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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya
jualah Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper “Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum
Nasional” berhasil disusun dan diselesaikan.
Adapun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi
keberadaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung,
mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi
kebijakan pemerintah, mengetahui singkronisasi peratutan perundang-undangan dalam
pengelolaan sumber daya alam dengan keraifan lokal masyarakat adat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan merumuskan Policy Brief vagi pemerintah dalam
pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal
masyarakat adat.
Acara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada
tanggal 29-30 Oktober 2019 dan terlaksana berkat dukungan serta kerjasama yang
sangat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dan Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan segenap instansi terkait lainnya
serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.
Akhir kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper
“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan
Eksistensinya Dalam Hukum Nasional” dapat bermanfaat bagi Kita Semua terkhusus
Masyarakat Indonesia.

Palembang, 25 September 2019
Ketua Panitia,

Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

iv

DAFTAR ISI
Steering Commitee (SC) dan Organizing Commitee (OC) .........................................

ii

Kata Pengantar ...............................................................................................................................

iii

Daftar Isi ............................................................................................................................................

iv

IMPLEMENTASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Oleh : Junaidi & M. Martindo Merta ...........................................................................................

1

PEMBANGUNAN HUKUM AGRIBISNIS DI ATAS HAK ULAYAT DALAM
PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL
Oleh : Dr. Darwin Ginting, SH., MH. ............................................................................................

23

PERAN PEMERINTAH
DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PENANAMAN MODAL
Oleh : Husnaini, SE., SH., MH. & Andi Candra, SH., MH........................................................

67

KOSMOLOGI TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Oleh : Dominikus Rato ....................................................................................................................

87

PENGELOLAAN TAMBANG UNTUK RAKYAT DARI PERSPEKTIF KEARIFAN
LOKAL
Oleh : Abrar Saleng ...........................................................................................................................

105

PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK DI KALIMANTAN UTARA
Oleh : Marthin .....................................................................................................................................

118

MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKEADILAN
Oleh : Marthen B. Salinding ...........................................................................................................

132

EXISTENSI TANAH HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
Oleh : Rusmini, SH., MH & Kinaria Afriani, SH., MH. ............................................................

148

PENDAFTARAN
TANAH
KOMUNAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT
TENGGER DESA NGADAS KABUPATEN PROBOLINGGO
Oleh : IGA Gangga Santi Dewi .......................................................................................................

168

v

HAK PEREMPUAN ATAS TANAH ULAYAT YANG BERALIH GUNA
FUNGSI DALAM PERSPEKTIF JENDER
Oleh : Wahyuni Retnowulandari .................................................................................................

186

HAK KONSTITUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
Oleh : Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H. ..................................................................................

206

PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT UNTUK
LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KONFLIK MASYARAKAT ADAT
NYADOM DENGAN PT. CITRA MAHKOTA (CM) DI KABUPATEN MELAWI
KALIMANTAN BARAT)
Oleh : Lita Tyesta ALW & Wenny Ridiyan ...............................................................................

217

PERAN SUKU TUGUTIL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
(SDA)YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL WILAYAH HALMAHERA PROVINSI
MALUKU UTARA
Oleh : Husen Alting & Nam Rumkel ...........................................................................................

229

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (TINJAUAN HISTORIS YURIDIS
KARHUTLA 2019)
Oleh : Sryani Br. Ginting & Ricky Banke ...................................................................................

244

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA
Oleh : Evi Oktarina, Zakaria Abbas & Liza Deshaini ...........................................................

263

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN (KARHUTLA) DALAM MEMANFAATKAN TANAH UNTUK
PERKEBUNAN
Oleh : Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo ...................................................................

279

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
TANAH DI MASYARAKAT DI ERA ROVOLUSI INDUSTRI 4.0
Oleh : Sri Warjiyati ..........................................................................................................................

299

KEARIFAN LOKAL “BEKARANG IWAK” DALAM PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM
Oleh : Marsudi Utoyo & Tobi Haryadi .......................................................................................

305

IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL “SASI” HUBUNGAN ANTARA MANUSIA
DAN ALAM
Oleh : Abdul Aziz, Laspri Antoni & Gordon Butar-Butar ...................................................

321

BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS
KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT
Oleh : Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H & Maligi Tanjung ................................................................

336

vi

KEARIFAN
LOKAL
MASYARAKAT
ADAT
BADUY
DALAM
MEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT LELUHUR PADA ERA GLOBALISAS
Oleh : Ummu Salamah .....................................................................................................................

345

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MEMBUTUHKAN PERAN PEREMPUAN
Oleh : Dr. Siti Muflichah, SH., MH. ...............................................................................................

366

HARMONISASI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN HUKUM
Oleh : Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide SH., MH.............................................................

384

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
Oleh : Nur Aida SH, MH, M.Si.........................................................................................................

403

RELASI SISTEM FORMAL DAN INFORMAL DALAM PENGELOLAN SUMBER
DAYA LAUT DAN PESISIR OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT
Oleh : Rina Yulianti ...........................................................................................................................

419

KEARIFAN LOKAL HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN ADAT
Oleh : Rosnidar Sembiring.............................................................................................................

440

PENGEMBANGAN MODEL HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN (TJSL) TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PENAMBANGAN
BATU BARA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN
Oleh : Luil Maknun, Serlika Aprita, Febrina Hertika Rani, Syahriati Fakhriah &
Dea Justicia Ardha.............................................................................................................................

461

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGRAJIN TENUN
ADAT TANJUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
Oleh : Juniar Hartikasari, S.Pd, SH, MH. & Hj. Yunani, SH., MH. ......................................

478

PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH ATAS LINGKUNGAN
HIDUP YANG BEBAS ASAP DAN PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
OGAN KOMERING ILIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Oleh : Evi Purnama Wati ................................................................................................................

496

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU
Oleh : Hj. Nursimah, SE. SH. MH. & Dra. Hj. Lilies Anisah, SH. MH. ................................

510

PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PERSFEKTIF KEARIFAN LOKAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
Oleh : Hj. Dodoy Suharyati, Warmiyana & Rusniati ............................................................

529

vii

EKSISTENSI HUKUM POSITIP INDONESIA YANG TERKAIT DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN (KARHUTLA)
Oleh : Hj. Eveline Fifiana & Saudin .............................................................................................

550

ANALISA HUKUM PENGALIHAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT
MELAYU DI KABUPATEN DHARMASRAYA SUMATERA BARAT
Oleh : Lita Tyesta ALW & Febri Andiki .....................................................................................

563

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA PERTAMBANGAN
Oleh : Atika Ismail & Eni Suarti ..................................................................................................

572

ACCESS BENEFIT SHARING
DALAM PATEN UNTUK MENGHINDARI
BIOPIRACY
Oleh : Derry Angling Kesuma, Darmadi Djufri & Putrisari Nilamcayo .........................

590

PERLINDUNGAN
HUKUM
PENGELOLAAN HUTAN
ADAT OLEH
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Oleh : Enni Merita & Hj. Erleni ....................................................................................................

607

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG
MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT (Studi
Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)
Oleh : Mira Novana Ardani ............................................................................................................

627

MEMAHAMI
KEARIFAN
MASYARAKAT
HUKUM
ADAT
DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
Oleh : I Nyoman Nurjaya ................................................................................................................

649

URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
INDONESIA URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM
ADAT DI INDONESIA
Oleh : Rianda Dirkareshza & Aji Lukman Ibrahim ...............................................................

662

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA
TANJUNG ARO KECAMATAN PAGARALAM UTARA
Oleh : Windi Arista & Rohman Hasyim.....................................................................................

677

KONVERSI HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT SEBAGAI
UPAYA MENJAMIN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN
Oleh : H. Bambang Sugianto & Hj. Siti Sahara ........................................................................

690

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL
Oleh : Iwan Riadi, M. Mandala Putra & Arie Sepriansyah..................................................

706

viii

PENERAPAN TEORI STREET LEVEL BUREAUCRACY DALAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN PANGAN (STUDI TEORI ANTROPOLOGI HUKUM)
Emy Handayani..................................................................................................................................

717

PENGARUH LINGKUNGAN ADAT TERHADAP
RAMPANAN KAPA’
PERKAWINAN ADAT SUKU TORAJA
Nur Hidayah & Asmah Abbas .......................................................................................................

731

ix

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

IMPLEMENTASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI
UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Oleh :
Junaidi & M. Martindo Merta
Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Palembang
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir
E-mail : junaidievy@yahoo.com & m3r7a_mail@yahoo.co.id

Abstrak
Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya air diwujudkan sebagai
hak ulayat. Objek hak ulayat tidak hanya tanah, namun meliputi juga air, tumbuhan-tumbuhan
dan binatang liar. Hak ulayat secara eksplisit telah diakui keberadaannya dalam Pasal 18B
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 4
huruf j Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus
dilaksanakan sesuai dengan tetap mengakui, mengormati dan melindungi hak masyarakat
hukum adat dan keragaman budaya bangsa.
Pelestarian lingkungan, khususnya pelestarian sumber daya air pada dasarnya bertujuan
mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang terkait sumber air serta
peningkatan daya dukung lingkungan terhadap kesediaan air terus berlanjut. Hakikat dari
pengelolaan sebuah kawasan lingkungan hidup mengimplementasikan adanya partisipasi dan
pelibatan aktif dari masyarakat sekitar sehingga mampu tercapainya tujuan yang utama
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melestarikan sumber daya air, pada prinsipnya
penegakan hukum perlu memberikan kepastian hukum perlindungan dan pengurusan
lingkungan beserta segala sumber alam yang terdapat di dalamnya. Sumber daya air diurus
berasaskan asas keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,
kemandirian serta terbuka dan akuntabilitas. Warga masyarakat ikut melindungi dan
melestarikan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, di
wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak menikmati hasil secara nyata.
Kata Kunci : Hak Ulayat, Masyarakat Adat dan Pelestarian Sumber Daya Air

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan seluruh makhluk
hidup. Hampir seluruh kebutuhan makhluk hidup tidak terlepas dari air, khususnya
manusia. Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam
yang sangat langka, sekitar 97,2% dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang
tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15% merupakan air yang membeku. Dengan
demikian jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dari 1% dari
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jumlah air yang ada di bumi (Supriadi, 2006 : 2). Ketersediaan air tawar semakin menipis
akibat dari kerusakan lingkungan seperti penebangan liar yang mengakibatkan daerah
resapan air berkurang dan abrasi pantai menyebabkan rembesan air laut ke daratan
sehingga terkontaminasinya air bawah tanah. Masalah lingkungan hidup dapat
menimbulkan dampat negatif berupa ancaman terhadap kesehatan manusia, kerugian
ekologis dan kerugian ekonomi (Takdir Rahmadi, 2012 : 208).
Setiap manusia sedikitnya membutuhkan 50 liter air bersih perhari untuk keperluan
minum, mandi, memasak, mencuci dan irigasi. Dengan bertambahnya jumlah populasi
manusia maka penggunaan air bersih semakin meningkat. Banyak ahli yang mengatakan
bahwa akan terjadi kelangkaan air dalam kurun waktu beberapa dekade mendatang itu
disebabkan adanya pertambahan jumlah populasi, polusi dan perubahan cuaca. Krisis
sosial maupun alam yang akan dialami, krisis air dianggap paling mengkhawatirkan bagi
kelangsungan hidup kita dan planet bumi ini. Karena jika hal tersebut benar-benar terjadi
dampaknya akan menyentuh semua kehidupan mulai dari ketersediaan pangan, kesehatan,
perekonomian bahkan menyangkut permasalahan keimanan (I Wayan Sudira, 2004 : 7).
Pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum harus didasarkan pada
rencana penyediaan air dan zona pemanfaatan ruang pada sumber air, dimana zona
pemanfaatan ruang pada sumber air harus mengutamakan kepentingan sosial budaya dan
hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak masyarakat hukum adat tetap diakui
sepanjang masih ada dan dikukuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum harus tetap
memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, baik pemanfaatan terhadap sumber
daya air ataupun tanah sebagai objek hak ulayat masyarakat hukum adat yang
dipergunakan.
Penyediaan air minum itu, berada di atas tanah ulayat dan melekat hak ulayat
masyarakat hukum adat. Artinya, tanah dan sumber daya air tersebut merupakan objek
dari dari hak ulayat. Dimana terdapat hubungan konkret antara masyarakat hukum adat
dengan objek hak ulayat (Budi Harsono, 2002 : 54). Bagi masyarakat hukum adat,
penguasaan sumber daya air diyakini telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat jauh
sebelum organisasi bangsa yang disebut negara terbentuk (Sunaryono, et.al, 2005 : 2).
Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya air diwujudkan sebagai hak
ulayat.
Bushar Muhammad dalam bukunya pokok-pokok hukum adat menyatakan bahwa
objek hak ulayat tidak hanya tanah, namun meliputi juga air, tumbuh-tumbuhan dan
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

2

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

binatang liar (Bushar Muhammad, 2006 : 109). Demikian halnya dengan Djaren Saragih,
objek dari hak ulayat meliputi tanah, air, tanaman-tanaman yang tumbuh, serta binatang
yang hidup di atas lingkungan ulayat (Djaren Saragih, 1982 : 88). Soeroyo Wignjodipuro
menyatakan objek hak ulayat itu mencakup : tanah (daratan), air (perairan seperti
misalnya: kali, danau, pantai beserta perairannya, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara
liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain
sebagainya), dan binatang yang hidup liar (Soeroyo Wignjodipuro, 1983 : 199).
Hak ulayat, secara eksplisit telah diakui keberadaannya dalam Pasal 18 B ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan :
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 28 I ayat (3) menyatakan :
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
Hal ini secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 4 huruf j Ketetapan MPR No.
IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwa
pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai
dengan tetap mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan
keragaman budaya bangsa.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria menyatakan bahwa :
Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan
persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Bahkan terkait sumber daya air sendiri sebagai objek hak ulayat, Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menyatakan bahwa :
Pelaksanaan dalam ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional.
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Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur
bahwa air adalah milik masyarakat adat melalui desa adat. Terlihat jelas, bahwa air tidak
hanya merupakan objek dari hak menguasai negara, namun juga objek dari hak ulayat, dan
dalam menjalankan hak menguasai negara yang bersifat publik tersebut, negara tetap
memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum
adat. Sebagai tindak lanjut terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, dalam
Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur bahwa pengakuan hak
ulayat masyarakat hukum adat dibuat dalam bentuk keputusan kepala daerah. Namun
berbeda dengan Undang-undang Kehutanan yang mensyaratkan masyarakat hukum adat
harus diakui dalam bentuk peraturan daerah.
Tanah sebagai bagian dari hak ulayat, maka sasaran utama pemanfaatan sumber
daya air sebagai bagaian dari hak ulayat masyarakat hukum adat adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat hukum adat, dan pemanfaatan
oleh pihak lain yang bukan masyarakat hukum adat dilakukan dengan prinsip saling
menguntungkan.
Ketentuan dalam peraturan daerah merupakan wujud dari prinsip daya berlaku dari
hak ulayat, dimana daya berlaku hak ulayat ada yang berlaku ke dalam dan ada yang
berlaku keluar (Budi Harsono, 2005 : 190). Hak ulayat berlaku ke dalam berarti hak ulayat
tersebut berlaku terhadap sesama anggota masyarakat hukum adat dan dimanfaatkan oleh
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Berlaku keluar prinsipnya adalah, orang dari
luar persekutuan hukum tidak diperbolehkan menggarap atau memanfaatkan objek hak
ulayat dari masyarakat hukum adat tanpa adanya izin dari masyarakat hukum adat
tersebut. Tujuan dari daya berlaku ini tidak lain untuk menjamin pengakuan dan
perlindungan hak pemanfaatan masyarakat hukum adat atas objek hak ulayatnya, dan
untuk melindungi keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan sumber daya
alamnya.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis member
batasan terhadap rumusan masalah, sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air bagi
masyarakat hukum adat?
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2. Bagaimanakah implementasi hak ulayat masyarakat hukum adat yang dibutuhkan
dalam pemanfaatan sumber daya air untuk kesejahteraan?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai adalah :
1) Untuk mengetahui proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air
bagi masyarakat hukum adat;
2) Untuk mengetahui implementasi hak ulayat masyarakat hukum adat yang
dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk kesejahteraan.
b. Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Teoritis
a) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya dalam bidang
hukum agrarian itu sendiri maupun sumber daya air khususnya;
b) Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan
hukum khususnya mengenai sumber daya air dan hak masyarakat hukum
adat.
2) Kegunaan Praktis, dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum agraria
untuk setiap kebijakan hukum agraria mampu menyentuh rasa keadilan
masyarakat khususnya masyarakat hukum adat.

