendampingnya memiliki 
perspektif gender dan memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan proses pemetaan 
partisipatif yang bersifat inklusif, menjunjung tinggi kesetaraan, dan memberikan ruang 
cukup bagi perempuan (dengan beragam keterbatasan yang mereka miliki) untuk 
terlibat. Selain itu, beragam masalah dan tantangan yang mungkin muncul pada saat 
pertama kali menerapkan pemetaan partisipatif berperspektif gender, mulai dari waktu 
pemetaan partisipatif yang menjadi lebih panjang hingga diperlukannya fasilitator 
pemetaan perempuan atau fasilitator laki-laki yang dapat diterima oleh kelompok 
perempuan, tidak boleh menjadi penghalang. Sayangnya, pengalaman organisasi ini 
dalam menerapkan perspektif gender dalam pemetaan partisipatif tidak 
didokumentasikan secara khusus. Persoalan lain adalah keterbatasan dukungan dana 
dan sumberdaya manusia yang membuat organisasi tersebut tidak melanjutkan upaya 
mereka untuk mengembangkan metode pemetaan partisipatif berperspektif gender. Di 
tengah berbagai kritik sedemikian, JKPP mulai melakukan beberapa langkah awal untuk 
mulai memasukkan perspektif gender dalam metodologi pemetaan partisipatif dengan 
mengikuti pelatihan gender bagi aktivisnya dan mengadakan sesi gender dalam 
pelatihan yang dilakukannya.  

Kritik kedua adalah perbenturan epistemologis. Pemetaan partisipatif pada dasarnya 
merupakan upaya untuk mengubah peta mental yang ada dalam tradisi lisan ke dalam 
peta kartografi yang berkembang dalam budaya tertulis. Transformasi tersebut memiliki 
beberapa implikasi. Pertama, tradisi kartografi adalah tradisi asing bagi sebagian besar, 
jika tidak semua, tradisi pengetahuan spasial masyarakat adat. Karena setiap tradisi 
pengetahuan spasial berkembang dalam konteks tertentu hubungan sosial, peta 
kartografi tidak dapat sepenuhnya mewakili hubungan sosial di antara anggota 
masyarakat adat. Seperti telah diutarakan sebelumnya, masyarakat adat memiliki sistem 
tenurial yang kompleks yang berupa beberapa hak tenurial berada di sebidang tanah 
yang sama, sebuah fenomena yang tidak bisa, atau dihindari, digambarkan peta 
kartografi sampai saat ini. Penyederhanaan hak tenurial pada peta kartografi telah 
menghasilkan perubahan hubungan sosial di dalam dan di antara masyarakat. Kedua, 
transformasi ke dalam peta kartografi dapat melemahkan posisi masyarakat adat sebagai 
pemilik pengetahuan spasial. Teknologi informasi spasial asing bagi mereka, atau 
setidaknya, mereka tidak dapat mengontrol penggunaan peta setelah peta yang 
dihasilkan berada di tangan pihak luar. Penggunaan teknologi pemetaan canggih berbasis 
komputer memisahkan masyarakat dari produksi peta. Banyak masyarakat tidak memiliki 
listrik, apalagi komputer. Jika mereka memiliki listrik, melek komputer adalah masalah 
lain. Selain itu, perangkat lunak pemetaan membutuhkan keterampilan tertentu yang 
umumnya tidak tersedia di masyarakat. 

Kritik ketiga adalah belum ada dampak yang signifikan dari peta-peta yang dihasilkan 
dalam kegiatan pemetaan partisipatif terhadap kebijakan pemerintah. Ada faktor 
internal dan eksternal yang berperan di sini. Untuk faktor internal para aktivis pemetaan 
partisipatif sering terlalu banyak berkutat pada masalah teknis dan menjadikan peta 
sebagai tujuan. Akibatnya tidak ada strategi advokasi yang jelas tentang penggunaan 
peta. Selain itu, skala intervensi yang dilakukan sampai beberapa tahun terakhir hanya 
tingkat kecamatan, sementara proses pengambilan keputusan dalam kebijakan 
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pengelolaan wilayah paling rendah berada pada tingkat kabupaten. Jadi perlu ada 
peningkatan skala intervensi. Hal ini makin disadari dan sudah mulai banyak 
pembicaraan di antara para aktivis dan organisasi-organisasi penggerak untuk membuat 
peta-peta yang dihasilkan menjadi lebih 'berbunyi.'  

Terakhir, kecepatan pemetaan wilayah yang diklaim masyarakat, termasuk wilayah adat, 
masih lambat. Berdasarkan data yang dikompilasi JKPP, selama 20 tahun wilayah yang 
dipetakan baru mencakup wilayah seluas 5.263.058,28 hektar, dengan 4.973.711,79 
hektar di antaranya adalah wilayah adat. Dengan perkiraan AMAN bahwa luas wilayah 
adat mencapai 40 juta hektar, kecepatan pemetaan tersebut sangatlah lambat. Oleh 
karena itu, seperti yang telah diulas singkat sebelumnya, metodologi pemetaan 
partisipatif skala luas sudah mulai dikembangkan dan diterapkan di beberapa wilayah. 
Hanya saja metodologi ini bisa memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang 
besar, termasuk biaya penyelenggaraan kegiatan dan pembelian citra satelit. 

Faktor eksternal dari masalah tersebut adalah, yang paling penting, karena sampai saat 
ini belum ada aturan yang jelas tentang bagaimana melakukan identifikasi wilayah adat, 
walaupun sudah ada beberapa peraturan perundangan menyebutkan tentang perlunya 
kejelasan wilayah adat (seperti Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 41 Tahun 
1999). Akibatnya tidak ada jaminan bahwa peta yang dihasilkan oleh masyarakat lokal 
dapat memiliki legal standing.  

Untuk mengatasi hal tersebut Ornop pelaksana pemetaan partisipatif sering mendorong 
masyarakat setempat untuk mendapatkan tanda tangan dari pejabat pemerintah 
setempat, hingga bupati, dengan pemahaman bahwa para pejabat ini mendukung peta 
atau bahkan menjadi sebuah dokumen hukum. Pendekatan seperti ini umum dijumpai di 
Kalimantan Barat. Namun, tanda tangan tidak mengikat secara hukum karena pejabat 
yang bersangkutan bertindak atas nama mereka sendiri, bukan sebagai perwakilan 
pemerintah. Oleh karena itu para pengganti para pejabat ini tidak terikat untuk 
mengakui pengesahan peta tersebut. 

Walaupun belum ada peraturan perundangan yang mengakui peta-peta yang dihasilkan 
masyarakat, para pendukung pemetaan partisipatif mencari ruang politik dari peraturan 
perundangan yang ada. Ruang politik yang paling mungkin pada saat ini adalah yang 
diberikan peraturan perundangan penataan ruang, baik undang-undang maupun 
peraturan pemerintah. Undang-undang tersebut adalah UU tentang Penataan Ruang 
(No. 24 Tahun 1992), yang sudah diubah dengan UU No. 26 Tahun 2007. Untuk peraturan 
turunan yang dipakai adalah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam 
penataan ruang. Dengan undang-undang yang lama peraturan tersebut adalah PP No. 69 
Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran 
Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, yang kemudian diganti dengan No. 68 Tahun 
2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.  

Ketiadaan kebijakan tentang pemetaan wilayah adat juga berakibat pada kurang 
dikenalnya peta-peta wilayah adat dan peta-peta yang dibuat masyarakat lainnya oleh 
para pejabat negara di tingkat kabupaten sampai nasional. Dalam rangka itulah, pada 
bulan November 2012 AMAN dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) 
menyerahkan 265 peta wilayah adat dengan luas total 2.402.222,8 Ha kepada Unit Kerja 
Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan 
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Informasi Geospasial (BIG).10 Kemudian pada bulan Juli 2013 AMAN dan Badan Registrasi 
Wilayah Adat (BRWA) menyerahkan 324 peta dengan total luasan 2.643.261,09 hektar 
kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Penyerahan peta ini bertujuan agar negara 
mengetahui keberadaan masyarakat adat, karena selama ini masyarakat adat dan 
wilayahnya praktis belum menjadi bagian penting dalam peta-peta yang dihasilkan 
pemerintah. (Hal ini akan dibahas kemudian.) Jika data peta wilayah adat tersebut 
ditumpang susun dengan data peta kawasan hutan, maka ada sekitar 81% atau sekitar 
4.050.231,18 hektar kawasan hutan berada di wilayah adat. Artinya hanya tinggal 19% 
masyarakat adat hidup dan mengelola wilayah adatnya. 

Di sisi lain, pemerintah cenderung memonopoli pembuatan peta seperti yang tersirat 
kuat dalam UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Bahkan berbagai 
ketentuan di dalamnya bisa memidanakan kegiatan pemetaan partisipatif. Undang-
undang tersebut – khususnya pasal-pasal 20, 59 dan 60 – melarang pengubahan dan 
penyebaran informasi geospasial dasar (dalam ini adalah peta rupabumi) dan informasi 
geospasial tematik (seperti peta kawasan hutan) tanpa ijin dari instansi pemerintah yang 
mengeluarkannya. Padahal informasi yang ada di dalam peta-peta tersebut sering justru 
menjadi sumber konflik dengan masyarakat adat, seperti batas wilayah atau penguasaan 
sumber daya alam, atau tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang 
wilayahnya ada di dalam peta tersebut (seperti nama tempat, dan posisi suatu sungai). 
Dalam kegiatan pemetaan partisipatif, yang juga berdampak pada menguatnya identitas 
masyarakat, pengubahan nama tempat menjadi penting. Selain itu, karena tidak semua 
wilayah sudah memiliki peta dasar yang memadai (paling sedikit skala 1:50.000), 
fasilitator pemetaan sering memperbesar skala peta guna mendapatkan skala yang 
memadai, suatu kegiatan yang juga bisa dipidana. Padahal, kualitas peta rupabumi yang 
dihasilkan Bakosurtanal (sebelum menjadi BIG) masih sering diperdebatkan, sehingga  
kesalahan dalam peta merupakan masalah yang inheren. Dengan demikian, seperti juga 
diutarakan oleh Mark Monmonier (1991), isi peta bukanlah kebenaran mutlak dan 
bahkan sering informasi yang ada sengaja dibuat salah. 

