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Pendahuluan
“...a group's self-identification as tribal or indigenous is not natural or inevitable, but neither
is it simply invented, adopted, or imposed. It is, rather, a positioning which draws upon
historically sedimented practices, landscapes, and repertoires of meaning, and emerges
through particular patterns of engagement and struggle.” (Li, 2000: 151)
Dalam kerangka kajian masyarakat adat sering digunakan beberapa konsep yang familiar
yakni indigenous peoples, tribal peoples, native peoples, masyarakat adat, dan masyarakat
hukum adat. Lalu apa yang membedakan antar konsep tersebut? Kemudian, apa yang
disebut dengan masyarakat adat? Apakah isu masyarakat adat hanya berputar dalam
persoalan teritori dan tanah semata? Mengacu pada kutipan di atas, apakah identifikasi atas
masyarakat adat merupakan suatu hal yang diciptakan, diadopsi, dan muncul menjadi
bagian wacana dalam gerakan masyarakat adat? Tulisan singkat ini berupaya memaparkan
refleksi atas definisi masyarakat adat yang berkembang sejak sebelum dan setelah
momentum penting Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU/IX/2012 mengenai
pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengeluarkan hutan adat dari
hutan negara, dan memperkuat tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk
mengakui masyarakat adat. Pemaparan itu kami lakukan dengan menelaah sejumlah kasuskasus upaya pengakuan masyarakat adat di beberapa wilayah yang menjadi fokus lokasi
pemetaan sosial oleh Epistema Institute dan jejaring peneliti di lapangan.
Kutipan Li (2000) di atas patut untuk diulas kembali dalam melihat gerakan pengakuan
masyarakat adat di Indonesia saat ini. Li mempertanyakan identitas kolektif tentang
masyarakat adat terbentuk melalui proses artikulasi dan memposisikan (positioning)
komunitas tersebut dalam kondisi konflik dan artikulasi politik (lihat Li, 2000: 151). Melalui
perbandingan dua komunitas masyarakat adat, Li kemudian menelaah kapan sebuah
identitas kolektif ‘masyarakat adat’ tersebut dibentuk. Hal itu yang kemudian mendorong
kami untuk mempertanyakan kembali, kapan suatu kesadaran ‘pengakuan’ terbentuk dalam
diri masyarakat adat di Indonesia saat ini, khususnya dalam periode sebelum dan setelah
Putusan MK 35 tersebut? Tumpuan pada Putusan MK 35, menjadi acuan dalam tulisan ini
untuk memahami perubahan yang terjadi sebelum dan setelah momentum penting tersebut
terhadap gerakan pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Tujuan kami
menempatkan kerangka waktu sejarah dengan mengacu pada Putusan MK 35 adalah ingin
menelaah sejauh apa Putusan MK 35 memberikan harapan atas proses pengakuan
masyarakat hukum adat di Indonesia, serta siapa saja yang mengambil posisi untuk
“mengakui” dan “tidak mengakui” masyarakat hukum adat di Indonesia.
Guna mencapai analisis terhadap konsekuensi Putusan MK 35 tersebut, tulisan ini
merangkum empat buah kasus yang dihimpun dari rangkaian kegiatan pemetaan sosial
Epistema Institute bersama jejaring peneliti di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Barito Selatan,
Kabupaten Sigi, dan rangkaian jaringan kerjasama bersama rekan-rekan jejaring masyarakat
sipil pegiat masyarakat adat di Kabupaten Kuningan. Keempat wilayah tersebut dipilih
karena mewakili dimensi peran pemerintahan daerah dalam proses pengakuan masyarakat

hukum adat khususnya pada periode pra dan pasca Putusan MK 35. Secara singkat tulisan
ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, pertama adalah refleksi singkat kondisi yang ada
sebelum dan setelah Putusan MK 35 pada konteks upaya pengakuan masyarakat hukum
adat di Indonesia. Kedua, ragam lima kasus yang memperlihatkan kontestasi berbagai
macam pihak dalam upaya gerakan pengakuan masyarakat hukum adat. Tiga dari empat
kasus yang dipilih merupakan hasil dari penelitian pemetaan sosial lapangan yang dilakukan
oleh Epistema Institute dan jejaring pegiat masyarakat adat di daerah, sedangkan satu kasus
lainnya merupakan hasil refleksi awal atas gerakan masyarakat adat di Kabupaten Kuningan.
Ketiga, tulisan ini akan memberikan catatan mengenai otokritik atas konsekuensi gerakan
pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia melalui pemaparan sejumlah persoalan
pengakuan yang terus berulang dalam kurun waktu sebelum dan setelah Putusan MK 35.
Otokritik tersebut sekaligus mengantarkan pada pembaca untuk mendefinisikan kembali
identitas ke-adat-an dalam konteks sekarang.

Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia
Salah satu definisi istilah masyarakat adat berawal pada tahun 1986, saat Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengeluarkan definisi mengenai indigenous communities yang didefinisikan
sebagai orang dan bangsa yang memiliki keberlanjutan sejarah dengan masyarakat prapenjajahan dan pra-kolonial yang berkembang dalam wilayahnya, melihat mereka berbeda
dari masyarakat lainnya, yans sekarang merata dalam teritori mereka, dan menjadi bagian
dari komunitas adat (Cobo, 1986, 5 dalam Dove, 2006). Pada definisi lainnya yang dibuat
oleh ILO (International Labor Organization) di tahun 1989, digunakan satu istilah tribal
peoples untuk menyebutkan masyarakat adat yang secara sosial, budaya, dan ekonomi
berbeda dari komunitas lainnya dalam sebuah negara, dan statusnya diatur sepenuhnya
atau secara sebagian oleh hukum adat mereka atau tradisi atau aturan khusus lainnya;
masyarakat adat juga diartikan sebagai warga di negara yang merdeka yang dilihat sebagai
“masyarakat adat” pada perhitungan keturunan populasi yang tinggal di suatu wilayah
geografis negara yang saat itu muncul dari perebutan kolonialisasi (lihat boks 1).
Boks 1. Definisi Tribal Peoples menurut ILO (kiri) dan PBB (kanan)

