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Abstrak 
 
Baru-baru ini, masyarakat adat di Indonesia mendapat secercah harapan dari Mahkamah 
Konstitusi yang memberikan jaminan bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola hutan 
adat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hambatan dalam mengupayakan keberhasilan 
klaim tersebut, dan situasi yang sering terjadi adalah pengguna hutan dan pengklaim lahan 
adat tidak diikutkan untuk menerima manfaat dari keputusan baru tersebut. Kajian kebijakan 
ini menganalisis keputusan mahkamah, faktor politik di seputar pelaksanaannya, dan 
sejumlah pertimbangan terkait tipe pengklaim lahan yang dikecualikan dari proses yang 
tengah berlangsung. Kami menyoroti kelompok-kelompok pengguna lahan hutan dan mantan 
pengguna lahan hutan yang tidak diikutkan untuk menerima manfaat dari keputusan 
Mahkamah Konstitusi dan mendapat pengaruh negatif dari perubahan tata guna lahan dan 
perubahan peruntukan lahan. Kelompok-kelompok tersebut adalah mereka yang lahannya 
diklaim sebagai area konservasi, yang dialokasikan kepada pihak pemegang konsesi untuk 
pemanfaatan sumber daya alam, yang telah diberikan hak tata kelola hutan, dan kepada 
mereka yang lahannya telah dikeluarkan dari lahan hutan Negara. 

Garis besar: 

● Sengketa menyangkut klaim yang diajukan oleh kelompok adat atas lahan hutan di 
Indonesia telah dipulihkan oleh keputusan-keputusan Mahkamah Konsitusional tahun 
2011 dan 2012.  

● Masyarakat masih sangat kebingungan dalam menerapkan undang-undang tersebut, 
namun Negara dan kelompok hak masyarakat adat secara aktif melanjutkan persiapan 
mereka.  

● Keputusan Mahkamah Konstitusi ditujukan secara spesifik bagi ‘masyarakat adat’ 
yang mengajukan klaim atas lahan hutan Negara.  

● Masyarakat yang mengajukan klaim atas taman nasional yang telah ditetapkan, atas 
lahan yang ditetapkan untuk konsesi kehutanan, atas lahan yang telah dikeluarkan dari 
hutan Negara, serta masyarakat pendatang tidak memiliki dasar hukum untuk 
mengklaim lahan hutan.  

 

Kata kunci:  
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1. Pendahuluan 
Pengguna hutan adat di Indonesia sudah lama mengajukan klaim atas lahan hutan yang 
ditetapkan dan dikontrol oleh Negara. Lembaga-lembaga hak asasi masyarakat adat 
memperkirakan terdapat sekitar 40 juta hektar lahan hutan Negara Indonesia yang seharusnya 
berada di bawah kontrol adat (AMAN 2013). Pada 2011 dan 2012, Mahkamah Konstitusi 
mengatur pengklaim1 melalui tiga peraturan penting (selanjutnya disebut ‘keputusan 
Mahkamah Konstitusi’ pada makalah ini) yang bertentangan dengan beberapa ketetapan 
dalam UU Kehutanan 1999. Keputusan pertama adalah bahwa hak asasi seluruh masyarakat 
harus dihargai dan dilindungi dalam pelaksanaan pengendalian hutan Negara oleh 
pemerintah. Peraturan ini disebut dalam makalah ini sebagai MK 34 (MK34/PUU-IX/2011). 
Yang kedua adalah MK 35 (MK35/PUU-X/2012) yang menyatakan hutan adat diakui sebagai 
sebuah kategori baru dari hutan hak, 2 yaitu salah satu dari dua kategori hutan yang tercantum 
dalam Pasal 6 UU Kehutanan tahun 1999. Hutan adat, di dalam keputusan ini, dinyatakan 
tidak termasuk dalam lahan hutan Negara.3 Bersama dengan lahan hutan Negara, hutan-hutan 
hak harus diakui sebagai salah satu jenis tenurial lahan hutan. Ketiga, MK 45 (MK45/PUU-
IX/2011) mengubah arti kawasan hutan sehingga hanya memasukkan kawasan yang telah 
melalui proses penetapan. Dengan demikian, proses penetapan batas-batas hutan, yang 
termasuk konsultasi dengan pengguna hutan adat dan lokal, harus dilakukan sebelum lahan 
hutan bisa ditetapkan di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK).4 Ketiga keputusan tersebut didukung oleh organisasi-organisasi hak-hak Adat dan 
gerakan adat yang lebih luas (terutama AMAN [Aliansi Masyarakat Adat Nusantara]) 
(Rachman dan Siscawati 2016). Keputusan tersebut sangat penting sebagai konfirmasi 
terhadap undang-undang yang sudah ada. Undang-undang tersebut tidak ‘baru’, namun 
keputusan Mahkamah Konsitusi menambahkan kekuatan politik dan hukum yang baru 
terhadap klaim adat atas hutan.  
 
Pada Oktober 2016, AMAN, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), dan Badan 
Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sudah memetakan sebanyak 932 hutan adat individual 
yang mencakup 7,3 juta hektar wilayah adat, yang sebagian besarnya tumpang tindih dengan 
lahan hutan Negara. Hanya tujuh dari wilayah tersebut yang sudah diverifikasi oleh BRWA, 
sebuah asosiasi yang dipimpin oleh masyarakat adat. Dua dari wilayah tersebut telah 
mendapat ‘sertifikat’ dari BRWA, dengan tujuan mempersiapkan wilayah tersebut diklaim 
resmi kepada Negara.5 Sebagai catatan, sebanyak 34% dari seluruh wilayah yang 

                                                             
1 Pengklaim tersebut adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan pimpinan adat di MK 35 dan 
pimpinan privat dan formal di MK 34 dan 45. 
2 Istilah ‘titled forests/hutan hak” termasuk hak individual dan kolektif dan secara harafiah diterjemahkan 
sebagai “hutan hak”, namun kami menggunakan terjemahan yang konsisten dengan terjemahan resmi dalam 
UU, yaitu ‘titled forests,’ yang juga digunakan oleh beberapa penulis (mis. Sahide dan Giessen 2015). Penulis 
lain menyebutnya ‘hutan milik pribadi’ (yaitu Indrarto et al. 2012; Fujiwara et al. 2011), yang juga kami anggap 
sesuai. 
3 Pertanyaan apakah hutan adat tetap berada di dalam atau harus keluar dari hutan Negara masih menjadi subjek 
perdebatan, namun interpretasi terakhir dari KLHK adalah harus tetap berada di dalam hutan Negara. 
4 Sebelum Oktober 2014, masih Kementerian Kehutanan (KK). Kami menggunakan kedua istilah tersebut 
sesuai konteks. 
5 Negara tidak secara resmi mengakui sertifikat BRWA dan memiliki proses sendiri yang dinamakan IP4T 
(Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), yang dikelola bersama oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Hanya hasil IP4T yang memadai bagi Negara untuk 
mengeluarkan lahan dari Kawasan hutan. Bupati mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah, yang baru akan secara 
resmi meletakkan wewenang hutan adat di bawah Kabupaten, namun wewenang untuk membebaskan lahan 
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diidentifikasi berada di Kalimantan Barat, 14% di Sumatera Utara, 9% di Sulawesi Selatan, 
dan sisanya tersebar di provinsi-provinsi lain (BRWA 2016a; BRWA 2016b). Sebanyak 
sembilan klaim pertama hutan adat diakui secara resmi oleh Negara pada tanggal 30 
Desember 2016, yang mencakup 13.122 hektar (Fanani 2017). 
 
Di dalam kajian ini, kami membahas berbagai peristiwa sebelum dan sesudah penetapan 
keputusan Mahkamah Konstitusi. Fokus kami adalah pada siapa, di antara pihak yang 
mengajukan klaim terhadap hutan, yang menerima manfaat dari keputusan serta peraturan 
terkait, dan siapa, di antara para pengguna hutan marginal, yang tidak menerima manfaat. 
Menurut kami, meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah langkah maju yang 
penting bagi para pengguna hutan adat, namun banyak kelompok pengguna hutan (yang 
paling dirugikan) yang mengalami eksklusi dalam mengakses kesempatan untuk menerima 
manfaat dari hutan dan sumber daya hutan. Pada bagian akhir makalah ini, kami memberikan 
sejumlah rekomendasi terkait proses klaim atas hutan adat dan masyarakat yang terlupakan, 
yang tidak tercakup dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Terminologi terkait penggunaan 
dan peruntukan hutan di Indonesia memang tumpang tindih dan seringkali membingungkan. 
Kami mengklarifikasi terminologi tersebut di sini agar lebih jelas. Fokus dari artikel ini 
adalah pada hutan adat, yang dalam Bahasa Inggris adalah ‘customary forest’ namun kami 
mempertahankan istilah Bahasa Indonesia karena arti mendalam dari kata ‘adat’, yang akan 
kami jelaskan secara singkat. Kami menggunakan kata hutan adat yang merujuk kepada 
definisi hukum dari hutan adat yang dijelaskan di dalam MK35, yang merupakan kebalikan 
dari hutan adat yang diperuntukkan bagi kawasan-kawasan di tingkat kabupaten dan provinsi. 
Kami mengelompokkan sistem-sistem pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan 
hutan tanaman rakyat jadi satu yaitu ‘hutan sosial’ (social forestry) dan bila menyebut secara 
individual dengan nama-nama Bahasa Indonesia untuk mencegah ambiguitas. Keseluruhan 
kawasan hutan berada di bawah tanggung jawab KLHK, namun Negara memegang kontrol 
langsung atas hutan negara dan hanya mencampuri cakupan kegiatan yang dilaksanakan di 
dalam hutan hak. Kawasan hutan ditetapkan untuk kegunaan khusus, secara luas termasuk 
hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.6 
 