Selain persoalan isi peta, para fasilitator pemetaan partisipatif berpotensi mendapat 
tantangan baru dengan adanya keharusan memenuhi “kualifikasi kompetensi” dalam 
pelaksanaan informasi geospasial untuk keperluan pemerintah (pasal 55, UU No. 4 Tahun 
2011). Saat ini Badan Informasi Geospasial (BIG) sedang menyusun Standar Kompetensi 
Nasional Indonesia (SKKNI) bidang informasi geospasial berdasarkan pada Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan 
masalah bagi fasilitator pemetaan apabila peta yang mereka buat dipakai dalam proses 
pengakuan masyarakat adat dari negara. Peta yang mereka buat berpotensi untuk tidak 
diakui, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki pendidikan profesi survei dan 
pemetaan. 

Persoalan lain muncul dari pemahaman pemerintah tentang pemetaan partisipatif. Saat 
ini BIG sedang mengembangkan standarisasi dan standar prosedur tetap untuk 
pemetaan partisipatif. Namun, pengertian pemetaan partisipatif yang dipakai adalah 
memperkaya informasi geospasial tematik yang sudah dibuat lembaga pemerintah 

                                            
10  Sebelumnya lembaga ini dikenal sebagai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 
(Bakosurtanal). Perubahan nama ini adalah amanat UU No. 4 Tahun 2011. 
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tersebut. Hal ini tampak pada istilah pemetaan partisipatif yang dipadankan dengan 
istilah-istilah crowdsourcing, voluntarily geographic-information, user-generated map 
berbasis IGD/peta dasar. Dengan demikian, konsep yang dipakai BIG sangat berbeda 
karena hanya memperhatikan masalah teknis bagaimana memperkaya pengetahuan, 
bukan persoalan masalah politis tentang penyelesaian konflik tenurial. Hal ini tidak bisa 
disalahkan sepenuhnya karena BIG adalah instansi teknis yang tidak memiliki wewenang 
politis dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. 
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III.   
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 
 

 

Seperti sudah diulas di bagian V, MK memutuskan bahwa masyarakat adat adalah 
penyandang hak yang berarti juga menjadi subyek hukum. Dengan demikian, hak-hak 
masyarakat harus diakui dan dilindungi secara utuh sebagai hak konstitusional mereka. 
Dalam konteks inilah pengakuan dan perlindungan wilayah adat menjadi sangat penting. 
Negara harus memastikan pengakuan dan perlindungan tersebut bisa dilaksanakan dan 
semua pihak perlu menghormati hak-hak masyarakat adat. Hal-hal yang penting 
diperhatikan adalah bagaimana wilayah adat diidentifikasi dan didaftarkan pada lembaga 
negara yang berwenang, bagaimana status lisensi-lisensi yang ada di dalam wilayah adat. 

 

A.  Identifikasi wilayah adat 

Dengan makin maraknya konflik sumber daya alam dan berkembangnya wacana REDD+ 
(pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), persoalan tenurial kehutanan 
menjadi sangat penting. Strategi Nasional REDD menempatkan masalah penataan 
tenurial kehutanan, yang berdampak penting bagi masyarakat adat yang terpinggirkan 
dalam penataan kawasan hutan negara, sebagai bagian dalam penataan kebijakan 
kehutanan. Bahkan dinyatakan bahwa “*k+ejelasan atas tata batas dan hak kelola 
masyarakat terhadap sumber daya alam adalah hak konstitusional” (Anonim 2012, hal. 
21). Namun pemerintah belum pernah melakukan identifikasi masyarakat adat yang 
komprehensif, sehingga sampai sekarang belum memiliki peta wilayah adat. Yang ada 
saat ini hanyalah peta indikatif sebaran masyarakat adat yang diterbitkan baru-baru ini 
oleh Kementerian Kehutanan (Gambar ). Namun sebaran dan luasannya masih jauh dari 
data yang dimiliki AMAN dan JKPP. 

 
Gambar 4. Peta Indikatif Sebaran Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan. 

(Sumber: Lampiran II Permenhut P.32/Menhut-II/2013) 
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Identifikasi masyarakat adat baru mulai dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
Dalam Surat Edaran No. 522/8900/SJ tentang Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat, 
Mendagri minta Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk 
mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat, populasi dan luas wilayahnya yang harus 
masuk ke Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa pada bulan April 2014. 
Namun inisiatif ini mempunyai masalah besar karena yang dimaksud dengan masyarakat 
adat termasuk kerajan, kraton dan kesultanan. Selain itu, tanah ulayat juga termasuk 
tanah kerajaan, kraton dan kesultanan. Hal ini sangat merugikan masyarakat adat, 
karena di masa lalu kerajaan, kraton dan kesultanan adalah salah satu penyebab 
kesengsaraan masyarakat adat. Selain itu, waktu yang pendek tidaklah cukup untuk 
mencakup semua masyarakat adat yang ada di dalam wilayah negara kepulauan yang 
sangat luas.  

 

B.  Pendaftaran wilayah adat 

Seperti sudah diulas sebelumnya, putusan MK No. 35/PUU-X/2012 membawa 
perubahan cara pandang bukan hanya terhadap “hutan adat,” tetapi juga hak atas 
wilayah adat yang diperoleh sekelompok orang secara turun-temurun (ancestral 
domain). Berbeda dengan hak publik atas wilayah teritorial pemerintahan seperti 
nagari/desa/banjar, hak atas ancestral domain merupakan hak privat kolektif yang 
diakui, dijamin dan dilindungi konstitusi sehingga pemerintah wajib mendaftar dan 
memberinya tanda pengakuan hak. Suatu “wilayah adat” dalam pengertian “ulayat 
suku/puak” (ancestral domain) dari persekutuan orang-orang seketurunan (suku/puak) 
secara prinsip bisa, bahkan perlu, didaftar oleh Kantor Pertanahan setempat 
sebagaimana hak-hak keperdataan (privaatrechtelijk) lain pada umumnya. Namun 
kenyataannya praktik pendaftaran tanah adat yang ada hanya mengakui pendaftaran 
secara perseorangan, walaupun seluruh nama anggota suku/puak yang bersangkutan 
dicantumkan seperti yang sudah terjadi di Sumatera Barat. 

Dimana letak masalahnya? Keterbatasan pemahaman pemerintah itu (Roewiastoeti, 
1994) juga mengakibatkan bahwa pendaftaran tanah-tanah hak adat hanya meliputi hak-
hak privat perorangan seperti hak yasan, hak handarbeni, hak hanggaduh, wenang 
nganggo run-temurun, dan hak druwe di pulau Jawa dan Bali. Sebaliknya pendaftaran 
tersebut tidak mencakup hak-hak privat sekelompok orang-orang sebagai hak privat 
kolektif yang faktanya ada di daerah aliran sungai Digul (Roewiastoeti, 1989) dan 
mungkin juga di tempat-tempat lain di pulau-pulau luar Jawa. Kebijakan ini termuat 
dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan 
Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Walaupun judulnya 
memakai istilah “bekas hak-hak Indonesia,” yang dimaksud adalah “hak-hak adat”. Pada 
intinya pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja penduduk asli di wilayah 
Indonesia yang tidak beralih menjadi warga negara asing untuk mendaftarkan hak-hak 
adat mereka kepada Kantor Pendaftaran Tanah (dulu disebut Kadaster) di tingkat 
kabupaten. Peraturan ini mendorong individualisasi hak-hak adat dan mempunyai 
nuansa untuk meninggalkan hukum adat. Hal ini tak lepas dari anggapan bahwa “ulayat 
suku/puak” akan berangsur-angsur lenyap jika sudah terbagi-bagi atau terpecah-pecah 
menjadi hak privat perorangan. Oleh sebab itu baik pemerintah maupun pembuat 
undang-undang (legislator) cenderung menolak mendaftarkan tanah-tanah yang dikuasai 
oleh sekelompok orang (“ulayat suku/puak”). Hal inilah tampaknya yang membuat 
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aturan-aturan pendaftaran tanah ulayat. 

Di samping itu, selama ini pemerintah memandang “wilayah adat” sebagai “ulayat 
nagari/desa”, bukan sebagai “ulayat suku/puak” dari sekelompok orang-orang yang 
memperolehnya secara turun-temurun. Suatu “wilayah adat” dalam artian “ulayat 
nagari/desa” bisa saja dipetakan sebagai wilayah publik dari satuan pemerintahan 
nasional terkecil di daerah, namun tidak bisa didaftarkan karena hak atas wilayah 
tersebut bukan suatu hak keperdataan. Pembuatan peta wilayah adat nagari/desa 
sebagai wilayah publik pasti akan sangat menguntungkan pemerintah daerah setempat, 
namun tidak akan mendatangkan manfaat apapun bagi persekutuan orang-orang yang 
hidup di situ dan memegang hak privat atas tanah di wilayah tersebut secara turun-
temurun. Di sisi lain, pemerintah melihat bahwa masyarakat adat, termasuk puak yang 
ada di dalamnya, bukanlah subyek hukum, sehingga tidak memiliki hak perdata. Itulah 
sebabnya, tanah ulayat di Sumatera Barat didaftarkan dengan mencantum semua 
anggotanya, bukan nama puaknya. 