4. Metode Penelitian
Dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya
metode penelitian yang jelas dan sistematis, ada beberapa tahap yang perlu ditentukan
sebagai berikut :
a. Pendekatan Masalah
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 1998 : 63). Dimana dalam
penelitian ini sumber daya air sebagai objek dan subjek adalah masyarakat hukum
adat, pemerintah dan investor atau swasta. Metode penelitian penulis gunakan untuk
membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris
dengan pendekatan kasus. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian
hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat
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dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang
kemudian menggunakan pendekatan penelitian jenis pendekatan kualitatif (Lexy J.
Moloeng, 2006 : 26).
b. Sumber Data Penelitian
Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Sesuai dengan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang penulis gunakan
adalah :
a) Bahan Hukum Primer, adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pokok
pembahasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer
yang menjadi rujukan penulis antara lain :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) TAP MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria;
4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat;
8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu.
b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau
keterangan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan Undang-Undang,
artikel-artikel hukum, makalah-makalah hukum, literature hasil penelitian yang
telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, situs internet, dan lain sebagainya.
c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soejono Soekanto & Sri Mamudji,

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

6

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

2003 : 14). Dimana bahan hukum tersier ini berupa kamus-kamus atau literatureliteratir yang ada (Soejono Soekanto, 1986 : 52).

c. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh
dari hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan cara menguraikan, membahas, menafsirkan temuantemuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam
bentuk narasi

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai
peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan peraturan perundangundangan lainnya. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut
masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat
merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup pada
suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki
kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan
kedalam), dan memilik tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan (Taqwaddin,
2010:36).
Pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat
yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan
mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat,
dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat
sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota
itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh
itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya
(Husen Alting, 2010 : 36).
Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat
yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang
mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup
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berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Rikardo Simarmata,
2006 : 23).
Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat
itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis.
Persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang
anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam
kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat
pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang
bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para
anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara
tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (Hilman Hadikusuma,
2003 : 108-109).
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
menyatakan bahwa :
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam Undang-undang.
Satjipto Rahardjo mengungkakan empat klausula yuridis yang menjadi kriteria
eksistensi masyarakat hukum adat tersebut adalah (Hendra Nurtjahjo & Fokky Fuad,
2010: 97)
a) “Sepanjang masih hidup”
Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam,
dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatanpartisipatif).
b) “Sesuai dengan perkembangan masyarakat”
Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan (imposing) kepentingan raksasa atas
nama “perkembangan masyarakat”. Tidak memberi peluang untuk membiarkan
dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.
c) “Sesuai dengan prinsip NKRI”
Kelemahan paradigma ini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua antitas
yang berbeda dan berhadap-hadapan.
d) “Diatur dalam undang-undang”
Indonesia adalah Negara berdasar hukum, apabila dalam Negara yang demikian itu
segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan
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dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa
cakap untuk itu telah gagal (bila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).
2. Hak Ulayat
Pengertian mengenai hak ulayat yang diberikan oleh pakar hukum, diantaranya :
G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA
Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak
tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk
menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang
dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat
persekutuan

hukum

tersebut

mempunyai

hak

untuk

menguasai

tanah,

yang

pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang
bersangkutan) (G. Kertasapoetra, et.al, 1985 : 88).
Menurut Budi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan
kewajiban suatu lingkungan masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, dan merupakan pendukung utama
penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Budi
Harsono, 2002 : 186).
Pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebelumnya
diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasal 6
ayat (3) undang-undang ini tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas
sumber daya air dengan persyaratan sepanjang masih ada, dimana penguasaan Negara atas
sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah,
dan dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Namun Undang-undang ini telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui PMK No. 85/PUU-XI/2013, dan salah satu
amar putusan Makamah adalah berlaku kembalinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1974 Tentang Pengairan. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang
Pengairan juga mengatur hak masyarakat hukum adat atas sumber daya air dengan
rumusan “pelaksanaan dalam ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang
dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional”.
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3. Sumber Daya Air
Sumber Daya Air dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun
2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, air adalah semua air yang terdapat pada, di
atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat. Sumber air
adalah tempat atau wadah alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di
bawah permukaan tanah. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau
pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan
penghidupan manusia serta lingkungannya. Sedangkan air minum dalam Pasal 1 angka 7
Peraturan Pemerintah tersebut adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu air minum dan dapat
langsung diminum.
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air diatur prinsip-prinsip pengusahaan sumber daya air, diantaranya;
a. Tidak mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat atas air;
b. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;
c. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
d. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
e. Pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah kepada
usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e dipenuhi dan masih terdapat
ketersediaan air.
Pengusahaan sumber daya air didasarkan pada rencana penyediaan air dan zona
pemanfaatan ruang pada sumber air, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan pemerintah
tersebut diatur bahwa zona pemanfaatan ruang pemanfaatan sumber daya air harus
mengutamakan kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat masyarakat hukum adat.
Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air diatur hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber
daya air tetap diakui sepanjang masih ada dan telah dikukuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Tanah Ulayat
Tanah ulayat merupakan objek dari hak ulayat. Menurut Harsono sebagimana yang
dikutip oleh Ida Nurlinda mengatakan bahwa secara yuridis hak ulayat menunjukkan

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

10

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah beserta wilayah
dimana tanah itu terletak, sebagai objek hak (Boerma Boerhan, 1972 : 125).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pemanfaatan Sumber Daya Air dalam Penyediaan Air bagi Masyarakat
Hukum Adat
Dari aspek ekonomi, sumber daya air merupakan modal bagi umat manusia yang
disediakan oleh alam. Sedangkan hasil lainnya seperti energi merupakan keuntungan yang
didapatkan dari modal alam secara gratis. Melihat betapa pentingnya air bagi kehidupan,
sementara ketersediaan sumber daya air terbatas, dan diiringi dengan adanya nilai
ekonomi dari air, terlebih untuk penyediaan air minum, membuat permasalahan sumber
daya air semakin kompleks.
Dasar hukum dalam hal sumber daya air dalam hukum positif sekarang ini adalah
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Aturan pelaksana dari UndangUndang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sebagai negara hukum
yang berdaulat, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mutlak harus
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Air sebagai salah satu
sumber kehidupan dan cabang produksi strategis menjadi hak bagi setiap warga negara
untuk mendapatkan dan memperolehnya, sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi negara
dalam penyediaanya. Kebutuhan paling dasar manusia atas air adalah minum. Makhluk
hidup tidak akan dapat bertahan hidup tanpa minum. Air baru dapat dimimum saat sudah
diolah atau diproses sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat kualitas baku mutu air
minum dan dapat langsung diminum, baik secara tradisional dengan memanaskannya
hingga mendidih, atau dengan proses dan standar pengolahan tertentu. Oleh karena itu
negara mempunyai kewajiban mutlak dalam penyediaan air minum, dimana penyediaan
air minum adalah menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendapatkan kehidupan sehat, bersih dan produktif.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ini diatur tentang
Pengairan, yang di dalamnya memuat fungsi, hak penguasaan dan wewenang,
perencanaan dan perencanaan teknis, pembinaan, pengusahaan, eksploitasi dan
pemeliharaan, perlindungan, pembiayaan dan ketentuan pidana. Pengairan yang dimaksud
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dalam Undang-Undang ini bukanlah hanya sekedar suatu usaha untuk menyediakan air
guna keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan
serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain :
a. irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik
air permukaan maupun air tanah;
b. pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa antara lain
untuk pertanian;
c. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan
sebagainya;
d. pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan
terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.
Disamping itu Undang-Undang ini dapat melimpahkan wewenang tertentu dari pada
Pemerintah tersebut kepada Badan-badan Hukum tertentu, yang syarat-syaratnya diatur
oleh Pemerintah, dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat
setempat, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan betul-betul masih ada dan
pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuantujuan

yang

dicantumkan

dalam

Undang-Undang

ini

dan

peraturan-peraturan

pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.
Seluruh petani yang mengusahakan pertanian rakyat adalah Warga Negara
Indonesia (WNI) yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang
dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa ayat (1) menyatakan bahwa :
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28H ayat (2)
menyebutkan bahwa:”setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.
Dalam pengertian hak atas air adalah penyediaan air

bagi rakyat dengan

memperhatikan (1) Availability (ketersediaan): penyediaan sumur-sumur umum adalah
bagian dari kewajiban pemerintah akan penyediaan air bagi kebutuhan minimal setiap
warganya; (2) Quality (kualitas): tidak hanya jumlahnya namun kualitas air yang
diberikan haruslah memenuhi standar yang tidak membahayakan kesehatan; dan (3)
Accessibility

(aksesibilitas);

termasuk

dalam

kriteria

ini

adalah

affordability

(keterjangkauan) dari masyarakat untuk mendapatkan air.
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Dengan demikian jelas bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat
tergantikan oleh apapun dan air juga merupakan hak asasi manusia yang paling utama
karena tanpa hak atas air (the right to water) maka hak asasi manusia lainnya tidak dapat
terpenuhi. Selain itu tanggung jawab negara untuk menyediakan air bagi warganya
merupakan salah satu manifestasi dari kontrak sosial antara negara dan warga negara.
Oleh karenanya negara wajib menjamin terpenuhinya hak atas air bagi masyarakatnya,
sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) bahwa cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara yang berdasarkan pada konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas
segala sumber kekayaan ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”,
termasuk pula pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber
kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk
mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan
pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Proses pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum dimulai dengan
adanya izin pengusahaan sumber daya air. Dimana izin pengusahaan sumber daya air
adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk
melakukan kegiatan usaha. Dimana zona pemanfaatan ruang pada sumber air ini harus
memperhatikan kelestarian sumber daya air, kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat
masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air, karena hak ulayat
masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih
ada dan dikukuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan,
pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah ditujukan untuk kepentingan dan
kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, maupun
pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial
dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila (Abdurrahman, 1992 : 235). Sumber daya air mempunyai
fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan
individu. Sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat
kelangsungan di bidang ekonomi yang dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan
usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.
Kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras oleh Badan
Hukum, Badan Sosial, dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan sumberSeminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

13

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dengan berpedoman kepada asas-asas
usaha bersama dan kekeluargaan. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 1974
tentang Pengairan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk : (Mohammad Taufik
Makarao, 2004 : 29)
a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan
perencanaan teknis tata guna air dan tata pengairan;
c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan
air, dan atau sumber-sumber air;
d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber
sumber air;
e. Menentukan dan mengatur perbuatan orang-orang dan atau badan hukum dalam
persoalan air dan sumber-sumber air. Pelaksanaan pasal ini dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki oleh masyarakat adar stempat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.
Kewenanangan bupati/walikota dan gubernur pada tataran pemerintahan daerah
dalam pemberian izin pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum tidak
dapat dilepaskan dari kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat akan air.
2. Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dibutuhkan dalam
Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Kesejahteraan
Menurut Hazairin (Toylib Setiadi, 2009 : 77), masyarakat hukum adat adalah
kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup
berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya,
bentuk hukum kekeluargaannya (patrilinear, matriliniear, atau bilateral) mempengaruhi
sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan
pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar,
pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang
sama, dengan kehidupan komunal yang memiliki karakter kebersamaan yang melahirkan
nilai-nilai gotong royong dan tolong-menolong diantara para anggotanya.
Berdasarkan hal tersebut, maka adagium yang menyatakan di mana ada masyarakat
di situ ada hukum (ubi societas ubi ius) menjadi nyata, mengingat dalam masyarakat
apapun pasti akan melahirkan aturan yang akan mengatur kehidupan masyarakat.
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Soepomo sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut oleh M.S.Kaban dalam
mendiskripsikan tentang masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat menyatakan
bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi (a) yang
berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis); (b) yang mendasarkan lingkungan
daerah (territorial) dan (c) susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut
(genealogis dan teritorial). (M.S. Kaban, 2005 : 17)
Pengaturan sosial pada kesatuan masyarakat hukum adat bersumber pada tradisi
yang didasarkan pada pengalaman turun-temurun yang telah memberikan jaminan
terhadap berlangsungnya tatanan sosial yang harmonis bagi masyarakat bersangkutan
(E.KM. Masinambow, 2003 : 10). Menurut Bagir Manan, latar belakang budaya, sosial,
agama maupun politik menyebabkan di Indonesia serentak berlaku berbagai sistem
hukum, diantaranya sistem hukum adat, islam, dan kontinental (Bagir Manan dan Kuntana
Magnar, 1997, hlm. 101). Dengan demikian, pengaturan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
memberikan pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dengan hakhak yang dimilikinya sehingga dapat diartikan bahwa Negara juga mengakui adanya
keragaman sistem hukum di dalam Negara, dan menjamin berlakunya berbagai sistem
hukum yang ada tersebut, diantaranya adalah sistem hukum adat.
Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan tanah yang didudukinya, terdapat adanya
hubungan yang erat sekali, hubungan tersebut bersumber pada pandangan yang bersifat
religio-magis. Sehingga menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak ulltuk
menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah-tanah itu, memungut hasil dari turnbuhantumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang
hidup disitu. Hak masyarakat hukun adat atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak
ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Volenhoven disebut beschikkingsrecht (Bushar
Muhammad, 2006 : 103).
Hak ulayat pada hakekatnya merupakan kepunyaan bersama para warga masyarakat
hukum adat yang bersangkutan. Ada bagian tanah ulayat yang digunakan bersama dan ada
pula yang dikuasai warganya secara perorangan dan digunakan untuk memenuhi
kebutuhannya (Winahyu Erwiningsih, 2009 : 236). Hak ulayat merupakan seperangkat
wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah
yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam
pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya”, itu mencakup luas kewenangan
masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan,
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tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan
mata pencahariannya (Maria Sumardjono, 2011 : 170).
Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat mempunyai
daya laku ke dalam dan ke luar. Hak ulayat mempunyai daya laku ke dalam menunjukkan
bagaimana pengaturan dan penggunaan hak ulayat untuk kepentingan anggota masyarakat
hukum adat. Daya laku keluar dari hak ulayat terlihat bagaimana masyarakat hukum adat
berhubungan dengan orang luar (bukan anggota masyarakat hukum adat). (Muhammad
Bakri, 2007 : 111-114).
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria
menggunakan istilah hak ulayat, yaitu :
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi.
Pengertian Agraria menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa, tidak hanya
mengenai tanah semata tetapi meliputi bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memberikan batasan kepemilikan seluruh bumi, air
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah
Republik Indonsia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokokpokok Dasar Agraria memberikan batasan pengertian air termasuk baik perairan
pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Penjelasan pengertian air meliputi : (A.P.
Parlindungan, 1990 : 26-27)
a. Perairan pedalaman termasuk di dalamnya di sini seluruh sungai-sungai dan danaudanau yang terdapat di seluruh wilayah tanah air;
b. Perairan lautan;
c. Bumi yang terdapat di bawah perairan, yaitu seluruh bagian dasar dari perairan kita
maupun seluruh kekayaan yang terdapat antara air dan bumi, yang merupakan daerah
teritorial Indonesia sebagaimana yang juga terjawab oleh pertanyaan wawasan
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nusantara, sehingga kita berhak untuk mengambil keuntungan daripadanya, dan
berhak melarang orang lain untuk mendapatkan keutungan daripadanya, sehingga
penambangan lepas pantai, maupun penangkapan ikan di perairan Indonesia.
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar
Agraria memberikan wewenang kepada negara yang mempunyai hak untuk menguasai
sumber daya air diantaranya :
1. Mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan,

persediaan,

dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Di dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan
terdapat ketentuan mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat dan haknya atas
sumber daya air, yang menyatakan bahwa :
Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) Pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki
oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional.
Ketentuan ini diikuti dengan pengaturan bahwa ulayat masyarakat hukum adat atas
sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan
dengan peraturan daerah setempat.
Ketentuan mengenai pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat atas
air melalui Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang
Pengairan hal ini sesuai dengan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945 menentukan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak
tradisionalnya

dilakukan

sepanjang

keberadaannya

masih

ada,

sesuai

dengan

perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mendelegasikan bahwa keberadaan masyarakat
adat beserta hak tradisionalnya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Undang-Undang
Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan merupakan salah satu undang-undang yang
menjabarkan norma di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan mengenai pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat atas
air melalui Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang
Pengairan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
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1) Penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah;
2) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat akan diakui keberadaannya setelah dikukuhkan
oleh Peraturan Daerah.
Dengan adanya kewenangan itu, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan hak guna air, baik dalam bentuk hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
Kewenangan tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh pemerintah desa maupun masyarakat
hukum adat.
Dalam kaitan dengan bentuk hukum pengakuan atau pengukuhan terhadap hak
ulayat masyarakat adat atas air, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan
menentukan bahwa hal tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Bentuk hukum
pengakuan dalam wujud perturan daerah ini serupa dengan bentuk hukum yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengacu kepada
Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Permasalahan Tanah Ulayat.
Dengan adanya bentuk hukum pengakuan dan pengukuhan terhadap masyarakat
hukum adat dapat melaksanakan hak-haknya diantara :
1) Kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang
berasal dari hak adat dibuktikan melalui: (a) secara tertulis, surat tanah, surat waris,
peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, (b) alat pebuktian lisan (pengakuan
masyarakat secara lisan tentang kewenangan atas wiayah adat tertentu, /kepala adat,
(c) alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani,
bekas perumahan, kebun buah-buahan, tumbuhan exotic hasil budidaya, peninggalan
sejarah dunia, gerabah dan prasasti, (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
2) Kewenangan Kelembagaan Adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan: (a)
pengakuan masyarakat adat oleh masyarakat adat itu sendiri (b) pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan beradasarkan
keputusan pengadilan (c) pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh suatu Dewan
Masyarakat Adat yang dipilih oleh Masyarakat Adat;
3) Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan
asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur
batasan-batasan dan sanksi
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Hak-hak tradisional yang merupakan hak-hak konstitusional masyarakat hukum
adat telah diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 dan telah
dijabarkan secara konsisten dalam Undang-Undang sektoral, sebagaimana diatur dalam
TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5
tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam
Kawasan Tertentu. Namun hak-hak tersebut dalam implementasinya tidak mudah
diterapkan mengingat belum tersedianya peraturan operasionalnya. Kewenangan dan
mekanisme penentuan masyarakat hukum adat yang diserahkan kebijakannya kepada
Kepala Daerah Bupati dan Walikota.
Tidak adanya pengakuan secara politik oleh negara, karena masih lemahnya
pengakuan norma (secara hukum) terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya
oleh negara. Selain itu, terdapat inkonsistensi peraturan perundang-undangan terkait
pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberi mandat kepada pemerintah daerah propinsi dan
kabupaten/kota untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum
adat dan wilayahnya. Melalui Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun
2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibuat
dalam keputusan kepala daerah, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan yang mensyaratkan pengakuan masyarakat hukum adat beserta
hak ulayatnya dalam bentuk peraturan kepala daerah.
Hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang rentan dan tidak
diuntungkan, terlebih ketika masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dihadapkan
pada kepentingan negara. Untuk itu, diperlukan undang-undang yang mengatur pengakuan
dan perlindungan masyarakat hukum adat, untuk memberi kepastian terhadap masyarakat
hukum adat beserta hak ulayatnya. Perlu ketegasan sikap pemerintah terhadap pengakuan
dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam memperoleh hak-haknya, sudah saatnya
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pemerintah dapat mengimplementasikan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD
1945.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
a. Proses pemanfaatan sumber daya air adalah dengan mengajukan permohonan izin
pengusahaan sumber daya air ke Pemerintah Daerah, kemudian permohonan tersebut
diteruskan ke pengelola sumber daya air untuk mendapatkan rekomendasi teknis
dengan rekomendasi inilah Pemerintah Daerah menentukan untuk menetapkan atau
menolak permohonan izin. Dalam pelaksanaan dari pemanfaatan sumber daya air
untuk penyediaan air minum ini harus didasarkan pada rencana penyediaan air
dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air, dimana zona pemanfaatan ruang
pada sumber air ini harus memperhatikan kelestarian hak ulayat masyarakat hukum
adat yang berkaitan dengan sumber daya air.
b. Hak-hak tradisional yang merupakan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat
telah diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 dan telah
dijabarkan secara konsisten dalam Undang-Undang sektoral, sebagaimana diatur
dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan,
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 2015
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Namun hak-hak tersebut dalam
implementasinya tidak mudah diterapkan mengingat belum tersedianya peraturan
operasionalnya. Kewenangan dan mekanisme penentuan masyarakat hukum adat yang
diserahkan kebijakannya kepada Kepala Daerah Bupati dan Walikota.
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2. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan
adalah :
a. Mendorong

