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Keynote Speech – Dr. Kuntoro Mangkusubroto 

Lokakarya Nasional – Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait 

Masyarakat Hukum Adat 
Jakarta, 29 August 2013, Grand Ballroom C Kempinski – (Duration: 10 minutes) 

 

Ladies and Gentlemen, kindly allow me to deliver my speech and ideas in Bahasa Indonesia 

Yang terhormat Saudara Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup, 

Yang terhormat Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan, 

Yang terhormat rekan saya Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara serta 

teman-teman AMAN dari berbagai propinsi, 

Yang terhormat perwakilan dari Komnas HAM, kementerian/lembaga, dan teman-teman saya 

dari pemerintah daerah, 

Teman saya Satya Tripathi, Director of UNORCID, 

 Saya melihat juga Dharsono, dan Douglas Borderick, UN Representative 

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang baru dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2013 yang 

lalu adalah sebuah milestone bagi Indonesia karena merupakan suatu tanda kematangan kita 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangkaian panjang sejarah Indonesia, 

sebetulnya masyarakat adat sudah diakui dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan 

pengakuan ini merupakan pandangan yang sangat progresif. Memang ada kesalahan dalam 50 

tahun selama ini karena hal tersebut belum sempat dilaksanakan – banyaknya kerumitan titik 

simpul negara ini yang perlu ditata – dari segi politik, ekonomi, dan bagaimana menyatukan 

negara yang bersifat kepulauan dari Sabang sampai Merauke – titik simpul mengenai masyarakat 

adat belum pernah dibenahi secara komprehensif.  

2. Dalam proses membangun bangsa, perhatian terhadap isu masyarakat adat sering kali 

mengalami ups-and-downs. Terkadang tidak menyenangkan sepert kasus-kasus konflik lahan 

dengan perusahaan-perusahaan, terkadang hal-hal romantis juga muncul seperti pengakuan 

masyarakat adat melalui perda-perda bagi orang Asmat, Baduy atau Kanekes di Jawa, dan Suku 

Anak Dalam di Jambi. Kita suka dengan romantisme tapi kita juga perlu memperhatikan masalah 

yang riil. 

3. Di awal tahun 2000-an, kita melewati masa transformasi yang diawali dengan proses 

desentralisasi kekuasaan dan proses trial-and-error pun terjadi. Trial-and-error karena tidak ada 

negara yang memperkenalkan demokrasi dan desentralisasi dalam waktu sekaligus. Ini bukan hal 

yang mudah karena konstelasi politik kita kompleks, dan tingkat kematangan dan kecerdasan kita 

juga beragam. Pada akhirnya di tahun 2013, kita sampai pada suatu titik dimana kita terus 
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meningkatkan usaha mencari cara meningkatkan kualitas dari suatu sistem – suatu corrective 

mechanism. Putusan MK ini adalah bukti dari corrective mechanism yang berjalan, karena 

masyarakat adat sudah mendapatkan pengakuan yang efektif, sebagai aktor yang tidak 

terpisahkan dari bangunan bangsa. 

4. Dampak Putusan MK ini signifikan terutama dalam tata kelola hutan dan sumber daya alam yang 

berkelanjutan, baik dari segi kepastian hukum dan ketegasan terhadap hak dan kewajiban 

penguasa dan pengguna tanah. Kata penguasa di sini mungkin perlu dilunakkan. Namun langkah 

paling penting yang selanjutnya dibutuhkan adalah kedewasaan dari masing-masing pihak yang 

terkait. Kedewasaan dari zona kenikmatan bertahun-tahun ini dan barangkali sudah saatnya kita 

embark ke suatu hal yang berbeda dari masa lalu. Kedewasaan ini berarti membutuhkan suatu 

pemahaman bahwa dengan adanya suatu pengakuan terhadap suatu hak yang selama ini 

terlupakan, maka timbullah kewajiban dimana kita harus mengaturnya bersama-sama. 

Bapak dan Ibu yang saya hormati, 

5. Unit yang saya pimpin, UKP4, sangat paham dan sangat dekat dengan isu masyarakat adat. 

Kami paham ini tidak hanya masalah ideologis, sosiologis, namun juga harus kita letakkan dalam 

konteks pembangunan. Pembangunan bagi satu pihak bisa maksudnya bangun jalan tol, namun 

bagi lain pihak maksudnya adalah cara bagi suatu wilayah atau masyarakatnya meningkatkan 

derajatnya. 

6. Dua tahun yang lalu di Lombok kita membuat komitmen untuk mencari solusi bersama 

menghadapi tantangan kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia dengan pandangan 

bahwa ini merupakan langkah yang kritis untuk menerjemahkan komitmen Presiden tentang apa 

yang disebutkan “pro-poor, pro-growth, pro-jobs, dan pro-environment”. Saat itu saya juga 

menjabat sebagai Ketua Satgas REDD+, dan upaya ini sejalan dalam mencari equilibrium dari 

komitmen 7% pertumbuhan ekonomi dan 41% reduksi emisi. Memperbaiki tata kelola hutan dan 

pertanahan sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, karena terdapat sedikitnya 10 

juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang keberlangsungan hidupnya bergantung 

kepada hutan. Di Lombok adalah pertama kali kita menggunakan angka 33.000 desa yang 

dinyatakan secara formal oleh Menteri Kehutanan sebagai jumlah desa yang terdapat di dalam 

dan di sekitar kawasan hutan di Indonesia. Pengakuan masyarakat adat sejalan dengan 

implementasi REDD+ di Indonesia yang menggunakan prinsip “beyond carbon more than 

forests”, karena REDD+ bukan hanya tentang memelihara pohon saja, namun juga mengenai 

kesejahteraan masyarakat lokal di 33.000 desa tersebut, karena mereka ingin hutan tersebut 

tetap hadir, karena hutan tersebut penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Bapak dan Ibu sekalian, 
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7. Putusan MK ini harus ditangani secara hati-hati dan menyeluruh untuk dapat membantu 

mengurangi konflik sosial dan bukan menambahkan kerumitan atas penyelesaiannya. Jangan 

terjebak di romantisme, namun kita harus melihatnya atas nama pembangunan yang bersifat 

positif. Setidaknya ada tiga isu utama yang perlu mendapatkan langkah tindak lanjut dengan 

segera: definisi, batasan wilayah, dan mekanisme pelibatan masyarakat adat. 