Dalam mendaftarkan hak pun pada praktiknya kecenderungan lelaki yang dicantumkan 
dalam sertifikat hak yang dikeluarkan kantor yang mendaftarkan tanah (dulu Kantor 
Agraria, sekarang Kantor Pertanahan). Padahal pasal 9 ayat 2 UUPA jelas menyatakan 
bahwa: “Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk 
mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Praktik 
pendaftaran tanah yang bias gender ini tampak pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Kampar No. 12 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No. 16 Tahun 
2008 yang sudah dibahas sebelumnya. 

Pada tingkat nasional sebenarnya sudah ada ketentuan yang memungkinkan 
pendaftaran wilayah adat. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Permen Agraria No. 5 
Tahun 1999 yang menyatakan: ”Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang 
masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar 
pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila 
memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar 
tanah.” Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaan yang jelas tentang 
ketentuan ini. 

Akibat kekosongan mekanisme pendaftaran wilayah adat oleh negara, AMAN 
menginisasi pembentukan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Lembaga ini dibentuk 
melalui JKPP dan Forest Watch Indonesia (FWI). Dalam situs webnya, inisiatif ini 
bertujuan “untuk menunjukkan posisi wilayah adat di peta wilayah Indonesia dan dunia” 
dan “sangat penting untuk proses publikasi wilayah adat.” Bisa dikatakan bahwa tujuan 
utama inisiatif adalah menunjukkan kepada dunia tentang keberadaan masyarakat adat 
dan mengkompilasi wilayah-wilayah adat dengan informasi yang diverifikasi sebelum 
adanya proses hukum yang jelas.  

Dalam skema ini BRWA mempunyai tugas pokok dan fungsi: 

 Menerima pendaftaran (registrasi) wilayah adat  

 Melakukan verifikasi data wilayah adat  

 Melakukan validasi metodologi pemetaan wilayah adat  
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 Mempublikasikan (mengumumkan) peta wilayah dan profil masyarakat adat. 

 Menyediakan informasi untuk proses pengakuan dan perlindungan masyarakat 
adat.  

 Menyediakan informasi untuk perencanaan dan tata ruang wilayah adat.  

 

Adapun proses registrasi yang dipakai adalah seperti pada bagan di bawah ini: 

 

Gambar 5. Alur Proses Registrasi-Verifikasi Wilayah Adat. 

 

 

C.  Legalitas kawasan “hutan negara” pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Sebagaimana disebutkan di atas, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tentang status 
hutan adat berpihak pada masyarakat adat, putusan yang sama mempertahankan tata 
cara pengakuan hukum sebagai masyarakat adat yang tertuang pada pasal 67 UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu, "pengembalian" hutan adat kepada 
masyarakat adat tidaklah otomatis, karena  peraturan daerah tentang keberadaan 
masyarakat adat yang bersangkutan (seperti yang dipersyaratkan oleh UU tersebut) akan 
melalui proses yang ketat dan panjang. Hanya bila ada Perda tersebut, Kementerian 
Kehutanan akan menerbitkan sebuah surat keputusan Menteri untuk mengeluarkan 
hutan adat dari kawasan hutan negara. Dengan begitu, hutan lindung, kawasan 
konservasi dan konsesi hutan yang tumpang tindih dengan hutan adat akan tetap berada 
di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan sampai ada peraturan daerah yang 
dimaksud. Perhatian khusus harus diberikan untuk skema perhutanan sosial: Hutan 
Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Adat. 
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Karena belum ada pengakuan negara terhadap hak-hak adat atas hutan sebelum 
putusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat adat mencari cara untuk mendapatkan 
kontrol atas kawasan hutan negara pada taraf tertentu. Setelah Kementerian Kehutanan 
meluncurkan skema perhutanan sosial, sejumlah masyarakat adat memakai strategi 
mengajukan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan adat. Perlu dicatat bahwa 
skema ini hanya memberikan hak pengelolaan, bukan pelepasan dari kawasan hutan 
negara. 

Status hutan dalam skema perhutanan sosial sebagai hutan negara secara tegas 
dinyatakan dalam definisinya. Menurut definisi yang ada dalam Permenhut No. P. 
49/Menhut-II/2008, Hutan Desa adalah "hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak." Sementara itu, 
Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 mendefinisikan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 
sebagai "hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan 
masyarakat setempat." Ijin untuk Hutan Desa dikeluarkan untuk sebuah desa yang 
diberikan oleh Gubernur yang memiliki yurisdiksi atas desa dan disahkan Departemen 
Kehutanan, sedangkan ijin untuk Hutan Kemasyarakatan dikeluarkan oleh Menteri 
Kehutanan kepada suatu kelompok masyarakat. Dengan belum adanya peraturan 
pemerintah mengenai hutan adat, sejumlah masyarakat adat mengajukan permohonan 
pemberian status hutan desa kepada bupati di hutan yang juga masuk kategori kawasan 
hutan negara.   

Dengan pemberian ijin atau status tersebut, desa-desa dan kelompok masyarakat 
menyerahkan diri kepada rezim hutan negara dan hanya memiliki hak pengelolaan, 
bukan hak tenurial, atas hutan. Dengan menerima rezim tersebut, mereka kehilangan 
kesempatan mereka untuk merebut kembali status tenurial sebagai hutan adat di atas 
bidang hutan yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang mempertahankan posisi mereka 
untuk tidak menerima rezim hutan negara atas hutan mereka bisa mendapatkan kembali 
hak-hak tenurial atas wilayah tersebut bila peraturan daerah tentang pengakuan 
masyarakat adat tersebut disahkan.  

 

D.  Keadilan gender dalam pengelolaan wilayah adat 

Putusan MK memberikan status hak masyarakat adat sebagai warga negara, baik secara 
kelompok maupun sebagai individu.  Namun demikian, Putusan MK tersebut tidak 
mengartikulasikan secara khusus hak perempuan adat, generasi muda dan anak-anak, 
dan kaum marjinal di dalam komunitas adat.  Sementara, proses diskriminasi, 
peminggiran dan beragam bentuk kekerasan terus dialami oleh perempuan dan 
kelompok marjinal lainnya dalam dinamika perebutan tanah dan wilayah adat serta 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terus berlangsung.  Untuk itu perlu ada 
upaya penjabaran yang lebih membumi agar Putusan MK dapat memberdayakan semua 
anggota komunitas adat: lelaki, perempuan, generasi muda, dan kelompok-kelompok 
terpinggirkan.  

Bagaimana posisi perempuan adat dan kelompok marginal lainnya pada arena-arena 
baru dalam pertarungan penguasaan atas hutan pasca-Putusan MK tersebut? Sejauh ini, 
rangkaian aksi yang diinisiasi oleh berbagai kelompok yang mewakili masyarakat adat 
lebih mengutamakan kepentingan “masyarakat adat” secara umum dan belum 
memfasilitasi kepentingan perempuan adat dan kelompok marjinal. Selain itu, 
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keterlibatan perempuan adat dalam rangkaian aksi pasca Putusan MK di berbagai 
wilayah masih terbatas.  Dalam berbagai kesempatan, sebagian perempuan adat yang 
termasuk kader penggerak dalam gerakan masyarakat adat belum memiliki pemahaman 
yang cukup tentang Putusan MK. Sementara itu, beberapa perempuan adat penggerak 
yang telah memiliki pemahaman yang cukup baik memiliki kekhawatiran terhadap aksi 
pemasangan papan kayu (plang) bertuliskan “Berdasarkan Putusan MK atas Perkara No. 
35/PUU-X/2012, hutan adat kami bukan lagi hutan negara” (dikenal sebagai aksi 
“plangisasi”). Kekhawatiran mereka adalah sebagai berikut, jika aksi dilakukan sepihak 
tanpa berkomunikasi dengan komunitas adat tetangga mereka tentang batas-batas 
wilayah adat, aksi tersebut akan “memanggil luka lama yaitu konflik horizontal antar 
komunitas adat”.  Di tingkat komunitas, informasi seperti Putusan MK belum sepenuhnya 
dipahami oleh perempuan adat dan kelompok marjinal (Siscawati 2014). 

Beragam pertanyaan kritis tentang posisi perempuan adat pasca-Putusan MK atas 
Perkara No. 35/PUU-X/2012 harus terus diartikulasikan. Bagaimana posisi perempuan 
adat dan kelompok marjinal lainnya di dalam seluruh rangkaian perjuangan masyarakat 
adat merebut kembali wilayah adat mereka paska Putusan MK tersebut?  Bagaimana 
kelanjutan nasib perempuan adat serta kelompok marginal lainnya di dalam komunitas-
komunitas adat di berbagai wilayah di Indonesia? Di tingkat komunitas, apakah 
perempuan adat dari beragam latar belakang sosial di dilibatkan oleh kaum laki-laki 
petinggi adat di masing-masing komunitas dalam membahas langkah-langkah yang akan 
ditempuh oleh komunitas masing-masing pasca Putusan MK tersebut? Apakah 
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan adat, termasuk anak-anak 
perempuan dan perempuan-perempuan muda di wilayah adat lainnya dapat diatasi? 
Untuk memahami secara detail bagaimana respons perempuan adat dari beragam 
kalangan di kampungnya dan di wilayah-wilayah adat lainnya terhadap Putusan MK atas 
Perkara No. 35/PUU-X/2012, diperlukan kajian lapangan tersendiri yang dilakukan 
melalui etnografi dengan pendekatan feminis. 