Artikel ini berdasar pada inisiatif-inisiatif penelitian independen dari para penulisnya. Oleh 
karena itu, kami menyediakan contoh-contoh dari berbagai wilayah Indonesia yang 
melibatkan beragam pengumpulan data dan metode analisis untuk memperkuat kajian kami. 
Tujuan kami adalah untuk mengkonsolidasi sejumlah temuan kunci dari studi kami dan 
mengerucutkan serangkaian pengertian dan rekomendasi yang berujung pada sebuah kajian 
atas kebijakan yang diteliti. Oleh sebab itu, kami tidak bermaksud untuk memberikan bukti 
empiris baru di dalam artikel ini. Kami mendasarkan analisis kami pada data dan dokumen 
yang ada, baik yang sudah dipublikasi maupun belum. Kami fokus secara khusus pada hutan-
hutan adat di Indonesia, namun kami mengakui adanya pengaruh kuat dari pandangan 
kapitalis global mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.   
 
Sebelum menjelaskan proses-proses yang mengarah pada penetapan keputusan Mahkamah 
Konstitusi dan hasil-hasil dari keputusan tersebut, kami menelusuri keamanan tenurial lahan 
hutan di Indonesia. Kami mencari dasar dari munculnya pengajuan klaim di masyarakat dan 
apa arti dari keputusan Mahkamah Konsitusi terhadap klaim lahan tersebut di dalam maupun 
                                                                                                                                                                                             
tersebut bergantung pada IP4T. Pada saat penulisan, data mengenai progres IP4T masih belum tersedia, dan 
masih belum ada kasus rekognisi hutan adat oleh IP4T. 
6 Terdapat rincian dan variasi lebih banyak dalam kategori ini, namun kategori yang sudah disederhanakan ini 
cukup untuk pembahasan ini. 
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di luar lahan hutan Negara. Kemudian, kami menganalisis pihak-pihak yang mendapatkan 
manfaat dari keputusan tesebut dan pihak yang tidak. Kami menganggap aspek ini penting 
dan belum dicakup dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Maksud kami bukanlah untuk 
menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak penting, karena kami percaya 
bahwa keputusan tersebut adalah terobosan baru untuk pemenuhan hak para pengguna hutan 
di Indonesia. Fokus kami adalah pada pengguna hutan dan sumber daya hutan yang tidak 
termasuk ke dalam penentuan definisi masyarakat yang diakui untuk mendapat manfaat dari 
keputusan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang ‘baru’ yang muncul kemudian. 
Terakhir, kami memberikan sejumlah rekomendasi setelah diskusi singkat.  

2. Keamanan tenurial lahan hutan di 
Indonesia 
Undang-undang Kehutanan Indonesia (nomor 41/1999) menyatakan bahwa Negara 
menetapkan kawasan hutan untuk menguatkan peruntukan hutan tetap. Proses penetapan 
kawasan hutan antara lain termasuk penunjukan suatu lahan sebagai indikasi wilayah hutan, 
pemastian di lapangan (ground-truthing) dan verifikasi lahan (termasuk memperhitungkan 
klaim lahan masyarakat), dan terakhir melakukan penataan batas hingga penetapan suatu 
lahan sebagai lahan hutan yang pasti. MK 45 menyatakan bahwa legalitas penetapan kawasan 
hutan ditentukan oleh keseluruhan proses ini.  
Kawasan hutan Indonesia (terutama hutan Negara) adalah pusat dari perencanaan kehutanan 
nasional dan beroperasi di bawah prinsip kehutanan ‘ilmiah’ (Peluso 1992). Di bawah sistem 
ini, Negara merupakan aktor kunci yang memastikan kontrol dan tata kelola sumber daya 
hutan yang efisien (Peluso dan Vandergeest 2001). Sistem ini diwariskan dari pemerintahan 
kolonial Belanda, yang menduduki pulau Jawa melalui sebuah ketentuan Deklarasi Kawasan. 
Setelah deklarasi kemerdekaan, di seluruh kepulauan Negara menerapkan sistem pengelolaan 
hutan dari Pulau Jawa yang tercantum dalam UU Kehutanan 5/67 (Barr et al. 2006); Maryudi 
2015b). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa semua hutan tanpa pemilik terdaftar dikuasai 
oleh Negara. Pada zaman dahulu, hutan-hutan seringkali dianggap ‘kosong’ atau sebagai 
‘tanah tidak terpakai’ dan menjadi wilayah pertama yang dirampas oleh Belanda (dan 
kemudian direbut kembali oleh Negara) untuk dijadikan hutan dan kegunaan lain, terutama 
saat perdebatan mengenai klaim lahan adat belum terselesaikan (Peluso, Afiff, dan Rachman 
2008). 7  
 
Pemerintah nasional Indonesia mengadopsi konsep hak menguasai negara di mana Negara 
bukanlah sebagai pemilik hutan sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Kawasan, 
melainkan sebagai perwakilan rakyat Indonesia yang bertanggung jawab dalam 
mengendalikan hutan melalui penerapan otoritas hukumnya untuk mengalokasi, mengatur, 
dan menentukan relasi hukum antar masyarakat di bidang kehutanan. Dalam praktiknya, 
Negara bertindak sebagai pemilik yang mengendalikan dan membatasi akses masyarakat ke 
hutan dan membuat berbagai perjanjian terkait izin hutan dan tukar-menukar lahan hutan, 
termasuk perjanjian-perjanjian terkait lahan hutan yang belum ditetapkan. 
 
Di sisi lain, pengklaim adat menggunakan alasan adat (yang seringkali diberi definisi 
berbeda-beda dan terlalu kompleks untuk disimpulkan dalam kajian ini) untuk mengajukan 
klaim mereka. Di sini kami menjabarkan perbedaan pendapat yang muncul saat pengajuan 

                                                             
7 Logika ini juga berlaku untuk program transmigrasi di mana Negara menganggap pulau di luar Jawa sebagai 
pulau kosong dan perlu dikembangkan (Taylor 2003).  
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klaim tenurial lahan.   
 
2.1 Dasar hukum tenurial lahan 
UU Kehutanan 41/1999 menerangkan tentang hutan Negara maupun hutan hak pribadi di 
dalam kawasan hutan Negara, meskipun hutan hak pribadi hampir tidak pernah ada sebelum 
hutan adat. Hutan Negara, sebagaimana yang telah dibahas, berlokasi di lahan yang tidak 
memiliki hak lahan resmi, sementara hutan hak berlokasi di lahan terdaftar, antara lain 
termasuk kepemilikan pribadi, hak pakai, atau hak untuk penanaman komersil seperti yang 
tercantum dalam UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. 
Penetapan peraturan ini dimaksudkan untuk menjembatani celah antara UU ‘Barat’ dan UU 
adat dengan mengizinkan pendaftaran hak lahan individual, dan di saat yang sama masih 
tetap mengakui konsep dan pelaksanaan dari UU lahan adat (Wright 2011). Sebelum 16 Mei 
2013, yaitu tanggal penetapan MK 35 oleh Mahkamah Konstitusi, hutan adat diasumsikan 
sebagai bagian dari hutan negara. Sistem tenurial kolektif dianggap sebagai hak pakai hasil 
yang lemah (Colchester 2002). Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, asumsi tersebut 
tidak sejalan dengan Konstitusi Indonesia, yang mengakui keberadaan pengguna lahan adat 
beserta hak-hak mereka. Mahkamah Konstitusi meralat pemahaman KLHK dalam UU 
Kehutanan dengan menyatakan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan hak, namun 
masih berada di dalam kawasan hutan negara (yaitu masih dianggap sebagai ‘hutan’ oleh 
KLHK). KLHK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pemanfaatan hutan-hutan 
nasional kepada perusahaan pribadi/swasta atau masyarakat setempat dan untuk secara 
langsung mengelola hutan konservasi, namun tidak berwenang atas lahan hutan hak.   
 
