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• Tidak seperti riwayat telur dan ayam, keberadaan masyarakat dan negara bisa
dirunut sejak mula, yakni masyarakat hadir untuk membentuk negara. Dalam hal ini
negara adalah kesatuan administratif yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk
menyatukan masyarakat yang berada dalam wilayah yang berserak. Demikian
halnya jika kita menelisik masyarakat adat di dalam kawasan hutan.

• Interaksi masyarakat dengan hutan merupakan aktivitas yang jamak terjadi di
hampir seluruh kawasan hutan di seluruh Indonesia termasuk yang dilakukan oleh
Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berdiri diatas pilar-pilar kehidupan
berdasarkan nilai-nilai, pranata, dan kesejarahan keberadaan masyarakat dan
wilayah adatnya.

• Sudah tak terhitung banyaknya kisah atau cerita bagaimana MHA berinisiatif untuk
menjaga dan mempertahankan kawasan hutan disekitarnya sembari tetap mencari
penghidupan ekonomi terkait fitrahnya sebagai manusia yang memerlukan
keberlangsungan hidup dan kehidupan. Selama itulah areal hutan itu tetap terjaga
kelestariannya dan fungsinya baik bagi manusia dan ekosistemnya.

• Komitmen KLHK terhadap eksistensi MHA dalam bentuk penetapan hutan
adatnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Pengakuan dimaksud merupakan
representasi pengakuan negara kepada hak-hak tradisional masyarakat hukum
adat serta nilai-nilai asli dan jati diri asli bangsa Indonesia masyarakat hukum adat

MASYARAKAT HUKUM ADAT HUTAN 
ADAT DAN KOMITMEN KLHK



• Sampai dengan Mei 2020 -> 66 unit Hutan Adat
dengan luas keseluruhan ± 44.630 Hektar,
sehingga memberikan manfaat bagi 36.519 KK.

• Tahun 2020: menetapkan wilayah adat Menua
Iban Sungai Utik sebagai Hutan Adat seluas ±
9.480 ha, sekaligus tercatat sebagai hutan adat
yang terluas Indonesia.

CAPAIAN KINERJA 
PENETAPAN HUTAN ADAT 

TAHUN 2016-2020



NO PROVINSI LUAS 
(Ha)

JUMLAH 
SK (UNIT)

JUMLAH 
KK

1 BANTEN 3,509.00 5 7,021
2 JAMBI 7,802.00 27 10,309
3 JAWA BARAT 31.00 1 177
4 JAWA TENGAH 64.00 1 121

5 KALIMANTAN BARAT 14,105.50 10 4,241

6 KALIMANTAN TENGAH 102.00 1 455
7 KALIMANTAN TIMUR 48.85 1 181
8 RIAU 408.00 2 5,246
9 SULAWESI SELATAN 2,818.99 5 4,261
10 SULAWESI TENGAH 7,797.00 3 449
11 SUMATERA BARAT 6,942.00 5 1,154
12 SUMATERA SELATAN 380.00 2 578

TOTAL 44,008.34 63 34,193

DATA PENETAPAN HUTAN ADAT 



• Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat yang
hingga saat ini telah sampai pada Fase yang ke-3.

• Luasan areal yang tercakup dalam Peta indikatif Hutan Adat
inipun semakin bertambah, dari fase I seluas 472.981 Ha,
fase II seluas ± 578.419 Ha ha, hingga saat ini fase III seluas
± 950.129 Ha yang tersebar di 22 Provinsi, 48 Kabupaten.

• Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat
dimaksudkan untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang
telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat
dapat ditetapkan/dicantumkan hutan adat di masa yang
akan datang. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa
masih banyak usulan hutan adat yang belum dilengkapi
dengan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat
Hukum Adat.

Upaya Terobosan dalam 
Penetapan Hutan Adat



PENGAKUAN 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KEARIFAN 
LOKAL
Peraturan Menteri LHK Nomor
P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 

Tentang
Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
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KEARIFAN LOKAL :
Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat untuk antara lain 
melindungi dan mengelola lingkungan hidup 
secara lestari

PENGETAHUAN TRADISIONAL :
Pengetahuan, Inovasi dan Praktek-Praktek
Masyarakat Hukum Adat dan Lokal 
mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, 
sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan
berkelanjutan Keanekaragaman Hayati



1. 3000 Produk Herbal Jamu di Indonesiaà Saintifikasi Jamu
2. Zat Aktif Temu Lawak (Curcuma Xanthorrhiza) untuk Anti Lever, Anti 

Kanker Serta Jantung Dipatenkan Pihak Asing Di AS à 2 
Perusahaan Indonesia Menggunakannya Membayar Royaltyà
Harga Obat  1000 Kali Lipat dari Harga Bahan Mentah yang
Sebenarnya Sejak Lama Diproduksi Dalam Negeri.

3. Zat Aktif Sylimarin dalam Kunyit  (Curcuma Longa Linn) Dipatenkan 
Asing

4. Zat Aktif Kayu Manis (Cinnamon Burmanni) untuk Memacu Kembali 
Produksi Insulin didalam Pancreas dan Menjaga Gula Darah Pasien  
Diabetes Melitus dipatenkan Di AS Dengan Merek Dagang Cinulin

5. Produk Cat Fish (Ikan Lele) Tidak Boleh diekspor Ke AS karena
dipatenkan di Arkansas.

6. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum Wn Malaysia.