Di ranah praksis, perlu dilakukan upaya serius untuk mewujudkan keadilan gender dalam 
upaya merebut kembali penguasaan wilayah adat.  Keadilan gender dalam penguasaan 
wilayah adat dapat didefinisikan sebagai akhir dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan 
antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat adat yang menghasilkan subordinasi, 
marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anggota masyarakat lainnya 
yang rentan serta sebagai kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya 
dalam pembentukan dan praktek penguasaan dan tata kelola hutan. Untuk mencapainya 
perlu dilakukan langkah-langkah mendesak guna menampakkan, mengakui dan 
memperkuat peran dan posisi perempuan dalam keseluruhan perjuangan masyarakat 
adat dalam merebut kembali wilayah adat.   
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E.    Tantangan yang dihadapi dalam pemetaan wilayah adat 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemetaan wilayah menjadi sangat penting dalam 
pelaksanaan putusan MK tersebut. Namun ada beberapa tantangan untuk melaksanakan 
pemetaan wilayah adat secara cepat dan masif.  

 

1. Sumber daya organisasi masyarakat adat dan organisasi pendampingnya.  

Pemetaan partisipatif membutuhkan tidak hanya tenaga pemetaan yang paham teknis 
survei dan pemetaan, namun juga metodologi penelitian partisipatif, sehingga disebut 
fasilitator pemetaan partisipatif. Sampai saat ini JKPP dan anggota-anggotanya serta 
AMAN telah banyak melakukan pelatihan fasitator pemetaan partisipatif dengan jumlah 
keseluruhan peserta sekitar 1100 orang, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar 
menjadi fasilitator. Dari jumlah yang sedikit inipun banyak di antara mereka yang sudah 
berumur di atas 40 tahun dan menduduki posisi manajerial dalam organisasi dan jabatan 
publik. Selain itu penyebaran fasilitator juga tidak merata. Dengan demikian, ada 
kebutuhan untuk mendapatkan fasilitator baru dan muda untuk memungkinkan 
percepatan pemetaan wilayah adat. Mengingat selama ini jumlah fasilitator perempuan 
betul-betul sangat terbatas, maka JKPP, AMAN dan organisasi-organisasi pendukung 
pemetaan partisipatif perlu melakukan langkah-langkah khusus untuk merekrut dan 
melatih fasilitator perempuan. 

Selain penambahan jumlah fasilitator laki-laki dan perempuan, JKPP, AMAN dan 
organisasi-organisasi pendukung pemetaan partisipatif memiliki tantangan untuk 
mengembangkan metodologi penelitian partisipatif secara cepat dan masif yang 
memiliki perspektif keadilan gender dalam keseluruhan proses dan memberikan ruang 
bagi keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal lainnya.  Tantangan pengembangan 
metodologi tersebut juga diiringi dengan tantangan untuk mengembangkan disain 
pelatihan fasilitator yang dapat mengkombinasikan antara upaya membangkitkan 
kesadaran kritis tentang perspektif keadilan gender dengan upaya membangun 
kemampuan pemetaan partisisipatif yang berperspektif keadilan gender.  Dengan 
demikian, setiap fasilitator pemetaan partisipatif yang dihasilkan dari pelatihan-
pelatihan pemetaan partisipatif yang dikelola JKPP, AMAN dan organisasi-organisasi 
pendukung pemetaan partisipatif, baik fasilitator laki-laki maupun perempuan, akan 
memiliki kesadaran kritis tentang keadilan gender sekaligus kemampuan teknis untuk 
memfasilitasi pemetaan partisipatif berperspektif keadilan gender.  

Di samping beberapa tantangan yang telah disebutkan di atas, terdapat tantangan lain di 
mana kebanyakan fasilitator tidak mempunyai latar belakang pendidikan survei dan 
pemetaan. Sementara untuk melakukan pendaftaran wilayah adat perlu ada peta yang 
dibuat survoyor berlisensi agar petanya bisa diterima oleh BPN. Dengan demikian, ada 
kebutuhan fasitator pemetaan partisipatif dan surveyor berlisensi yang memadai agar 
percepatan pemetaan wilayah adat dan pendaftaran wilayah adat bisa dilakukan.   

Untuk melakukan pemetaan wilayah adat dan pendaftaran wilayah adat serta 
menyediakan tenaga pelaksananya tentulah memerlukan biaya yang besar. Sampai saat 
ini Pengurus Besar AMAN dan Sekretariat Nasional JKPP yang mencari hibah untuk 
melakukan semua kegiatan ini. Itu berarti pencarian dana masih terpusat di organisasi 
tingkat nasional. Kalaupun ada Ornop lokal yang mendapatkan dana, umumnya tidak 
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terlalu besar. Selain itu, hampir semua dana yang diperoleh berbentuk hibah dari 
lembaga dana (kebanyakan lembaga internasional), sedangkan penggalangan dana 
publik dan pembiayaan dari anggaran pemerintah praktis belum dilakukan. 

 

2. Peta wilayah adat dalam kerangka informasi spasial pemerintah. 

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map 
Policy).  Kebijakan ini dikembangkan karena peta-peta yang dihasilkan instansi-instansi 
pemerintah tidak cocok satu sama lain dan sering terjadi tumpang tindih perijinan. 
Kebijakan ini pada dasarnya mempunyai empat komponen. Pertama, satu referensi yaitu 
jaringan kontrol geodetik yang dikembangan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kedua, 
satu standar yaitu memakai peta dasar keluaran BIG. Ketiga, satu pangkalan data yang 
berupa satu pangkalan data terpadu untuk informasi spasial dan non-spasial yang lintas 
sektor dan lintas aras. Keempat, satu geoportal yaitu memakai Jaringan Data Spasial 
Nasional guna meningkatkan transparansi dan partisipasi publik Infrastruktur Data 
Spasial Nasional (bisa dilihat pada situs Geospasial untuk Negri” http://maps.ina-
sdi.or.id/home/). Salah satu bagian dalam rencana aksi kebijakan ini adalah 
mengakomodasi pemetaan partisipatif. Agar bisa dipakai maka peta-peta yang dihasilkan 
dari kegiatan pemetaan partisipatif haruslah berstandar sama. Hal ini bisa berdampak 
pada tidak diterimanya peta-peta wilayah adat yang diserahkan oleh AMAN dan BRWA, 
karena dianggap tidak memenuhi standar teknis. Dengan demikian, masalah teknis 
mengalahkan masalah politis. Atau, justru mempolitisasi masalah teknis agar peta tidak 
bisa dipakai. Selain itu, tidak begitu jelas bagaimana posisi peta-peta wilayah adat yang 
sudah diserahkan kepada BIG/UKP4 dalam inisiatif ini. Yang ada sekarang peta-peta 
tersebut hanyalah informasi yang ditampilkan dalam situs web BIG, namun bukan 
menjadi bagian yang integral dari sistem informasi spasial yang dibangun pemerintah. 

Salah satu sebabnya mungkin adalah peta-peta partisipatif wilayah adat masih belum 
bisa masuk gelanggang sistem tersebut. Perpres No.85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data 
Spasial Nasional (JDSN) hanya membatasi lembaga-lembaga pemerintah sebagai wali 
data atau Simpul Jaringan (Pasal 4 dan 5). Akibatnya, peta wilayah adat tidak bisa 
menjadi bagian dari JDSN, karena pembuat peta atau wali data adalah masyarakat dan 
Ornop. 

 

 

 



X.   
Kesimpulan 

 

 

Guna memungkinkan penguasaan tanah besar-besaran secara langsung oleh negara 
digunakanlah pendekatan teritorialisasi negara, sehingga negara memperoleh 
pendapatan langsung berupa pajak dan royalti dari kegiatan eksploitasi sumber daya 
alam. Pendekatan ini salah satunya adalah dengan membentuk hutan-hutan politik, yaitu 
tanah-tanah yang ditetapkan oleh negara sebagai hutan yang dalam prosesnya tidak 
memperhatikan klaim masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Akibatnya, 
keberadaan masyarakat lokal diabaikan, dan juga hak-hak mereka atas tanah dan sumber 
daya alam. Teritorialisasi negara membuat masyarakat adat kehilangan wilayahnya 
melalui proses perubahan wilayah adat menjadi tanah negara, melalui pemberian HGU 
dan pembentukan kawasan hutan negara.  Hal ini menyebabkan banyak perempuan dari 
berbagai komunitas adat, terutama para perempuan dari kalangan miskin dan kelompok 
marginal lainnya, kehilangan ruang hidup dan terampas sumber-sumber kehidupannya. 