Sumber: Dove, 2000

Pada konteks Indonesia sendiri dikenal dua istilah yang paling sering digunakan untuk
mengidentifikasi komunitas adat, yakni: (1) masyarakat hukum adat; dan (2) masyarakat
adat. Pada abad ke-19, van Vollenhoven salah satu tokoh yang mengembangkan kajian
hukum adat di Indonesia mengaji distribusi kelompok yang disebut rechtsgemeenschappen
(masyarakat hukum adat) dan menghasilkan 19 lingkaran hukum adat (customary law/ adat
rechtskringen) di wilayah Hindia Belanda atau yang disebut Netherlands East Indies. Secara
sederhana rechtsgemeenschappen mencakup perbedaan ikatan sosial yang berupa relasi
kekerabatan dan kaitannya pada penguasaan teritorial, yang kemudian bercampur dengan
struktur organisasi sosial di masyarakat (lihat Safitri, 2015). Dalam lingkaran hukum adat
tersebutlah kemudian ditemukan masyarakat hukum adat di Indonesia. Sejak saat itu, istilah
“masyarakat hukum adat” diadopsi secara hukum di Indonesia.
Kedua, istilah lain “masyarakat adat” memang secara sepintas sama seperti istilah
“masyarakat hukum adat”. Namun, istilah masyarakat adat merupakan istilah yang
digunakan bersama oleh pegiat masyarakat adat di Indonesia untuk menerjemahkan istilah
“indigenous people” yang sering digunakan dalam wacana internasional. Li (2000) berhasil
mengidentifikasi beberapa persepsi aktivis pegiat masyarakat adat atas definisi “masyarakat
adat”, yang secara singkat istilah tersebut digunakan dalam kerangka gerakan masyarakat
adat di Indonesia. Bagi beberapa aktivis pegiat masyarakat adat di Ibukota, istilah
“masyarakat adat” digunakan untuk melawan bentuk modernitas Indonesia, kolonialisme,
dan bentuk kehidupan kota “...indigenous people are the embodiment of pure forms of
Indonesian culural heritage unsullied by encounters with colonialism, westernization, and
city life” (Moniaga, 1993 dan “Eksistensi Hukum”, Kompas, 27 Maret 1996, dalam Li, 2000).
Secara singkat, istilah “masyarakat adat” digunakan untuk membalikkan pandangan
pemerintah yang menempatkan tradisi masyarakat adat dalam konteks keterasingan, dan
mempertahankan hak masyarakat adat untuk mempertahankan hak mereka dalam kondisi
kehidupan yang berbeda, dan menolak definisi yang dibuat oleh negara bahwa
pembangunan dan lingkungan harus dikembangkan dengan cara pemaksaan pemindahan
masyarakat dan perubahan yang cepat.
Salah satu tulisan terbaru mengenai laporan terkini tentang masyarakat adat di Indonesia
dituliskan oleh Myrna Safitri (2015) menjelaskan mengenai “siapa yang disebut dengan
masyarakat adat?” Safitri mengutip salah satu definisi masyarakat adat yang digunakan oleh
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diartikan sebagai kelompok yang hidup
berdasarkan asal usul nenek moyang dalam satu wilayah geografis, memiliki sistem nilai,
kebudayaan yang unik, dan menggunakan hak kedaulatannya atas teritorial dan sumber
daya, serta mengelola dan mengatur kehidupan yang berkelanjutan melalui hukum adat
(lihat Safitri, 2015:4). Secara singkat, isu kepastian tenurial dan penguasaan sumber daya
alam menjadi salah satu hal utama yang diangkat untuk advokasi masyarakat adat. Hal
itulah yang mendorong berbagai macam ragam pengakuan masyarakat hukum adat melalui
produk hukum daerah, yakni mengakui identitas masyarakat adat dan wilayahnya, serta

melindungi akses mereka terhada mode penghidupan atas tanah dan sumber daya di tiaptiap wilayah.

Menuju Pengakuan dan Perlindungan: Refleksi Singkat Pra dan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi 35
“Kalau negara tidak mengakui kami (masyarakat adat), maka kami (masyarakat adat) pun
tidak akan mengakui negara!”
Pernyataan tersebut muncul beberapa saat runtuhnya rezim penguasa Soeharto, yang
kemudian melahirkan momentum Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I
diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Kutipan pernyataan tersebut
menjadi momentum awal bagi masyarakat adat untuk menyuarakan persoalan dan
perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak dan wilayah
adatnya (lihat Pedoman Registrasi Wilayah Adat, 2015). Dorongan atas pernyataan tersebut
secara bersamaan juga kemudian melahirkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai
otonomi daerah. Peristiwa tersebut kemudian yang melahirkan terbentuknya Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai ruang gerakan masyarakat adat yang bertujuan
menguatkan suara untuk pengakua dan perlindungan. Berdasarkan data yang disajikan oleh
Safitri (2015), AMAN memiliki sekitar 2.244 komunitas yang mengidentifikasi dirinya sebagai
masyarakat adat. Persebaran paling banyak terdapat 33% dari total jumlah komunitas
tersebut berada di Kalimantan, 30% di Sulawesi, 15% di Sumatera, dan masing-masing 9%
berada di Maluku, serta Bali – Nusa Tenggara. Hal yang menarik hanya 2 % dari total
komunitas tersebut yang terdapat di Jawa.
Pemerintah daerah memainkan peran penting guna upaya pengakuan keberadaan dan hak
tradisional masyarakat adat. Bahkan jauh sebelum Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengenai
pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan hutan adat adalah
bukan lagi bagian dari hutan negara, beberapa pemerintah daerah telah berinisiatif
melakukan upaya pengakuan masyarakat adat melalui pengesahan produk hukum daerah
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Berdasarkan data analisis trend
produk hukum daerah terkait masyarakat hukum adat dalam periode 1986—2016, terdapat
146 produk hukum daerah yang lahir untuk melindungi, mengatur, dan mengakui
keberadaan masyarakat adat. Kebanyakn jenis produk hukum daerah tersebut adalah 56
(38,4%)“Peraturan Daerah Kabupaten” , 49 (33,6%) berupa Keputusan Bupati, dan 24
(16,4%) berupa Peraturan Daerah Provinsi (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Jenis Produk Hukum Daerah Periode Maret 2016