8. Pertama, sangat penting bagi kita untuk menyepakati definisi mengenai masyarakat adat di 

Indonesia. Tiba-tiba bisa saja di tengah kota muncul masyarakat adat. Saya selalu bertanya 

apakah orang Banyumas bisa menjadi masyarakat adat? Dr. Kambuaya bisa mengaku sebagai 

tokoh masyarakat adat, tapi kalau Pak Arief mengaku sebagai masyarakat adat misalnya, 

mungkin orang-orang akan bertanya. Saya apresiasi AMAN karena telah mencoba 

mendefinisikan masyarakat adat dan mengusulkannya dalam peraturan. Pendefinisian ini juga 

akan membantu posisi Indonesia di dunia internasional terutama dalam menyikapi definisi 

“indigenous peoples”. Saya selalu menggunakan istilah masyarakat adat karena bagi saya 

“indigenous people” itu membawa definisi yang bermacam-macam. Dulu ada istilah pribumi. Kita 

semua ini pribumi, tapi ada juga masyarakat adat, ada juga masyarakat tradisional. Ini kekhasan 

yang tidak mudah untuk diformulasikan. 

9. Hal kedua yang juga penting adalah bagaimana kita menentukan mekanisme untuk penetapan 

wilayah masyarakat hukum adat. Kalau suku-suku seperti Baduy, sudah settle. Anak Dalam di 

Jambi, sudah settle. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih berpindah-pindah? Inisiatif One 

Map menjadi sangat penting dan terus kami dorong. AMAN dan Badan Informasi Geospatial 

(BIG) sudah bekerjasama dan telah memasukkan peta wilayah adat dalam website One Map, 

dan tidak hentinya saya mengajak agar semua pihak dapat membantu proses pengumpulan dan 

verifikasi wilayah adat ini secara terbuka. Terkait dengan pengukuhan hutan, sampai saat ini baru 

12 persen kawasan hutan yang telah dikukuhkan. Oleh sebab itu kita perlu dukung bersama 

implementasi Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga yang ditandatangani di 

Istana Negara bulan Maret lalu, dan pastikan bahwa agar wilayah masyarakat adat juga bisa 

termasuk di dalamnya. RUU Pertanahan juga harus segera diselesaikan. Bantuan teknologi juga 

sangat dibutuhkan, karena kita tidak punya waktu untuk menunggu 15 tahun lagi untuk 

memetakan wilayah adat, yang sudah sebanyak 7 juta hektar dipeatakan sebagaimana yang 

dialami oleh rekan-rekan AMAN selama ini. Kita perlu bantuan untuk menggunakan teknologi 

terbaru untuk pemetaan – GIS, Landsat, 3D mapping dan sebagainya – agar kita bisa melakukan 

upaya percepatan pemetaan tersebut. 

10. Selanjutnya poin yang ketiga adalah bagaimana kita mendesain mekanisme partisipasi 

masyarakat adat sedari awal karena ini akan mengurangi resiko timbulnya sengketa di kemudian 

hari. Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) sudah dimasukkan ke dalam Strategi 

Nasional REDD+, namun perlu dijabarkan lagi dalam konteks hukum Indonesia. Apakah dengan 

berbicara dengan Kepala Desa, Camat, atau Bupati maka consent tersebut telah diberikan? Di 
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sini saya tekankan bahwa peran pemerintah daerah sangatlah menentukan. Kemudian 

pemerintah harus membantu masyarakat adat untuk memahami prinsip-prinsip good governance 

– transparansi, partisipasi dan akuntabililtas – karena masyarakat adat sudah diakui sebagai 

pemegang hak atas hutan sehingga mereka juga harus ikut bertanggung jawab untuk mengelola 

sumber daya tersebut secara berkelanjutan.   

Bapak dan Ibu yang terhormat, 

11. Sekali lagi saya ingatkan bahwa perjuangan dan proses pendewasaan kita dalam bernegara 

belum selesai. Di sini kita ada Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan, dua pimpinan 

penting yang mengurusi hal yang berkaitan erat dengan masyarakat adat. Putusan MK Nomor 35 

telah membuka jalan, namun alasan mengapa kita berkumpul bersama dalam dua hari ini adalah 

untuk mencoba mencari solusi atas pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang timbul beserta 

mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai masyarakat hukum adat. Dan pada 

akhirnya, seluruh tindak lanjut dari putusan MK ini perlu diletakkan dalam suatu kerangka legal. 

12. Saya mengundang partisipasi aktif dan kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian, dan bahwa 

pekerjaan berat untuk menindaklanjuti Putusan MK ini akan menjadi ringan apabila kita lakukan 

dalam semangat kolaborasi dan berorientasi untuk memberikan hasil yang terbaik. Gunakan 

kesempatan ini untuk melihat beyond program-program pemerintah dan melangkah dalam 

konteks kemajuan penyikapan dan kelakuan bernegara.  

13. Terima kasih. 

 

 