pemerintah

pemerintah

untuk

memberikan

pengakuan

terhadap

masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tidak hanya dalam bentuk tindakan
hukum, namun juga tindakan politik. Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum adat ini sangat diperlukan untuk mengurai inkonsistensi dan
lemahnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya.
b. Mendorong adanya peraturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya air,

bagaimana prosedur, mekanisme dan bentuk hubungan hukumnya. Perlu adanya
aturan khusus mengenai sumber daya air karena air mempunyai nilai ekonomi yang
sangat tinggi.
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PEMBANGUNAN HUKUM AGRIBISNIS DI ATAS HAK ULAYAT
DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL
Oleh :
Dr. Darwin Ginting, SH., MH.
Dosen Hukum Agraria Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Emai : gintingkira@gmail.com
Abstrak
Fakta menunjukkan bahwa investasi agribisnis mampu menambah pundi-pundi devisa
negara ini,yang saat ini sangat di butuhkan pemerintah dalam menjaga akselerasi ekspor dan
impor terhadap barang yang di butuhkan. Tetapi dalam mengembangan agribisnis yang
berdampak signifikan terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja membutuhan tanah
yang cukup luas terdapat di luar pulau jawa, sehingga lahan tersebut sering bersentuhan
dengan tanah hak ulayat masyarakat adat. Artinya dari kepentingan nasional sangat positip
dampaknya, tetapi satu pihak masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sering terabaikan
kepentingan mereka, baik secara ekonomi maupun secara hukum. Sementara fakta
menunjukkan bahwa antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki terdapat
hubungan yang sangat erat.
Dari masalah di atas penulis akan membahas beberapa pertanyaan yang relevan dengan
pembangunan hukum agribisnis dalam masyarakat yang majemuk, bagaimana hukum
agribisnis mampu mengokomodasi kemajemukan tersebut serta bagaimana hukum agribisnis
harus mampu mengangkat potensi kearifan lokal menjadi salah satu tuntutan era reformasi
mei 1998 dalam pembangunan hukum agraria atau hukum tanah nasional.
Dalam upaya mencapai tujuan di atas, maka di perlukan metode penelitian yang akurat yang
biasa di pakai dalam kajian hukum dengan penelitian yuridis normatif ,dengan pendekatan
perundang-undangan (legal approach), pendekatan sejarah Hukum (legal history) dan yuridis
fillosofis (legal philosofy). Sedangan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif
kualitatif dan preskriptif . Dari penelitian sementara dapat di simpulkan sebagai berikut : 1.
Bahwa membangun hukum agribisnis harus mengakomodir pluralisme hukum yang hidup
dan dianut rakyat setempat; 2.Reorientasi paradigma pembagunan hukum agribisnis dalam
hak ulayat harus mengedepankan memberi pengakuan dan perlindungan hukum bagi
masyarakat hukum adat ; dan 3. Hukum agribisnis sebagai produk politik dan budaya harus
merespon tuntutan era reformasi dalam mengokomodir kearifan lokal yang berlaku di tengah
masyarakat hukum adat, sehingga mampu menopang pembangunan yang berkelanjutan .
Bertitik tolak dari hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan di atas , maka sebagai
rekomendasi ilmiahnya yaitu : 1. Dalam pembangunan substansi (legal substance) hukum
agribisnis ,proses pembuatan hukum (law making process) dan implementasi dan penegakkan
hukum (law implementation and enforcement) wajib merespon dan mengakomodir hukum
yang hidup (living law) sebagai ekspresi nilai-nilai, norma dan tradisi hukum yang yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang bernuansa multikultural.
Kata Kunci : Pembangunan Hukum Agribisnis, Hak Ulayat, Kearifan Lokal.
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A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Masyarakat Indonesia yang mendiami 17.508 buah pulau, yang terdiri dari sekitar

320 suku bangsa dengan 67 bahasa induk merupakan keberagaman lingkungan adat.
Dalam memahami masing-masing lingkungan adat tersebut, Terhaar telah memberikan
sumbangan besar dengan melakukan sistematika dan ruang lingkup dari hukum adat di
Indonesia. Di dalam bukunya “Beginsel en Stelsel Van het Adat Recht”, memperkenalkan
2 jenis penguasaan atas tanah, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat disebut
dengan hak pertuanan (Beschikking Recht) dan tanah yang dikuasai oleh perorangan.
Dalam kepustakaan hukum, hak pertuanan lebih populer dengan nama hak ulayat.
Kita bersyukur bahwa salah satu perancang Undang-Undang Dasar 1945 adalah
Soepomo yang merupakan seorang pakar hukum adat yang benar-benar mengetahui
posisi masyarakat adat di Indonesia dan sehubungan dengan itu mencantumkan
pengakuan Negara terhadap masyarakat adat dalam rancangan konstitusi saat itu. Tetapi
disayangkan, bahwa pengakuan tersebut tidak tercantum secara limitatif dalam diktum
Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hanya ditemui dalam penjelasan Pasal 18.1
Sekalipun hanya tercantum dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar
1945 tersebut, pendapat orisinil yang harus dirujuk dalam melakukan tafsiran histori
terhadap norma hukum yang terkait dengan eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat
hukum adat. Pengaturan hak masyarakat adat tersebut dianggap cukup, sehingga tidak
banyak mempersoalkan lagi.
Namun permasalahan terhadap hak ulayat tersebut muncul pada saat Indonesia
mulai membangun dengan mengundang investor dalam negeri atau investor asing untuk
mengelola sumber daya alam, sehingga eksistensi masyarakat hukum adat cenderung di
marjinalkan. Dalam kondisi tersebut masyarakat adat tidak tinggal diam dalam
mempertahankan haknya yang tersebar di seluruh nusantara tetapi upaya tersebut dapat
dikatakan gagal, karena masyarakat adat tidak mempunyai akses pada politik dan
kekuasaan.
Keadaan yang secara sistematis memarjinalkan masyarakat adat dan hak-haknya
seperti itu berlangsung terus sejak tahun 1960 sampai dengan 1998. Baru setelah era
Pada angka II Penjelasan Pasal 18 tersebut termaktub kalimat ini: “Dalam teritori Negara
Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende Landschappen” dan “Volksgmeenschappen seperti desa
Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Darah-daerah itu
mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
Negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah itu”.
1
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reformasi telah diletakan kembali landasan hukum pengakuan formal terhadap eksistensi
hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 yang telah di amandemen.
Memperbincangkan secara ilmiah mengenai hak ulayat masyarakat adat
merupakan hal yang menarik dan penting, agar eksistensi dan pemanfaatan hak ulayat
dapat memberi manfaat lebih bagi kesejahteraan bagi anggota komunitas masyarakat
adat,maka perlu dikembangkan pertanian modern yang di kenal dengan istilah agrobisnis
diatas hak ulayat dengan memberdayakan kearifan lokal setempat. Bidang agrobisnis
cakupannya lebih luas di bandingkan dengan pengertian perkebunan yang di atur dalam
Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014. Secara bebas dapat dikatakan bahwa agrobisnis
adalah suatu konsep kegiatan pertanian yang utuh mulai dari proses produksi,pengolahan
hasil panen, pemasaran dan aktivitas lainnya yang berkelanjutan . Memang agrobisnis
secara harfiah tidak dijelaskan dalam hukum, namun dapat dilihat ragamnya dalam
ketentuan yang mengaturnya secara sektoral tentang pengelolaan sumberdaya alam.
Sedangkan usaha perkebunan hanya meliputi budidaya tanaman perkebunan dan
mengolah hasil perkebunan. Kondisi existing penggunaan tanah dalam bidang agobisnis
dan perkebunan seluruh nusantara saat ini di perkirakan lebih kurang 17 (tujuh belas )
juta hektar . Dengan demikian punya potensi untuk menyumbang kesejahteraan rakyat
secara langsung serta sekaligus dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan devisa
nasional.Berangkat dari kondisi tersebut,maka perlu di optimalkan pemanfaatan tanah
hak ulayat di bidang agrobisnis berbasis kearifan lokal.
2.

Identifikasi Masalah
Melihat berbagai tantangan terhadap upaya mempertahankan eksistensi hak ulayat

dan pemanfaatannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat adat, maka perlu di kaji dari
aspek hukum agraria dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana implementasi politik hukum agraria dalam mengelola sumber daya alam
pasca reformasi 1998?

2.

Bagaimana prospek kearifan lokal dalam pengembangan bidang agribisnis diatas hak
ulayat?

3.

Kerangka Berfikir
Padahakekatnya“negara” yang menganut paham kesejahteraan modern (welfare

state modern) juga merupakan negara hukum modern atau negara hukum dalam arti
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materil yang selanjutnya dikenal dengan negara kesejahteraan modern. Konsep negara
kesejahteraan ini lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep negara hukum liberal
dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Ajaran negara hukum liberal berpandangan
bahwa fungsi negara harus dibatasi secara minimal, sehingga kebebasan penguasa untuk
melakukan tindakan sewenang-wenang. Bahkan dikatakan bahwa “the least government
is the best government”, dalil inilah yang merupakan ciri konsep negara penjaga malam
(nachwalkerstaat).2
Konsep negara kesejahteraan, selain mengharuskan setiap tindakan negara
berdasarkan hukum, juga negara diberikan tugas dan tanggung jawab untuk
mensejahterakan masyarakat. Ciri-ciri negara kesejahteraan sebagai berikut :3
a.

Dalam negara kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi
sosial ekonomi rakyat;

b.

Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutama-kan daripada
pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih
besar daripada legislatif;

c.

Hak milik tidak bersifat mutlak;

d.

Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar penjaga malam,
melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;

e.

Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial, ekonomi dan
membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara;

f.

Peranan hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi
semakin luasnya peranan negara;

g.

Lebih bersifat negara hukum materil yang mengutamakan keadilan yang materil
pula.”
Konsep negara kesejahteraan dalam perkembangannya dibedakan antara negara

kesejahteraan terdiferensiasi (differensiated welfare state) dan negara kesejahteraan yang
terintegrasi (integrated welfare state). Yang pertama biasanya disebut sebagai negara
kesejahteraan (welfare state) saja, dan yang terakhir dikenal dengan negara koorporatis
(coorporatist welfare state) yang merupakan pengembangan yang pertama.4 Dalam
negara kesejahteraan yang terdifirensiasi, yang didominasi oleh negara-negara yang

2

Terpetik dalam : Abrar, Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945,
Bandung, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1999. hlm. 14
3
Mustamin Dg. Matutu, Selayang Pandang Tentang Tipe-Tipe Negara Modern, Makassar, Orasi
Ilmiah Fakultas Hukum Unhas, 1992. hlm. 16-20
4
Rames Mishra, The Welfare State in Crisis, Helfelster Wheatsheaf, 1984. hlm. 180.
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menganut sistem ekonomi pasar bebas dan sistem politik plural, dimana kelompokkelompok kepentingan bersaing satu sama lain dalam berjuang mempengaruhi keputusan
politik. Usaha kesejahteraan sosial dipisahkan dari ekonomi, dan usaha kesejahteraan
sosial yang dilakukan negara tersebut relatif merupakan bidang yang otonom. Sebaliknya
dalam negara kesejahteraan yang terintegrasi, yang didominasi oleh negara dengan sistem
politik dan ekonomi yang disebut koorporatisme. Dalam negara koorporasi pemerintah
bekerjasama dengan komunitas bisnis dan serikat pekerja dalam mengatur ekonomi dan
mengintegrasikan kesejahteraan sosial ke dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang
menyeluruh.5 Idealnya menurut peneliti, Indonesia masuk dalam kategori negara
kesejahteraan yang koorporasi, karena didasarkan pada tujuan negara yang terdapat
dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menekankan pada tanggung jawab negara
terhadap kesejahteraan rakyatnya dalam arti luas.
Dalam mewujudkantugas negara mensejahterakan rakyat, kepada negara
diberikan kewenangan melalui hak menguasai negara sesungguhnya sangat terkait
dengan konsep negara kesejahteraan, yang di Indonesia kemudian dirumuskan dalam
sebuah kalimat yang berbunyi : “memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan
sosial” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk itu, tujuan dari hak menguasaai
negara atas tanah adalah pemberian kewenangan kepada negara sebagai pemegang hak
menguasai atas sumber daya agraria atau sumber daya alam.6 Hak menguasai negara atas
tanah merupakan instrumen, sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya

5
Irawan Suhartono, Negara Kesejahteraan (Welfare State); Harapan atau Hayalan, Bandung, Al
Mizan Lemlit Unpas No. 125/Mei 2004. hlm. 3-6
6
Menurut Sediono MP.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi : “Jenis-jenis sumber daya agraria
adalah : (a). Tanah atau permukaan bumi. Jenis sumber daya agraria ini adalah modal alami utama dalam
kegiatan pertanian dan peternakan. Petani memerlukan tanah untuk lahan usaha tani. Sementara peternak
memerlukan tanah untuk padang rumput; (b). Perairan. Jenis sumber daya agraria ini adalah modal alami
utama dalam kegiatan perikanan; baik perikanan sungai maupun perikanan danau dan laut. Pada dasarnya
perairan merupakan arena penangkapan ikan (fishing ground) bagi kemunitas nelayan; (c). Hutan. Inti
pengertian hutan adalah kesatuan flora dan fauna yang hidup dalam suatu wilayah (kawasan) di luar
kategori tanah pertanian. Jenis sumber agraria ini secara histories adalah modal alami utama dalam kegiatan
ekonomi komunitas-komunitas perhutanan, yang hidup dari pemanfaatan beragam hasil hutan menurut tata
kearifan lokal; (d). Bahan tambang. Jenis sumber daya agraria ini meliputi ragam bahan tambang/mineral
yang terkandung dalam tubuh bumi (di bawah permukaan dan di bawah laut) seperti : minyak, gas, emas,
biji besi, timah, intan, batu-batu mulia, fosfat, pasir, batu dan lain-lain; (c). Udara. Jenis sumber daya
agraria ini tidak saja merujuk pada ruang di atas bumi dan air tetapi juga materi udara ( 02) itu sendiri. Arti
penting materi udara sebagai sumber agraria baru semakin terasa belakangan ini, setelah polusi asap mesin
atau kebakaran hutan mengganggu kenyamanan, keamanan dan kesehatan manusia.” Dalam : Felix Sitorus,
Lingkup Agraria, dalam : Suhendar, et.al, (Penyunting), Menuju Keadilan Agraria, 70 Tahun Gunawan
Wiradi, Bandung, Akatiga, 2002. hlm. 35.
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kemakmuran rakyat” merupakan tujuan (objectives).7 Dapat dikatakan bahwa
mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi rakyat bagian dari tanggung jawab
negara sebagai pemegang hak menguasai.
Keterkaitan hak menguasai negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
akan mewujudkan kewajiban negara :8
a.

segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam)
harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

b.

melindungi dan menjamin segala hak-hak yang terdapat di dalam atau di atas bumi,
air dan berbagai kekayaan tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau
dinikmati langsung oleh rakyat;

c.

mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan
alam.
Ketiga kewajiban ini sebagai jaminan bagi tujuan hak menguasai negara atas

sumber daya agraria atau sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman
bahwa dalam hak menguasai itu, negara hanya melakukan bestuurdaad dan beheersdaad
dan tidak melakukan eigensdaad. Secara a contrario, apabila hak menguasai negara
diartikan sebagai eigensdaad maka tidak ada jaminan bagi pencapaian sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.9
Argumentasi hukum di atas, didasarkan atas nilai-nilai dari tanah (sebagai salah
satu sumber daya agraria). Dapat disimak pendapat Notonagoro, yang dikutip oleh
Abrar10 bahwa nilai tanah dapat digolongkan dalam :
a.

Nilai keuntungan yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi yang dapat dicapai
dengan jual beli tanah di pasar bebas;

b.

Nilai kepentingan umum yang berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat
umum;

c.

Nilai sosial yang merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan.
Makna yang terkandung dari nilai-nilai tanah di atas adalah bagaimana

menyeimbangkan penguasaan negara atas tanah berdasarkan nilai kepentingan umum dan
7

Ilyas, Konsepsi Hak Garap Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dalam
Kaitannya Dengan Ajaran Negara Kesejahteraan, Bandung, Disertasi Program Pascasarjana Universitas
Padjadjaran, 2005. hlm. 116
8
Ibid.
9
Abrar, Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
Bandung, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1999. hlm. 28
10
Ibid.hlm. 11
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sosial dengan hak-hak perorangan atas tanah, termasuk di dalamnya tanah hak ulayat
untuk mencapai manfaat yang optimal dalam mewujudkan kesejahteraan pemilik tanah
atau anggota masyarakat hukum adat. Kesimbangan dalam tataran ini sesungguhnya
bersentuhan dengan nilai-nilai keadilan yang harus dipertahankan dalam setiap aktivitas
kehidupan, baik antar individu, masyarakat, serta hubungannya dengan objek hukum.
Menurut Maria SW. Sumardjono :11
“...intisari keadilan sebenarnya adalah pengakuan terhadap manusia sesuai dengan
harkatnya sebagai manusia. Masalah tanah adalah masalah yang sangat
menyentuk keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan
kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak mudah untuk merancang suatu kebijakan
pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak.”
Menghadapi keseimbangan antara pemberian hak atas tanah kepada investor
dengan hak-hak perorangan atas tanah atau hak ulayat, perlu dibangun regulasi
pertanahan yang prospektif dengan dasar pemikiran melakukan pembaharuan terhadap
masyarakat dan masyarakat hukum adat. Upaya-upaya pembaharuan terhadap masyarakat
melalui sarana hukum, maka teori yang paling tepat digunakan adalah “Teori Hukum
Pembangunan”. Teori ini tidak dapat dipisahkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, karena
yang memperkenalkan pertama kali adalah beliau. Melalui teori ini dapat menjadi
“bintang pemandu” dan dapat memverifikasi pentingnya paradigma baru pembangunan
hukum agraria nasional. Menurut Mochtar,12 “hukum bukan hanya sekedar penjaga
ketertiban masyarakat, akan tetapi hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaruan
masyarakat”.
Terkait dengan doktrin yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas,
maka Lili Rasyidi13 mengatakan bahwa pada prinsipnya teori hukum pembangunan
menampilkan tiga inti pemikiran Mochtar, yakni : (1). Konsep hukum; yang berisikan
bahwa bukan hanya norma tapi juga merupakan gejala sosial budaya, yang pembentukan
hukumnya dilakukan dengan dua alur, yakni top dawn dan bottom up. (2). Hukum
berfungsi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. (3). Hukum itu bersifat netral
dan juga tidak netral yang erat kaitannya dengan unsur spiritual, keyakinan dan
kepercayaan.