Bahkan sebelum penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada beberapa cara yang 
memungkinkan para pengguna hutan setempat mendapatkan hak pengelolaan atas hutan 
negara. Skema-skema tersebut tidak secara langsung diubah oleh keputusan Mahkamah 
Konstitusi. Izin Hutan desa (HD) diberikan kepada lembaga-lembaga desa, dan izin hutan 
kemasyarakatan (HKm) dan hutan tanaman rakyat (HTR) diberikan kepada kelompok 
masyarakat, seperti lembaga produsen atau koperasi. Skema HTR bertujuan untuk 
mendorong masyarakat setempat agar menjalankan praktik kehutanan yang lebih berorientasi 
pada finansial untuk mempercepat pengembangan perkebunan tanaman kayu, sementara 
skema HKm dan HD biasanya mendorong kegiatan mata pencaharian berbasis masyarakat 
dengan skala lebih kecil. Pada prinsipnya, skema HTR muncul karena lambatnya progres 
Hutan Tanaman Industri. Kemitraan lebih lanjut dapat dikembangkan antara masyarakat dan 
perusahaan milik negara untuk pengelolaan konsesi hutan pribadi. Tabel 1 menampilkan 
persamaan dan perbedaan antara skema-skema ini. 
 
Tabel 1: Pengaturan untuk skema kehutanan sosial HKm, HD, dan HTR  
  HKm HD HTR 

Cakupan Kelompok atau koperasi 
menggunakan hak atas: 
- Kayu dari pohon-
pohon yang ditanam 
(hanya di Hutan-hutan 
Produksi) 
- Produk hutan non-kayu 
-Layanan lingkungan 
  

Hak tata kelola desa atas: 
-Kayu dari hutan alami 
dan buatan (di wilayah 
Hutan Produksi) 
-Produk hutan non-kayu 
-Layanan lingkungan 

Hak pakai perorangan atau 
koperasi di Hutan Produksi 
berdasarkan tiga jenis 
model: 
-Mandiri, ditetapkan atas 
dasar inisiatif dan biaya 
sendiri 
-Kemitraan atau usaha 
gabungan dengan 
perusahaan perkebunan 
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-Dipimpin oleh sebuah 
perusahaan berdasarkan 
skema outgrower (petani 
plasma) 
 

Syarat Menggunakan subjek 
untuk memisahkan izin 
usaha; tidak bisa 
dijual/dialihkan dan 
tidak bisa dijaminkan 

Menggunakan subjek 
untuk memisahkan izin 
usaha 

Menggunakan hak yang 
diberikan di awal; tidak bisa 
dijual/dialihkan dan hanya 
pohon-pohon yang sudah 
ditanam yang bisa 
digunakan sebagai jaminan 

Durasi 35 tahun 35 tahun 60 tahun 

Diadaptasi dari Royo dan Wells (2012) 
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Meskipun beberapa instrumen sudah tersedia secara legal bagi masyarakat untuk mengakses 
sumber daya hutan, sejauh ini dampak dari model tersebut masih belum terlihat. Pada akhir 
2014, KLHK memberikan kurang dari 1 juta hektar hutan negara untuk masyarakat setempat. 
Angka ini masih di bawah target mereka yaitu 2,5 juta hektar. Di hutan produksi, sekitar 97% 
diberikan kepada korporasi, dan sisa 3% digunakan untuk hutan sosial (Direktorat Jenderal 
Planologi Kehutanan 2014). 
 
KLHK mengeluarkan hutan adat dari kawasan hutan negara. Sebagai contoh, Peraturan 
Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013) secara jelas menyatakan bahwa wilayah adat 
yang berlokasi di kawasan hutan yang telah diverifikasi akan dikeluarkan dari kawasan hutan. 
Hal ini tidak sejalan dengan MK 35 dan UU 41/1999, yang menyatakan bahwa ada dua jenis 
hutan di dalam kawasan hutan yang telah dibahas, namun KHLK mengakui tanggung 
jawabnya hanya terhadap hutan-hutan negara yang berada di dalam kawasan hutan. Meski 
demikian, pengguna adat didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam proses 
persiapan klaim-klaim mereka melalui pemetaan dan pengumpulan partisipatif, segala bukti 
yang mereka kumpulkan akan dianggap layak oleh KHLK sebagai bukti penggunaan adat.  
 
2.2 Adat dalam UU hutan dan lahan 
UU 5 tahun 1960 (yaitu tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) mengakui hukum 
adat sebagai sesuatu yang berjalan beriringan dengan UU nasional; akan tetapi, hanya sedikit 
peraturan yang berhubungan langsung dengan adat (Wright 2011). Kami melihat bahwa 
Permen Agraria 5/1999 adalah pengecualian di mana hak-hak lahan adat diakui di lahan non-
hutan. Pasal 5 Peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut: 

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-
unsur yang bersandar pada hukum agama.  

 
UU Kehutanan 41/1999 malah tidak mendukung keamanan tenurial lahan adat bagi mereka 
yang mengajukan klaim adat atas hutan, di mana UU tersebut mengatur bahwa seluruh lahan 
hutan yang tidak berada di bawah hak lahan pribadi akan secara langsung dikendalikan oleh 
Negara. Dengan demikian, hanya pengklaim yang memenuhi kriteria berikut ini yang akan 
diterima sebagai pemilik hutan adat: (1) masyarakat yang telah masuk ke dalam komunitas 
yang diakui; (2) memiliki pengaturan struktur dan kelembagaan; (3) memiliki wilayah dan 
perbatasan yang jelas berdasarkan hukum adat; (4) hukum adat dan pengadilan adat masih 
ada; (5) masyarakat masih mendapatkan hasil produksi hutan untuk memenuhi kebutuhan 
harian mereka; dan (6) klaim mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten. Prinsip ini 
sudah ada selama 15 tahun, namun konfrontasi Mahkamah Konstitusi dibutuhkan untuk 
memulai realisasi hutan adat di negara ini. 
 
Pemerintah seringkali menyebutkan bahwa UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria menjadi hambatan dalam menetapkan hutan adat, di mana peraturan tersebut 
menyatakan bahwa alokasi lahan tidak boleh berkontradiksi dengan kepentingan nasional 
(Contreras-Hermosilla dan Fay 2005). Sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, 
Moeliono (2002) dan Moniaga (1993; 2007) sudah mempertanyakan bagaimana peran 
undang-undang nasional dan praktiknya dapat mengikis tradisi adat dan berperan 
mengintegrasi masyarakat setempat secara politik, ekonomi dan sosial ke dalam negara-
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kebangsaan.  
 
2.3 Penetapan lahan hutan 
 
Baru sedikit porsi kawasan hutan yang ditetapkan sebelum tahun 2009. Kementerian 
Kehutanan (KK) menyatakan baru 13,8 juta hektar (11,29%) yang sudah ditetapkan sebagai 
lahan hutan nasional (Kementerian Kehutanan 2013). Sejak ditetapkannya keputusan 
Mahkamah Konstitusi, KLHK telah melakukan upaya-upaya yang cukup signifikan untuk 
menetapkan lahan hutan. Seperti yang ditampilkan pada Figur 1, sampai akhir 2014, KLHK 
sudah menetapkan 76,5 juta hektar hutan Negara atau sekitar 63% dari 121 juta hektar 
wilayah hutan Negara. Sampai akhir 2011, jumlah yang ditetapkan yaitu 13,8 juta hektar 
(tidak berubah sejak 2009). Hampir 62 juta hektar di 821 wilayah hutan (unit) ditetapkan 
hanya pada tahun 2014.  
 
Meskipun upaya percepatan belakangan ini telah menambahkan wilayah lahan hutan Negara 
yang ‘legal’, namun juga semakin menambah ketegangan sengketa terkait legitimasi proses 
penetapan keamanan tenurial lahan dan kontrol atas hutan Indonesia. Masyarakat hak adat 
menganggap gelombang ini sebagai sebuah tindakan pencegahan yang memastikan 
berlanjutnya kontrol Negara atas hutan. Seorang perwakilan dari KLHK yang kami 
wawancara secara anonim mengkonfirmasi hal ini sebagai strategi dari Kementerian. 
Sementara itu, KLHK telah melakukan sejumlah konsultasi dengan beragam pemegang 
kepentingan (stakeholder) guna menetapkan parameter menyangkut operasionalisasi hutan 
adat. Saat proses tersebut sudah berjalan selama 3 tahun, Kementerian segera menghapuskan 
inventaris hutan yang memenuhi syarat untuk diklaim (lihat Figur 1).8  
 
Kementerian membutuhkan persetujuan anggota masyarakat untuk melakukan penetapan 
hutan, namun legitimasi persetujuan yang diberikan oleh pejabat berwenang di masyarakat 
seringkali diragukan pada kasus-kasus tertentu (Myers et al. 2016; lihat juga Setiawan et al. 
2016; Prabowo et al. 2017). Seorang perwakilan dari lembaga masyarakat adat yang kami 
wawancara menyebutkan bahwa Kementerian menetapkan lahan hutan yang minim konflik 
atau gerakan dari pengklaim adat. Beliau juga mengungkapkan bahwa masyarakat setempat 
kurang paham mengenai ketentuan-ketentuan baru terkait hutan adat, sehingga mereka tidak 
menyadari bahwa dengan menyetujui penetapan KLHK, sebenarnya mereka membuat klaim 
atas hutan adat lebih sulit di masa depan. Responden kami juga menyebutkan bahwa KLHK 
menjelaskan secara umum mengenai inisiatif kehutanan sosial kepada masyarakat, namun 
tidak selalu menjelaskan bahwa hutan adat merupakan bentuk lain dari hutan hak, bukan 
hutan hak pakai. Kementerian seringkali menghubung-hubungkan pengaturan pengelolaan 
hutan dengan pemberian insentif, misalnya berupa pelatihan dan input-input dan bibit semai 
karet, namun sejauh ini tidak menyampaikan ketentuan yang benar-benar diperlukan ke dalam 
pengaturan hutan adat.  
 
