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A. Latarbelakang 
Dalam Project Operational Manual (POM) FIP II, Masyarakat Adat didefinisikan sebagai  kelompok-kelompok 
sosial di wilayah Penerima Bantuan yang memiliki identitas sosial dan budaya yang khas dan rentan, dan pada 
tingkatan yang bervariasi mempunyai karakteristik berikut ini,:  
(a) mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok adat istiadat yang khas dan mendapat pengakuan identitas 

tersebut oleh kelompok lain;  
(b) memiliki ikatan bersama dengan habitat yang khas secara geografis atau tanah leluhur di wilayah Proyek dan 

dengan sumber daya alam yang ada di habitat atau tanah leluhur tersebut (wilayah yang bersangkutan);  
(c) memiliki lembaga adat, budaya, ekonomi, sosial atau politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang 

dominan; dan  
(d) memiliki bahasa adat, seringkali berbeda dari bahasa resmi nasional atau daerah. 
 
Dalam konteks historis dan sosial politik yang ada di Indonesia, khususnya di sektor kehutanan, Masyarakat Adat 
dianggap sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dan dukungan yang berbeda agar bisa 
berpartisipasi dalam proyek dan menerima manfaat yang adil secara berkelanjutan; dan intervensi proyek harus 
responsif terhadap kepentingan, kapasitas dan prioritas mereka. Untuk itu, Masyarakat Adat menjadi salah satu 
tipe pihak yang penting dalam pelaksanaan FIP II, karena selain berkaitan dengan OP 4.10 Bank Dunia tentang 
Masyarakat Adat juga sejalan dengan tujuan nasional untuk memberdayakan masyarakat adat dengan 
mempercayakan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui 
berbagai program pembangunan yang ada seperti program perlindungan, penguatan, pembangunan, konsultasi 
dan advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga mengidentifikasi keberadaannya dan 
memahaminya menjadi penting untuk dilakukan. Berdasarkan identifikasi dan screening awal yang telah 
dilakukan, masyarakat adat terdapat di 6 KPH terpilih, yaitu: 

NO. KPH Nama Masyarakat Adat 

1. Rinjani Barat Sasak 

2. Batulanteh Sasak, Sumbawa 

3. Limau Anak dalam (kubu) 

4. Dampelas Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan, 
Banggai, Balantak, Buol dan Toli-toli 

5. Dolago Lauje dan kaili Daa merupakan Kelompok Adat Terpencil 
yang berada di wilayah KPHP 

6. Lakitan BC Bulian 

 
B. Tujuan  

Tujuan identifikasi ini adalah untuk: 

 Mengetahui keberadaan, sebaran dan tempat tinggal Masyarakat Adat di KPH 

 Mengetahui kondisi sosial, ekonomi, budaya, kependudukan, pengakuan/legalitas dan pola  hidup 
masyarakat adat yang tinggal  di dalam areal KPH, termasuk yang tinggal disekitar KPH yang kawasan 
kelolanya overlap dengan areal KPH. 

 Mengetahui lembaga dan kelembagaan adat yang ada 

 Mengetahui tingkat ketergantungan terhadap SDA, konflik dan potensi konflik yang dihadapi. 

 Memberikan rekomendasi yang sesuai untuk pelaksanaan FIP II dan pengelolaan KPH bersangkutan 
 
C. Hasil 

 Hasil yang diharapkan adalah tersediannya data dan informasi yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat 
adat di dalam dan sekitar KPH yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dan 
menyusun strategi pelibatan masyarakat adat (community engagement strategy) adat dalam pelaksanaan FIP 
II. 
 
 

D. Kelompok pertanyaan: 
Pertanyaan-pertanyaan dalam identifikasi ini dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu: 
A. Administrasi kependudukan dan legalitas 
B. Sosial, ekonomi dan budaya 



C. Lembaga adat 
D. Peraturan adat dan sanksi/hukuman 
E. Konflik dan potensi konflik 

 
E. Cara pengisian 

 Pengisian lembar pertanyaan dilakukan oleh pimpinan/staf dari KPH dan Supporting Unit di KPH tersebut 

 Tulis nama dan jabatan (bisa lebih dari 1 orang) 

 Mohon menggunakan file ini sebagai lembar jawaban 

 Pengisian daftar pertanyaan dapat dilakukan berdasarkan data sekunder yang dimiliki oleh masing-masing 
KPH ataupun sumber data lain yang sesuai, dan data primer yang didapat melalui diskusi dengan pihak-pihak 
terkait. 

 Isi pertanyaan yang mudah terlebih dahulu 

 Kosongkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada 

 Silahkan melampirkan data/informasi yang sesuai 

 Silahkan memberikan masukan dan saran pada bagian akhir dari daftar pertanyaan ini 
 
 
F. Lembar Pertanyaan 
  

Nama : 

 
Jabatan : 
 
KPH : 
 
Provinsi : 
 

 
PERTANYAAN 
 
A. ADMINISTRASI, KEPENDUDUKAN DAN LEGALITAS 
1. Apakah di wilayah KPH ini terdapat komunitas dan/atau pemukiman masyarakat adat? 
2. Jika ada, apa nama Suku/Kesatuan Adat tersebut? 
3. Apa dasar pengakuan sebagai masyarakat adat? 
4. Termasuk wilayah administrasi Dusun, Desa, Kecamatan serta Kabupaten mana? (cantumkan titik 

koordinatnya jika ada) 
5. Berapa luas wilayah yang diakui sebagai wilayah adat?  
6. Apa dasar pengakuan wilayah adat tersebut? 
7. Berapa total penduduk yang ada? Dan berapa jumlah total dan/atau persentase jumlah masyarakat adat 

tersebut? (jika memungkinkan, mohon deskripsikan jumlah orang dewasa, remaja dan anak-anak serta 
perbandingan jumlah kelamin antara laki-laki dan perempuan) 