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan … Op. Cit. hlm. 19
Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit. hlm. 14
13
Lili Rasyidi, Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Hukum, dalam :
Djuhaendah Hasan, Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional (Memperingati
70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran),
Bandung, tanpa penerbit, 2007. hlm. 231
11
12
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Persoalannya, apakah bidang hukum pertanahan merupakan bidang hukum yang
netral? Menurut penulis bidang hukum agraria dan bidang hukum tanah mempunyai sifat
yang kurang netral, bahkan dapat dikatakan tidak netral, sehingga perlu sangat hati-hati
dalam menyusun ketentuan baru yang berkaitan dengan tanah tersebut. 14 Dapat diberi
argumentasi bahwa masalah hukum tanah masih terkait dengan hak-hak masyarakat adat,
seperti hak ulayat sehingga tidak mudah untuk melakukan unifikasi hukum secara
nasional. Demikian pula dengan pengadaan tanah bagi penanaman modal jelas akan
menghadapi kendala yang tidak sederhana bilamana lahan tersebut berada di atas tanah
ulayat.
Karena tuntutan masyarakat adat mengarah untuk melibatkan masyarakat adat
dalam mengelola sumber daya alam diatas hak ulayat tersebut, dengan menyertakan
kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang di wilayah mereka. Hal tersebut relevan
dengan semangat tuntutan era reformasi yang menekankan semua sektor pembangunan
harus memperhatikan keberadaan hak asasi manusia, ekonomi kerakyatan dan
berkeadilan. Artinya pemanfaatan hak ulayat masyarakat adat sudah sewajarnya harus
mampu meningkatkan kehidupan komunitas mereka dengan mengikut sertakan kearifan
lokal yang merupakan salah satu asas dalam Undang-undang perkebunan.
Joyo Winoto pendapat bahwa :15
“Rakyat harus punya akses untuk membebaskan dirinya melalui proses
pembangunan dari kebodohan, ketertinggalan, ketertindasan, sempitnya ruang
gerak kehidupan, ketergantungan, rasa takut. Dan untuk ini rakyat harus punya
aset yang dapat dikelola dan punya akses untuk memberdayakan asetnya. Petani
harus punya tanah dan punya akses pada modal, teknologi, pasar, manajemen dan
seterusnya.”
Apa yang dijelaskan di atas sudah termasuk masyarakat hukum adat yang
merupakan subjek hukum hak ulayat. Sinyalemen yang dikemukakan Winoto di atas
merupakan alasan yang kuat bagi pentingnya perlindungan hukum pertanahan nasional
terhadap akses dan aset masyarakat atas tanah berdasarkan hak perorangan atas tanah,
termasuk masyarakat adat sebagai subjek hak ulayat. Perlindungan hukum pertanahan
nasional terhadap hak perorangan atas tanah dan hak masyarakat adat dimaksudkan
adalah perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan terhadap hubungan

14

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat
Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong
Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 45.
15
Joyo Winoto,Op. Cit. hlm. 7
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hukum antara perorangan dengan tanah dan masyarakat adat terhadap hak ulayat yang
menghasilkan kesejahteraan bagi perorangan atau anggota masyakat adat.16

3.

Metode Penelitian
Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif yakni penelitian terhadap kaidah-

kaidah hukum positif dan asas-asas hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan
verifikasi dan evaluasi dengan kaidah-kaidah hukum yang relevan berdasarkan teori
hukum. Penelitian verifikatif dan evaluatif terhadap hukum positif ini dilakukan untuk
mengindentifikasi segi harmonisasi dan sinkronisasi antara dogmatic hukum melalui
pisau teori hukum dan filsafat hukum.
Penelitian ini berupaya menemukan landasan tentang pembaharuan hukum tanah
dikaitkan dengan kebijakan hukum agraria nasional khususnya pemanfaatan dan
pemberdayaan hak ulayat yang berbasis kearifan lokal. Upaya ini untuk menyelidiki dan
mengkaji hukum positif dalam bidang pertanahan yang kontribusinya berlaku di masa
yang akan datang atau berkelanjutan.
Berdasarkan objek penyelidikan tersebut, maka digunakan pendekatan yuridis
normatif yang meliputi pendekatan sejarah hukum (rechtshistorie) maupun sejarah
perundang-undangan (wetshistorie), taraf sinkronisasi hukum dan futuristik hukum.
Pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk mencari dan menemukan harmonisasi
hukum antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan untuk
menuju pada unifikasi arah kebijakan hukum pertanahan nasional.
Pendekatan historis adalah mengkaji sejarah pembentukan dan pemberlakuan
kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan hukum agararia atau pertanahan nasional
yang pernah dan atau sedang berlaku. Sedangkan pendekatan komparatif adalah untuk
mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok
permasalahan dalam penelitian ini, termasuk menelaah kesesuaian antara kaedah-kaedah
hukum yang satu dengan yang lainnya, serta membandingkan dengan kenyataan yang
terjadi.
Sedang analisis dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, artinya berdasarkan
fakta hukum yang dikaitkan dengan existing terkait eksistensi dan pemanfaatan hak
ulayat dalam bidang agrobisnis yang berbasis kearifan lokal yang seharuskan di

16
Muhammad Bakri, Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannnya
Dengan Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana
Universitas Airlangga, 2006. hlm. 3
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jalankan,sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan hak ulayat oleh anggota
masyarakat adat tanpa mengabaikan aspek kearifan lokal setempat .
Sesuai dengan objek dan pendekatan penelitian, maka teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan
mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sehingga didapatkan
data sekunder dalam penelitian ini yang mencakup :
a.

Bahan hukum primer, yang antara lain berupa : UUD yang pernah dan/atau sedang
berlaku di Indonesia (Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945, UUPA,
termasuk peraturan perundang-undangan tentang bidang agraria dan pertanahan dan
undang-undang sektoral lainnya yang berkaitam dengan sumber daya alam .

b.

Bahan hukum sekunder yaitu berupa makalah, artikel ilmiah, buku-buku yang ditulis
oleh para ahli, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.

c.

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang menunjang bahan hukum
primer dan sekunder seperti kamus hukum, terminologi hukum kamus bahasa dan
lain-lain.
Ketiga bahan hukum ini diperoleh dengan menggunakan studi dokumen guna

mendapatkan landasan teoretis yang mempunyai kaitan dan relevansi yang erat dengan
masalah yang diteliti.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Pengertian Hak Ulayat dan Ruang lingkupnya
Hak Ulayat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti “diurus” dan

“diawasi”. Jadi hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi dan juga
menguasai 17. Ulayat juga berarti wilayah tiap daerah mempunyai nama untuk lingkungan
wilayahnya itu, misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan (pertuanan-Ambon).
Penguasaan tanah dilingkungan oleh rakyat sebagai satu kesatuan disebut dengan istilah
yaitu ulayat. Istilah ulayat ini kemudian oleh ahli hukum diberi kata tambahan di
depannya yaitu dengan kata hak. Dengan demikian kata ulayat disebut dengan hak ulayat.
Selanjutnya di jelaskan pengertian hal ulayat menurut hukum adat dan UUPA.

17
Syahmunir, Kedudukan Wanita Dalam Kepemilikan Hak Ulayat di Minang Kabau, Andalas
Univercity Press, hlm.202.
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Hukum adat
Pembahasan tentang pengertian hak ulayat menurut hukum adat di atas, sebelum
dijelaskan secara terperinci, maka akan diawali dengan pembahasan singkat tentang
pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat.
Secara teoritis pengertiaan kedua istilah tersebut berbeda. Maria S.W. Sumardjono,
mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetap, terikat dan
tunduk pada tata hukumnya sendiri, sedangkan masyarakat hukum adat adalah
masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu dengan rasa solidaritas
yang besar diantara anggotanya, pemanfaatan oleh orang luar harus dengan seizin
dan pemberian imbalan tertentu berupa recognitie18.
Dalam literatur hukum adat atau kepustakaan hukum adat istilah hak ulayat ini dapat
ditemukan, dimana dijelaskan bahwa sarjana yang pertama kali memakai istilah
tersebut adalah Van Vollenhoven yang disebutnya “Beschikkingsrecht”.
Pengertian atau istilah hak ulayat berasal dari Minangkabau. Ulayat yang disebut
juga dengan istilah Pertuanan. Hak ulayat atau pertuanan merupakan hak persekutuan
atas tanah, dan diberbagai daerah mempunyai penyebutan yang berbeda-beda. Ulayat
yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan atau tanah yang merupakan
wilayah yang dikuasai persekutuan-persekutuan masyarakat hukum adat.
Apabila pengertian hak dikaitkan dengan lingkungan kekuasaan, maka hak
penguasaan tertuju pada penguasa adat/persekutuan hukum sebagai subjek (memiliki
hak dan kewajiban). Dari hubungan yang demikian dapat dipahami bahwa di
dalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggungjawab yang bersifat publik.
Hal tersebut selaras dengan Boedi Harsono mengatakan, Hak ulayat merupakan
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang
berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Wewenang
tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan
hak kepunyaan bersama atas tanah, dan juga ada yang termasuk bidang hukum
publik berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin
penguasaan, pemeliharaan, peruntukan serta penggunaannya19.
Sebagai serangkaian wewenang dan kewajiban, maka Hazairin melihat hak ulayat
masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap), yaitu :
18

Maria S.W. Sumardjono, Hak Ulayat dan Pengakuannya Dalam UUPA, Harian Umum Kompas,
Jakarta, 13 Mei 1993, hlm.4.
19
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan
Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.168.
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“....hak atas wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang tidak pernah
akan dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut
dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi yang secara turun temurun
tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas
wilayah hukum adat tersebut. Atau dengan lain perkataan, bahwa hak ulayat
merupakan hak kolektif dan bukan hak individu yang dapat dimiliki seseorang
atau keluarga, tetapi menjadi hak beschikkingsrechtmasyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Artinyabahwa kalaupun ada sebagian dari tanah yang diberikan
sebagai hak pribadi kepada seseorang, seperti pada pejabat atau orang lain, maka
hak itu hanya selama orang itu masih menjabat jabatan tertentu”20.
Antara hak persekutuan hukum adat berupa hak ulayat dengan warganya terjalin
hubungan yang abadi, mengembang, menguncup, bertimbal balik dengan tiada
hentinya. “Het beschikkingsrecht staat meet de indivuduele rechten in een nooit eind
gende wisselwerking van in krimpen en vitzetten”. Artinya bahwa hubungan antara
hak ulayat dan hak perseorangan akan tanah merupakan hubungan abadi yang saling
berkaitan (pengaruh mempengaruhi) dan dari waktu ke waktu mengempis dan
mengembang21.
Mahadi, mengatakan : “... bahwa hak ulayat adalah suatu hak atas tanahdari
persekutuan-persekutuan hukum yang hanya melulu ada di Indonesia yang tidak
dapat dilepas untuk selama-lamanya dan mempunyai dasar keagamaan”22. Sudikno
Mertokusumo, mengatakan bahwa : “... Hak ulayat ialah hak menguasai dari desa
dalam batas wilayah tersebut, menguasai tanah menurut kemauannya guna
kepentingan anggota desa atau guna kepentingan-kepentingan orang-orang di luar
desa itu dengan pembayaran ganti kerugian. Hak ini pada umumnya terdapat
diseluruh Indonesia dan merupakan hak atas benda (tanah) yang tertinggi dan
berdasarkan keagamaan”23.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pada asasnya hak ulayat meliputi semua
tanah yang ada dalam lingkungan sesuatu masyarakat hukum adat, baik yang telah
dihaki maupun yang belum, dengan dibarengi hak dan kewajiban serta berdasarkan
keagamaan.

20

Hesty Hastuti, Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Hak Ulayat Dalam (Otonomi
Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,
2000, hlm.41.
21
Ibid....., hlm.42.
22
Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1945, Jakarta, 1991, hlm.66-67.
23
Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982,
hlm.13.
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UUPA
Sehubungan dengan pengertian istilah hak ulayat sebagaimana disebutkan di atas
berdasararkan hukum adat, maka secara yuridis formal UUPA mengakui keberadaan
hak tersebut sekalipun dengan persyaratan, yaitu sepanjang pelaksanaannya tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan Undangundang.
Dengan demikian tampak bahwaUUPA baik dalam batang tubuhnya maupun
penjelasannya tidak dijelaskan tentang pengertian hak ulayat itu.
Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa : “... Dengan mengingat ketentuan-ketentuan
dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”24.
Di dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat dan
hak-hak lain yang serupa itu, ialah apa yang dalam kepustakaan hukum adat disebut
beschikkingsrecht.
Selanjutnya dikatakan bahwa, pengakuan hak ulayat dalam pasal 3 UUPA disertai
dua syarat : pertama mengenai keberadaannya; dan kedua mengenai pelaksanaannya.
Keberadaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, karena itu
di daerah-daerah dimana hak ulayat itu sudah tidak ada lagi menurut kenyataannya,
tidak dapat dihidupkan kembali dan sebaliknya di daerah-daerah dimana tidak pernah
ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.
Sedangkan pelaksanaannya, disebutkan bahwa harus sedemikian rupa, sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bahasa serta
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi.
Boedi Harsono, mengatakan bahwa : “... UUPA dan hukum tanah nasional kita tidak
menghapuskan hak ulayat, tetapi juga tidak mengatur hak itu. Mengatur hak ulayat
dapat berakibat melanggengkan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat
menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat tersebut melalui proses
alamiah. Fungsi hak ulayat dan kepada adat dalam pengaturan penguasaan tanah, tata

24

Boedi Harsono, Op Cit. Hlm.168.
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guna tanah dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah telah ada tempat
penampungannya pada hak bangsa dan negara atas dasar ketentuan Pasal 1 dan 2
UUPA. Dengan demikian hapusnya hak ulayat tidak perlu menimbulkan
kevakuman”25.
Dari uraian tersebut dapat disimpulakan bahwa hak ulayat tidak akan diatur lebih
lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Pernyataan tersebut sangat kontraversial dengan
realita di lapangan, sehingga penulis pun tidak sepaham dengan pendapat Boedi Harsono,
yang menyatakan bahwa UUPA dan hukum tanah nasional tidak akan mengatur hak itu,
karena perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak itu
melalui proses alamiah.
Penulis cenderung dengan apa yang dikatakan oleh “Parlindungan”, tentang perlu
dibuatnya Undang-undang tentang masyarakat adat, sehingga sebagai penjabaran Pasal 3
UUPA tentang hak ulayat pada 26. Sedangkan menurut kenyataan masih ada , apakah ada
pada tanggal 24 September 1960, atau ketika hendak menerapkan Pasal 3 UUPA. Hal
tersebut tidak dinyatakan secara tegas.
Mahadi menjawab pertanyaan di atas dengan menyatakan bahwa “dengan
demikian kami menganut prinsip kedua, yaitu ada tidaknya hak ulayat menurut
kenyataannya harus ditentukan pada saat kita hendak menerapkan pasal tersebut27.

2.

Pengertian Agribisnis dan Ruang Lingkupnya
Istilah-istilah yang di depannya didahului dengan kata “agro” yang kemudian

menjadi kata majemuk boleh dikata cukup banyak. Sebagai contoh adalah istilah atau
kata

:

“agroindustri”,28

“agronomi”,29

“agrostologi”,30

“agro-ekosistem”,31

25

Ibid, hlm.169-170.
Harian Kompas, tanggal 24 September 1984, hlm.IV.
27
Mahadi, Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini (Simposium UUPA-BPHN), Bina cipta, Tanpa
Tahun, hlm.25-64.
28
Agroindustri adalah kegiatan-kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian segar
sebagai bahan bakunya untuk diolah menjadi berbagai jenis produk olahan. Contohnya adalah industri
kecap, saus, buah kalengan, jamur kalengan, dan lain-lain. Supraptono Djajadirana, Kamus Dasar
Agronomi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000. hlm. 7
29
Agronomi adalah ilmu yang mengajarkan cara pengelolaan tanaman pertanian dan
lingkungannya untuk mmperoleh produksi maksimum. Ibid.
30
Agrostologi aalah ilmu yang mempelajari budidaya tanaman hijauan makanan ternak. Ibid. hlm.
8
31
Agroekosistem adalah bentuk ekosistem binaan manusia yang ditujukan untuk memeperoleh
produksi pertanian dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Tim Penyusun
Kamus PS, Kamus Pertanian Umum, Jakarta, Penerbar Swadaya, 2008. hlm. 6
26

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

36

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

“agroforestri”,32 “agroekonomi”,33 “agrowisata,”34“agro-kimia”,35 dan istilah “agrobisnis”
itu sendiri. Istilah “Agrobisnis”36 secara etimologis dan terminologis berasal dari bahasa
Inggris yang terdiri dari 2 (dua) kata, yakni “agrarian” yang berarti “tanah pertanian”37
dan kata “bussines” yang berarti “usaha atau perusahaan”.38 Sehingga apabila kedua kata
ini digabung menjadi istilah “agribussines” yang berarti “usaha atau perusahaan yang
bergerak dalam bidang pertanian”. Bryan A. Garner, et.al. dalam Black’s Law Dictionary
memberikan pengertian “agribusiness” sebagai “the pursuit of agriculture as an
occupation or profit-making enterprise, including labour, land use planning, and
financial the cost of land, equipment, and other necessary expenses”.39 Secara bebas
dapat diterjemahkan : sebagai kegiatan dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh
sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan usaha,yang didalamnya
mencakup tenaga kerja (buruh), rencana penggunaan tanah, keuangan sebagai bagian dari
ongkos pengadaan tanah, peralatan, dan lain-lain biaya yang dibutuhkan. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, istilah “agrobisnis” diartikan sebagai “usaha yang berhubungan
dengan tanah pertanian”.40
Menurut Nina Nurani :
“Agrobisnis41 diartikan sebagai kegiatan pertanian yang ditujukan untuk
mendapatkan keuntungan usaha, tenaga kerja, rencana penggunaan tanah, sarana
dan kebutuhan lain yang penting. Dengan demikian agribisnis merupakan konsep
yang utuh, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan aktivitas
lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.”42