Bahkan seorang petugas KLHK yang kami wawancara lebih terus terang mengatakan bahwa 
konsultasi dengan masyarakat jarang dilakukan, dan hutan ditetapkan berdasarkan peta-peta 
digital dengan pemastian di lapangan (ground-truthing) berdasarkan anjuran dari pejabat 
hutan setempat saja. Petugas tersebut menyebut ini sebagai “bom waktu yang siap meledak.” 

                                                             
8 Target penetapan hutan dijabarkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2015–2019. 
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Figur 1: Progres Penetapan Wilayah Hutan 2011–2014 

 
Sumber data: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (2015) 
 
Sejarah mengajarkan kita banyak contoh lain dari peraturan dan undang-undang yang 
kontradiktif, antara lain program transmigrasi di mana penduduk setempat kehilangan hak 
atas tanah mereka untuk diberikan kepada buruh-buruh migran yang disponsori oleh 
pemerintah (Elmhirst 2011) dan diterbitkannya izin-izin kepada perusahaan-perusahaan 
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di atas lahan adat tanpa dilakukan konsultasi, 
apalagi terlebih dahulu mengupayakan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan 
(FPIC) (Barr 2006; Colchester et al. 2006). Keluhan mengenai kontrasnya teori dengan 
kenyataan ini disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, lembaga non-pemerintah 
(LSM), lembaga hak adat, berbagai tingkat pemerintahan, dan sejumlah perusahaan. Kami 
bermaksud meluaskan fokus tidak hanya pada pengguna adat saja, karena banyak keluhan 
yang diungkapkan dalam kajian ini bukan hanya berasal dari pengguna adat, melainkan 
masyarakat setempat pada umumnya. Kami juga menyadari bahwa istilah adat semakin 
dibumbui politik dan menciptakan ilusi bahwa entah bagaimana istilah tersebut mewakili 
seluruh masyarakat adat di Indonesia, padahal pada kenyataannya klaim dan kepentingan dari 
seluruh masyarakat ini masing-masingnya berbeda dan saling bertentangan (Henley 2007; 
Bettinger, Fisher, dan Miles 2014). 
 
2.4 Menyusun klaim tenurial lahan 
Klaim-klaim diperkuat dan dilegitimasi oleh para pengguna adat yang menggunakan adat 
sebagai alat politik (Henley dan Davidson 2007). Pengklaim mengajukan klaim kepada 
lembaga-lembaga adat dan hukum dengan harapan memperoleh bukan saja hak pakai, 
melainkan hak kepemilikan atas lahan yang diyakini milik mereka atas dasar hak pakai, hak 
identitas budaya, dan hak hukum adat. Legitimasi pengklaim ini bisa ditemukan pada 
lembaga-lembaga yang mengakui klaim mereka, termasuk lembaga non-Negara (misalnya, 
lembaga adat). Selanjutnya, lembaga ini meminta rekognisi atas klaim tersebut melalui 
pejabat Negara (cf. Lund 2010; Sikor dan Stahl 2011). Sejumlah klaim terhadap Negara ini 
sudah berlangsung selama beberapa generasi (cf. Myers dan Muhajir 2015).  
 
Di sini, kami menelusuri sejumlah cara yang ditempuh penduduk desa untuk mengajukan 
klaim atas lahan hutan dan jenis hak apa yang mereka harapkan dalam klaim tersebut. 
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Konvensi negara, internasional dan supranasional yang menangani rekognisi hak 
memberikan dukungan yang besar atas klaim hak adat—baik untuk definisi yang tertera 
dalam undang-undang, adat maupun konvensi. Namun, legitimasi klaim adat ini tidak 
bergantung pada lembaga-lembaga eksternal tersebut. Pemahaman akan hak atas hutan bisa 
dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, seperti hak lahan sebagai hak properti, hak adat 
bagi masyarakat adat, hak persamaan gender, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak 
keamanan pangan (Gilbert 2014). Akan tetapi, hak-hak atas hutan bila dipandang sebagai 
sepaket hak tentunya lebih luas. Sepaket hak ini termasuk juga hak untuk menjual hasil 
produksi hutan, meminta pertanggung jawaban pemerintah setempat, mendapat kepemilikan 
sah, memperoleh manfaat ekonomi, dan menggunakan hak perorangan (individu) dan 
bersama (kolektif). Sikor et al. (2011) menjelaskan bahwa tenurial hutan adalah hak untuk 
menentukan siapa yang memiliki dan memakai lahan hutan serta sumber dayanya, untuk 
berapa lama, dan dengan syarat apa. Dari sudut pandang tenurial lahan adat, pengguna adat 
merupakan “pemilik dan pengelola sah atas seluruh hutan karena mereka memiliki klaim 
leluhur yang mendahului lahirnya negara tersebut” (Sunderlin 2011, 21). 
 
Klaim-klaim lahan adat di Indonesia seringkali diperjuangkan oleh para pemimpin adat atau 
aktivis masyarakat yang diberi wewenang oleh para pemimpinnya. Ini merupakan dasar 
dilakukannya pengajuan klaim yang diperjuangkan oleh pihak lain di sejumlah tempat di 
Afrika (Neumann 1998; Watts 2004) dan Indonesia khususnya (Li 2007; Bakker dan 
Moniaga 2010). Dasar umum diajukannya klaim antara lain masyarakat yang jelas, struktur 
kepemimpinan adat, perbatasan yang jelas, peran adat sudah ditetapkan, dan seorang 
pemimpin adat (atau lebih dari satu) yang akan menjamin pengelolaan lahan. Hal tersebut 
kurang lebih memenuhi syarat tahun 1999 untuk pengajuan klaim atas lahan hutan di 
Indonesia; namun, sementara Negara menggolongkan persyaratan tersebut ke dalam 
persyaratan lahan (atau properti), klaim-klaim adat diajukan atas dasar tradisi. Meski 
demikian, masyarakat adat dapat mengalihkan penyusunan mereka agar sejalan dengan 
kepentingan Negara. Watts dan Bohle (1993) menjelaskan tentang klaim hak dan keamanan 
pangan, yang bisa menjadi dasar lain pengajuan klaim (lebih umumnya berhubungan dengan 
mata pencaharian). Ada beberapa kasus yang kami teliti di Indonesia menyangkut klaim 
untuk mengelola properti yang sadar lingkungan. Misalnya, perkebunan kelapa sawit yang 
kelewat batas dapat mengancam akses masyarakat ke air minum atau menyebabkan banjir. 
Oleh karena itu, klaim tersebut berhasil dimenangkan di Kalimantan untuk hutan-hutan 
masyarakat sehingga lahan hutan tidak digunakan lagi oleh perkebunan kelapa sawit (Myers 
et al. 2016). Maka, meskipun dasar penyusunan klaim-klaim tenurial lahan memiliki asal-
usul yang berbeda, namun tetap dapat masuk dalam logika Negara dan untuk didengar oleh 
para pejabat Negara.   

 
3. Siapa yang mendapat manfaat dan siapa 
yang tidak? 
Sebenarnya penentuan siapa masyarakat yang dianggap sebagai ‘masyarakat adat’ merupakan 
tugas interpretasi Negara. Meskipun pedoman awal sudah ditetapkan pada Undang-undang 
Kehutanan 41/1999 (lihat bagian 2), pelaksanaan undang-undang tersebut masih setengah-
setengah. Oleh karena itu, sebenarnya ‘siapa yang mendapat manfaat’ masih ditelusuri karena 
kriteria tersebut tidak dipenuhi sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Pengguna 
hutan berbasis komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim sesuai 
keputusan Mahkamah Konstitusi semakin terlihat menonjol, dan di sini kami menyoroti 
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sejumlah konteks utama di mana eksklusi terjadi.  
 