Sumber: Epistema Institue, 2016

Hal yang menarik dari data produk hukum daerah di atas adalah sejumlah inisiatif di tingkat
desa sebenarnya juga terlibat dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
Sebanyak 0,7% (1 buah) Produk Hukum daerah di atas yang bersumber dari Peraturan Desa.
Persebaran produk hukum daerah terkait dengan masyarakat hukum adat tersebut tersebar
paling banyak di Provinsi Jambi sebanyak 26 (17,8%) produk hukum daerah, kedua adalah
Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 23 (15,8%) produk hukum daerah, dan ketiga adalah
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebanyak 12 (8,2%) produk hukum daerah. Provinsi
lainnya seperti Lampung, Kalimantan Tengah, dan Papua, masing-masing memiliki 8 produk
hukum daerah (5,5%) terkait masyarakat hukum adat (lihat Gambar 2).

Gambar 2.

Hal yang menarik juga selama periode 1986-2016, inisiatif pengakuan dan perlindungan
masyarakat hukum adat sebenarnya telah muncul jauh sebelum Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35 di tahun 2013. Pada periode 1986-1994 sebanyak 3% dari 146 produk
hukum daerah lahir dari beberapa proses pengukuhan Hutan Adat di Kabupaten Kerinci,
Peraturan Daerah terkait penetapan Desa Adat di Provinsi Bali, Peraturan Daerah terkait
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy, menjadi inisiatif peran
legislatif di daerah yang telah mendorong pengakuan masyarakat hukum adat 19 tahun jauh
sebelum Putusan MK 35 (lihat Gambar 3).

Gambar 3.
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Sumber: Epistema Institute, 2016

Pada periode lain di tahun 1998-2010, terdapat 95 produk hukum daerah (65%) muncul
pasca era reformasi, 11 produk hukum daerah (8%) lahir dalam kurun waktu 2010-2012, dan
hal yang menarik pasca Putusan MK 35 dalam periode 2013-2016 melahirkan 35 produk
hukum daerah terkait masyarakat adat atau setara (24%) dalam kurun waktu kurang dari
tiga tahun. Selama periode tiga tahun Putusan MK 35, kurang lebih rata-rata 12 produk
hukum daerah/tahun dihasilkan oleh pemerintah daerah di Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Rata-rata tersebut jauh lebih banyak dari rata-rata produk hukum daerah yang dihasilkan
dalam periode 1998-2010 yang menghasilkan 8 produk hukum daerah/ tahun. Hal itu kuat
dipengaruhi oleh periode pasca pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi 35 yang terjadi di
tahun 2013 (lihat Tabel 1) yang direspons oleh sejumlah pemerintah daerah.

Tabel 1. Rata-rata produksi Produk Hukum Daerah dalam periode 1986-2016
No

Periode Keluarnya Produk Hukum
Daerah

Banyak

Rata-rata/tahun

1

1986-1994

5

0,6

2

1998-2010

95

8

3

2010-2012

11

5

4

2013-2016

35

12

Sumber: Epistema Institute, 2016
Buah Putusan MK 35 tampaknya melahirkan percepatan inisiatif pengakuan masyarakat
hukum adat di tingkat daerah. Mengacu pada trend analisis produk hukum daerah
sebelumnya yang dilakukan oleh Malik, dkk (2015:4), sejumlah produk hukum daerah yang

telah dihasilkan hingga pertengahan tahun 2015 mayoritas mengatur tentang kelembagaan
adat sebanyak 51 produk hukum daerah; kedua mengenai wilayah, tanah, dan hutan adat
sebanyak 47 produk hukum daerah. Namun, pada periode 2014—2015, produk hukum
daerah mengenai wilayah, tanah, dan hutan adat lebih banyak dihasilkan dibandingkan
dengan unsur kelembagaan adat. Hal itu kuat dipengaruhi oleh Putusan MK 35 yang
menekankan pentingnya pengakuan terhadap wilayah, tanah, dan hutan adat (lihat
Malik,dkk, 2015).
Sejumlah harapan sempat muncul saat tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 32/tahun 2015 tentang Hutan Hak,
yang berisi mengenai proses pengukuhan hutan adat juga di dalamnya. Berdasarkan Permen
LHK No. 32/ tahun 2015 tersebut kemudian disusun Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkungan No: P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara
Verifikasi dan Validasi Hutan Hak. Namun, hingga sampai tulisan ini dibuat kedua aturan
tersebut masih belum mendorong secara nyata satu hutan adat untuk dikukuhkan melalui
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak heran kemudian,
beberapa pihak menilai upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat pun
masih menjadi wacana dalam teks hukum semata, tanpa implementasi nyata di lapangan.
Cara verifikasi hingga validasi identitas dan wilayah masyarakat hukum adat (baca: hutan
adat) terkesan hanya menjadi teknikalisasi pengakuan masyarakat untuk menemukan
kembalik karakteristik “ke-adat-an” nya semata. Hal itu kemudian menjadi tantangan yang
harus dijawab bersama atas kelemahan proses pengakuan secara hukum hak masyarakat
adat yang hanya kuat di atas kertas, namun masih belum diterjemahkan ke dalam dampak
pengakuan di level lapangan (lihat Safitri, 2015: 13).
Namun, satu hal yang menarik dari fenomena gerakan pengakuan masyarakat adat ini
adalah. Wacana seputar pengakuan jauh lebih hidup di tingkat daerah, saat memahami
berbagai inisiatif pemerintah daerah sudah muncul 19 tahun lebih awal dari Putusan
Mahkamah Konstitusi 35. Pada bagian selanjutnya, kami akan menjelaskan empat kasus
yang dapat diperbandingkan satu sama lain untuk memahami artikulasi identitas
masyarakat adat seblum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 senyatanya
berlangsung di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sigi, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten
Kuningan.