32

Agroforestri adalah sistem pengelolaan hutan dengan memadukan kegiatan, perkebunaan,
tanaman industri, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan ke arah usaha tani terpadu untuk mencapai
optimalisasi dan diversifikasi penggunaan lahan. Ibid.
33
Agroekonomi adalah hal ikhwal ekonomi yang bersangkutan dengan pertanian. Tim Penyusun
Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen
Pendidikan & Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, 1995. hlm. 12
34
Agrowisata adalah wisata yang sasarannya adalah pertanian (perkebunan, kehutanan dan lainlain). Ibid.
35
Agrokimia adalah bahan kimia untuk pertanian, misalnya insektisida. Ibid.
36
Ada juga yang menggunakan istilah “agribisnis”. Akan tetapi Penulis lebih cenderung
menggunakan istilah “agrobisnis”, karena istilah ini terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang
berarti istilah “agrobisnis” lebih baku dalam Bahasa Indonesia daripada istilah “agribisnis”. Ibid. hlm. 12
37
John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia; An English-Indonesian Dictionary,
Itacha and London-Jakarta, Cornell University Press-Gramedia, 1995. hlm. 19
38
Ibid.hlm. 90
39
Bryan Garner, et. al., Black’s Law Dictionary, Dallas (Texas), St. Paul, Minn, West Group, 1999.
hlm. 68
40
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit. hlm. 12
41
Nina Nurani dalam setiap tulisannya menggunakan istilah “agribisnis”, bukan “agrobisnis”.
Akan tetapi istilah yang tepat adalah “agrobisnis”.
42
Nina Nurani, Daya Saing Agribisnis; Aspek Hukum & Strategi Pengembangan, Bandung,
Nuansa, 2007. Hlm. 13
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Pengertian ini sejatinya sangat serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Garner
di atas, atau lebih tepat disebut dengan terjemahan dari Black’s Law Dictionary,
sebagaimana tersebut di atas.
Agrobisnis yang secara umum dipahami sebagai usaha yang dilakukan untuk
kegiatan pertanian, sesungguhnya dalam definisi manajemen disebut dengan “usaha
pertanian komersil”43. Disebut usaha pertanian, karena agrobisnis bergerak pada usaha di
subsektor bahan-bahan pangan, holtikultura, dan buah-buahan, perikanan, peternakan,
perkebunan, dan perhutanan.44
Luthfi Fatah mengatakan bahwa agrobisnis adalah suatu kegiatan usaha yang
berkaitan dengan sektor pertanian yang mencakup perusahaan-perusahaan pemasok input
agrobisnis (upstream-sideindustries), penghasil (agricultural-producing industries),
pengolah produk agrobisnis (downstream-side industries) dan jasa pengangkutan (agrisuporting industries). Agrobisnis adalah sifat dari usaha yang berkaitan dengan
agrobisnis (agro-based industries) yang berorientasi pada bisnis, yaitu yang bertujuan
untuk memperoleh keuntungan. Agrobisnis juga mengandung pengertian sebagai
keseluruhan

operasi

yang berkait

dengan

aktivitas

untuk

menghasilkan dan

mendistribusikan input produksi, aktivitas untuk produksi usaha tani, untuk pengolahan
dan pemasaran. Dengan menggunakan acuan pengertian ini, aktivitas agrobisnis tidak
lagi sekadar berorientasi pada produksi semata, sebagaimana yang dilakukan pada
agrobisnis tradisional. Agrobisnis bukan saja semata-mata dalam konteks pemenuhan
kebutuhan masyarakat pedesaan, tetapi juga dalam rangka memperoleh nilai tambah yang
lebih besar, sehingga kegiatan all-farm seperti agroindustri dan marketing menjadi sangat
penting.45 Agrobisnis meliputi seluruh sektor bahan masukan usaha tani, yang prosesnya
dimulai dengan bidang produksi, yang pada akhirnya menangani pemrosesan,
penyebaran, penjualan, baik secara borongan maupun penjualan eceran produk kepada
konsumen akhir.46
Menurut Soekartawi : “konsep agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha
yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil,
dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian, dan jasa penunjangnya.”47 Sama
E. Gambira Sa’id & Harizt Intan, Manajemen Agribisnis, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001. hlm.

43

16
44

Ibid.
Lihat : Luthfi Fatah, Dinamika Pertanian dan Pedesaan, Banjar Baru, Jurusan Sosek Fakultas
Pertanian Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Pustaka Banua, 2006. hlm. 192
46
Ibid.
47
Soekartawi, Agribisnis; Teori dan Aplikasinya, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001. hlm. 2
45
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seperti Bungaran Saragih yang berpendapat bahwa : “kegiatan usaha agribisnis adalah
kegiatan usaha yang mencakup pertanian, agroindustri, dan jasa yang menunjangnya,
seperti transportasi, penelitian dan pendidikan”.48 Diketahui bahwa membangun perilaku
sektor agrobisnis secara sistem dan berkebudayaan industrial memiliki ciri-ciri antara
lain :49
(a) Pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan;
(b) Teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumber daya;
(c) Mekanisme pasar merupakan media utama dalam bertransaksi;
(d) Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar alokasi sumber daya;
(e) Mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana sekaligus tujuan;
(f) Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan
(g) Perekayasaan harus menggantikan eksploitasi pada alam, sehingga setiap produk
yang dihasulkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik dalam
mutu, berat, volume, bentuk, ukuran, warna, rasa dan sifat-sifat lainnya, dengan
ketetapan waktu.
Selanjutnya, masih mengenai pengertian agrobosnis, Arsyat50 berpendapat bahwa
“agrobisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau
keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada
hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.” Disebut dalam arti luas, karena kegiatan
usahanya dapat menunjang atau sebaliknya ditunjang oleh kegiatan pertanian dan
cakupan agrobisnis luas, kareana

itu penanganannya seringkali sangat kompleks.

Perngertian agrobisnis tersebut secara tekstual telah masuk ke dalam fungsi-fungsi
agrobisnis an sich, yakni sebagai kegiatan yang prosesual dalam bentuk mata rantai
produksi hingga pemasaran (marketing). Menurut E. Gumbira-Said & A. Harizt Intan51
mengatakan tentang fungsi-fungsi agrobisnis, sebagai berikut :
“Fungsi-fungsi agribisnis terdiri atas kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana
produksi, kegiatan produksi primer (budi daya), pengolahan (agroindustri), dan
pemasaran. Fungsi-fungsi tersebut kemudian disusun menjadi suatu sistem, dimana
fungsi-fungsi di atas menjadi subsistem dari sistem agribisnis.”

48

Bungaran Saragih, Agribisnis; Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian;
Pembangunan Sektor Agribisnis, Bogor, Loji Grafika Griya Sarana, 2001. hlm. 37
49
Ibid.
50
Arsyad, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam Pembangunan Agribisnis, Jakarta,
RajaGrafindo, 2000. hlm. 5
51
E. Gumbira Sa’id & A. Harizt Intan, Manajemen …Op. Cit. hlm. 19
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Fungsi-fungsi agrobisnis di atas terlihat memberikan nuansa agrobisnis sebagai
sebuah sistem. Mungkin sudut pandang yang digunakan adalah dalam perspektif Davis
& Golberg yang memberikan suatu konsep dan wawasan yang sangat dalam tentang
pertanian modern menghadapi millennium keempat . Agrobisnis yang merupakan suatu
sistem, bila dikembangkan secara terpadu dan selaras dengan semua subsistem (fungsifungsi agrobisnis) yang ada di dalamnya.52 Seperti telah dipahami dari awal bahwa
pengembangan agrobisnis tidak akan efektif dan efisien bila hanya mengembangkan
salah satu sibsistem yang ada didalamnya. Sebagai contoh, pengembangan usaha budi
daya pisang di suatu daerah sangat berhasil dalam meningkatkan produksi dan mutu
produknya, tetapi tidak berhasil meningkatkan

pendapatan masyarakat secara nyata

karena tidak disertai dengan pengembangan dan penyiapan sistem pemasarannya.
Produksi yang melimpah hanya akan menjadi busuk di lahan atau di tong sampah dan
produsennya sangat kecewa. Contoh ini menjadi salah satu fenomena pengembangan
agribisnis yang tidak terpadu dan sering terjadi di Indonesia.53
Contoh sistem agrobisnis dapat disebutkan sebagai berikut :54
(a) Perkebunan kelapa sawit (bergerak dalam satu lini komoditas);
(b) Perusahaan pengolahan buah nanas dan pisang (bergerak dalam satu subsistem
agribisnis pada dua lini komoditas);
(c) Perusahaan yang menangani semua sublini dalam lini komoditas, misalnya
konglomerasi kelapa sawit (menangani dari perkebunan, pengolahan, sampai pada
pemasarannya);
(d) Pertambakan udang rakyat, usaha tani anggrek, peternakan ayam dan peternakan
kambing (bergerak dalam satu subsistem dalam satu lini komoditas).
Negara yang telah membangun sektor pertanian dengan sistem agrobisnis yang
efektif dan efisien yang didukung dengan teknologi dan modal di negara asean adalah
Thailand, Malaysia. Negara ini mencoba membuat sistem agrobisnis yang berbasis
sumber daya lokal sehingga seleuruh komponen terkait dengan sistem agrobisnis
diupayakan berasal dari negaranya itu sendiri sehingga ketergantungan terhadap produk
impor untuk sektor agrobisnis dapat diminimalisir. Konsep agrobisnis masuk ke Thailand
dan Malaysia tahun 1960, sedangkan di Indonesia konsep baru masuk tahun 1984.55

52

Pendapat Davis & Golberg yang dikutip E. Gumbiran-Sa,id & A. Harizt Intan. Ibid. hlm. 20
Ibid.hlm. 20
54
Ibid. hlm. 23
55
Achmad Firman, Rachadi Tawaf, Manajement Agrobisnis Peternakan, UNPAD Press, Bandung
tahun 2008, hlm 21
53
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Menurut Soehardjo sebagaimana terpetik dalam E. Gumbira Sa’id & Harizt Intan
mengatakan bahwa untuk memiliki wawasan agrobisnis memiliki persyaratan-persyaratan
sebagai berikut :
(1) Memandang agribisnis sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem;
(2) Setiap subsistem dalam sistem agribisnis mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke
depan;
(3) Agribisnis

memerlukan

pembiayaan/keuangan,

lembaga

penunjang,

seperti

pendidikan,

penelitian,

dan

lembaga

perhubungan.

pertanahan,
Lembaga

pendidikan dan pelatihan mempersiapkan para pelaku agribisnis yang profesional,
sedangkan lembaga penelitian memberikan sumbangan berupa teknologi dan
informasi. Lembaga-lembaga penunjang kebanyakan berada di luar sektor pertanian,
sehingga sektor pertanian semakin erat terkait dengan sektor lainnya.”
Salah satu arah kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing
dan nilai tambah produk pertanian adalah pengembangan usaha pertanian dengan
pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agrobisnis. Pendekatan
ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/ skala ekonomi, sehingga akan
lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan
dan perekonomian daerah. Di samping itu perlu dilakukan penguatan sistem pemasaran
dan manajemen usaha untuk mengelola risiko usaha pertanian serta untuk mendukung
pengembangan agrobisnis.56
Diakui oleh para pakar ekonomi pertanian bahwa permasalahan dalam
pengembangan agrobisnis adalah lemahnya keterkaitan antar subsistem di dalam
agrobisnis, yaitu distribusi dan penyediaan faktor produksi, proses produksi pertanian,
pengolahan dan pemasaran. Di samping itu, ketersediaan sumber daya manusia yang
masih terbatas, sehingga investor harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan
profesionalisme usaha, pendidikan manajemen, pelatihan kemampuan penetrasi pasar,
serta lembaga finasial yang mendukung pengembangan agrobisnis yang belum
mendukung upaya-upaya investasi di sektor ini. Padahal melalui strategi pembangunan
pertanian yang berwawasan agrobisnis pada dasarnya akan menunjukkan arah yang
sangat penting dengan beberapa tujuan, antara lain menarik dan mendorong munculnya
industri baru di sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh,

56
Dalam : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
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efisien dan fleksibel, menciptakan nilai tambah, meningkatkan penerimaan devisa,
menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pembagian pendapatan.57
Untuk mewujudkan pembangunan sistem agrobisnis yang tangguh, maka perlu
dibangun terlebih dahulu oleh pihak pemerintah faktor-faktor pendukung agrobisnis,
yakni industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, pertanian primer dan sektor jasa
pendukung, industri hulu pertanian seperti industri pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak,
industri alat-alat mesin pertanian, industri pengolahan hasil pertanian. Pembangunan
infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta alat komunikasi, termasuk ketersediaan lahan
yang cocok untuk pengembangan agrobisnis.58
Pengembangan bidang agrobisnis diatas hak ulayat menurut penulis sangat cocok
dengan melibatkan semua anggota komunitas masyarakat adat , sehingga lebih mudah
mengikut sertakan kearifan lokal dalam pengelolaannya .

3.

Pengertian Kearifan Lokal dan Ruang Lingkupnya
Kearifan lokal terdiri dari 2 (dua) kata, kearifan (wisdom) dan lokal. Dalam

kamus John M. Echol menjelaskan lokal berarti setempat, sedangkan wisdom adalah
kearifan sama dengan kebijaksanaan. Secara umum kearifan lokal adalah gagasan
setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernil;ai baik, yang tertanam dan
diikuti oleh anggota masyarakat. Dalam disiplin Antropologi dikenal istilah lokal genius.
Secara konseptual kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada
nilai, kebiasaan, adat istiadat tentang perilaku masyarakat yang telah melembaga secara
tradisional.
Kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi, budaya masyarakat suatu
komunitas yang dipedesaan. Kearifan lokal merupakan langkah dari penerapan tradisi
yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang terpenting dalam kearifan
lokal adalah proses implementasi tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat yang
memiliki nilai tradisional tetetapi menyatu dengan alam. Nilai tradisi tersebut
menselaraskan kehidupan manusia dengan alam dan pengelolaan sumber daya alam serta
lingkungannya.
Jadi secara umum dapat dikemukakan bahwa kearifan lokal , adalah nilai-nilai
budaya yang baik yang ada dalam suatu masyarakat. Artinya untuk mengetahui kearifan
57

Bandingkan : Soekartawi, Agroindustri Dalam Perspektif Sosial Ekonomi, Jakarta, RajaGrafindo
Persada, 2005. hlm. 1-7
58
SMH. Tampubolon, Suara Dari Bogor; Sistem dan Usaha Agribisnis; Kacamata Sang Pemikir,
Bogor, Pusat Studi Pembangunan IPB & USESE Foundation, 2002. hlm. 13-14
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lokal suatu wilayah, maka kita harus memahami nilai-nilai budaya setempat misalnya
gotong royong, saling menghormati dan tepo seliro. Adapun ciri-ciri kearifan lokal
adalah, mampu bertahan terhadap serangan budaya luar, mampu mengakomodasi budayabudaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar dengan
budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan dan mampu memberi arah pada
perkembangan budaya.59
Secara politis pentingnya kearifan lokal memperkuat ke Indonesiaan. Pasca era
reformasi 1998 mencuatkan kembali kearifan lokal yang dimiliki ratusan etnik dan suku
bangsa yang dinilai sangat penting memperkuat rasa ke Indonesiaan dan menekan potensi
konflik di masyarakat60. Artinya pengembangan kearifan lokal tersebut bukan untuk
kepentingan lokal saja, namun untuk memperkuat landasan nasionalisme bangsa
Indonesia. Indonesia sebenarnya telah memiliki simpul kearifan lokal yakni Pancasila
yang digali oleh Soekarno dari bumi nusantara ini. Munculnya kembali kearifan lokal
pasca reformasi harus memperhatikan proses internalisasi antara etnik anak bangsa yang
tersebar diseluruh nusantara serta memadukannya dengan kearifan lokal. Proses
internalisasi yang diolah dengan kreatifitas, memadukan kearifan lokal nasional
Indonesia dan kearifan universal akan menjadi kearifan bangsa yang mampu
mengendalikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi kerakyatan, jadi upaya untuk
menggali dan mendalami serta memelihara dan mengembangkan kearifan lokal untuk
menjadi landasan kehidupan anak bangsa.
Kearifan lokal adalah merupakan warisan budaya Indonesia yang terwujud
sebagai proses intraksi antara manusia dengan lingkungan dalam rangka memenuhi
berbagai kebutuhannya. Proses terbentukannya kearifan lokal sangat bergantung pada
potensi sumber daya alam dan lingkungan, serta dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan
kebiasaan masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Tetapi suatu yang ironis terjadi
di Papua dan Ambon yang pada hakekatnya makan utama mereka adalah sagu, tetapi
melalui proses transmigrasi mereka saat ini sangat tergantung pada beras sebagai
makanan utama yang pengelolaannya membutuhkan keterampilan dan pupuk,sehingga di
butuhkan modal yang tidak sedikit. Sedangkan tanaman sagu di Papua dan Ambon
tumbuh begitu subur di hutan ,sehingga tidak diperlukan keterampilan dalam

59
Duski Samad, Pengembangan Kearifan Lokal, Disampaikan pada pelatihan T.O.T, Lembaga
Ketahanan Nasional RI Nilai Kebangsaan di Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang).
60
Anhar Ganggong, Kompas.com tanggal 3 Desember 2009.
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pengembangan dan tanpa perlu pemupukan. Artinya biaya pengembagan relatif murah.
Yang penting bagaimana mengolah sagu dalam variasi menjadi makanan utama.
Kearifan lokal berbeda disetiap daerah dan didalamnya terkandung berbagai
norma dan nilai religius namun dalam kenyataannya proses kearifan lokal berjalan selaras
dengan alam. Menurut Edmud Woga, bahwa secara substantif kearifan lokal beroreantasi
kepada keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya, kelestarian alam yang
pada akhirnya dapat menghemat sumber daya alam yang bernilai ekonomi, moralitas dan
spiritualitas.
Dalam era global saat ini banyak ditemui berbagai kerusakan ekologi yang
muncul akibat keseimbangan alam terganggu. Penggunaan teknologi yang tidak tepat
guna salah satu penyebab timbulnya ketidak seimbangan lingkungan seperti perubahan
iklim, krisis air bersih dan pencemaran udara. Oleh karena itu perlu kita mengembangkan
kelestarian kearifan lokal yang berkembang di masyarakat pedesaan.
Menurut Suhartini61, kearifan lokal ikut berperan dalam sumber daya alam.
Namun kearifan lokal juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, misalnya pertambuhan
penduduk, perkembangan teknologi, budaya, kapital dan kemiskinan. Kedepan kearifan
lokal sangat tergantung pada pengetahuan masyarakat, inovasi, teknologi, pemetaan
pasar, pemanfaatan dan pelestarian keaneka ragaman hayati serta berbagai kebijakan
pemerintah dan masyarakat lokal. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menjaga
kearifan lokal akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang telah terkikis misalnya
penggunaan teknologi penangkapan ikan di Maluku yang tidak memperhatikan kearifan
lokal masyarakat yang disebut Sasih. Sasih adalah norma yang didasarkan pada
pengetahuan suku lokal Maluku dalam menentukan waktu penangkapan ikan berdasarkan
kebiasaan.
Masyarakat modern mulai beralih pada pikiran mekanistik serta beroreantasi pada
pemanfaatan sumber daya alam untuk komersial tanpa memperhatikan kepentingan
kelompok masyarakat setempat, sehingga masyarakat termarginalisasi.
Dalam konsep pembangunan pertanian modern kita mengenal revolusi hijau yang
menggunakan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama dengan obat-obatan
kimia, pembangunan irigasi besar-besaran dan penggunaan traktor untuk mempercepat
pekerjaan. Dan pada akhirnya menekankan pada pertanian monokultur yang
mengabaikan bibit lokal yang sebenarnya mempunyai daya tahan terhadap hama. Prospek
61
Suhartini, Proseding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIFA,
Yogyakarta, 16 Mei 2009.
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kearifan lokal kedepan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dengan menekankan
kepentingan masyarakat lokal, misalnya di Tanah Karo untuk mengolah lahan yang
efektif mereka memiliki komunitas yang bernama Aron atau seperti Subak di Bali dalam
mengelola lahan.
Untuk menjaga kearifan lokal perlu dilakukan langkah-langkah antara lain :
1.