Kami mengidentifikasi lima situasi di mana pengguna hutan berbasis komunitas tidak 
dikondisikan untuk mendapat manfaat dari keputusan Mahkamah Konsitusi. Analisis ini 
bukan bermaksud mengecilkan keputusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk 
memberikan informasi bahwa keputusan tersebut belum tentu sesuai dengan hak dari semua 
tipe pengklaim hutan, karena kami melihat bahwa keputusan tersebut ada yang tidak 
dimaksudkan untuk pihak tertentu. Kami menyorot bahwa sementara MK 35 dengan ketat 
berlaku untuk masyarakat adat di dalam kawasan hutan, MK 45 berlaku untuk seluruh 
pengguna hutan di dalam kawasan hutan. Dengan demikian, terdapat kelompok spesifik dari 
kategori pengguna hutan adat dan non-adat yang tidak pada tempatnya untuk mendapat 
manfaat dari peraturan tersebut, sehingga menjadi indikasi dibutuhkannya kebijakan lain 
menggunakan prinsip serupa dengan yang terkandung dalam keputusan Mahkamah 
Konstitusi. Pertama, pengguna adat dengan klaim atas lahan yang secara eksklusif berada di 
luar kawasan hutan tidak bisa menerima manfaat dari peraturan yang ada. Kedua, pengguna 
hutan yang mengajukan klaim atas wilayah hutan konservasi yang telah ditetapkan, seperti 
taman-taman nasional, tidak bisa mendapat manfaat dari peraturan yang ada. Ketiga, klaim 
adat atas lahan yang sudah dikonversi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) tidak bisa 
diajukan seperti yang tercantum dalam peraturan tersebut. Keempat, pengguna hutan dengan 
hak pengelolaan berdasarkan UU akan mengalami kesulitan mengajukan klaim. Kelima, 
transmigran dan masyarakat migrasi paksa yang mengajukan klaim atas lahan hutan tidak 
akan bisa mengajukan klaim dengan alasan adat. Di sini, kami menjabarkan kelima situasi 
tersebut.   
 
3.1. Klaim adat di luar lahan hutan 
Antara tahun 2011 dan 2014, sebesar 1,6 juta hektar lahan hutan dikonversi untuk kegunaan 
pertanian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015), biasanya untuk dikonversi 
ke kegiatan-kegiatan industri. Di Kalimantan, kegiatan-kegiatan ini sebagian besarnya 
menyangkut minyak sawit (cf. Setiawan et al. 2016). Karena kewenangan atas lahan-lahan ini 
sebelumnya telah dialihkan kepada KK, tanpa kewajiban untuk berkonsultasi dengan para 
pengguna adat mengenai perubahan status lahan (juga mengenai pengalihan lahan menjadi 
lahan hutan Negara pada awalnya), maka hanya terdapat sedikit bukti ditanggapinya klaim-
klaim adat terkait konversi penggunaan lahan. Sejak 1999,9 Indonesia mengharuskan 
kegiatan-kegiatan industri untuk melampirkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), yang antara lain berisi bukti konsultasi dengan masyarakat, namun tidak 
menerangkan jenis dari konsultasi tersebut (Myers dan Ardiansyah 2014). AMDAL 
dikeluarkan setelah lahan sudah dikonversi menjadi lahan non-hutan (cf. Setiawan et al. 
2016). Banyak terdokumentasi kasus perolehan AMDAL yang tidak benar seperti 
melewatkan konsultasi masyarakat atau memberikan tekanan atau insentif sedemikian rupa 
sehingga pimpinan masyarakat mengesahkan AMDAL untuk memenuhi kepentingan mereka 
sendiri (Colchester 2006; Myers dan Ardiansyah 2014). Karenanya, masyarakat ini sangat 
dirugikan. Pertama, lahan-lahan mereka diambil oleh Negara untuk dijadikan hutan-hutan 
Negara. Kemudian, lahan mereka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan untuk diambil 
kayunya demi memenuhi kebutuhan industri. Akhirnya, lahan yang sebelumnya merupakan 
hutan tersebut akan dikonversi untuk kegunaan pertanian industri (seperti kelapa sawit) di 
mana mereka tidak lagi memiliki dasar untuk mengajukan klaim di tingkat nasional karena 

                                                             
9 AMDAL diperkenalkan di PP No.27/1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 



 

 
- 13 - 

lahan adat mereka tidak lagi tercakup ke dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, karena telah 
dihapuskan dari kategori kawasan hutan. Di tingkat subnasional, beberapa kabupaten telah 
merampungkan proses pengajuan klaim lahan adat (lihat Pahlevi 2015). Lebih lanjut, Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016) membuat rekomendasi agar masyarakat 
yang lahannya dihapuskan dari hutan Negara untuk perkebunan kelapa sawit dikembalikan 
lahan dan haknya, dan agar Negara bertanggung jawab memperbaiki kesalahan pelanggaran 
hak asasi manusia.  
 
3.2. Klaim adat atas hutan konservasi  
Berbagai interpretasi muncul tentang apakah MK 35 berlaku untuk taman nasional dan 
kawasan konservasi. Kawasan-kawasan ini terkadang dipahami lebih pada definisi yang 
diatur dalam Undang-undang 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistem daripada Undang-undang Kehutanan 41/1999 (Magdalena dan Supriadi 2014), 
sehingga menjadikannya kasus khusus untuk hutan adat. Sisanya menganggap bahwa 
keputusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk seluruh hutan Negara, termasuk taman 
nasional dan hutan lindung. Klaim hutan adat di kawasan konservasi secara khusus tergolong 
rumit karena pemberlakuan kedua undang-undang tersebut (Magdalena dan Supriadi 2014; 
The Samdhana Institute and Rights and Resources 2016). Undang-undang 5/1990 berlaku 
secara khusus untuk konservasi dan sumber daya alam hayati dan menyatakan bahwa 
kawasan yang telah ditunjuk di dalam area konservasi melarang adanya kegiatan manusia 
(inti dan rimba). Menurut KLHK, kawasan ini tidak boleh diajukan untuk klaim hutan adat. 
(Kami asumsikan apabila lahan-lahan ini ditetapkan, yang akan kami bahas lebih rinci pada 
bagian berikutnya). Kawasan lain di dalam area konservasi, yang dikenal sebagai kawasan 
pemanfaatan, tampaknya akan lebih sulit untuk diajukan klaim hutan adat.    
 
Respons awal kebijakan KLHK terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dijabarkan pada 
Permenhut P 62/2013. Respons tersebut dijabarkan secara kritis mengenai implikasi dari 
pelaksanaan peraturan terkait kawasan konservasi dan taman nasional Indonesia. KLHK 
mengutarakan kekhawatiran bahwa pelepasan kawasan konservasi menjadi hutan adat akan 
membawa hutan Indonesia menuju kehancuran dan berujung pada musnahnya seluruh 
kawasan konservasi di Indonesia. Rekomendasi dari KLHK yaitu agar hutan adat tetap 
berada di dalam lahan hutan Negara, sehingga masih dalam kontrol Kementerian.  
 
Tidak seluruh kawasan konservasi telah selesai melalui proses penetapan. Kawasan ini yang 
paling terutama diperdebatkan soal apakah MK 35 berlaku atau tidak. Namun, wilayah yang 
sudah ditetapkan pun bisa kontroversial. Penetapan taman nasional, misalnya, terkadang 
mengharuskan partisipasi dari para pengguna hutan setempat. Tingkat partisipasi tersebut 
sangat beragam, dan terkadang penetapan taman nasional dilakukan tidak sesuai keinginan 
para pengguna setempat. Di Kalimantan Barat, muncul perdebatan terkait perbatasan Taman 
Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Pemimpin desa menyetujui penetapan taman tanpa 
berkonsultasi dengan masyarakat luas (Myers dan Muhajir 2015). Masyarakat ini 
mengajukan klaim mereka atas hutan adat, termasuk sebagian yang tumpang tindih dengan 
taman nasional. Masyarakat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah tidak 
diberikan opsi terkait penetapan taman tersebut (Myers 2015). Kedua kasus ini memiliki 
klaim adat yang tumpang tindih atas lahan taman nasional dan melibatkan informasi tidak 
lengkap yang diberikan kepada para pengguna hutan pada saat proses penetapan, dan ternyata 
hal ini juga ditemukan pada negosiasi-negosiasi lain terkait perubahan kegunaan lahan di 
Indonesia (cf. Myers et al. 2016).  
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3.3. Klaim atas hutan konsesi 
Hutan produksi10 meliputi 56,5 juta hektar lahan di Indonesia (Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 2015). Sudah ada satu kasus di mana hutan adat diklaim atas izin kayu 
pulp (Foresthints.news 2017). Pada kasus lain di Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat, 
muncul konflik antar warga dari beberapa desa terkait izin hutan korporat yang ditetapkan 
pada 2011. Terdapat klaim yang tumpang tindih antar individu, keluarga, dan desa sebagai 
pengguna lahan adat dan pemegang konsesi (Prabowo et al. 2017). Menurut pengklaim 
setempat, pemerintah pusat menyadari adanya sengketa tenurial lahan sebelum memberikan 
izin kepada perusahaan terkait. Walaupun sudah mengetahui hal tersebut, menurut ‘orang 
dalam’ firma perkebunan bersangkutan, pemerintah lebih memilih untuk tidak melakukan 
mediasi dan menyerahkannya kepada masyarakat dan perusahaan bersangkutan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut di antara mereka sendiri, dan hal ini adalah kondisi yang 
juga banyak ditemukan di Indonesia (cf. Myers et al. 2016; Maryudi et al. 2016; Maryudi dan 
Krott 2012).   
 