Merunut Ragam Jalur Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kerinci
Mengacu pada trend produk hukum daerah di atas, Provinsi Jambi merupakan wilayah yang
paling produktif menghasilkan produk hukum daerah terkait masyarakat adat. Sedangkan
pada Kabupaten Kerinci sendiri di dalamnya terdapat kurang lebih 7 hutan adat yang sudah
dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Kerinci, dan dua wilayah hutan adat lainnya
dikukuhkan melalui Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kerinci No. 24 Tahun 2012. Kurang
lebih luas hutan adat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci adalah

seluas 2.398,14 hektar. Namun, terdapat sejumlah inkonsistensi data yang kami peroleh,
saat mengacu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kerinci yang menuliskan luas hutan
adat seluas 1.820 hektar.
Satu hal yang membedakan kasus di Kabupaten Kerinci adalah, inisiatif pengakuan
sudah muncul sejak tahun 1992 melalui Peraturan Desa, Desa Keluru, Kecamatan Danau
Kerinci No. 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Fungsi dan Wilayah Hutan Adat Temedak
untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Beberapa bulan
berikutnya Peraturan Desa tersebut diadopsi untuk menjadi Surat Keputusan Bupati TK II
Kerinci No. 176 tahun 1992 tentang Pengukuhan Hutan Adat temedak seluas 23 hektar.
Wilayah lainnya di Kabupaten Kerinci yang dikukuhkan melalui peraturan desa lebih dulu
adalah Hutan Adat Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning, dan Muaro Air Duo.
Hutan adat tersebut dikukuhkan pertama kali lewat Peraturan Tiga Desa No.
1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/1993, yang diperkuat statusnya dengan Surat Keputusan
Bupati Kerinci No. 226 tahun 1993 tentang Hutan Adat Nenek Limo Hiang seluas 858,53 ha
(lihat Tabel 2).

Tabel 2. Produk Hukum Daerah Penetapan Hutan Adat di Kab. Kerinci 1992-2013
No

Hutan Adat

Produk hukum pengukuhan

Status Kawasan

1

Temedak

Perdes Keluru No. 1 Tahun 1992 / SK
Bupati TK II Kerinci No. 176 tahun
1992

APL/luar kawasan
hutan negara

2

Nenek Limo Hiang,
Nenek Empat Betung
Kuning dan Muaro
Air Duo Kecamatan
Stinjau Laut.

(1)
Perdes
Tiga
Desa
No.
1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/1993;
(2)SK Bupati Kerinci No. 226 tahun
1993

APL/
Sebagian
wilayah 374 hektar
masuk
wilayah
hutan
produksi
HP3M
dalam
bentuk
blok
khusus
(hutan
adat)

3

Lekuk
Tumbi/LEMPUR

SK Bupati Kerinci No. 96 tahun 1994

APL/luar kawasan
hutan negara

4

BUKIT TINGGAI

SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep.
437/2011

APL/luar kawasan
hutan negara

5

Bukit
dan

SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep.

APL/luar

50

Sembahyang
Padun

kawasan

Gelanggang

435/2011

hutan negara

6

Tigo
Kemantan

Luhah

SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep.
373/ 2013

APL/luar kawasan
hutan negara

7

Tigo Luhah Permenti
Yang Berenam

SK. Bupati Kerinci No. 522.21/Kep.
181/2013

APL/luar kawasan
hutan negara

8

Bukit
Sigi,
Ds.
Tanjung
Genting,
Kec. Gn. Kerinci

Dalam Proses pengajuan

Belum
teridentifikasi

9

Bukit Teluh, Kec.
Batang Merangin

Dalam Proses pengajuan

Belum
teridentifikasi

10

Bukit
Gedang,
Pendung Hilir, Kec.
Air Hangat & Pungut
Hilir, Ds. Pungut Hilir,
Kec, Air Hangat
Timur

Dalam Proses pengajuan

Belum
teridentifikasi

Sumber: Hasil Pemetaan Sosial Epistema Institute dan KPA Harpulia, 2015
Upaya mengartikulasikan identitas keadatan dan wilayah hutan adat pun didorong
oleh berbagai pihak di Kabupaten Kerinci. Kami mengidentifikasi Lembaga Tumbuh Alami,
WWF (World Wide Fund), dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci
memainkan peran penting dalam tahapan penetapan hutan adat di tingkat Kabupaten
Kerinci. Pada beberapa lokasi seperti di Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan dan Hutan Adat
Tigo Luhah Permenti Yang Berenam pengelolaan kawasan hutan dilakukan di bawah
Kelompok Pengelola Hutan Adat yang terdiri dari unsur kelembagaan adat juga di dalamnya.
Pada lokasi lainnya seperti di Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Hutan Adat Bukit Tinggai,
masing-masing dikelola oleh unsur adat dan desa, serta unsur empat jenis: Ninik Mamak,
Pemerintah Desa Sungai Deras, Alim Ulama – Cerdik Pandai, dan Pemuda Desa/Hulubalang.
Tanpa membentuk Kelompok Pengelola Hutan Adat, dua hutan adat tersebut dikelola
langsung secara otonom oleh kelompok kerapatan adat.
Pembentukan identitas kelembagaan pengelola hutan adat, dan sejumlah unsurunsur yang terlibat di dalamnya tidak dipungkiri merupakan hasil kreasi kolaborasi lembaga
pendamping dengan masyarakat adat yang didampinginya. Sejumlah program penguatan
kelembagaan pengelola hutan adat telah dilakukan dalam skema ICDP (Integrated
Conservation Development Project), Sertifikasi Penghitungan Karbon Plan Vivo (lihat Yusuf,
2016), hingga penyaluran bantuan benih oleh Dishutbun Kab. Kerinci. Kemunculan