Bangsa ini harus mampu berdaulat secara ekonomi dalam mengelola sumber daya
alam;

2.

Meningkatkan

kemampuan

masyarakat

lokal

dalam

menjaring

berbagai

perkembangan teknologi yang masuk dan mampu menjaga keseimbangan alam dan
lingkungan dan disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat;
3.

Perlu dilakukan secara evolusi pola pikir yang holistik, artinya meninggalkan pola
pikir mekanistik yang beroreantasi pada jangka pendek; dan

4.

Menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengelola sumber daya alam dan
lingkungan yang dimiliki masing-masing daerah yang memiliki keunikan tersendiri.
Menurut penulis, pembangunan yang kita lakukan tersebut harus bertujuan

mensejahterakan anak bangsa. Salah satu bentuk pertanian modern dalam pengelolaan
sumber daya alam khususnya tanah adalah bidang agrobisnis atau perkebunan. Dalam
konteks membangun bangsa, maka dibutuhkan melibatkan masyarakat luas yang
menggunakan lahan yang cukup luas, sehingga dalam pelaksanaannya sering
menggunakan tanah hak ulayat yang tersebar dibeberapa pulai di luas Jawa. Dalam
penggunaan tanah hak ulayat tersebut harus melibatkan komunitas masyarakat adat
setempat, sehingga pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan hak ulayat secara optimal
perlu bekerjasama dengan swasta. Dengan demikian mudah menyertakan kearifan lokal
setempat yang meraka percaya selama ini, misalnya semangat gotong-royong mengolah
lahan, seperti Aron di Tanah Karo dan Subak di Bali .

C. PEMANFAATAN HAK ULAYAT BIDANG AGRIBISNIS YANG BERBASIS
KEARIFAN LOKAL
1.

Hak Ulayat
Agrobisnis.

Masayarakat Adat Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan

Masyarakat adat dalam tulisan ini adalah masyarakat yang masih memelihara adat
istiadatnya secara nyata dalam perilaku kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang
bersangkutan yang disandarkan pada norma-norma hukum adat yang dianut dan
dipatuhinya. Sebagai hukum yang hidup (the living law) di dalam masyarakat adat yang
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

45

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

bersangkutan secara internal, maka itulah yang disebut dengan hukum adat sepanjang
tidak bertentangan dengan peradaban manusia (human civilization) dan kepentingan
nasional secara umum. Menurut ter Haar sebagaimana terpetik dalam Bushar
Muhammad62 mengatakan bahwa :
“”…masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah : (1). Kesatuan hukum yang
teratur; (2). Menetap di suatu daerah tertentu; (3). Mempunyai penguasapenguasa; dan (4). Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud,
dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam
masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di
antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk
membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti
melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.”
Menurut Bushar Muhammad63 : “masyarakat hukum adat (adatrechtsgemenschap) ialah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam
suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu
keturunan yang sama (genealogis) ataupun satu tanah tempat bermukim (teritorial).”
Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 Indonesia masuk ke dalam
“Era Reformasi”. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5
Tahun 1999 berusaha untuk merumuskan definisi masyarakat hukum adat. Peraturan ini
mendifinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok orang yang terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan
tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.64
Kemudian dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
baru, Pasal 67 mengakui masyarakat Hukum Adat dengan menyebutkan :
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya berhak :
a.

melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup seharihari masyarakat adat yang bersangkutan ;

b.

melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan undang-undang ; dan

c.

mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya.

62

Bushar Muhammad,Asas-Asas Hukum Adat; Suatu Pengantar, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
hlm. 21-22
63
Ibid. hlm. 23-24
64
Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
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(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Kemudian Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal
6 menyatakan :
(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam
masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat,
dan pemerintah.
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,
selaras dengan perkembangan zaman.
Perihal bagaimana pengakuan hukum positif Indonesia mengenai hak-hak
masyarakat adat dapat dirujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan :
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang.” Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa : “Identitas
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman
dan peradaban”.
Jaminan konstitusional di atas, kemudian dapat ditelusuri dalam UUPA,
khususnya dalam Pasal 5 UUPA yang menyebutkan bahwa hukum agraria nasional
didasarkan pada hukum adat. Hal dimaksud berarti bahwa kekuatan hukum hak-hak atas
tanah bagi masyarakat hukum adat sangat dijamin dalam hukum positif di
Indonesia.65Selanjutnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Pasal 43 UU No.21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebutkan :
(1) Pemerintah

Provinsi

Papua

wajib

mengakui,

menghormati,

melindungi,

memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat
hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.

65
Bandingkan : Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta,
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), 2005. hlm. 120
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(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh
penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum
adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang
diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk
keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat
dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan
tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha
penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan
bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang
bersangkutan.
Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat adat dijelaskan
bahwa, masayarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun
dalam,bentuk kesatuan ikatan asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal
diwilayah geografis tertentu,identitas budaya,lingkungan hidup serta sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi,politik, sosial, budaya dan hukum.
Penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) menemukan bahwa masyarakat adat
dapat diakui dan dilindungi secara layak apabila sebagai kelompok orang yang :
a.

hidup bersama di wilayah tertentu;

b.

kelompok itu dipandang sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak ada pikiran
dari para anggotanya untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh;

c.

mempunyai kepentingan bersama;

d.

mempunyai pengurus sendiri;

e.

mempunyai kewenangan mengatur tanah, air dan sumber alam yang terkandung di
dalamnya;

f.

memiliki asal usul leluhur secara turun temurun atau leluhur bersama.66
Kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan masyrakat Hukum Adat menjadi

penting karena terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal ini karena
dalam beberapa peraturan perundang-undangan, hak-hak masyarakat adat diakui apabila
ternyata masyarakat adatnya masih ada. Ada atau tidaknya masyarakat adat ditentukan
66
Komisi Hukum Nasional, “Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat,
“Laporan Penelitian 2004.
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oleh pemerintah, sehingga dengan demikian sering terjadi “marginalisasi” masyarakat
adat.
Melihat kenyataan ini, maka beberapa aliansi masyarakat Hukum Adat menuntut
hak agar mereka diakui keberadaannya dan juga hak-hak masyarakat adatnya. Hak-hak
masyarakat adat ini merupakan hak dasar manusia pada umumnya di dunia. Berlakunya
universal, karena itu dalam membicarakan perlindungan hak-hak penduduk lokal dapat
ditarik dari teori “menentukan nasib sendiri” dalam kerangka negara kesatuan.67
Konflik mengenai tanah ulayat ini terjadi dibeberapa daerah Indonesia, misalnya
di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, Maluku, Ambon, dan Wamena-Papua.68 Perlawanan masyarakat
hukum adat juga terjadi di Sumatera Selatan, Riau, Bulukumba (Sulawesi), dan
Wamena.69
Berkaitan dengan konflik-konflik yang terjadi tersebut, kekalahan berada di pihak
masyarakat adat, diantaranya masyarakat suku kajang, Sulawesi Selatan, yang lahanya
akhirnya dijadikan perkebunan. Tiga komunitas adat di Kabupaten Pasir, Kalimantan
Tengah, juga kalah ketika menegosiasikan lahan yang mereka tempati turun temurun
dengan sebuah perusahaan tambang batu bara. Demikian pula suatu komunitas adat di
Deli Serdang dan Langkat, Sumatera Utara, merasa kehilangan lahan karena dijadikan
kawasan industri.
Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di wilayah Indonesia mencapai lebih
kurang 20 000 (dua puluh ribu) kelompok. Dari jumlah tersebut yang baru terdata oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebanyak 6300 kelompok di wilayah Aceh, 700
kelompok di wilayah Sumatera dan 1000 kelompok di wilayah Bali.70
Di Malaysia juga ditemukan sejenis hak ulayat di Indonesia, disebut dengan nama
tanah Simpanan Melayu. Tanah Simpanan Melayu ialah suatu kawasan tanah yang
tertentu khusus untuk orang-orang Melayu, artinya orang bukan Melayu sekalipun ia
warga negara Malaysia, tidak bisa menjadi subyek tanah Simpanan Melayu.71 Di negara

67

S. James Anaya. Indigenous Peoples International Law. (New York : OxfordUniversity Press,
1994), hlm.89
68
Agung Pryo Sarjono, “Konflik Sosial di Kalimantan Timur”. HutanIndonesia. Edisi 07, Tahun
II/Maret 2000, hlm.14
69
“Berdayakan Masyarakat Hukum Adat untuk Perlindungan Lingkungan. Tempt/HOCVP07L.hlm
1
70
“Berdayakan,Ibid
71
Saleh Buang, Undang-Undang Tanah di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037,
Selangor Darul Eksam, 1993 hlm.168
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bagian Malaka dan Negeri Sembilan disebut sebagai Tanah Pegangan adat.72 Sebagian
besar tanah simpanan Melayu terdapat dikampung-kampung, kawasan hutan-hutan
belantara dan keseluruhan tanah termasuk tanah yang tidak subur (bermutu rendah). Luas
tanah simpanan melayu di Semenanjung Malaysia selalu berubah-ubah, karena terjadi
peralihan hak, tetapi tidak terdata secara akurat.
Dari jumlah 3 juta hektar tanah Simpanan Melayu, diperkirakan 800.000 hektar
telah hilang dan dilepas karena digunakan untuk pembangunan negara atau terjadi
peralihan hak.73 Dari data tersebut terlihat,bahwa di Malaysia ada upaya pemetaan
terhadap hak adat atas tanah,sedangkan negara kita belum pernah melakukan upaya
kearah tersebut,sehingga kedepan perlu kita pertimbangkan plus minusnya.Menurut
penulis pendataan luas Hak Ulayat syogianya perlu dilakukan secara cermat dan hatihati,sehingga dapat mencegah sengketa-sengketa tanah hak ulayat seperti kasus sengketa
tanah kebun kelapa sawit yang telah di jelaskan di halaman sebelumnya,demikian pula
kasus Freeport yang sampai hari ini tidak pernah tuntas.Upaya pendataan luas hak ulayat
bukan berarti mempertahankan keberadaannya,karena hak ulayat akan terhapus secara
alamiah karena dampak pembangunan yang berjalan terus.Hal ini terbukti di pulau jawa
tidak ada lagi hak ulayat karena pembangunan fisik dan nonfisik hampir telah
merata.Dampak positip lanjutan dari upaya pendataan hak ulayat kedepan dapat
menunjang kepastian hukum bagi pengembangan bidang agrobisnis khususnya dalam
pengadaan tanah.
Diketahui bahwa tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat
satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya
menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak
untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat.74 Hak-hak atas tanah bagi
masyarakat adat dimaksud adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan
meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai
sumber hak atas tanah lainnya di lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai
oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Hak masyarakat hukum adat atas tanah sangat diperlukan terhadap pihak luar dan
terhadap sesama anggota kelompok masyarakat hukum adat. Pelaksanaan terhadap pihak
luar, kelompok masyarakat hukum adat tersebut mempunyai wewenang tersendiri atas

Moh. Ridwan Bin Awang, Tanah Simpanan Melayu, Rich’me Enterprise, Malaysia 1987, hlm.4
Moh. Ridwan, ibid hlm.4
74
Ben Ter Har, Hukum Adat Di Indonesia, yang terkutip dalam Arie S. Hutagalung. Ibid.
72
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tanah di lingkungannya. Tetapi di samping itu, masyarakat hukum adat tersebut
mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap tanahnya oleh pihakpihak yang tidak dikenal. Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk mengawasi
penggunaan tanah di antara anggota-anggota sendiri dan mengatur hak dan tuntutantuntutan dari setiap anggota dalam berbagai cara, dengan maksud memperoleh semua
bagian mereka yang sesuai dengan manfaat umum.
2.

Budaya Masyarakat Adat Terhadap Pengembangan Bidang Agribisnis.
Soal budaya masyarat atau kultur hukum (legal culture) terhadap sesuatu yang

baru merupakan persoalan yang esensil .

Mengapa demikian?. Perihal eksistensi

masyarakat Indonesia yang plural, beragam, berbhineka, baik dalam struktur
masyarakatnya maupun adat istiadatnya, yang selanjutnya dipersatukan dalam sebuah
wadah kebangsaan melalui “bhineka tunggal ika”, sehingga lahirlah bangsa Indonesia
menjadi nation state (negara kebangsaan). Kuantitas suku bangsa di nusantara ini sudah
mulai di hitung oleh van Vollehoven sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto
sebanyak 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat
Masing-masing suku bangsa di Indonesia tersebut mempunyai pola prilaku yang
berbeda-beda terhadap suatu benda, termasuk tanah. Pada prinsipnya problem sosial
budaya terhadap pembaharuan dan inovasi teknologi dalam mensejahterakan masyarakat
adalah their beliefs (kepercayaan), value (nilai-nilai), ideas (pemikiran), dan expectation
(pengharapan) dari masyarakat dengan lingkungan sosial budaya yang masih luhur.
Sehingga

dalam

implementasinya

akan

memunculkan

beberapa

pertanyaan

:

bagaimanakah hubungan kepercayaan masyarakat terhadap tanah?; bagaimanakah nilainilai adat istidat masyarakat atas tanah?; bagaimanakah gagasan pemikiran masyarakat
terhadap tanah?; dan apakah pengharapan masyarakat terhadap tanah?; semua ini harus
diperhitungkan dalam pemberian pemanfaatan hal ulayat terhadap bidang agribisnis
dalam suatu wilayah pedesaan, termasuk dalam kawasan agropolitan.
Untuk itu dalam perspektif sosiologi pedesaan selalu dikedepankan pemahaman,
pengukuran, dan pembandingan ciri-ciri masyarakat pedesaan, yang seara kasat mata
mempunyai sifat orisinalitas sejak dulu sampai sekarang. Ciri khas masyarakat pedesaan
sebagai

suatu

komunitas

adalah

kebersahajaan

(simplicity),

keterbelakangan,
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tradisionalisme, dan keterisolasian. Adapun karakteristik masyarakat di pedesaan
adalah :75
•

Punya sifat homogen dalam (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta
dalam sikap dan tingkah laku);

•

Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya,
semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi rumah
tangga;

•

Faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterikatan
anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya;

•

Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada kota serta
jumlah anak dalam keluarga inti lebih besar. Hubungan lebih bercorak gemeinschaft
daripada gesellschaft.
Dalam konteks kultur hukum (legal culture) juga harus dipahami bahwa

didalamnya terdapat sikap manusia dan sistem hukum dan sistem hukum kepercayaan,
nilai, pemikiran, dan harapan-harapannya tehadap hukum. Harapan-harapan masyarakat
pedesaan terhadap hukum adalah bagaimana hukum itu sesuai dengan sistem
kepercayaan mereka, bagaimana hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang melekat dalam
sikap dan tingkah laku mereka, serta pemikiran dan harapan-harapan mereka yang harus
mampu diberi ruang (lebensraum) dan dituntaskan oleh hukum. Sebagai contoh adalah
hukum tanah nasional, yang apabila dikaitkan dengan legal culture, maka substansi
hukum tanah nasional harus mengadaptasi adat istiadat masyarakat (khususnya
masyarakat desa) dalam mencapai harapan-harapannya, yakni kebahagian dalam
kehidupannya yang bersahaja. Masyarakat di pedesaan tidak mengharapkan hal-hal yang
muluk, seperti adanya mobil mewah, rumah gedongan, kapal pesiar, pesawat pribadi dan
sebagainya, akan tetapi mereka hanya menginginkan agar mereka jangan dipisahkan
dengan keluarganya dan tanah kelahirannya.Lebih jauh Erman Rajagukguk menyatakan,
masyarakat di desa mempunyai pandangan hidup ,bahwa tanah adalah segalagalanya,sumber segala penghidupan dan kehidupan masih tetap berakar.Jika tenaga dan
modal telah dikeluarkan selama bertahun-tahun menggarap sebidang tanah ,maka lahirlah
anggapan tanah itu”milik”nya,sebagaimana anggapan orang tua mereka terdahulu.76

75

Kurnadi Shahab, Sosiologi Pedesaan, Sleman Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2007. hlm. 11-12
Erman Rajagukguk, Nyanyian Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum
Demokratis, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, 2006,
hlm.99
76
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Sungguh sangat tepat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku
atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 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 undangundang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Apa yang ditegaskan
dalam Pasal 5 UUPA ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
•

Pertama, bahwa hukum agraria nasional bersandarkan pada hukum adat; menurut
AP. Parlindungan77 : “reorientasi dari pelaksanaan hukum di Indonesia akan tentunya
berhasil jika memahami jiwa dari hukum adat.” Jiwa dari hukum adat itu sendiri
adalah78 : (1). Magis religius, yakni suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan
masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. (2). Komunal, masyarakat
hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu dari masyarakat adat merupakan
bagian yang integral dari masyarakat secara keseluruhan. (3). Konkrit, yakni sifat
yang serba jelas dan nyata, yang menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang
terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. (4). Kontan, yakni
kesmarataan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan
prestasiselalu diiringi dengan kontraprestasi yang diberikan secara serta merta
(seketika).