Pada tahun 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan sebuah peraturan yang 
memungkinkan hak komunal di lahan perkebunan (Permen Agraria 10/2016). Peraturan ini 
dapat memberikan hak serupa bagi pengklaim (adat dan non-adat) atas tanah yang telah 
dilepaskan dari hutan-hutan Negara (misalnya, perkebunan kelapa sawit), namun pengklaim 
atas lahan hutan yang memiliki izin komersil masih harus menghadapi tantangan dalam 
pengajuan klaim konstitusional mereka.  
 
3.4. Pengguna hutan dengan hak hukum pengelolaan 
hutan 
Pembatasan akses adat bagi masyarakat hutan timbul akibat desentralisasi di masa pra-
kolonial, masa pasca-kolonial, dan pasca kemerdekaan untuk beberapa alasan (Barr 2006; 
Arnscheidt 2009; Safitri 2010). Sejak itu, kekuasaan tertinggi atas lahan hutan dipegang oleh 
Negara. Konflik timbul karena hak-hak adat dan akses masyarakat desa ke lahan hutan 
diabaikan (Safitri 2010). Namun, sejak UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
tahun 1960, marginalisasi masyarakat adat terjadi terutama karena dialokasikannya konsesi 
hutan kepada perusahaan kehutanan, perusahaan pertambangan, dan firma-firma perkebunan 
kelapa sawit oleh Negara. LSM dan lembaga masyarakat adat sudah melakukan panggilan 
untuk reformasi agraris dan membentuk sejumlah gerakan hak lahan, untuk mengklaim 
rekognisi dan afirmasi atas hak fundamental namun tidak membuahkan hasil maksimal.  
 
Beberapa masyarakat yang mengajukan klaim adat atas hutan Negara telah diberikan hak 
pengelolaan hutan oleh pejabat subnasional yang mewakili KLHK (lihat bagian 3.1). 
Berdasarkan kabupaten tertentu, hak pengelolaan ini bisa untuk hutan kemasyarakatan atau 
hutan desa. Hak pengelolaan bisa dialokasikan untuk hutan produksi dan lindung. Pada kedua 
kasus ini, masyarakat mendapat hak pengelolaan di bawah pemantauan ketat oleh 
pemerintah; namun hak kepemilikan tidak diserahkan kepada masyarakat.11 
 

                                                             
10 Termasuk hutan produksi dan hutan produksi terbatas. 
11 Lihat peraturan KLHK P. 49/Menhut-II/2008 untuk rinciannya. 
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Sejumlah masyarakat menolak manfaat apapun dari Negara karena takut bila mereka 
menerima manfaat tersebut berarti mereka memberikan hak kepada Negara untuk mengambil 
keputusan penggunaan lahan adat. Sisanya membuat perjanjian dengan Negara, yang 
menandakan penerimaan kewenangan bagi Negara untuk menerbitkan izin penggunaan lahan 
di lahan adat (cf. Lund 2011). Maka pertanyaannya adalah, bagaimana penerimaan 
kewenangan ini akan mempengaruhi hak adat untuk mengajukan klaim penggunaan lahan?  
Skema pengelolaan hutan memberikan hak pengelolaan atas hutan sejalan dengan ‘prinsip 
kehutanan ilmiah’, yang meniadakan klaim kepemilikan dan pengendalian adat (FKKM dan 
HUMA 2012). Peraturan KLHK tentang kehutanan sosial digunakan oleh Negara sebagai 
bukti komitmennya dalam memberdayakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya 
pada hutan dan sebagai sebuah strategi untuk memperlambat penggundulan hutan. Namun, 
komitmen ini tidak didukung oleh sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan yang efektif. 
Rencana strategis KLHK untuk kehutanan sosial menargetkan 12,7 juta hektar pada tahun 
2019 di bawah pemerintahan baru. Target pemerintah sebelumnya pada tahun 2010-2014 
adalah 500.000 hektar. Sampai bulan Juni 2012, baru 83.401 hektar yang sudah ditetapkan 
sebagai hutan desa (Kementerian Kehutanan 2013), dan sampai akhir 2014, hanya 318.024 
hektar hutan desa yang sudah ditetapkan (Kompas 2015). Alasan keterlambatan dalam 
pemberian hak pengelolaan masyarakat terlalu panjang untuk dijelaskan secara rinci di sini 
(lihat Intarini et al. 2014). 
Peraturan-peraturan tentang pengelolaan kehutanan oleh masyarakat gagal untuk menangani 
isu mendasar keamanan tenurial lahan karena peraturan tersebut hanya mentransfer hak pakai 
(bukan hak kepemilikan) kepada masyarakat. Hak-hak ini paling bersifat rentan, karena 
sangat bergantung pada rencana-rencana yang disetujui dan pemantauan dari departemen 
kehutanan tingkat kabupaten dan provinsi (Maryudi 2015a). Oleh karena itu, masyarakat 
kurang memegang kontrol atas akses yang diberikan dan hanya diberikan wewenang untuk 
mempertahankan kemampuan mereka untuk mendapat manfaat dari hutan dengan 
menggunakan rencana-rencana yang disetujui oleh pemerintah. Misalnya, bila ada suatu 
kelompok pengelolaan hutan masyarakat yang ingin mengakses sumber daya kayu dari hutan 
di bawah pengelolaan sendiri, maka menurut undang-undang hal tersebut dapat dilakukan 
bila memenuhi persyaratan berikut: (a) wilayah hutan yang dituju adalah wilayah di mana 
pengambilan kayu diizinkan (yaitu, bukan kawasan hutan lindung); (b) pengambilan kayu 
termasuk dalam rencana mereka yang telah disetujui oleh pemerintah; dan (c) izin-izin yang 
telah disetujui tersedia untuk seluruh rencana kegiatan pengambilan kayu. Kegiatan-kegiatan 
yang diizinkan dalam izin pengelolaan oleh masyarakat masih dikendalikan oleh KLHK dan 
badan-badan regionalnya.  
 
Berdasarkan pengamatan penelitian kami, manfaat yang didapat masyarakat dari skema-
skema pengelolaan hutan adalah perlindungan lahan dari industri pengeruk yang 
mengganggu, antara lain kelapa sawit yang utama, penebangan, pertambangan, dan pabrik-
pabrik industri lainnya (Myers et al. 2016). Sejauh ini, masyarakat yang memegang izin 
hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat tidak dengan tegas diberikan 
kebebasan untuk mengajukan klaim hutan adat. Dalam banyak hal, mereka berada di posisi 
yang menguntungkan, bila melihat pengalaman proses-proses hak pengelolaan. Misalnya, di 
Beringin Rayo, Ketapang, Kalimantan Barat, sebuah peraturan desa tentang hutan desa sudah 
ditetapkan. Sebuah lembaga pengelolaan hutan sudah dibentuk, dan sebuah tim desa sudah 
memetakan kawasan dan batasan-batasan yang ditunjuk untuk hutan desa (termasuk 
kepemilikan umum dan individual/perorangan). Selanjutnya, peraturan desa disampaikan ke 
pemerintah kabupaten dan kemudian ke biro hukum dan serangkaian dewan pengkajian, 
biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk rampung. Banyak dari pengalaman ini yang 
mempersiapkan masyarakat untuk memenuhi persyaratan Negara dalam mengajukan klaim 
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hutan adat.   
 
Akan tetapi, harga yang harus dibayar yaitu legitimasi kontrol Negara atas lahan (cf. Sikor 
dan Lund 2009). Sementara masyarakat berusaha memahami strategi untuk melindungi hutan 
mereka dari industri-industri pengeruk, mereka mendapati diri sendiri membuat perjanjian 
untuk izin jangka pendek penggunaan lahan mereka sendiri, dan mengakui bahwa Negara 
memiliki wewenang menetapkan persyaratan untuk penggunaan lahan hutan. Logika ini 
secara langsung bertentangan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang secara jelas 
menyatakan bahwa hutan adat harus ditetapkan berada di luar hutan Negara.  
 