Pendekatan teritorialitas negara ini terasa kuat dalam peraturan perundangan yang ada 
saat ini, khususnya dalam sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Sebagian 
besar wilayah yang diklaim masyarakat adat juga diklaim negara (melalui Kementerian 
Kehutanan) sebagai kawasan hutan negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 
1967 dan dilanjutkan dalam UU No.  41 Tahun 1999. Sejak tahun 2000 ada berbagai 
peraturan daerah yang berkaitan dengan wilayah masyarakat adat. Namun, baik judul 
maupun isi sebagian besar peraturan-peraturan daerah yang dibahas di atas tidak terkait 
langsung dengan pengukuhan pengakuan persekutuan-hukum adat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999. Bahkan sebaliknya 
yang dikedepankan dalam peraturan-peraturan daerah tersebut adalah bagaimana 
mengamankan hak-hak atas tanah yang sudah telanjur diletakkan di atas tanah-tanah 
dalam wilayah persekutan-hukum adat yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-
undang. 

Akibat dari pemikiran tersebut adalah negara memakai pendekatan pengakuan bersyarat 
atas keberadaan masyarakat adat. Dengan demikian, yang terjadi adalah pengakuan 
negatif. Pendekatan ini bahkan muncul dalam UUD 1945 hasil amandemen. Persyaratan 
pengakuan tersebut memberi kekuasaan terlampau besar kepada pengurus negara 
(pemerintah) dengan cara menyerahkan kewenangan untuk mengakui atau tidak-
mengakui keberadaan persekutuan-hukum adat. Hal ini membuka peluang bagi 
pemerintah untuk melawan hak konstitusional warga negara. Pengakuan bersyarat 
tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran hak asasi masyarakat adat. Semestinya, 
terhadap hak konstitusional warga negara, pemerintah selaku pengurus negara wajib 
mengakui tapi tidak berhak menolak. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 meralat kebijakan negara tersebut 
dan memberikan status hutan hak untuk hutan adat yang terlepas dari hutan negara. Inti 
dari putusan MK tersebut adalah menegaskan hak asasi masyarakat adat sebagai subyek 
hukum yang sama dengan perusahaan dan negara.  Di sisi lain, Putusan MK tersebut 
masih menempatkan masyarakat adat sebagai entitas homogen yang tidak berjenis 
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kelamin dan tidak memiliki diferensiasi sosial.  Putusan MK tersebut tidak memberikan 
perhatian bagi perempuan adat dan kelompok rentan. Perempuan adat masih belum 
memperoleh pengakuan yang utuh sebagai pihak penyandang hak tambahan, yakni hak 
asasi perempuan dan hak-hak lainnya yang secara khas melekat pada perempuan adat 
dan terkait erat dengan hutan adat dan wilayah adat yang merupakan bagian penting 
dari ruang hidupnya.  AMAN dan para pendukung gerakan masyarakat adat perlu segera 
melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan 
hak-hak perempuan adat dan kelompok rentan di dalam masyarakat adat terkait dengan 
hutan adat, wilayah adat, dan sumber-sumber kehidupan lainnya. 

Untuk merespon dibukanya pintu pengakuan bagi wilayah adat melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, perlu ada upaya besar-besaran untuk 
mengidentifikasi wilayah adat yang di dalamnya terdapat hutan adat. AMAN sebagai 
organisasi masyarakat adat di Indonesia telah bertekad mendorong percepatan 
pemetaan dan pendaftaran wilayah adat. Namun, sampai sekarang istilah wilayah adat 
masih membingungkan karena belum ada pemahaman yang jelas tentang istilah 
tersebut. Untuk itu kajian ini berupaya menjabarkan makna yang terkandung dari istilah 
tersebut melalui pemahaman tentang satuan sosial politik yang terkait dengan 
masyarakat adat. 

 

Penajaman Konsep Ancestral Domain versus Wilayah Publik Negara 

Pada dasarnya, ada dua arti istilah masyarakat adat yang digunakan saat ini. Arti pertama 
adalah persekutuan orang-orang yang menempati “wilayah hidup yang diperoleh turun-
temurun” (ancestral domain) yang bersama-sama memegang “hak ulayat suku/klan” 
sebagai hak keperdataan (privaatrechtelijk) yang alamiah atau bawaan. Arti kedua adalah 
kesatuan dari beberapa persekutuan yang berada dalam  “wilayah administrasi 
pemerintahan dalam negara” berupa nagari/desa/gampong/marga/ banjar sebagai 
suatu satuan politik terkecil yang memiliki “hak ulayat nagari/desa” yang bersifat publik 
(publiekrechtelijk). Yang disebut pertama merupakan suatu hak perdata dari orang-orang 
(baik sendiri maupun bersama-sama), sedangkan yang kedua adalah hak publik dari 
satuan politik terkecil (desa/nagari/banjar) dalam sebuah negara.  Akibatnya, tumbuh 
kebiasaan menggunakan istilah “hak ulayat” dalam arti ganda pula; baik sebagai hak 
perdata (dari suku/klan) maupun sebagai hak publik (dari nagari/desa). Kebiasaan 
tersebut selanjutnya berdampak dalam penyebutan “wilayah adat” yang juga 
mempunyai arti ganda. Istilah tersebut bisa berarti wilayah publik, yaitu berupa “wilayah 
dari satuan pemerintahan nasional terkecil di daerah,” atau bisa juga berarti wilayah 
perdata, yaitu berupa “wilayah hidup turun-temurun (ancestral domain) dari 
sekelompok orang”. Masalahnya tidak semua suku bangsa di Indonesia mengenal konsep 
“wilayah adat” dalam artian publik. Di provinsi Papua dan Papua Barat, contohnya, adat 
sangat dominan, sementara desa sama sekali tidak berpengaruh. Dengan demikian, di 
sana tidak dikenal konsep “wilayah adat” dalam artian publik. 

Pemakaian kedua arti tersebut berdampak pada perbedaan pendekatan dalam ranah 
legislasi. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memakai wilayah adat dalam artian publik 
sehingga mengatur pembentukan desa adat. Sementara RUU Pengakuan dan 
Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang diusung AMAN dan sedang dibahas 
oleh DPR memakai wilayah adat dalam arti kedua. Dengan demikian, perdebatan soal 
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apa makna istilah wilayah adat akan terus berlanjut dalam ranah publik dan dalam 
praktek bernegara, termasuk dalam pengakuan dan pendaftaran wilayah adat. 

 

Pengakuan dan Pendaftaran Ancestral Domain 

Dalam putusan atas perkara No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa 
yang dimaksud “wilayah adat” adalah ancestral domain, yang di dalamnya antara lain 
terletak “hutan adat,” dan merupakan hak perdata-kolektif dari sekelompok orang-orang 
yang memperolehnya turun-temurun. Oleh sebab itu, hak ini dijamin serta dilindungi 
oleh konstitusi sebagaimana hak perdata warga negara pada umumnya. Dengan cara 
demikian, putusan tersebut telah memperkuatkan status hukum dari “wilayah adat” 
(ancestral domain) di hadapan konstitusi. Berbeda dengan hak publik atas wilayah 
nagari/desa/banjar, hak atas “wilayah adat” (ancestral domain) ini  merupakan suatu hak 
perdata-perorangan/kolektif kepada siapa pemerintah berkewajiban untuk 
mendaftarnya dan menerbitkan sesuatu tanda bukti hak sebagaimana lazimnya seturut 
undang-undang. Namun demikian, pendaftaran hak atas “wilayah adat” (ancestral 
domain) sebagai hak perdata-kolektif belum pernah terjadi di Indonesia, antara lain 
karena pemerintah (c.q. BPN) selama ini keliru memaknai semua “wilayah adat” sebagai 
wilayah publik nagari/desa/banjar, sebaliknya hanya hak perdata-perorangan atas tanah 
saja yang dapat diakui sebagai hak adat. Akibatnya, hak perdata-kolektif dianggap tidak 
pernah ada. Keterbatasan pemahaman ini mengakibatkan bahwa pendaftaran tanah-
tanah hak adat hanya meliputi hak-hak perdata-perorangan (seperti yang tertuang dalam 
Peraturan Menteria Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 pasal 3).  

 