•

Kedua, hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria nasional tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan negara; yang dimaksud
dengan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional menurut AP.
Parlindungan79 adalah : (1). Hukum adat itu menyatakan dengan tegas bahwa hanya
warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak sepenuhnya atas bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. (2). Negara tidak akan
kompromi atau toleransi yang akan meniadakan hak-hak bangsa Indonesia secara
keseluruhan. (3). Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak sama terhadap hakhak agraria.
Selain apa yang dikemukakan Parlindungan di atas, frase “tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan nasional atau kepentingan negara” adalah tindakan yang
AP. Parlindungan, Komentar … Op. Cit. hlm. 51
Lihat : Otje Salman Soemadiningrat, Konseptualisasi … Op. Cit. hlm. 24
79
AP. Parlindungan, Komentar … Op. Cit. hlm. 52-53
77
78
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didasarkan hukum adat, yang substansinya adalah untuk memisahkan diri dari NKRI,
merusak tanah, hutan, sumber air, karang dan lingkungan hidup pada umumnya.
Sebagai contoh adalah adat istiadat orang dayak “mengayau” (memotong kepala
orang sebagai bukti kejantanan). Hukum adat seperti ini memang harus dilarang,
karena bertentang dengan kepentingan nasional.
•

Ketiga, hukum agraria nasional harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama. Dalam artian bahwa hukum agraria nasional harus melihat dan
disandarkan pada kepercayaan masyarakat menurut hukum agama, seperti hukum
waris, waqaf, wasiat, hibah dan lain-lain yang diatur dalam hukum agama.
Berdasarkan

ketentuan

Pasal

5

UUPA

di

atas,

maka

dalam

upaya

mengembangkan agrobisnis yang senyatanya dilakukan di kawasan pedesaan dan
kawasan agropolitan, maka dengan sendirinya akan bergesekan dengan kultur hukum
(legal culture) masyarakat pedesaan. Budaya hukum masyarakat pedesaan yang masih
terikat dengan hukum adatnya masing-masing, terutama yang berkenaan dengan “tanah”
jelas harus menjadi pertimbangan yang menentukan untuk lahirnya sebuah investasi pada
sektor agrobisnis. Hukum tanah yang berkaitan dengan investasi agrobisnis tidak dapat
berdiri sendiri tanpa melihat secara jelas faktor kultur hukum masyarakat pedesaan,
terutama yang langsung berhubungan dengan hak-hak mereka terhadap tanah yang akan
dijadikan areal investasi agrobisnis. Selama ini, yang jadi pertimbangan utama dalam
memberikan hak atas tanah terhadap investor agrobisnis adalah penyerapan lapangan
kerja dan transfer teknologi keagrobisnisan, dasar atau cara berpikir seperti itu harus
ditinggalkan dengan melihat berbagai kasus pertanahan dan investasi yang selalui
diperhadapkan dengan resistensi masyarakat terhadap investasi yang akan, dan sedang
beraktivitas.
Berangkat dari argumentasi pembahasan di atas, dapat dikemukakan contoh
tentang resisten masyarakat terhadap investasi, sebagaimana yang dituturkan B. Josie
Susilo Hardianto & F.X. Laksana Agung sebagai berikut80 : Bagi sebagian besar warga
Desa Mentoso dan Desa Remen Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, rumah berdinding
batu bata ternyata tidak mampu menyembunyikan kegundahan mereka. Sepintas, dengan
kondisi jalan desa beraspal halus dan deretan rumah permanen, orang menduga
kemakmuran berpihak pada mereka. Dulu, umumnya warga Mentosa dan Remen adalah
petani, pemilik tanah tegalan yang ada di sekitar desa itu. Meski tampak kering, tanah itu

80

Kompas, Minggu, 24 Agustus 2008.
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subur dan menyimpan persediaan air tanah yang memadai. Tanaman palawija, seperti
jagung, dan kedelai, tumbuh subur sepanjang tahun dan memberikan banyak hasil.
Namun, sejak tahun 1985 dan kemudian pada akhir tahun 1990-an, sebagian besar
tanah milik para petani di kedua desa itu berpindah tangan. Awalnya, pada tahun 1985,
Perum Perhutani berniat membeli tegalan warga yang biasanya ditanami tembakau,
jagung, kacang dan kapas tersebut. Akhirnya Petani pemilik 450 hektar tegalan tersebut
menjualnya dengan harga Rp. 550 per meter persegi, karena tidak ada pilihan lain. Para
petani mendapat tekanan dari para birokrat dan militer serta tim pembebasan tanah yang
mampu mengkondisikan para petani. Salah satu “sorga kuping” yang dikampanyekan
pada saat itu adalah akan mempekerjakan warga masyarakat mantan pemilik tegalan ke
dalam investasi agrobisnis tersebut, namun sampai saat ini perusahaan agrobisnis dan
bahkan sudah tidak lagi beroperasi sama sekali tidak mempekerjakan petani-petani yang
tanah tegalannya dibebaskan tersebut, dengan alasan tidak mempunyai keterampilan
dalam pertanian modern dan komersil.
Agar hal tersebut tidak terulang kembali, maka pemerintah harus mampu
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang bermaksud
mensejahterakan rakyat. Di samping itu

perlu sosialisasi terhadap masyarakat adat

setempat, dengan menjelaskan manfaat pengembangan bidang agrobisnis diatas hak
ulayat kepada semua anggota masyarakat adat baik sekarang dan akan datang.Kebijakan
Pemerintah Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat Dalam Bidang Agribisnis atau
Perkebunan.
Salah satu sasaran utama agrobisnis yang populer serta diminati oleh investor
secara kontemporer adalah pertanian, yang cara atau pengelolaan pertanian dengan
teknologi dan manajemen yang modern, sehingga dapat disebut bahwa ranah “agrobisnis”
berada pada konsep pertanian yang modern.81 Pertanian82 itu sendiri apabila dipandang
dalam sisi yang lebih luas, dapat dimaknai sebagai kegiatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia itu sendiri, yakni antara lain kebutuhan atas : pangan,
karbohidrat, gizi, lemak, sandang untuk pakaian dan papan untuk perumahan. Secara
81

Pertanian yang modern adalah pertanian yang menggunakan teknologi dan manajemen yang
modern sebagai satu sistem. Lihat : E. Gumbira-Said, et. al., Manajemen Teknologi Agribisnis; Kunci
Menuju Daya Saing Global Produk Agribisnis, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001. hlm. 23
82
Menurut Iskandar Andi Nuhung : “Dunia pertanian Indonesia yang memiliki masa lalu yang
gemilang juga patut dikenang. Bedanya, jika kehidupan manusia itu tidak mungkin diulang lagi, pertanian
sangat mungkin untuk diulang kembali. Namun tidak semua hal di dalam dunia pertanian pada masa lalu
itu diharapkan kembali terjadi. Misalnya, kita tidak ingin kembali dijajah karena rempah-rempah dan
produk pertanian Indonesia yang sangat menarik bangsa asing.” Iskandar Andi Nuhung, Bedah Terapi
Pertanian Nasional, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2006. hlm. 41
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tradisional, kebutuhan manusia akan pangan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut
dapat berupa mengumpulkan bahan makan dari hutan, menangkap atau berburuh ikan
atau hewan di darat atau di laut atau membudidayakan tanaman, ikan dan ternak. Dalam
zaman modern ini sudah dikenal berbagai sektor pertanian, seperti tanaman pangan,
tanaman perkebunan, tanaman industri dan obat-obatan, perikanan, peternakan, dan
kehutanan dengan hasil hutannya yang telah dikelola dengan teknologi yang modern,
khususnya yang telah dibudidayakan.83
Dalam telaah yang lebih intensif lagi, sesungguhnya pertanian memberikan
sumbangan yang relatif sangat besar bagi perekonomian nasional. Dapat dipetik pendapat
yang sangat monumental dari Mubyarto mengenai ekonomi kerakyatan yang berbasis
pertanian sebagai berikut :
“… sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup besar bagi
perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas penduduk
Indonesia hidup di pedesaan dengan pertanian sebagai sumber pendapatan petani.
Sehingga pembangunan pertanian biasanya berhubungan dengan pembangunan
pedesaan, transfer teknologi dan bentuk teknologi tepat guna, tenaga kerja
pedesaan, perkembangan institusi pedesaan, peningkatan produktivitas, urbanisasi
dan lain-lain.”
Gagasan Mubyarto ini rupanya mendapat tempat dalam arah kebijakan pertanian
pada masa pemerintahan sekarang melalui “konsep revitalisasi pertanian”. Revitalisasi
pertanian ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disebutkan,
sebagai berikut :
“Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok, yaitu peningkatan
kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan
ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai
tambah produk pertanian dan perikanan, serta pemanfaatan hutan untuk
diversifikasi usaha dan mendorong produk pangan dengan tetap memperhatikan
kesetaraan jender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.”
Kebijakan pertanian dan perikanan serta penguatan lembaga pendukungnya
diarahkan untuk :
1.

Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan dan
pembudidaya ikan.

2.

Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk
meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif , membangun

83
Lihat : Mohammad Hatta,Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan; Hukum
Tanah; Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa, Yogyakarta,
Media Abadi, Cet. I., 2005. hlm. 52
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delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan
skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
3.

Peningkatan kemampuan/kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.
Pemerintah telah menyadari bahwa pembangunan pertanian adalah kegiatan

pembangunan untuk meningkatkan produksi di semua sektor pertanian. Melalui
pembangunan pertanian dapat dipetik kemanfaatannya, antara lain dapat memberikan
penguatan terhadap kerentanan petani secara ekonomi, memberikan devisa negara dari
ekspor hasil pertanian, dan akan meningkatan jumlah stok pangan nasional.
Persoalan pertanian sekarang bukan lagi dilihat secara sektoral saja, melainkan
harus dipandang dalam multi sektor atau lintas sektoral. Tanah misalnya merupakan
faktor penentu terwujudnya pertanian yang tangguh. Ketersediaan lahan pertanian
sekarang yang semakin menyempit akibat pembangunan di luar sektor pertanian semakin
mempengaruhi ketangguhan pertanian ke depan. Dalam RPJMN juga diakui bahwa :
“Lahan pengusahaan petani semakin sempit sehingga pendapatan yang diperoleh
tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi.
Berdasarkan hasil sensus pertanian, jumlah petani dalam kurun waktu1983-2003
meningkat namun dengan jumlah lahan pertanian menurun, sehingga rata-rata
pemilikan lahan per-petani menyempit dari 1,30 Ha menjadi 0,70 Ha per petani.
Dengan luasan lahan usaha tani seperti ini, meskipun produktivitas perluas lahan
tinggi, namun tidak dapat memperikan pendapatan petani yang cukup untuk
menghidupi rumah tangga dan pengembangan usaha mereka. Hal ini merupakan
tantangan besar dalam rangka mengamankan produksi padi/beras dari dalam
negeri untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan daya saing
komoditas pertanian.” Sedangkan di Thailan rata-rata pemilikan tanah relative
luas karna system kepemilikan tanah dan hak waris menciptakan lahan luas,
sehingga efisien dalam mekanisme pertanian yang pada gilirannya meningkatkan
produktivitas lahan. Hak waris dilaksanakan dengan pembagian saham dan
dikelola salah satu anggota keluarga dengan digaji dan keuntungan dibagikan
sebagai dividen kepada para ahli waris.84 Demikian juga di Malaysia dicegah
kepemilikan tanah kurang dari 2/5 hektar dan pengalihan lahan pertanian
minimum 40 hektar dimiliki satu orang atau hak bersama. Tujuannya adalah untuk
mencegah terbentuknya penguasaan-penguasaan tanah pertanian yang tidak
ekonomis.85
Sebagaimana diketahui bahwa dalam keadaan masih seimbang, jumlah penduduk
masih sedikit dan tanah pertanian masih luas kebutuhan manusia masih didapat secara
tradisional. perkembangan jumlah penduduk yang sudah mencapai 260 juta jiwa di
84

Trimarjoko, Produk Unggulan Thailand, Sepety Standart Farm To Table, Tgl. 11 September

2000
85

Grujit Singh, dalam paper no.8, Land Laws, Land Policies And Planning In Malaysia, hlm 10
tahun 1994 menyatakan, To Prohibit Coproprietorsip of Agricultural land of lees than two-fifths of a
hectare, any dealing in respect of agricultural land which has the effect of creating any individed share of
any size, the area of any resultand parcel is not permitted to be less than two-fifths of a hectare, the
objektive is to preven the creation of unekonomic agricultural holding
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Indonesia, produktivitas pertanian dengan ekosistem alami tak mampu lagi memenuhi
kebutuhan hidup sehingga pembangunan pertanian harus membentuk ekosistem baru agar
dapat memenuhi kebutuhan semua penduduk. Hal ini jelas sangat mempengaruhi
kemampuan dan/atau pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi
rumah tangganya.
Beberapa dekade terakhir ini, melalui teknologi yang digunakan dalam
pembangunan pertanian bukan saja produktivitas pertanian sudah tidak mampu lagi
memenuhi kebutuhan penduduk, tetapi juga sudah menurunkan kualitas sumber daya
alam (lahan, vegetasi dan air) yang ditandai oleh banjir, longsor, dan kekeringan yang
semakin parah. Revitalisasi pertanian harus diartikan sebagai pembangunan pertanian
berkelanjutan yang meliputi sektor-sektor pertanian tanaman pangan, tanaman
holtikultura, tanaman industri, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri,
dan agrobisnis. Atau semua kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan pangan, sandang, dan papan menggunakan sumber daya lahan, vegetasi air
secara substansial. Oleh sebab itu, revitalisasi pertanian harus didasarkan pada konsep
penggunaan sumber daya secara berkelanjutan (sustainable agriculture development).
Sehingga sumber daya tersebut dapat digunakan oleh manusia untuk kehidupannya secara
terus menerus, sehingga dalam revitalisasi pertanian, perhatian besar harus diutamakan
pada pemenuhan kebutuhan manusia serta penggunaan dan pemeliharaan sumber daya
alam, vegetasi, dan air yang efektif dan efisien.
Dapat dipahami bahwa revitalisasi pertanian sangat terkait dengan konsep
“pembangunan berkelanjutan” (sustainable development), yakni pembangunan yang
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan juga masyarakat atau manusiamanusia baru di masa-masa yang akan datang. Tentang hak ini Supraba Sekarwati
Widjayani berpendapat :86
“Hakekat pada pengertian “pembangunan berkelanjutan” pada dasarnya adalah
pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa
mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan
mereka; sebagai suatu proses perubahan pemanfaatan sumber daya, arah investasi,
orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan
dan secara strategis saling memperkuat potensi masa kini maupun mendatang
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.”

86
Supraba Sekarwati Widjayani, Gagasan Mengenai Bank Tanah (Land Bank) Dalam Rangka
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Yang Berkelanjutan Di Indonesia, Bandung, Disertasi Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003. hlm. 149
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Revitalisasi pertanian harus dapat menciptakan kondisi pertanian yang mampu
mewujudkan 3 (tiga) indikator pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture system)
secara simultan dengan sistem pertanian konservasi. Sistem ini dapat melibatkan
beberapa komoditas seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, tanaman industri
atau obat, ternak dan ikan yang dilengkapi dengan industri paska panen yang tepat dan
hight technologie. Sebab, kualitas sumber daya alam, penggunaan pupuk buatan yang
tepat dalam jumlah yang diperlukan sudah merupakan keharusan dalam revitalisasi
pertanian. Di samping itu, karena sumber daya lahan yang masih sangat potensial di
Indonesia adalah lahan kering, program revitalisasi pertanian pada lahan kering harus
mendapat prioritas penting, karena pengelolaan sumber daya alam selama ini tidak
memperhatikan “kelestarian” sumber daya alam itu sendiri, maka dalam revitalisasi
pertanian, pengelolaan sumber daya air yang terjamin ketersediannya bagi semua aspek
kehidupan harus menjadi prioritas utama, yang antara lain menjaga kelestarian hutan di
sekitar mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).87
Adanya investasi dalam bidang agrobisnis, akan lebih menekan dampak dari
kerusakan lingkungan sebagai ekses dari ketidak-tersediaan lahan pertanian, yakni
bilamana petani akan melakukan illegal loging terhadap hutan lindung, hutan konversi
dan hutan produksi, demi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Melalui kebijakan ini
pula akan terserap tenaga kerja dalam bidang pertanian yang lebih besar, terutama dari
para petani yang tidak mempunyai lahan pertanian.Mewujudkan konsep di atas, maka
yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah konsep agrobisnis berbasis komunitas
,sehingga lebih mudah dalam menerapkan kearifan lokal setempat . Melalui konsep ini
akan dihindari sikap antipati masyarakat lokal, khususnya petani dalam memandang
agribisnis yang ada di sekitarnya. Dalam artikata bahwa melalui konsep agrobisnis
berbasis komunitas akan terjadi interaksi sosial dan proses kerja sekaligus. MT. Felix
Sitorus, dkk. berpendapat tentang hal ini sebagai berikut :
“… agribisnia disini dipahami sebagai proses interaksi sosial dan proses kerja
sekaligus. Proses interaksi sosial menunjuk pada hubungan komunikatif antara
subyek-subyek pelaku kegiatan agribisnis. Sedangkan proses kerja menunjuk pada
tindakan-tindakan teknis subyek-subyek pelaku tersebut terhadap objek kegiatan
agribisnis, yaitu sumber daya agraria khususnya tanah (dan air) yang disebut
dengan modal alam.”88
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Ibid.hlm. 53
Ibid.
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Problem utama yang hendak dieleminasi adalah konflik sumber daya agraria,
terutama tanah. Meskipun pengadaan tanah untuk agrobisnis yang akan beroperasi telah
mendapat kepastian hukum (legal entity) tetapi hal ini belum cukup, karena problem
pertanahan lain akan muncul dikemudian hari dengan adanya “kecemburuan sosial”,
khususnya bagi masyarakat sekitar lahan agrobisnis.89
Menghadapi kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial terhadap investasi
dalam bidang agrobisnis, maka salah satu tawaran penulis adalah lebih memberi ruang
terhadap partisipasi atau peran serta masyarakat (public participation). Soal partisipasi
publik ini Nanik Trihastuti90 menggarisbawahi sebagai alternatif terpenting dalam
pemberdayaan masyarakat, Nanik berpendapat sebagai berikut :
“Pada saat ini pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif tidak
dapat ditawar lagi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini
harus dilakukan mengingat adanya dua alasan yang sifatnya fundamental, yaitu
agar rakyat mampu membangun dirinya sendiri dan tidak bergantung pada
pemerintah, serta faktor keuangan pemerintah yang tidak memungkinkan semua
upaya pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah”.
Apa yang dikemukakan Nanik ini menunjukkan bahwa betapa banyaknya dampak
positif yang ditimbulkan bilamana pemerintah dalam setiap proses kebijakan publiknya,
khususnya yang berkenaan dengan pertanahan dan penanaman modal selaku memberikan
kesempatan kepada masyarakat lokal (setempat) untuk ikut ambil bagian dalam kegiatankegiatan investasi dimaksud, antara lain seperti PIR dalam perkebunan kelapa sawit.
Diana Conyers91 mengatakan, ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat
mempunyai sifat sangat penting.
• Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa
kehadirannya, program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
• Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika
merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan mengetahui
seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek
tersebut.
89