PENCURIAN SDG: Kearifan Lokal
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7. Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda 
di Australia

8. Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda di 
Australia

9. Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda di 
Australia à Ke 3 nya di Produksi Massal

10. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing à
Warga Jepang

11. Kursi Taman dengan Ornament Ukir Khas Jepara dari 
Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis

12. Produk Berbahan Rempah-Rempah dan Tanaman Obat 
Asli Indonesia oleh Shishedo Co. Ltd

13. Kopi Gayo dari Aceh oleh Perusahaan  Belanda (Holland
Coffee)à HC Mengancam Sadarsah (CV Arvis Sanada) 
untuk merubah Merek kopinya agar tidak menggunakan
Kata Gayo tetapi Mandailing (Arabica Sumatera Gayo)

14. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh Jepang
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LINGKUP KEARIFAN LOKAL

Pasal 4

Lingkup Kearifan Lokal paling
sedikit mencakup: 
a. pengetahuan tradisional di 

bidang Sumber Daya Genetik, 
air, tanah, dan energi; 

b. pengetahuan tradisional
termasuk namun tidak terbatas
pada mata pencaharian
berkelanjutan, kesehatan, dan 
lainnya, di bidang wilayah
Kearifan Lokal yang dijaga
kelestariannya; 

c. peralatan dan teknologi
tradisional di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber
daya alam;

d. ekspresi budaya tradisional, 
tradisi dan upacara tradisional
di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup
dan sumber daya alam
termasuk folklor terkait
Sumber Daya Genetik; 

e. pembelajaran tradisional di 
bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup
dan sumber daya alam; 
dan/atau

f. warisan budaya benda dan tak
benda.
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MATERI INVENTARISASI 
KEARIFAN LOKAL

Inventarisasi paling sedikit memuat data atau informasi mengenai: 
a. nama Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat Pengampu 

Kearifan Lokal; 
b. sejarah perkembangan masyarakat; 
c. adat-istiadat atau norma adat yang masih berlaku; 
d. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, serta sistem kekerabatan; 
e. protokol komunitas dan sistem pengambilan keputusan; 
f. pengetahuan tentang Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati; 
g. pengetahuan tentang tata ruang dan Wilayah Kearifan Lokal;
h. pengetahuan tentang tanah dan air;
i. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan

hidup dan sumber daya alam; 
j. teknologi dan peralatan tradisional pengelolaan lingkungan hidup dan

sumber daya alam; 
k. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam ; 
l. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik; dan/atau
m. pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi.

Pasal 13 Ayat (3)



KEARIFAN AMMATOA KAJANG
• SK.6742/MenLHK-PSKL/Kum.1/12/2016 tanggal 28 Desember

2016
• Desa Ammatoa Kajang berjarak sekitar 56 kilometer dari pusat

Kota Bulukumba dan 165 kilometer dari Makassar. Luasnya 313,99
hectare.

• Wilayah adat Ammatoa meliputi empat desa: Tana Toa, Pattiroang,
Bonto Aji, dan Malleleng.

• Salah satu ajaran utama masyarakat adat Ammatoa Kajang (sering
juga disebut masyarakat adat Kajang) adalah “Kamase-mase”,
hidup sederhana, jauh dari kerakusan terhadap benda duniawi dan
sikap mementingkan ketinggian batiniah, sebagai wujud ketaatan
kepada “Passang”, ajaran sekaligus hukum bagi masyarakat adat
Kajang.

• Passang Ri Kajang memuat empat larangan yang berhubungan
dengan pengelolaan hutan: dilarang menebang kayu (tabbana
kayu), dilarang meretas rotan (tatta uhe), terlarang mengambil
sarang lebah (tunu bani), dan terlarang mengambil ikan dan udang
(rao doang).



• Dengan kearifan lokal seperti itu, hutan Kajang lestari hingga kini.
Menebang kayu hanya diizinkan untuk mendirikan rumah. Itu pun
terlarang menyeretnya ketika akan diolah. Masyarakat Kajang akan
menebang secara hati-hati memakai kapak, lalu merebahkannya pelan-
pelan dan menggotongnya ke luar kampung untuk dipotong dan
dibelah

• Bagi yang melanggar larangan adat, sanksi berat menunggu. Sanksi
terbagi dalam tiga derajat: berat, sedang, dan ringan. Sanksi berat
berupa denda 12 real (sekitar Rp 12 juta) plus kain kafan 12 meter.
Uang denda itu akan dibagi rata kepada para saksi yang melihat
pelanggaran tersebut. Sanksi sedang berupa denda Rp 8 juta dan
sanksi ringan Rp 4-6 juta. Bagaimana jika pelanggar tidak mengaku?
Ada mekanisme adat untuk membuktikan pelanggaran itu. Bagi mereka
yang tidak mengaku dan tidak ada saksi cukup berupa sumpah
pocong, 2 x 7 turunan tidak selamat. Bagi mereka yang tak mengaku
tapi ada saksi pelanggaran, ketua adat akan membakar linggis.
Tertuduh harus memegang linggis panas itu. Mereka yang tak bersalah
akan selamat tanpa tangan melepuh. Untuk pelaku pelanggaran yang
lari, ketua adat akan membakar dupa yang asapnya akan mencari
pelaku tersebut.

Lanjutan..



ADAT AMATOA KAJANG



Perempuan adat Kajang umumnya menekuni
pekerjaan menenun dan menanam pohon yang 
daunnya digunakan sebagai zat pewarna benang. 
Benang umumnya diperoleh dari hasil pemintalan
kapas. Setelah kapas dipintal menjadi benang, 
mereka menenunnya menjadi kain, yang selanjutnya
menjadi sarung, pengikat kepala atau destar, baju 
tradisional, dan celana. Selain itu, perempuan
mengasuh anak, mengambil kayu bakar, dan 
mengambil air.

PERAN PEREMPUAN ADAT KAJANG



Terima Kasih