Pemetaan Wilayah Adat  

Mempertimbangkan situasi tersebut di atas, pemetaan dan pendaftaran wilayah adat 
memerlukan peta tematik tentang hak perdata kolektif atas wilayah adat puak. Peta 
tersebut perlu memuat bukan saja batas luar wilayah yang diklaim suatu masyarakat 
adat, tetapi juga siapa saja pemilik klaim di dalam wilayah yang dipetakan. Di sinilah 
pemetaan partisipatif yang memiliki perspektif gender menjadi penting.  Melalui 
penghormatan, pengakuan dan adopsi nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat adat, 
termasuk perempuan dan kelompok rentan di dalamnya, pemetaan partisipatif dengan 
perspektif gender dapat berperan dalam melindungi penghidupan dan kebutuhan 
budaya masyarakat. Dengan demikian, menjadi hal yang mutlak untuk melibatkan 
perempuan dari berbagai kelompok sosial serta warga marjinal lainnya dalam  proses 
pemetaan partisipatif. Pelibatan mereka tidak sekedar bertujuan untuk membangun 
kesepakatan tentang beragam batas, baik batas luar wilayah adat maupun batas-batas 
antar sub-wilayah dan antar petak-petak tanah yang dikelola kelompok-kelompok sosial 
tertentu.  Pelibatan perempuan dan kelompok marjinal lainnya adalah untuk 
memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan mereka tentang tata kuasa, tata 
guna, dan tata kelola tanah dan kekayaan alam lainnya. Lebih jauh, pelibatan mereka 
dalam pemetaan partisipatif juga dimaksudkan untuk memberi landasan sosial bagi 
keterlibatan mereka secara aktif dalam rangkaian proses pengambilan keputusan 
tentang tata kuasan, tata guna, dan tata kelola tanah dan kekayaan alam lain di dalam 
cakupan wilayah adat.  
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Guna melengkapi prosedur pendaftaran hak atas “wilayah adat” (ancestral domain)nya, 
setiap persekutuan-hukum adat perlu dibantu mempersiapkan peta penguasaan tanah 
(land tenure map) dengan sejauh mungkin melibatkan orang-orang anggotan 
persekutuan tersebut demi menjamin ketepatan batas hak. Peta ini berisi gambaran 
tentang siapa-siapa memiliki bagian-bagian mana dari wilayah adat tersebut berdasarkan 
warisan leluhur mereka. Penjelasan yang bersifat global seperti “seluruh wilayah ini 
adalah milik kami bersama-sama” sering kali diungkapkan oleh orang-orang yang kurang 
menguasai batas-batas penguasaan anggota persekutuan satu sama lain. Dalam 
kenyataannya, bidang-bidang tanah yang telah dibudidayakan oleh anggota persekutuan 
(seperti ladang-ladang menetap, kebun-kebun tanaman keras dan sawah-sawah 
beririgasi) akan dikuasai lebih intensif dibandingkan tanah-tanah berupa padang 
penggembalaan ternak ataupun hutan. Dengan kalimat lain diantara tanah-tanah yang 
dikuasai berdasarkan hak perdata-kolektif bisa jadi terdapat tanah-tanah yang dikuasai 
dengan suatu hak perdata-perorangan. Kenyataan ini tidak berarti bahwa yang satu (hak 
perdata-perorangan) akan meniadakan yang lain (hak perdata-kolektif). Suatu “wilayah 
adat” dalam artian “ulayat nagari/desa/banjar” pun bisa dipetakan sebagai wilayah 
publik dari satuan pemerintahan nasional terkecil di daerah, namun tidak bisa 
didaftarkan karena hak atas wilayah publik bukanlah suatu hak perdata. Pembuatan peta 
tata guna tanah (land use map) wilayah adat nagari/desa/banjar sebagai wilayah publik 
pasti akan sangat menguntungkan pemerintah daerah setempat, namun pemetaan 
semacam ini tidak akan mendatangkan manfaat apapun bagi persekutuan orang-orang 
yang hidup disitu dan memegang hak perdata kolekif atas tanah turun-temurun di 
wilayah tersebut. 

Pemetaan partisipatif mempunyai sejumlah hambatan lain. Untuk mendapatkan 
informasi yang lengkap demikian diperlukan waktu yang cukup lama dan, dengan begitu, 
biaya yang cukup besar. Di sisi lain, percepatan pemetaan wilayah adat menjadi prioritas 
karena makin banyak wilayah adat yang telah berubah menjadi daerah konsesi 
kehutanan, perkebunan dan pertambangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. 
Dengan demikian, perlu ada terobosan metodologi pemetaan wilayah adat agar ada 
cakupan luas wilayah yang dipetakan cukup besar namun informasi yang dikumpulkan 
cukup komprehensif.    

Terdapat tantangan lain untuk pengembangan terobosan metodologi, yakni metodologi 
pemetaan partisipatif wilayah adat yang memiliki perspektif keadilan gender.   
Tantangan ini muncul mengingat pemetaan wilayah adat yang telah dikembangkan 
selama ini  lebih menekankan pada batas luar, pengetahuan yang cenderung dikuasai 
oleh kaum lelaki dalam suatu masyarakat adat. Dengan demikian, menjadi hal yang 
mutlak untuk melibatkan perempuan dari berbagai kelompok sosial serta warga marjinal 
lainnya dalam proses pemetaan partisipatif. Seperti telah disebutkan di bagian lain 
dalam naskah ini, pelibatan mereka tidak sekedar bertujuan untuk membangun 
kesepakatan tentang beragam batas, baik batas luar wilayah adat maupun batas-batas 
antar sub-wilayah dan antar petak-petak tanah yang dikelola kelompok-kelompok sosial 
tertentu. Lebih jauh dari itu, pelibatan perempuan dan kelompok marjinal lainnya 
adalah untuk memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan mereka tentang 
tata kelola dan tata guna tanah dan kekayaan alam lainnya di dalam rangkaian proses 
pemetaan partisipatif wilayah adat.  Mengingat pendekatan pemetaan partisipatif yang 
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sudah berjalan selama ini belum menempatkan perempuan sebagai salah satu aktor 
penting yang perlu dilibatkan, baik dalam metodologi pemetaan partisipatif itu sendiri 
maupun dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemetaan partisipatif, sudah 
saatnya para pihak yang mendukung pemetaan partisipatif mengembangkan metodologi 
pemetaan partisipatif yang memberikan ruang bagi perempuan dan mendorong 
keterlibatan aktif perempuan dalam keseluruhan proses pemetaan partisipatif. 
Tantangan berikutnya adalah proses pengembangan kapasitas fasilitator laki-laki dan 
perempuan, baik fasilitator senior maupun junior (baru) dalam menerapkan terobosan 
metodologi pemetaan partisipatif wilayah adat dengan perspektif keadilan gender.  

Selain memiliki beragam hambatan dan tantangan seperti yang telah dipaparkan di atas, 
pemetaan partisipatif wilayah adat memiliki tantangan besar terkait dengan status peta 
yang dihasilkannya.  Sampai saat ini tidak ada hukum yang mengakui peta hasil 
pemetaan partisipatif sebagai dokumen hukum, karena Indonesia belum mengatur klaim 
wilayah adat seperti di Filipina.  Terkait dengan kekosongan kerangka hukum yang 
mengatur klaim wilayah adat, hingga saat ini belum ada instansi pemerintah atau 
lembaga negara yang memiliki mandat untuk menerima klaim wilayah adat (dengan peta 
hasil pemetaan partisipatif wilayah adat sebagai salah satu bahan pendukung utama atas 
klaim tersebut).  Kekosongan tersebut berarti bahwa gerakan masyarakat adat harus 
mempengaruhi proses penyusunan peraturan perundangan yang berkaitan dengan klaim 
masyarakat adat, terutama undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat, undang-
undang agraria, undang-undang tata ruang, serta undang-undang terkait hutan dan 
sumberdaya alam lainnya.  

Terlepas dari itu semua masyarakat adat masih mengalami tantangan politis dari praktik 
kebijakan pemerintah di atas wilayah adat yang tidak juga berubah (business as usual) 
meskipun sudah ada putusan MK. Kementerian Kehutanan, misalnya, tetap berusaha 
sebisa mungkin mempertahankan klaim atas kawasan hutan negara, meskipun berada di 
wilayah masyarakat adat, seperti yang tampak dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 
62 Tahun 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang diterbitkan untuk menanggapi 
putusan MK tentang hutan adat. Alih-alih mempermudah proses pelepasan hutan adat 
dari kawasan hutan negara, peraturan tersebut justru mempersulit masyarakat adat 
untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka.  

Perlu dipromosikan terminologi “persekutuan-hukum adat” yang menunjuk pada 
persekutuan orang-orang seketurunan yang mendiami suatu wilayah hidup yang 
diperolehnya secara turun-temurun (ancestral domain) sebagai sumber ekonomi yang 
sekaligus menjadi penanda jati diri (identitas budaya) kelompok.   Selain itu, dibutuhkan 
sebuah rumusan baru “hak atas wilayah hidup turun-temurun” (ancestral domain) yang 
selama ini dipunyai oleh persekutuan orang-orang seketurunan tersebut dan 
meletakkannya pada bab tentang HAM dalam konstitusi (UUD) kita.  Rumusan baru itu 
sejauh mungkin  mempertimbangkan suara dari kelompok-kelompok orang-orang yang 
berkepentingan langsung dengan diakuinya  wilayah hidup turun-temurun (ancestral 
domain) mereka sebagai sumber ekonomi dan penanda jati diri kelompok.  Suara 
perempuan dan kelompok marjinal dalam masyarakat adat perlu secara khusus didengar 
dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, perlu dilakukan advokasi 
perubahan undang-undang pendaftaran tanah sedemikian rupa sehingga tanah-tanah 
hak ulayat suku/puak sebagai hak privaat kolektif dimasukkan dalam daftar objek 
pendaftaran tanah.  Guna meneguhkannya, hak seluruh anggota persekutuan-hukum 



 
60 | Meneropong Peta-peta Wilayah Adat dalam Kerangka Kebijakan Indonesia 

 

atas wilayah adat ini perlu dirumuskan dalam bagian tentang HAM dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia.  Secara khusus, hak-hak perempuan adat dan 
kelompok marjinal dalam komunitas adat perlu diartikulasikan dan dicantumkan secara 
eksplisit di dalamnya. 

 

 

 



XI.   
Rekomendasi 
 

 

A. Perubahan Hukum  

1. AMAN perlu menentukan sikap mengenai keberadaan “persekutuan-hukum 
adat” yang menunjuk pada persekutuan orang-orang seketurunan yang 
mendiami suatu wilayah hidup turun-temurun (ancestral domain) sebagai 
sumber ekonomi sekaligus penanda jati diri (identitas budaya) kelompok dan 
mempromosikan terminologi tersebut kepada pemerintah dan legislator. 