8. Berapa jumlah dan persentase rumah tangga masyarakat adat tersebut? 
9. Sudah berapa lama dan/atau generasi mereka tinggal di tempat tersebut? 
10. Apakah ada sejarah asal-usul dan perpindahan? Jika ada, uraikan. 
11. Apakah pengakuan keberadaannya ditetapkan berdasarkan legal formal atau informal? Jika legal formal, 

sebutkan peraturan/ketentuan yang menaunginya. 
12. Apakah (kelompok) masyarakat adat ini termasuk di dalam desa-desa terpilih untuk mengikuti kegiatan sub 

komponen 3.2 FIP II? 
 
 

B. SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA 
13. Bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat non adat lainnya? 
14. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dikembangkan? 



15. Jenis tanaman apa yang diusahakan? 
16. Apa alat produksi yang digunakan? 
17. Apakah masyarakat masih menerapkan sistem pertanian berladang berpindah? Tata nilai dan norma adat apa 

saja yang diperhatikan dalam sistem berladang berpindah tersebut, khususnya dalam penentuan dan 
pengelolaan lahan?Berapa rata-rata luas lahan garapan? 

18. Apakah masyarakat melakukan perluasan areal untuk perkebunan/perladangan di areal kawasan lain selain 
kawasan yang diakui sebagai hutan/wilayah adat? 

19. Bagaimana bentuk rumah mereka dan terbuat dari apa? 
20. Bagaimana akses jalan menuju dusun/desa tersebut dan apa bentuknya? 
21. Berapa jarak dari pemukiman menuju sawah/lading dan wilayah berhutan? apa bentuknya? 
22. Apakah mereka juga mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Hasil Hutan Kayu (HHK) dari hutan? 
23. Apa jenis HHBK dan HHK yang diambil? Untuk kebutuhan hidup atau dijual? Jika dijual, kemana dan dimana? 
24. Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah hasil ladang/sawah dan hasil hutan tersebut sudah mampu 

memenuhi kebutuhan makan masyarakat? 
25. Bagaimana Kondisi Hutan disekitar tempat tinggal? Jika baik, kenapa? Jika rusak, kenapa? 
26. Bagaimana Kecendrungan Hasil Hutan yang di dapat dalam 1 tahun -3 tahun terakhir (Menurun/ Setabil/ 

Meningkat) 
27. Dimana fasilitas pendidikan dan kesehatan mereka peroleh? 
28. Bagaimana tingkat pendidikan dan kesehatan? 
29. Apakah mereka juga memeluk agama yang diakui? Jika iya, sebutkan dan berapa persentasenya.. 

 
C. LEMBAGA ADAT 
30. Apakah ada organisasi/lembaga adat yang menaungi?  
31. Jika ada, apa namanya? 
32. Apa nama gelar/sebutan ketua adat? 
33. Apa fungsi pokok lembaga adat tersebut? 
34. Bagaimana struktur kelembagaannya? 
35. Bagaimana bentuk dan tata cara pemilihannya? 
36. Sejauh mana efektifitas lembaga adat dalam mengatur dan mengatasi persoalan sosial di masyarakatnya? 
 
 
D. PERATURAN ADAT DAN SANKSI/HUKUMAN 
37. Apakah terdapat ketentuan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam? Sebutkan. 
38. Adakah upacara/ritual tertentu yang harus dilalui dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial ataupun 

dalam pengelolaan SDA? 
39. Adakah kegiatan yang harus mendapatkan Ijin adat untuk melaksanakannya? 
40. Apakah ada penerapan hukuman/sanksi sosial dan/atau denda? 
41. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang hutan dan Kawasan Hutan? 
42. Apakah ada aturan untuk anggota masyarakat dan/atau pendatang dalam memanfaatkan hasil hutan tersebut? 
43. Norma adat apa yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan status kepemilikan lahan? Berapa rata-

rata luas kepemilikan lahan dari masing-masing kepala keluarga?  
44. Apa saja yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tanda batas dari kepemilikan lahan? Sebutkan 
45. Apakah lahan adat masyarakat ada yang masuk di areal hutan tersebut? Berapa luas dan dimanfaatkan untuk 

apa? 
46. Apakah ada situs-situs sosial dan budaya (makam, tempat keramat, dsb)? Apa bentuknya? Bagaimana 

pengelolaannya? Apakah berada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan? 
 
 
E. KONFLIK DAN POTENSI KONFLIK 

47. Apakah wilayah  adat tumpang tindih dengan wilayah KPH? Berapa luas? 
48. Jika terjadi tumpang tindih apa kesepakatan atau solusi yang telah dilakukan/dicapai? 
49. Bagaimana penerapannya? 
50. Jenis konflik lainnya yang (pernah) terjadi antara masyarakat dengan pihak lain yang pernah beroperasi di 

wilayah tersebut? 



51. Siapa saja yang terlibat dalam konflik di areal kawasan hutan tersebut? Dan apa peran mereka masing-
masing? 

52. Mekanisme apa yang dilakukan oleh pihak lain dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut?  
53. Kesepakatan apa saja yang (pernah) diterbitkan oleh masyarakat dan pihak lain dalam rangka mencegah 

timbulnya konflik pemanfaatan kawasan hutan?  
54. Potensi konflik apa yang mungkin muncul? 
55. Menurut anda, upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak lain dalam rangka mencegah terjadinya konflik dan 

mengatasi potensi konflik yang muncul di wilayah tersebut? 
 