Harga kedua atas skema-skema tersebut adalah terkait batasan-batasan lahan hutan di bawah 
pengelolaan dan kontrol masyarakat di masa depan. Batasan-batasan hutan desa, hutan 
kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat dinegosiasi antara pengguna hutan dan 
pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat yang memberikan izin. Pengguna hutan biasanya 
mengajukan proposal sebuah wilayah, dan KLHK mempertimbangkan proposal tersebut, 
termasuk sejauh mana lahan tersebut ‘bebas dan bersih’ dari gugatan klaim. Apabila 
masyarakat adat mengajukan klaim atas sebuah wilayah lebih luas dari yang telah 
dinegosiasikan untuk hak pengelolaan (atau tumpang tindih dengan klaim hak pengelolaan), 
maka klaim tersebut akan lebih rumit karena sudah disetujuinya wilayah yang lebih kecil 
untuk hak pengelolaan hutan. Klaim yang diajukan di luar wilayah tersebut kemungkinan 
akan ditolak oleh pemerintah dalam klaim atas hutan adat. Di Desa Beringin Rayo, hutan 
desa ditetapkan pada tahun 2011 di sebuah hutan lindung. Menurut masyarakat desa, bagian 
hutan desa ini adalah yang mereka anggap sebagai hutan adat. Sebuah LSM membantu 
mereka mendapatkan hak pengelolaan hutan desa, dan mereka tidak mengajukan klaim hutan 
adat ke Negara. Berdasarkan sejumlah wawancara dengan LSM setempat dan pejabat-pejabat 
pemerintah, apabila masyarakat ingin mengkonversi hak pengelolaan hutan desa menjadi 
hutan adat, maka hanya akan menjadi pertimbangan apabila (a) batas-batas hutan desa berada 
di dalam klaim wilayah hutan adat; (c) pemerintah kabupaten mengakui klaim hutan adat; 
dan (c) masyarakat tidak lagi memegang hak pengelolaan hutan desa. Keputusan Mahkamah 
Konstitusi tentang pengajuan klaim hutan adat sebagai hutan hak ditetapkan setahun setelah 
pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada desa. Akan tetapi, masyarakat tidak menyadari 
bahwa hutan adat dapat diklaim, dan responden-responden setempat mengatakan bahwa 
mereka tidak akan mendaftarkan hutan desa apabila hutan adat adalah sebuah opsi. Mereka 
mengkhawatirkan kerumitan konversi dari hak pengelolaan menjadi kepemilikan. Menurut 
LSM setempat dan para pemimpin masyarakat, keadaan ini akan menyulitkan segala klaim 
atas hutan adat di masa depan.  
3.5. Klaim transmigran dan migran terpaksa atas lahan 
hutan 
Indonesia memiliki bermacam program transmigrasi sejak zaman kolonial, yang 
mengakibatkan perpindahan jutaan penduduk Indonesia. Pemerintah Belanda merelokasi 
masyarakat agar mereka bisa lebih mudah dipantau dan ‘dimodernisasi,’ termasuk juga 
konversi ke Agama Kristen (Li 2007) dalam skala lokal, agar gelombang populasi di Jawa 
dalam wilayah koloni mereka dapat dikurangi (Fearnside 1997). Setelah kemerdekaan, dan 
terutama di bawah era Orde Baru Soeharto (1967-1998), program-program transmigrasi 
dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari lahan tidak terpakai dengan 
menawarkannya kepada para petani kecil yang bersedia untuk mengerjakan lahan tersebut (Li 
2011). Transmigrasi juga bertujuan untuk mengurangi kekontrasan etnis antar pulau, 
sehingga penduduk bisa mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia daripada suatu 
kelompok etnis minoritas (Fearnside 1997). Motivasi lain terkait kelanjutan program tersebut 
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yaitu untuk memindahkan warga keluar dari wilayah yang ditujukan untuk konservasi hutan 
(Elmhirst 2011). Pasca-Orde Baru, program berlanjut namun tujuan dialihkan untuk menjadi 
sumber buruh dengan upah rendah bagi para investor yang bersedia menanamkan investasi di 
pulau-pulau terpencil. Investasi ini antara lain menyangkut tanaman komersil, seperti kelapa 
sawit (Li 2011), yang membutuhkan banyak buruh, biasanya di bekas hutan milik Negara.  
 
Fokus analisis ini yaitu pada para migran yang mengalami translokasi selama Orde Baru ke 
wilayah-wilayah hutan atau sekitar hutan. Beberapa dari masyarakat ini sudah menjalani 
periode ini selama 50 tahun. Kelompok tersebut berbeda dari para migran sukarela, selain 
karena mereka direlokasi paksa, mereka terdiri dari populasi yang berasal dari tempat-tempat 
berbeda, seringkali dengan identitas etnik yang kental. Setiap keluarga diberikan lahan yang 
harus mereka olah (lihat IPAC 2013 dan Fearnside 1997). Skema ini dikritisi karena 
dampaknya pada lingkungan, karena banyak dari desa yang baru dibentuk ini berada di 
wilayah hutan, yang dianggap oleh pemerintah tidak banyak mendapat klaim lahan adat 
(Fearnside 1997). Keadaan ini mengarah pada penggundulan hutan karena pembangunan 
perumahan dan pembukaan lahan pertanian. Masalah lain dengan skema ini, yang baru 
muncul belakangan, yaitu kurang diperhitungkannya masalah pertumbuhan populasi. Banyak 
desa yang dipenuhi oleh para transmigran mengalami kepadatan penduduk yang parah. Lahan 
awal yang diberikan sebesar dua hektar per keluarga (setidaknya setelah 1996, karena 
sebelum masa ini jumlahnya kurang jelas atau baku) harus dibagi antara dua dan sekarang 
tiga generasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya lahan untuk pertanian keluarga, dan 
perluasan tidak selalu diizinkan oleh Negara, terutama bila perumahan berbatasan dengan 
lahan hutan. Oleh karena itu, banyak masyarakat desa yang pindah ke lahan hutan sekitar 
untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Di sebuah desa Sumbawa yang dikunjungi oleh penulis 
utama makalah ini, masyarakat dipaksa bermigrasi untuk menyediakan lahan bagi sebuah 
taman nasional di Lombok 20 tahun yang lalu. Menurut para anggota masyarakat, lahan 
untuk hutan tersebut sudah dikosongkan 25 tahun yang lalu dan tidak juga ditanam kembali. 
Di dataran tinggi dekat desa tersebut, tanah gundul telah berubah menjadi semak belukar dan 
mengakibatkan seringnya banjir di desa baru ini. Melihat adanya kesempatan untuk 
menggunakan lahan dan menanam kembali lahan hutan tersebut dengan pepohonan, 
masyarakat desa menyetok kembali hutan tersebut dengan tenaga dan bibit semai pohon buah 
mereka sendiri. Menurut laporan dari masyarakat desa, pohon-pohon buah tersebut 
memberikan persediaan makanan yang stabil, akses ke kayu bakar, dan perlindungan dari 
banjir. Namun, mereka terus mengalami konflik dengan polisi hutan, yang menangkap 
penduduk desa di wilayah hutan bersangkutan dengan membawa golok.  
 
Berdasarkan sebuah peraturan baru yang dibuat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, 
KLHK, Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional (79/2014; PB.3/Menhut-11/2014; 
17/PRT/M/2014;8/SKB/X/2014), masyarakat yang sudah menjadi transmigran lebih dari 20 
tahun mendapat “hak atas lahan” (Pasal 8(1)), namun masih tidak jelas apa yang diberikan 
terkait hak ini. Salah satu syarat untuk mengajukan klaim hutan adat adalah adanya lembaga-
lembaga adat untuk melakukan pengelolaan hutan. “Kami tidak punya hukum adat,” klaim 
dari seorang pemimpin masyarakat di Sumbawa. “Kami adalah transmigran.” Begitu 
terikatnya suatu adat dengan tanah mereka sehingga bahkan masyarakat desa sendiri sudah 
merasa terputus hubungan dari hukum adat mereka, karena kampung halaman mereka berada 
di taman nasional yang tidak mereka tinggali lagi. Sebagaimana pengguna hutan lain yang 
disebutkan di bagian ini, yang sebagian besarnya mengalami marginalisasi dalam beberapa 
aspek, peraturan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan manfaat apapun.   



 

 
- 18 - 

 
4. Diskusi, kesimpulan dan rekomendasi 
kebijakan 
Kajian ini mempelajari ketiga keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyegarkan harapan 
banyak pengguna hutan adat untuk dapat mengendalikan lahan adat mereka. Meskipun 
keputusan tersebut adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat adat, proses 
rekognisinya berjalan lambat. Di dalam kajian ini, kami menunjukkan bahwa meskipun 
keputusan tersebut positif untuk pengajuan klaim para pengguna adat, banyak kelompok 
pengguna hutan yang masih mengalami eksklusi. Khususnya, masyarakat yang mengajukan 
klaim atas lahan yang sudah dihapus dari lahan hutan Negara, hutan konservasi, hutan yang 
dialihkan kepada perusahaan-perusahaan melalui konsesi, dan lahan yang telah diberikan hak 
pengelolaannya kepada mereka, serta masyarakat transmigran; mereka sudah dieksklusi. 
Kami juga menjelaskan bahwa meskipun proses pengembangan pedoman dan persetujuan 
klaim hutan adat berjalan lambat, KLHK secara agresif menetapkan hutan-hutan Negara, 
yang akan menimbulkan tantangan dalam pengajuan klaim hutan adat di masa depan. Dalam 
diskusi singkat ini, kami menyoroti beberapa isu lain yang mungkin muncul di wilayah-
wilayah adat sebelum membahas sejumlah rekomendasi kebijakan.    
 