2. AMAN juga perlu merumuskan suatu  “hak atas wilayah hidup turun-temurun” 
(ancestral domain) yang selama ini dipunyai oleh persekutuan orang-orang 
seketurunan tersebut dan meletakkannya pada bab tentang HAM dalam 
konstitusi (UUD) kita.  Rumusan itu sejauh mungkin perlu mempertimbangkan 
suara dari kelompok-kelompok orang-orang yang berkepentingan langsung 
dengan diakuinya  wilayah hidup turun-temurun (ancestral domain) mereka 
sebagai sumber ekonomi dan penanda jati diri kelompok. 

3. AMAN perlu melakukan advokasi perubahan undang-undang  pendaftaran tanah 
sedemikian rupa sehingga tanah-tanah hak ulayat suku/klan sebagai hak 
perdata-kolektif dimasukkan dalam daftar objek pendaftaran tanah. 

4. AMAN perlu mengawal secara instensif proses penyusunan undang-undang 
pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat hak-hak masyarakat adat, 
yang di dalamnya berisi hak atas wilayah adat dan sumber-sumber kehidupan di 
dalamnya, agar naskah undang-undang tersebut tidak melenceng dari rumusan 
AMAN dan para pihak pendukungnya. 

5. AMAN dan Perempuan AMAN perlu merumuskan secara khusus hak-hak 
perempuan adat dan kelompok marjinal dalam masyarakat adat terkait wilayah 
adat dan sumber-sumber kehidupan di dalamnya, dan memasukkan rumusan 
tersebut dalam proses penyusunan undang-undang pengakuan dan 
perlindungan hak-hak masyarakat adat. 

6. AMAN perlu mempromosikan pembahasan konsep hak privat kolektif dalam 
wacana hukum nasional. Bersama jaringan masyarakat sipil AMAN perlu 
mendorong adopsi konsep tersebut khususnya dalam RUU Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, RUU Pertanahan dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak 
Masyarakat Adat yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan 
demikian, wilayah adat puak bisa didaftarkan pada negara. Dalam jangka 
panjang perlu ada advokasi agar konsep ini perlu juga dimasukkan dalam 
konstitusi negara. Di samping itu, perlu dipopulerkan istilah “persekutuan-
hukum adat” yang merujuk pada persekutuan orang-orang seketurunan yang 
mendiami suatu wilayah hidup yang diperolehnya secara turun-temurun 
(ancestral domain) sebagai sumber ekonomi yang sekaligus menjadi penanda jati 
diri (identitas budaya) kelompok. Dalam konteks ini, AMAN perlu menghidupkan 
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kembali nota kesepahaman yang sudah dibuat dengan Badan Pertanahan 
Nasional untuk membangun kesepahaman tentang konsep-konsep tersebut. 

7. Karena hak masyarakat adat adalah hak bawaan/alamiah yang diakui konstitusi, 
AMAN perlu mendorong dihapuskannya pengakuan bersyarat dalam peraturan 
perundangan Indonesia dan mengkampanyekan bahwa pengakuan keberadaan 
adat bukanlah dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku umum namun lebih 
berupa pengukuhan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Walikota. Advokasi 
pendekatan ini perlu dilakukan dalam merevisi undang sektoral yang terkait 
(kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain) dan, dalam jangka 
panjang, amandemen UUD 1945, khususnya amandemen pasal 18B UUD 1945. 

8. AMAN dan JKPP perlu membangun kerjasama dengan Direktorat Jendral 
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk 
memantau penyelesaian konflik agraria di wilayah adat dan terlibat dalam proses 
pembakuan nama rupabumi. Instansi tersebut sudah mengembangkan Sistem 
Informasi Manajemen Konflik Pertanahan/Agraria 
(konflikagraria.ditjenpum.do.id) yang interaktif sehingga publik bisa 
mengunggah kasus-kasus konflik agraria ke situs tersebut. AMAN dan JKPP bisa 
mendorong, secara berurutan, pengurus-pengurus di daerah dan para 
anggotanya untuk aktif mengunggah kasus-kasus agraria di daerah masing-
masing. Karena nama tempat/rupabumi (toponimi) sangat penting bagi identitas 
masyarakat adat, AMAN dan atau JKPP perlu mendorong, secara berturutan, 
pengurus atau anggotanya di daerah untuk menjadi anggota Panitia Pembakuan 
Nama Rupabumi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dimungkinkan 
oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 35 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. Bila keanggotaan dalam panitia tersebut tidak 
memungkinkan, paling sedikit mereka secara aktif mengusulkan pembakuan 
nama tempat melalui Kepala Desa/Lurah yang akan meneruskannya ke Panitia  
Kabupaten/Kota melalui Camat, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 39 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi. 

9. JKPP perlu mendorong BIG dan instansi terkait supaya pelaksanaan Peraturan 
Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan informasi Gospasial Nasional  
memasukkan  data spasial yang diusung masyarakat sipil sebagai bagian dari 
jaringan tersebut.  Karena organisasi non-pemerintah tidak bisa menjadi Simpul 
Jaringan, maka pemerintah perlu didorong untuk menunjuk salah satu 
instansinya yang mengelola data spasial yang berasal dari peta-peta wilayah adat 
yang dibuat oleh masyarakat adat dan organisasi-organissasi pendukungnya bisa 
masuk ke dalam jaringan tersebut. 

10. Kementerian Dalam Negeri perlu merevisi Permendagri No. 27 Tahun 2006 
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa guna mengikuti ketentuan-
ketentuan tentang desa adat dalam UU No. 4 Tahun 2014 tentang Desa. 
Penataan batas desa adalah proses sosial, sehingga komponen sosial perlu 
mendapat perhatian yang besar, terutama dalam proses penentuan batas di 
antara desa-desa bertetangga. Pedoman yang ada dalam Permendagri tersebut 
terlalu berat pada aspek teknis pemetaan, namun kurang menaruh perhatian 
yang memadai untuk komponen sosial. Dalam melakukan revisi Permendagri 
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tersebut, Kemendagri perlu menekankan pengurangan risiko konflik dalam 
proses penataan batas desa dan mengurangi tingkat akurasi pilar batas sampai 
satu meter, atau bahkan lima meter. Hal terakhir sangat berpengaruh pada biaya 
pelaksanaan. Selain itu, akurasi tinggi lebih cocok untuk batas persil tanah, 
bukan batas antar desa. Dalam hal masyarakat adat tidak mau membentuk desa 
adat di dalam wilayah adat mereka, pemerintah perlu menata batas ke dua 
wilayah tersebut. 

11. Kementerian Kehutanan (Kemhut) perlu secara sungguh mengurangi risiko 
konflik dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan sekaligus mempercepat 
proses tersebut. Untuk itu, metodologi pemetaan partisipatif skala luas bisa 
menjadi pilihan sebagai pedoman dalam penataan batas hutan yang dituangkan 
dalam suatu peraturan menteri. Selain itu, Kemhut perlu mengakomodasi 
budaya lisan dalam klaim atas hutan. Untuk jangka waktu pendek, Menhut perlu 
merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 44/Menhut-
II/2012 juncto No. 62 Tahun 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan agar 
memungkinkan pelaksanaan putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara utuh. 

12. Badan Informasi Geospasial perlu membangun kompetensi di bidang sosial yang 
berhubungan dengan survei dan pemetaan agar tidak terjebak pada persoalan 
teknis semata. Salah satu upaya kongkrit adalah membuat metodologi pemetaan 
wilayah adat dan SOP penerimaan peta wilayah adat bersama dengan AMAN 
dan JKPP serta Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional. 
Metodologi pemetaan tersebut perlu memakai pendekatan  pengurangan risiko 
konflik/sengketa, termasuk memetakan daerah-daerah yang berpotensi konflik 
dan membangun dialog untuk mengurangi kemungkinan menyeruaknya konflik. 

13. Badan Pertanahan Nasional perlu mengembangkan mekanisme penentuan 
wilayah adat dalam arti hak privat kolektif dan sistem pendaftarannya yang 
dimaksudkan dalam RUU Pertanahan yang sedang dibahas. 

 

B. Metodologi 

14. Untuk melakukan pembuktian keberadaan masyarakat yang lama pada lansekap, 
maka perlu ada penelitian untuk memperlihatkan jejak-jejak penggunaan lahan 
di masa lampau terutama sebelum TGHK ditetapkan. Proyek ini menggabungkan 
peta partisipatif dan analisis atas peta tata guna lahan, citra satelit dan atau foto 
udara dari masa lalu untuk memperkuat bukti. 

15. Para anggota persekutuan-hukum pemegang hak ulayat suku/klan perlu 
difasilitasi sedemikian rupa agar setiap “wilayah hidup turun-temurun” 
(ancestral domain) dipetakan (land tenure map) dalam rangka mendukung 
proses pendaftaran hak perdata-kolektif atas “wilayah adat” yang bersangkutan. 

16. AMAN dan JKPP perlu terus mengembangkan metodologi pemetaan wilayah 
adat skala luas agar percepatan pemetaan wilayah adat dapat dilakukan. Untuk 
itu perlu dijajagi pemakaian berbagai teknologi survei dan pemetaan yang relatif 
mudah digunakan dan tak berbiayai tinggi, tanpa mengorbankan mutu 
partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta dan mutu peta yang dihasilkan. 
Metodologi pemetaan skala luas ini perlu dikembangkan menjadi metodologi 
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pemetaan wilayah adat skala luas yang memiliki perspektif gender yang 
memberikan penekanan pada dua hal: a) memberikan ruang partisipasi sejati 
bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam proses pemetaan 
partisipatif, khususnya dalam pemetaan penggunaan ruang; b) menerapkan 
analisis gender untuk memahami bagaimana ruang dan tempat yang terdapat di 
dalam cakupan wilayah adat dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh beragam 
kelompok sosial dalam masyarakat adat, termasuk di dalamnya perempuan dan 
kelompok marjinal.  