pendampingan oleh sejumlah lembaga terkait bukan tanpa alasan, melainkan merespons
sejumlah gesekan yang muncul antara penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan adat
dengan penduduk dari luar desa yang juga mengambil sumber daya kayu dan non-kayu di
dalamnya. Sejumlah gesekan tersebut bahkan sampai memunculkan tuntutan-tuntutan
pidana seperti pada kasus pembalakan kayu di Desa Sungai Deras dan Desa Air Terjun, Kab.
Kerinci. “Jika tidak dikukuhkan, habis sudah hutan kita yang jadi sumber air untuk sawah dan
di rumah,” tutur AMJ yang merupakan warga Desa Air Terjun. Oleh karena itu, wilayah
hutan adat di Kabupaten Kerinci merupakan rancangan yang tidak terlepaskan sebagai areal
penyangga (buffer zone) dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Upaya menjaga wilayah hutan
adat dengan pembentukan identitas keadatan pun dilakukan melalui penyusunan sejumlah
peraturan desa yang diadopsi dari peraturan tidak tertulis dalam masyarakat setempat.
Revitalisasi aturan adat diadopsi dengan membubuhkan sanksi-sanksi denda kepada
pelanggar dari dalam dan luar desa.
Namun pasca pengukuhan hutan adat, sejumlah wilayah hutan adat mengalami
persoalan dalam kelembagaan dan ancaman ekspansi pasar melalui perkebunan kopi dan
kayu manis skala masif pada ruang hutan adat. Dikotomi antara masyarakat ada “lama” dan
“baru” pun muncul untuk menunjukan kepribumian identitas adat agar memperoleh
wewenang dalam mengelola kawasan hutan adat. Masuknya sejumlah program
pengembangan kapasitas pengelolaan hutan adat, secara tidak langsung memunculkan
faksi-faksi dan bahkan elite chapter yang terbangun dalam relasi lembaga pendamping dan
masyarakat adat di Kabupaten Kerinci. “Berebut program/proyek/bantuan” menjadi istilah
yang acap kali memunculkan faksi dalam Kelompok Pengelola Hutan Adat di Kabupaten
Kerinci.
Pada sisi lain, sejumlah praktik pembersihan hutan (forest clearing) dan
mengubahnya menjadi lanskap perkebunan kopi dan kayu manis menjadi tantangan dalam
pengelolaan hutan adat (lihat juga Deforestation and Capital Accummulation: lessons from
the Upper Kerinci Region, Indonesia). Temuan kami di wilayah Hutan Adat Tigo Luhah
Permenti Yang Berenam bahkan memperlihatkan bahwa lokasi hutan adat telah dikelilingi
oleh pembukaan ladang kopi baru setelah terbukanya akses jalan dari desa ke ibukota
kecamatan (lihat Gambar 4). Dalam kondisi seperti itu, masyarakat ditempatkan dalam
posisi yang pragmatis antara menjaga keberlanjutan hutan adat atau masuk ke dalam rantai
ekspansi pasar. Bahkan terdapat pernyataan bahwa hutan adat di Kabupaten Kerinci
sekarang adalah, zona inti dari wilayah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat yang telah
habis menjadi perkebunan kopi dan kayu manis. Hal itu seperti narasi singkat warga dan
pengurus Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam berikut ini:
“’Kami (masyarakat adat) satu bulan satu kali pasti ke atas, patroli. Nanti yang nebang kayu
di sini, pas yang mendampingi kehutanan, bapak (penebang hutan) nanti ditangkap.’ Ya tapi
waktu itu, mereka taulah sebelah sini hutan adat pungut mudik, kalau di SK kan kita sudah
kuat lagi. TNKS ini sudah disampaikan, ke kehutanan juga sudah. Namun untuk sejauh ini
belum ada reaksinya. Mereka itu udah mulai 1-3 batang kayu sudah ada, tapi cepat kita

patroli. Mereka ngerti, di samping mereka itu ngerti, namanya manusia pasti ada saja
akalnya. Diulang lagi, sedangkan kito tidak setiap hari ke atas (wilayah hutan adat). Jadi
masalahnya untuk TNKS nya sudah habis itu digarap, ndak ada lagi. Padahal ini zona
penyangganya. Itu sempat sudah sampai di sini, pas sudah nebang kayu kecil itu, ke atas itu,
naik. Oooh, bapak mau apo? Mau nebang. Wah ndak boleh pak, ini hutan adat. Di bawah ini
sumber air minum untuk masyarakat, sumber air sawah masyarakat Pungut Mudik. Kalau ini
ditebang selesai habis. Oooh, kita ndak tahu, yang mengarahkan kita ini kan kepala desa.
Tapi kalau bapak mau menggarap ya di situlah, TNKS di sana lah. Selesai itu punya kita
bersama (untuk ditebang). Punya masyarakat. Kan gitu, paling tidak hitung-hitung cari jalan
tengah seperti itu. Di sini tidak usah pak, di sini hutan adat. Di sana saja TNKS, itu punya kita
bersama. Kalau ditebang kan nanti ujung-ujungnya urusan TNKS. Kan gitu? Jadi akhirnya
ndak jadi itu (ditebang hutan adat)” – (YY, Catatan lapangan pemetaan Sosial, 2015)
Gambar 4. Lokasi Pembukaan Lahan Kopi di Sekitar Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang
Berenam

Sumber: Pemetan Sosial Epistema Institute dan KPA Harpulia, 2015.
Fenomena yang menarik jika membandingkan keberadaan masyarakat adat di Kabupaten
Kerinci dengan konteks masyarakat wilayah pegunungan, Orang Tompu di Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah. Pada bagian berikutnya kami akan menjelaskan keberadaan
Orang Tompu yang masih bertahan pasca berbagai program pembangunan pemerintah yang
menceraiberaikan masyarakat setempat. Namun, posisi mereka yang berada di tengah
himpitan pasar dan sifat subsistensi belum diangkat sebagai bagian dari konteks masyarakat
adat rumpun Kaili Ledo oleh pegiat masyarakat adat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Orang Tompu di Gunung Tanggumbuno: Dari Keadatan hingga Pasar Coklat

Tompu merupakan kampung tua yang dihuni Masyarakat Hukum Adat Suku Kaili Sub Etnis
Kaili Ledo yang tersebar di lembah Kota Palu. Pemukiman orang Tompu berjarak 12 km dari
Kota Palu, Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah (lihat Gambar 5).