Adat merupakan identitas budaya khas, bukan sesuatu yang umum/milik bersama. Meskipun 
seringkali diinterpretasikan demikian, tidak tepat untuk berasumsi bahwa adat berarti umum, 
dan tidak bisa disamakan dengan konsep keadilan. Dari sisi sejarah, akses Indonesia ke 
sumber daya alam diatur oleh para elit yang membuat kontrak sosial dengan para pemimpin 
dan berbagai pihak, yang membuahkan beragam hasil terkait perlindungan hutan (Thoms 
2008; Henley 2007). Dengan demikian artinya beragam kepentingan sedang dipertaruhkan 
dan penentuan prioritas bisa berakibat meningkatnya ketidakadilan dan degradasi lingkungan 
di dalam hutan adat. Izin hutan adat yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Tengah 
menyoroti sejumlah cara yang dapat dipilih oleh para pengguna setempat untuk meredefinisi 
kepemilikan lahan. Pada satu kasus, seorang damang lebih memilih untuk memberikan izin 
untuk lahan adat di bawah kepemilikan individual daripada kepemilikan bersama, 
dikarenakan kurangnya peraturan sertifikasi lahan bersama pada saat itu. Hal ini tentunya 
menimbulkan privatisasi atas lahan adat yang sebelumnya milik bersama dan telah 
dipraktikkan baik di dalam maupun luar wilayah hutan oleh pejabat-pejabat kabupaten.  
 
Keadaan jadi sangat membingungkan terkait apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
dengan hak hukum yang baru mereka dapatkan, bahkan dengan adanya sembilan wilayah 
hutan adat yang telah disetujui. Sejumlah masalah sudah muncul saat masyarakat setempat 
mempersiapkan untuk mengajukan klaim hutan adat mereka. Pada satu kasus di Kalimantan 
Tengah, satu pemegang konsesi yang akan menanam hutan kembali didatangi oleh 
masyarakat setempat untuk mendukung klaim mereka atas hutan adat dalam konsesi. Dengan 
antisipasi bahwa pemegang konsesi tersebut tidak bersedia untuk melepaskan lahan ke 
masyarakat, mereka menawarkan pengaturan bagi manfaat. Menurut rencana mereka, 
manfaat yang akan dibagi diambil dari tambang emas yang akan mereka buka di lahan yang 
dulunya merupakan hutan lindung. Pihak lain juga sudah mengangkat isu ini, karena hal ini 
cukup menonjol saat terjadi perdebatan tentang apakah hutan adat masih masuk ke dalam 
hutan Negara (lihat Meijaard 2015). 
 
Tidak lengkap bila kami tidak menyediakan beberapa rekomendasi kebijakan dalam kajian 
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ini. Yang pertama yaitu penjelasan terperinci perlu diberikan perihal arti-arti hutan adat. 
Tugas ini, bersama dengan penetapan definisi mekanisme untuk pengajuan klaim, diemban 
oleh KLHK, yang kami sarankan harus memperhitungkan lebih banyak partisipasi dan 
supervisi dari masyarakat sipil daripada yang sudah dipraktikkan selama ini, atau bila perlu 
menunjuk sebuah badan independen. Supervisi dari KLHK berlawanan dengan perspektif di 
dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Negara belum cukup 
menerapkan undang-undang konstitusional. Penerapan keputusan tersebut masih cenderung 
lemah. Kewenangan masih berada di tangan Negara untuk menentukan apakah masyarakat 
adat benar-benar ada, dan hal ini bertentangan dengan hak manusia untuk menentukan nasib 
sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa dan 
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia pada 
tahun 2006. 
 
Kami mendesak agar progres pengembangan berbagai peta pengunaan lahan (yang dikenal 
sebagai Sistem Satu Peta [OneMap System]) turut mengintegrasi klaim hutan adat, klaim adat 
lain, dan klaim serta sengketa atas lahan adat. BRWA, yang bekerja sama erat dengan 
AMAN, JKPP, Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan 
Kerakyatan (KpSHK) dan Sawit Watch (SW), telah memberikan usaha yang memadai ke 
dalam pemetaan dan persiapan klaim atas hutan adat, namun usaha ini masih harus 
diintegrasikan secara resmi ke dalam perencanaan penggunaan lahan nasional dan berjalan 
paralel dengan prosedur-prosedur Negara. Sehubungan dengan hal ini, masih belum jelas 
bagaimana hutan adat diperhitungkan ke dalam inisiatif Presiden untuk mengalokasikan 12,7 
juta hektar untuk hutan sosial (yang termasuk perkebunan industri dan kehutanan sosial). 
Kedua, jurang persepsi dari berbagai unit pemerintahan dan kelompok masyarakat harus 
diminimalisir. Interpretasi yang berbeda-beda masih terus beredar soal apakah hutan adat 
termasuk dalam kawasan hutan. Bahkan saat masyarakat bergerak untuk mengajukan klaim 
hutan adat, mereka melakukannya tanpa informasi lengkap dan dengan pemahaman yang 
berbeda jauh dari KLHK.  
 
Ketiga, menyelesaikan klaim-klaim lahan di mana pihak ketiga memiliki izin pengelolaan 
dan operasional (yaitu, hak ‘hukum’) membutuhkan seorang mediator untuk menangani 
sengketa terhadap hak adat yang mungkin diketahui atau tidak oleh Negara. Karena izin 
penebangan dan konservasi dikeluarkan oleh KLHK, kami menyarankan agar mediator 
tersebut berasal dari badan independen yang dapat mengakomodir dan memproses klaim-
klaim bersangkutan sesuai waktu yang diharapkan. Perjanjian-perjanjian yang melibatkan 
kolaborasi antara pemegang izin dan pengklaim hutan adat harus ditelusuri bilamana 
memungkinkan.  Misalnya, perjanjian tersebut bisa jadi mengatur bukan eksploitasi 
sepenuhnya atas lahan yang memiliki izin penebangan pohon, jadi masih ada wilayah di 
bawah hutan adat yang bisa dilindungi atau manfaat yang didapat dari eksploitasi tersebut 
bisa dibagi kepada masyarakat, sedemikian rupa sesuai kasus masing-masing.  
 
Keempat, menurut kami wilayah provinsi dan kabupaten harus sama-sama diperhitungkan ke 
dalam Konstitusi Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan UU 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sama dan Konstitusi yang sama, 
kabupaten-kabupaten harus menciptakan tingkatan serupa untuk mengkategorisasi suatu 
wilayah sebagai hutan adat bagi kelompok-kelompok yang kami sebutkan tidak menerima 
manfaat dari peraturan Mahkamah Konstitusi, karena mereka berada di luar lahan hutan 
Negara. Beberapa kabupaten sudah melakukan hal ini, dan beberapa bahkan sudah 
melakukannya sebelum penetapan peraturan Mahkamah Konstitusi. Keamanan tenurial lahan 
harus dipikirkan dengan serius atas lahan yang dihuni oleh para transmigran (yang pastinya 
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akan bertentangan dengan tenurial lahan adat) dan klaim adat atas lahan yang dihapuskan dari 
lahan hutan Negara dan dikonversi menjadi lahan pemakaian umum (biasanya untuk 
mendukung industri-industri seperti pertambangan dan perkebunan komersil). 
 
Kelima, proses pengajuan klaim hutan adat harus dibarengi dengan sumber daya yang tepat 
untuk mendampingi para pengklaim agar dapat memenuhi persyaratan mereka. Hal ini bisa 
terwujud dengan menyediakan pendampingan untuk mengembangkan peta-peta berdasarkan 
penggunaan adat dan dokumentasi peraturan penggunaan hutan adat dan bukti penggunaan 
adat sedemikian rupa sehingga pengajuan klaim bisa masuk pertimbangan. Sementara 
BRWA sudah melaksanakan hal ini dengan sumber daya sendiri, tantangan bagi mereka yaitu 
dalam mencapai seluruh pengklaim potensial sementara aktor lain turut mendaftarkan izin 
hak pengelolaan atas lahan yang sama.   
 
Keenam, masyarakat dan pejabat pemerintah subnasional harus disadarkan akan 
kemungkinan masyarakat mengklaim hutan adat. Dalam pengalaman kami, sebagian besar 
pemimpin masyarakat yang kami ajak bicara (sampai tahun 2014) belum menyadari bahwa 
keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibuat, apalagi mengetahui apa dampak keputusan 
tersebut bagi mereka. Seperti yang kami bahas dalam makalah ini, opsi-opsi hutan ada yang 
seringkali tidak dikomunikasikan, bahkan saat proses penetapan lahan hutan.  
 
Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan terobosan dalam rekognisi Negara atas klaim-
klaim lahan adat. Meskipun menyangkut hutan, keputusan-keputusan tersebut bisa membuka 
jalan untuk klaim adat atas lahan non-hutan, sehingga berpotensi memberikan manfaat bagi 
masyarakat dalam situasi-situasi yang telah kami bahas dalam makalah ini. Kami masih 
cukup optimis bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengklarifikasi hak-hak 
pemegang lahan adat untuk memperoleh tenurial lahan yang diakui hukum bila rekomendasi-
rekomendasi kami (dan suara-suara pihak lain) diperhatikan dengan serius. Bila tidak, 
keputusan tersebut bisa mencetuskan optimisme masyarakat dan langsung menyalakan api 
yang akan mudah dipadamkan oleh birokrasi yang bertele-tele, kurangnya dukungan terhadap 
pengklaim, dan gangguan-gangguan politik. Momentum ini dapat mendorong terjadinya 
perubahan yang memperluas rekognisi terhadap hak atas hutan negara bagi masyarakat 
marginal. 
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