17. AMAN, JKPP dan BRWA perlu membuat metodologi perencanaan wilayah adat 
yang bertujuan untuk merancang tata produksi dan konsumsi yang merata dan 
adil bagi seluruh lapisan sosial di dalam masyarakat adat, termasuk perempuan 
adat dan kelompok marjinal di dalam masyarakat adat. Hal ini sangat penting 
untuk memastikan agar peta tidak menjadi tujuan, tapi wahana untuk 
memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat adat sekaligus 
membangun keadilan sosial di tingkat internal masyarakat adat. Dalam rangka 
ini, dalam lima tahun Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3) perlu 
mentransformasi diri menjadi Unit Layanan Pengelolaan Wilayah Adat. 

18. AMAN dan JKPP perlu mendorong Kementerian Kehutanan untuk 
mengembangkan metodologi penataan batas kawasan hutan negara secara 
partisipatif. Teknik pemetaan partisipatif skala luas yang sedang dikembangkan 
bisa menjadi pilihan metode dalam hal ini, terutama untuk mempercepat proses 
pengukuhan. 

 

C. Pengembangan Sumberdaya 

19. AMAN dan JKPP perlu merekrut fasilitator baru pemetaan partisipatif. 
Rekrutmen ini dilakukan merata di semua provinsi yang memiliki pengurus 
AMAN. Para fasilitator ini dikoordinir oleh Unit Kerja Percepatan Pemetaan 
Partisipatif di masing-masing pengurus wilayah dan daerah AMAN.Mengingat 
selama ini jumlah fasilitator perempuan untuk pemetaan partisipatif betul-betul 
sangat terbatas, maka JKPP, AMAN dan organisasi-organisasi pendukung 
pemetaan partisipatif perlu melakukan langkah-langkah khusus untuk merekrut 
dan melatih fasilitator perempuan.  Untuk mendukung diterapkannya 
metodologi pemetaan partisipatif skala luas yang memiliki perspektif gender, 
JKPP bersama AMAN dan organisasi-organisasi pendukung pemetaan partisipatif 
perlu mengembangkan disain pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif (baik 
fasilitator perempuan dan laki-laki) yang dapat mengkombinasikan antara upaya 
membangkitkan kesadaran kritis tentang perspektif keadilan gender dengan 
upaya membangun kemampuan memfasilitasi proses pemetaan partisisipatif 
yang berperspektif gender. 

20. AMAN perlu mengajukan diri kepada pemerintah kabupaten untuk membuat 
peta wilayah adat yang disyarakatkan dalam proses pengakuan masyarakat adat 
berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Atau paling sedikit AMAN 
mempunyai wakil dalam proses penataan batas wilayah adat. 
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21. AMAN, JKPP dan BRWA perlu membentuk tim pemetaan yang mempunyai 
kompetensi yang kuat dalam survei dan pemetaan agar peta-peta yang 
dihasilkan bisa diterima oleh instansi-instansi pemerintah yang terkait. Hal ini 
untuk menjaga agar masalah teknis tidak menghambat pencapaian pemenuhan 
hak-hak konstitusional masyarakat adat. Untuk itu organisasi-organisasi tersebut 
bisa merekrut tenaga profesional (termasuk perempuan) yang kemudian dididik 
tentang isu-isu masyarakat adat atau memberi kesempatan bagi para fasilitator 
pemetaan yang ada (termasuk fasilitator perempuan) untuk mendapatkan 
pendidikan profesi, termasuk menjadi surveyor berlisensi dari BPN guna 
membuat peta untuk pendaftaran wilayah adat.  

22. BRWA perlu memperkuat kantor nasional dan kantor daerah dengan memiliki 
pengurus dan staf yang bisa fokus pada manajemen program registrasi wilayah 
adat dan, bersama AMAN dan organisasi pendukungnya, melakukan advokasi 
pendaftaran wilayah adat oleh negara. Untuk itu BRWA perlu memiliki kantor 
dan staf yang terpisah dari organisasi-organisasi pembentuknya agar 
pelaksanaan programnya lebih efektif. Kantor-kantor daerah bisa dibentuk 
dengan pendekatan regional (kawasan) yang dipakai AMAN, namun tetap 
memperhatikan jumlah masyarakat adat di kawasan tersebut. 

23. Lembaga-lembaga donor perlu mendukung upaya AMAN dan JKPP untuk bisa 
melakukan perubahan kebijakan, pengembangan metodologi dan penguatan 
lembaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 | Meneropong Peta-peta Wilayah Adat dalam Kerangka Kebijakan Indonesia 

 

 



 
| 67  

 

Daftar Pustaka 

 

 

Anam. (2009). Anekng atau Andeng?: kisah sekitar penamaan kampung. In A.H. 
Pramono, F. Samperante, H. Safitri, & R. Achmaliadi. (Eds.) 2009. Menuju 
Demokratisasi Pemetaan: refleksi gerakan pemetaan partisipatif di Indonesia. 
(pp. 186-193). Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 

Anonim. 2012. Strategi Nasional REDD+. Jakarta: Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan 
REDD+ Indonesia. 

Arizona, Y. 2010. Pendahuluan. Dalam Arizona, Yance (peny.) Antara Teks dan Konteks: 
dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya 
alam di Indonesia. (hal. 1-14. Jakarta: HuMa. 

Bryant, R.L. (1998). Resource politics in colonial South-East Asia. In V.T. King (Ed.), 
Environmental Challenges in South-East Asia. (pp. 29-51). Richmond, UK: Curzon 
Press. 

Colchester, M. (1995). Indigenous peoples’ rights and sustainable resource use in South 
and Southeast Asia. In R.H. Barnes, A. Gray & B. Kingsbury (Eds.), Indigenous 
Peoples of Asia. (pp. 59-76). Ann Arbor: Association for Asian Studies.  

Fuys, A., Mwangi, E. & Dohrn, S. 2008. Securing Common Property Regimes in a 
Globalizing World. 2nd and revised edition. Rome: International Land Coalition. 

Hess, C. 2006. “Definitions”, Digital Library of the Commons. 
http://dlc.dlib.indiana.edu/cprdef.html 

Kementerian Kehutanan. 2012. Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 
2012. Jakarta: Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. 

Mitchell, D. 2003. Dead labor and the political economy of landscape – California living, 
California dying. Dalam K. Anderson, M. Domosh, S. Pile & N. Thrift (Peny.) 
Handbook of Cultural Geography. (hal. 233-248). London: Sage Publication.  

Moniaga, S. 2007. From bumiputera to masyarakat adat: a long and confusing journey. 
Dalam J.S. Davidson & D. Henley (Peny.) The Revival of Tradition in Indonesian 
Politics: the deployment of adat from colonialism to indigenism. (hal. 275-294). 
Oxon: Routledge. 

Monmonier, M.S. 1991. How to Lie with Maps. Chicago: University of Chicago Press. 

Peluso, N.L. 1995. Whose woods are these? participatory mapping forest territories in 
Kalimantan, Indonesia. Antipode 27 (4), 383-406.  

Peluso, N. & Vandergeest, P. 2001. Genealogies of the Political Forest and Customary 
Rights in Indonesia, Malaysia and Thailand. Journal of Asian Studies 60 (3), 761-
812. 

Pramono, A.H., F. Samperante, H. Safitri, & R. Achmaliadi. (eds.) 2009. Menuju 
Demokratisasi Pemetaan: refleksi gerakan pemetaan partisipatif di Indonesia. 
Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 



 
68 |  

 

Sack, R.D. (1986). Human Territoriality: its theory and history. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Siscawati, M.  2014 (In Press).  Pertarungan Penguasaan Hutan dan Posisi Perempuan 
Adat (Struggles of Forest Control and the Position of Indigenous Women).  Jurnal 
Wacana. Yogya: Insist Press. 

Siscawati, M, and A. Mahaningtyas. 2012. Gender Justice: Forest Tenure and Forest 
Governance in Indonesia. Washington: Right and Resource Initiative. 

Soesangobeng, H. 2004. The Possibility and Mode of Registering Adat Title on Land. 
Naskah yang dipaparkan pada 3rd FIG Regional Conference, Jakarta, Indonesia, 3-
7 Oktober 2004. 

ter Haar, B. 2001. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Penerjemah K.Ng. S. Poesponoto. 
Cetakan ke-13. Jakarta: Pradnya Paramita. 

Unruh, J.D. 2006. Land Tenure and the ‘‘Evidence Landscape’’ in Developing Countries. 
Annals of the Association of American Geographers 96(4): 754–772. 

Widodo, K. 2014. Hutan Adat dalam Tumpukan Penguasaan Hutan. 9 Januari. Diakses 
dari  http://www.mongabay.co.id/2014/01/09/hutan-adat-dalam-tumpukan-
penguasaan-hutan/, pada tanggal 3 Maret 2014. 

 

 

 





Jl. Malabar No. 22, Bogor,
Jawa Barat 16151
Telepon/Fax : (0251) 8374048
Email: eksekutif.sains@gmail.com
Situs maya: http://www.sajogyo-institute.or.id

ISSN Digital

ISSN Cetak