Gambar 5. Peta Lokasi Wilayah Tompu

Perkampungan orang Tompu terbagi dalam unit-unit pemukiman yang disebut ngata, yang
terdiri dari beberapa rumah saja. Hasil penelitian Laudjeng, dkk (2012) menyebutkan
beberapa ngata, yaitu Kalinjo, Kambilo, Tana Menggila, Taipa Mate, Pasanggaraha,
Lumbuoge, Viro, Bulili, Bobo, dan Tovara. Ngata Kalinjo dan Kambilo merupakan pemukiman
terbesar, sedangkan yang lain merupakan pemukiman kecil. Ini karena sulitnya menemukan
kelayakan permukaan tanah yang cocok untuk mendirikan rumah. Orang Tompu tersebar di
pemukiman yang terpisah-pisah, mereka menyebut dirinya “wosangatamu kita”, artinya
satu Kampung Kambilo dan satu kampung Kalinjo adalah entitas yang berdiri sendiri dengan
lembaga adat yang terpisah.
Satu hal yang membedakan orang Tompu dengan konteks masyarakat adat di
pegunungan seperti di Kerinci, adalah mereka masih belum memiliki jalur akses untuk
pengakuan masyarakat adat secara kuat. Orang Tompu yang setiap hari hidup di wilayah
kaki gunung Tanggumbuno kini tidak terlepaskan interaksinya dengan rantai pasar kakao
yang terdapat di Kabupaten Sigi hingga Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah
produk hukum daerah yang disahkan di Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah masih
belum menyentuh konteks subsuku kecil seperti Orang Tompu ini, karena sebagian besar
produk hukum daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berfokus pada kelompok sukubangsa

Kulawi yang dikemas untuk kepentingan pariwisata dan elit daerah (komunikasi pribadi,
Prabowo, 2015). Meskipun, secara artikulasi identitas orang Tompu mengakui dirinya
sebagai orang adat dan wilayahnya adalah tanah adat, kesadaran untuk ke arah pengakuan
atas identitas dan ruang wilayah masyarakat masih belum terbentuk secara mantap.
Konsekuensi Putusan MK 35 masih belum membumi dirasakan bagi Orang Tompu, itulah
yang kami lihat dalam kasus kedua ini.
Menjadi ‘Masyarakat Danau Masura’: Studi kasus Barito Selatan
Di Barito Selatan, meski mayoritas bersuku Dayak, masing-masing wilayah memiliki istilah
dan fungsi kelembagaan adat yang berbeda-beda. Ada yang terjadi karena memang proses
turun-menurun seperti Dayak pada umumnya. Ada juga yang baru muncul ketika
pembukaan lahan baru, menjadi suatu masyarakat yang baru yang terdiri dari banyak subetnis Dayak.
“Beda dengan kasepuhan yang masih ada satu keturunannya. Di sini (Barito Selatan)
itu beda-beda suku. Asal satu tempat tinggal, itu disebut masyarakat adat, meskipun
dia asalnya beda-beda suku. Jadi untuk dikatakan masyarakat adat itu pake
perjanjian, berdasarkan teritorial.” (GA, Pendamping Masyarakat, 2015)
Pengidentifikasian masyarakat adat di Barito Selatan berawal dari proses pengukuhan
kawasan hutan pada tahun 2013. Kala itu Barito Selatan dipilih menjadi kabupaten
percontohan percepatan pengukuhan kawasan hutan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2012.
Kawasan hutan yang ditunjuk adalah kawasan hutan lindung Sungai Barito Selatan-Sungai
Kapuas yang melewati tiga kecamatan di Barito Selatan sepanjang 73.837 kilometer. Setelah
proses penunjukan tahapan selanjutnya adalah penataan tata batas. Hasil penataan batas
ini kemudian disosialisasikan ke wilayah desa yang bersinggungan dengan (atau berada di
dalam) kawasan hutan. Melihat wilayah desanya masuk ke dalam kawasan hutan, mereka
menolak hasil tata batas tersebut.
Untuk memperbaiki tata batas tersebut, yang harus dilakukan adalah memastikan wilayahwilayah mana saja yang termasuk ke dalam wilayah masing-masing desa. Dengan demikian
tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga. Melalui
tahapan inilah identitas masyarakat ditemukan.
Pengidentifikasian ‘masyarakat’ menjadi sebuah ‘masyarakat adat’ merujuk pada apa-apa
yang ditemukan di dalam wilayah yang sedang dipetakan tersebut. Seperti adanya
pengaturan dan pemanfaatan tertentu dalam penggunaan lahan. Juga dilihat dari
bagaimana bentuk keterikatan antar individu dalam masyarakat di desa yang bersangkutan.
Beberapa ada yang masih asli penduduk di sana. Beberapa kedekatan antar individunya
tidak lagi erat (pendatang), namun aturan mengenai lahannya masih menggunakan aturan
terdahulu.

Seperti apa yang terjadi di Desa Danau Masura, jika mengacu pada definisi yang menyatakan
bahwa masyarakat adat ada karena masyarakat terikat secara turun-temurun, maka
masyarakat Danau Masura bukanlah masyarakat adat. Masyarakat Danau Masura terdiri
dari berbagai macam sub suku Dayak. Mereka tidak mengaku sebagai masyarakat adat
Dayak, tetapi sebagai masyarakat adat Danau Masura. Masura juga tidak memiliki Mantir
seperti di kebanyakan wilayah di Kalimantan (kepala adat yang ditunjuk oleh pemerintah
setempat). Mereka memiliki penghulu adat yang bertugas mengatur masyarakat, yang
berasal dari Dayak Maanyan dari masyarakat yang mayoritas Dayak Ngaju.
Namun penghulu adat ini tidak berwenang dalam urusan pertanahan. Pertanahan diurus
oleh apa yang mereka sebut dengan bantai. Bantai ini semacam kumpulan keluarga yang
berkumpul di satu wilayah untuk kemudian mengelola tanah tersebut. Kepala bantai
bertugas menunjuk tanah mana yang akan dikerjakan oleh satu keluarga (dan ini pun harus
dengan persetujuan seluruh anggota keluarga dalam bantai tersebut). Ada lima bantai yang
ada di Danau Masura; Keladan, Beruk Ambung, Dahung, Lembuhang, dan Pelawi. Kumpulan
bantai ini kemudian menjadi Dukuh Masura, dan kemudian saat ini menjadi Desa Danau
Masura.
“Awal yang membentuk mereka adalah bantai. Ada lima bantai yang kemudian
membentuk dusun. Yang disebut desa sekarang adalah dusun, yang asalnya ini adalah
kampung. Bantai ini adalah kelompok tani yang dibentuk oleh keluarga, biasanya ada
yang
mendominasi.”
(MM, Pendamping Masyarakat, 2015)
Oleh karena itu, di Barito Selatan, isu masyarakat adat bukan menjadi isu yang utama,
melainkan menjadi salah satu jalan (dari sekian banyak jalan) untuk mendapatkan hak atas
tanah bagi masyarakat yang wilayahnya masuk ke dalam kawasan hutan. Mereka pernah
ditawari untuk menjadi desa adat, namun mereka tidak mau. Karena hubungan mereka
dengan tanah tidak terpusat di satu kelompok/ satu lembaga, tapi menyebar dalam lima
bantai, yang saat ini berubah ‘istilah’ menjadi kelompok tani.
Ada lima jalan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah,
yaitu: (1) Jalur perseorangan; (2) Jalur masyarakat adat (pengakuan subjek maupun spesifik
pada hak); (3) Jalur kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi, dan lainnya); (4)
Jalur Desa Adat; dan (5) Opsi diluar dari empat jalur yang sudah disebutkan. Jalur-jalur ini
kemudian dipilih berdasarkan kondisi lapangan di masing-masing desa. Mayoritas, tidak
memilih jalur masyarakat adat, karena usaha yang dibutuhkan terlampau panjang dan
membutuhkan waktu yang lama.
Pada akhirnya, jalan yang ditempuh pada saat itu adalah dengan memanfaatkan Peraturan
Bersama (Perber) yang kala itu baru saja disahkan. Namun, pelaksanaan Perber ini berhenti
ditengah jalan, karena kondisi pemerintahan tidak mendukung (rekomendasi Tim IP4T
Barito Selatan tidak direspon oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga
karena status Perber yang ditangguhkan).

Masyarakat Adat: Hanya Sebatas Ikatan Teritori Sajakah?
“Kalau sistem tubuh kita ini ada Sang Hyang Sira. Sehingga wilayah perut sebelah sana
wilayah ekonomi, kita di budaya Sunda (Wiwitan) juga ada Sang Hyang Sira, di kepala ada
panca indera (mata, telinga), panca indera kita dalam konteks keseimbangan tubuh adalah
situs. Jadi Sang Hyang Sira, di sini aman. Di sini ada hutan larangan. Di kening itu ada hutan
tutupan, jadi prinsip. Hutan titipan itu ada tanaman buah yang bisa diolah hasilnya. Tanpa
harus merusak sayur-sayuran. Baru Leuweung Baladahan itu digunakan untuk sayursayuran. Nah, antara Sang Hyang Sira di dada juga ada ini ‘hutan larangan’ fungsinya
sebagai paru-paru. Jadi prinsip hutan adat, dan lingkungan ajaran sunda itu seperti
organisme. Konsep tata ruang kita seperti tubuh.” (OS, April 2016)
Kutipan di atas merupakan narasi yang disampaikan oleh salah satu warga Sunda Wiwitan
yang bermukim di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi
Jawa Barat. Masyarakat Sunda Wiwitan merupakan komunitas adat yang terdapat di sekitar
kaki Gunung Ciremai yang masih menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini
keseimbangan lanskap alam di sekitar kawasan Gunung Ciremai sama seperti sistem tubuh
manusia. Gunung Ciremai sebagai pusatnya menjadi representasi dari Sang Hyang Sira
(Kepala) yang terdapat berbagai situs penting bagi masyarakat Sunda Wiwitan. Dalam
konteks sekarang, perubahan struktur penguasaan tanah telah berubah pasca munculnya
berbagai kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 hingga
perubahan status kawasan hutan menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Kemunculan
Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mendorong penguasaan suatu lahan dibuktikan
melalui sertifikasi tanah. Hal itu memunculkan persoalan bagi masyarakat adat Sunda
Wiwitan yang tidak memiliki bukti pemilikan tertulis saat itu. Seiring perkembangan,
penguasaan kawasan Gunung Ciremai diambil alih oleh negara sejak terbentuknya Perum
Perhutani, dan kini pada tahun 2014 menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
seluas ±15.500 hektar.
Gambar 6. Peta Lokasi Kelurahan Cigugur dan Desa Cisantana dalam Kawasan Taman
Nasional Gunung Ciremai

Sumber: Modifikasi dari Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, STPN I Kuningan
Pada posisi lain komposisi penganut kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan
minoritas di antara penganut kepercayaan lainnya di Kelurahan Cigugur (lihat gambar 7).
Terdapat hanya 155 masyarakat Cigugur yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan.

Gambar 7. Ragam Kepercayaan Masyarakat KelurahanCigugur
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Sumber: Data Kelurahan Cigugur, 2015

Meskipun secara adat masyarakat Sunda Wiwitan memiliki konsep kosmologi akan teritori,
pada kondisi sekarang keberadaan masyarakat Sunda Wiwitan sulit untuk diidentifikasi
secara kewilayahan. Struktur penguasaan atas tanah kini sudah beralih diserahkan ke tanah
desa (bengkok) yang kini menjadi tanah Pemerintah Kabupaten Kuningan, pasca berubahnya
status desa menjadi Kelurahan Cigugur, Kab. Kuningan. Pada areal lainnya, keberadaan
tanah-tanah adat kini dimiliki secara individual yang telah bersertifikat baik itu oleh warga
dan non-warga Sunda Wiwitan. Namun, hal yang dapat diidentifikasi dari kasus terakhir ini
adalah ikatan klaim yang muncul dalam kerangka masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan
adalah pada ikatan spiritual, bukan teritorial. Ikatan spiritual tersebut muncul dalam bentuk
ragam upaya untuk mendapat hak kewarganegaraan seperti pengakuan atas kepercayaan
Sunda Wiwitan, Pengakuan atas sistem perkawinan di Sunda Wiwitan, dan hak kebebasan
untuk memilih mata pelajaran pendidikan agama dalam sekolah dasar, SMP, dan SMA. Hal
itu sekaligus menjadi refleksi bahwa, artikulasi identitas keadatan yang berkembang dalam
konteks sekarang ini bukan hanya sebatas mengenai teritori dan sumber daya alam semata,
tapi juga soal akses akan keadilan untuk memperoleh hak kewarganegaraan (citizenship
rights) dalam ikatan spiritual. Meskipun secara sederhana hal itu terlepas dari konteks
lanskap hutan yang menjadi objek hukum pengakuan masyarakat adat yakni hutan adat
dalam momentum Putusan MK 35, namun telaah atas sistem kepercayaan suatu masyarakat
sekaligus menjadi cara yang seharusnya dapat didorong untuk memahami hak
kewarganegaraan dalam kaitannya dengan akses mereka terhadap situs-situs kepercayaan
di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Ragam Jalur Pengakuan: Refleksi Akhir
Kesimpulan akhir tulisan ini ingin memberikan tiga refleksi utama yang perlu direnungkan
untuk mengefektifkan sejumlah aturan produk hukum daerah pengakuan masyarakat
hukum adat hingga gerakan masyarakat sipil guna mendukung proses pengakuan dan
perlindungan masyarakat adat. Pertama, sering kali pendampingan terhadap masyarakat

adat melupakan posisi emic dan etic yang berguna untuk memahami proses artikulasi
identitas masyarakat adat dalam tahapan pengakuan. Situasi konflik atas akses dan sumber
daya di wilayah adat mendorong pendamping dan/atau masyarakat adat untuk menemukan
identitas keadatannya secara instan. Wacana masyarakat adat tidak dipungkiri terbentuk
dari artikulasi identitas kolektif baik itu dari Organisasi Masyarakat Sipil sendiri maupun dari
Subjek Hukum, Masyarakat Adat itu sendiri. Kuat tidaknya masyarakat adat dalam menjaga
akses sumber daya dan kehidupannya amat menentukan kondisi selanjutnya dari tahapan
pengakuan. Kasus di Kerinci menjadi contoh tepat untuk memperlihatkan hal tersebut, yakni
apa yang perlu dilakukan setelah pengakuan masyarakat adat, dan pengukuhan wilayah
adatnya? Kerjasama secara elitis, dan terjebak dalam pola pikir “proyek” justru menjadikan
masyarakat adat bukan sebagai mitra, tetapi sebagai objek pemasukan bagi pihak
pendampingnya. Hal inilah yang perlu diperhatikan dalam tahapan artikulasi identitas
pengakuan yang akan dibentuk, apakah hanya sebatas, teritori, genealogis, kearifan lokal,
atau justru dalam kerangka yang baru seperti kasus di Sunda Wiwitan mengenai ikatan
spiritual.
Kedua, dengan memahami kondisi sebelum dan setelah putusan MK 35, tulisan ini
berupaya untuk memperlihatkan bahwa pada dasarnya wacana pengakuan masyarakat
hukum adat masih dalam tahap proses “menuju”. Sejumlah kasus menarik memperlihatkan
Putusan MK 35 melahirkan kesadaran hukum untuk mengartikulasikan identitas subjek
hukum masyarakat adat, dilihat dari trend produk hukum yang ditampilkan di isi tulisan ini.
Namun, memahami kasus di Kabupaten Kerinci dan membandingkannya dengan kasus
Orang Tompu di Kabupaten Sigi, hal yang dapat ditarik adalah komitmen kuat antara
lembaga pendamping dengan masyarakat amat dibutuhkan untuk membangun jalur
pengakuan masyarakat adat. Gerakan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat,
tidak dapat hanya bergerak masing-masing dalam membentuk identitas keadatan. Jika hal
itu terjadi, aturan yang dibentuk tidak menutup kemungkinan hanya akan menghasilkan
romantisme keadatan semata, bukannya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Ketiga, momentum tiga tahun putusan MK 35 menjadi titik penting untuk
merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap pihak dalam jalan panjang pengakuan
dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Studi-studi pemetaan sosial terbukti
mampu mengidentifikasi ‘keinginan’ (willingness) dari subjek hukum masyarakat adat dalam
melakukan artikulasi dan posisi atas dirinya. Sebaliknya sejumlah aturan yang masih
dianggap hanya kuat di atas kertas, seperti janji pengukuhan hutan adat oleh KLHK, perlu
didorong oleh sejumlah temuan lapangan yang terbaru dan kritis atas posisi masyarakat
dalam konteks sekarang.
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