Ibid.
Nanik Trihastuti, Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Sektor
Pertambangan Mineral Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dihubungkan Dengan Tujuan Negara
Kesejahteraan Indonesia, Bandung, Disertasi Program Pasasarjana Universitas Padjadjaran, 2006. hlm.
293
91
Diana Conyers, Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga; Suatu Pengantar, (diterjemahkan oleh :
Susetiawan), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1984. hlm. 154-155
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• Ketiga, sudah merupakan anggapan banyak negara bahwa melibatkan masyarakat
dalam pembangunan masyarakat adalah suatu hak demokrasi. Anggota masyarakat
sudah merasakan adanya hak “memberi saran” dalam menentukan jenis
pembangunan yang akan dilakukan didaerahnya. Hal ini selaras dengan konsep
“man-centered

development”

(suatu

pembangunan

yang

dipusatkan

pada

kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi
perbaikan nasib manusia dan tidak sekadar sebagai alat pembangunan itu sendiri.
Koesnadi Hardjasoemantri menambahkan, selain karena alasan untuk pemberian
informasi kepada pemerintah, peningkatan kesediaan masyarakat untuk menerima
keputusan, dan pendemokratisasian pengambilan keputusan , pokok pikiran yang
melandasi perlunya peranserta masyarakat dalam pembangunan adalah untuk upaya
membantu perlindungan hukum.92
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam
Indonesia, komitmen untuk memberi ruang bagi partisipasi masyarakat antara lain dapat
dilihat pada Pasal 12 UUPA yang mengakomodasi bentuk koperasi atau bentuk
kegotongroyongan atau usaha-usaha bersama lainnya dalam lapangan keagrariaan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dalam hal ini Pasal 4
dan 6 yang pada intinya mengatakan bahwa hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam
penataan ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup,
khususnya Pasal 7 yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.93 Juga yang terakhir dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, khususnya pada Pasal 53, yang mengharuskan dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan untuk mengikutsertakan masyarakat.94

92

Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Yogyakarta, GadjahMadaUniversity Press, 1995. hlm. 2-4
93
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPLH, ada lima cara masyarakat untuk melaksanakan peran
sertanya dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan :
a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
d. Memberikan saran pendapat;
e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
94
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menegaskan : “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan darah.”
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Dampak positif yang lebih luas dari pemberian ruang terhadap partisipasi
masyarakat adalah terciptanya pemerataan pendapatan dan keadilan.95 Ida Bagus
Rahmadi Supancana96 memberi gambaran sebagai berikut :
“Salah satu kegagalan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu adalah titik berat
pembangunan (termasuk investasi) terletak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak
diimbangi dengan pemerataan keadilan. Kesalahan tersebut terbukti harus dibayar
mahal oleh bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya akan menciptakan kemiskinan bagi
sebahagian besar rakyat. Oleh sebab itu perlunya pemerataan keadilan yang
diawali dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu
sendiri, termasuk investasi.”
Agar keadaan di atas tidak terulang, maka salah satu jalan keluarnya adalah
dengan menetapkan kebijakan dan regulasi yang lebih mendekatkan antara dunia usaha
dengan masyarakat setempat yang secara tradisional memiliki dan/atau menguasai tanah,
melalui program insentif, seperti program pengambangan masyarakat (community
development) dan corporate socal responsibility. Dalam konteks ini, kegiatan investasi
tidak hanya diabdikan bagi kepentingan para pemegang saham (shareholders), tetapi juga
kepentingan para stakeholders-nya.97
3.

Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat Bidang Agribisnis Berbasis Kearifan Lokal.
Hukum sebagai sarana ketertiban untuk mengarahkan tercapainya pengembangan

sektor agribisnis yang berbasis kearifan lokal harus dilakukan secara silmutan.
Sebagaimana Sebagai contoh yang sangat signifikan dari pembahasan ini, adalah hak
ulayat atau tanah adat. Sekalipun hak ulayat adalah tanah negara menurut UUPA, namun
negara tidak bisa sewenang-wenang menyerahkan hak ulayat dimaksud kepada investor
agrobisnis, akan tetapi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan wakil-wakil
masyarakat hukum adat selaku pihak yang menguasai hak ulayat (beschikkingsrecht).
Negara dan investor dalam hal ini harus memberikan penghormatan yang setinggitingginya atas tradisi budaya masyarakat. Melalui kesepakatan antara masyarakat hukum
adat dengan pemerintah akan mendapatkan jalan keluar yang gentlement agreement,

Menurut Gatot Irianto : “terciptanya dan peningkatan intensitas kemiskinan masyarakat dewasa
ini amat sulit ditolong dengan cara dan dana berapapun besarnya. Sayang, dalam menyikapi persoalan
mendasar itu, pemerintah lebih banyak aman (safety playing) dengan menekankan pendekatan teknologi
dibandingkan dengan memecahkan masalah esensialnya, yaitu keadilan lahan dan air. Gatot Irianto,
Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air; Strategi Pendekatan dan Pendayagunaannya, Jakarta, Papas
Sinar Sinanti, 2006. hlm. 22
96
Ida Bagus Rahmadi Supancana,Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia,
Ciawi Bogor, Ghalia Indonesia, 2006. hlm. 180
97
Ibid.
95
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apakah dalam kesepakatan itu diserahkan oleh masyarakat hukum adat secara cuma-cuma
ataukah dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat, atau mungkin
dengan memberikan konpensasi tertentu kepada masyarakat hukum adat, misalnya
dengan membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat hukum adat pada saat
itu.
Selain itu Penulis mengajukan usulan sebagai salah satu mekanisme pemanfaatan
tanah hak ulayat untuk pengembangan agrobisnis, yakni dengan beberapa alternatif cara
sebagai berikut :
(1) Mengikut sertakan masyarakat adat dalam proses pelepasan hak ulayat
(2) Mengikutkan masyarakat petani di sekitar untuk menjadi inti plasma;
(3) Mempekerjakan masyarakat setempat dalam pengelolaan bidang agrobisnis tersebut .
Melalui cara-cara seperti ini secara otomatis merupakan bagian dari tanggung
jawab bersama antara semua anggota komunitas, segingga menerapkan kearifan lokal
setempat lebih mudah.
Menurur Nina Nurani, pelepasan tanah ulayat untuk keperluan agrobisnis yang
membutuhkan HGU dan Hak Pakai dapat dilakukan dengan penyerahan penggunaan
tanah untuk jangka waktu tertentu oleh negara berdasarkan pemberian hak oleh negara,
dimana sebelumnya telah terjadi pelepasan hak oleh masyarakat hukum adat berdasarkan
hukum adat yang berlaku kepada negara.98 Padahal harus dipahami bahwa hak
masyarakat hukum adat terhadap tanah bukan hanya sekedar etalase formal norma-norma
adat bahwa suatu masyarakat hukum adat punya hak ulayat, akan tetapi keberadaan hak
ulayat dimaksud merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan secara turun
temurun anggota masyarakat hukum adat dalam hidup dan kehidupannya.
Aset dan akses serta wewenang masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya
adalah bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anggota-anggota
masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hidup (survive), juga merupakan bagian
dari

interaksi

sosial

budayanya

yang

harus

membutuhkan

lebensraumdalam

kehidupannya. Anggota-anggota masyarakat hukum adat yang mempunyai keterbatasan
keterampilan (skill) secara modern, jelas amat sangat bergantung untuk mengelola secara
tradisonal sumber daya alam yang ada di dalam areal hak ulayat. Seperti contoh
keterampilan masyarakat hukum adat dalam mengolah sagu (metroxylon) sebagai bahan
makanan pokok di Papua, Maluku dan Salawesi, sejatinya kalau hutan sagu yang berada

98

Nina Nurani, Op. Cit. hlm. 26
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di areal hak ulayat diserahkan kepada investor untuk tanaman buah-buahan, maka dengan
sendirinya akan menciptakan ketiadaan bahan makanan pokok (kelaparan) bagi
masyarakat lokal.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Dari uraian dalam bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain

sebagai berikut :
a) Pasca reformasi 1998 pengelolaan sumber daya alam telah didasarkan pada semangat
perlindungan hak asasi manusia , perlindungan ekonomi kerakyatan yang , selama ini
dimarjinalkan dan memperhatikan semangat berkeadilan bagi semua anak bangsa ,
yang telah diatur dalam berbagai Undang-undang sektoral antara lain, UndangUndang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan , Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisisr dan Pulau-pulau Kecil , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara , Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ,Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kelautan
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan
Pemerintah .
b) Pengembangan sektor agrobisnis di atas hak ulayat suatu keniscayaan yang harus di
lakukan dalam mengangkat harkat masyarakat adat yang tersebar seluruh nusantara
merupakan bagian anak bangsa ,sehingga kesejahteraan komunitas masyarakat adat
dan anggotanya lebih cepat meningkat akibat pengelolan bidang agrobisnis di atas
tanah hak ulayat ,sehingga relatif lebih mudah dan cepat melibatkan kearifan lokal
yang mereka yakini selama ini, misalnya semangat gotong royong mengolah lahan.

2.

Rekomendasi
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah syogianya harus mampu menyediakan

peta hak ulayat yang siap dipergunakan pengembangan agrobisnis.
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Abstrak
Salah satu bentuk hak masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah adat, meskipun
secara visual keberadaan tanah adat dapat dilihat, namun secara legal formal masyarakat adat
tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan bukti. Hal tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), subyek
hukum yang dapat memiliki hak atas tanah adalah orang-orang, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Tidak adanya bukti legal tanah
masyarak hukum adat mengakibatkan keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya
sering terjadi permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada
bagaimana peran pemerintah dalam melindungi
hak atas tanah masyarakat hukum adat
dalam hubungannya dengan penanaman modal. Adapun peran pemerintah tersebut dengan
memperbanyak program-program yang lebih memfasilitasi dan memberdayaan masyarakat
hukum adat, serta penyusunan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan
tanah ulayat
Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Hukum Adat, Penanaman Modal

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui
pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang ekonomi. (Aminuddin Ilmar, 2004 :
1). Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melancarkan pembangunan di bidang
ekonomi salah satunya adalah masuknya penanaman modal asing ke tanah air yang
menanamkan modalnya dalam berbagai bidang usaha, diantaranya perkebunan.
Definisi Perkebunan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004
Tentang Perkebunan adalah
“Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau
media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan
barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan
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teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”.
Dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 ini dapat diketahui
bahwa perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan
nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya
saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri
serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kebutuhan perusahaan perkebunan akan tanah ini difasilitasi oleh negara
(pemerintah) diantaranya dengan pemberian ijin lokasi. Namun di beberapa daerah,
pemberian ijin lokasi untuk usaha perkebunan tersebut seringkali menimbulkan persoalan
karena lokasinya mencakup tanah adat yang sangat penting artinya bagi suatu masyarakat
adat. Masalah muncul karena masyarakat adat telah lama menempati, menguasai dan/atau
mengusahakan tanah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara turun temurun.
Tanah dalam hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini
disebabkan oleh dua hal, yaitu:
Karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun
mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi masih bersifat tetap dalam
keadaannya bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. Selain itu
karena faktanya yaitu kenyataan bahwa tanah adalah merupakan tempat tinggal
persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan,
merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal
dikuburkan, dan yang terakhir merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang
pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat). (Tolib.
Setiady, 2009: 311)
Ketentuan pengakuan hak‐hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya
alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang‐Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukankan bahwa “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan‐kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak‐hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang‐undang”.
Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat
dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara
negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat
konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan
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penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undangundang.
Kepemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat terjadi secara ipso facto,artinya
tanah dipandang sudah dikuasai apabila secara kasat inderawi telah nyata-nyata
ditempati, dimanfaatkan dan diusahakan serta dirawat oleh orang baik sebagai pemukim
atau penggarap. (Soetandyo Wignyosoebroto, 1996: 22) Hal ini berarti bahwa kepastian
hukum pemilikan tanah dalam hukum adat, tidak dapat dipahami menurut perspektif ipso
jure sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPA,melainkan harus dipahami menurut
perspektif hukum adat itu sendiri.
Memahami kepastian hukum pemilikan tanah dalam hukum adat dengan
menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan, mengakibatkan kepemilikan
tanah berdasarkan hukum adat menjadi tidak diakui.Hal ini dikarenakan pemiliknya tidak
dapat memperlihatkan adanya cukup bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Selain itu permasalahan pertanahan dapat juga muncul dikarenakan adanya berbagai
peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi sektor pemerintah maupun sektor
swasta untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya Berbagai
skema kerjasamapun dirumuskan untuk memudahkan proses pengambialihan tanah dari
masyarakat,antara lain skema inti-plasma, koperasi, jual beli, konsolidasi tanah maupun
kompensasi, seharusnya pemberian Hak Guna Usaha oleh pemerintah hendaknya tetap
bertujuan untuk kemakmuran rakyat dengan cara tetap mempertahankan akses rakyat
terhadap tanah tersebut bahkan harus memfasilitasi untuk dapat memanfaatkan tanah
sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pemilik
tanah bahkan masyarakat dimana perkebunan itu berada. Berdasarkan latar belakang di
atas penulis ingin melakukan penulisan dengan judul kedudukan

hak atas tanah

masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan penanaman modal

2. Permasalahan
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada bagaimana
peran pemerintah dalam melindungi hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam
hubungannya dengan penanaman modal
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3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini

akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai

eksistensi Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Hubungannya
Dengan Penanaman Modal . Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini
diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaaan teoritis maupun kegunaan
praktis.
a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan normanorma hukum, khususnya dalam hubungannya dengan kedudukan hak atas tanah
masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan penanaman modal .
b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan pihak-pihak
yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun semua pihak
yang terkait dalam hal ini.

4.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research) yaitu
penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer dan
sumber data sekunder. (Musdah Mulia, 2001 : 28) Sumber data primer merupakan
sumber data yang pokok meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU.No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sedangkan
sumber sekundernya berupa jurnal, bibliografi, dan kamus.
Penelitain ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan secara teratur
terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara kritisanalitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan
tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenai isu yang
sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

arena penelitan ini merupakan penelitian

pustaka, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data.
Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu data
primer dan data sekunder.
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B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Tinjauan Umum Hak Atas Tanah
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak

untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. (Sudikno
Mertokusumo,

1988 : 45 )

Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA Undangundang pokok agrarian, yaitu : “Hak-hak atas tanah yang di maksud dalam ayat (1) pasal
ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula
tubuh bumi air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang
lebih tinggi”
Berdasarkan Pasal di atas, maka wewenang dalam hak atas tanah berupa
menggunakan tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan,
menggunakan tubuh bumi misalnya penggunaan ruang bawah tanah di ambil sumber
airnya atau menggunakan tanah tersebut demi kepentingan bersama.
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA
undang-undang pokok agraria yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah
sebagai yang di maksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai
oleh seseorang yang disebut sebagai tanah hak milik perorangan dengan tanda
kepemilikan dari tanah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
maupun badan hukum.
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat diberikan
kepada perorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, atau
sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat
maupun publik.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria ,hak atas tanah terdiri dari
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hak milik
Hak guna usaha
Hak guna bangunan
Hak pakai
Hak sewa
Hak membuka tanah
Hak memungut hasil hutan
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Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang (Boedi Harsono, 2003: 286)

a. Hak Milik
Pengertian Hak Milik menurut Pasal 20 UU.No. 5 Tahun 1960 adalah hak turun
temurun,terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah dengan mengingat
ketentuan Pasal 6. Kartini Muljadi, Gunawan Widjaya, 2010: 29 ) Hak milik itu dapat
dipandang sebagai hak benda tanah,hak mana memberikan kekuasaan kepada yang
memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnyai dari tanah itu dan untuk
mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai eigenaar, dengan memperhatikan
peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan dari pemerintah. (Eddy
Ruchiyat,,1984:35)
Hak milik hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia tunggal, dengan
pengecualian badan-badan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang
Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah,yaitu:
i.

Bank-bank yang didirikan oleh Negara;

ii. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas
Undang-undang No. 79 Tahun 1958;
iii. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri

Pertanian/Agraria

setelah mendengar Menteri Agama
iv. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri pertanian/Agraria

setelah

mendengar Kesejahteraan Sosial.
Tidak ada jangka waktu berlakunya Hak Milik atas tanah dalam arti Hak Milik
dapat diwariskan turun-temurun, namun Hak Milik dapat hapus bila :
i.

tanahnya jatuh kepada negara karena:
• pencabutan hak
• penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
• ditelantarkan
• jatuh ke tangan pihak yang bukan subjek Hak Milik.Jika hal tersebut
terjadi karena pewarisan, percampuran harta perkawinan, kehilangan
warga negara maka hak milik tersebut wajib dilepaskan dalam jangka
waktu satu tahun atau tanahnya menjadi tanah negara,sedangkan jika hal
itu disebabkan karena adanya jual beli, penukaran, penghibahan,
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya
memindahtangankan maka tanahnya otomatis menjadi tanah negara.
ii. tanahnya musnah.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

72

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

b. Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha, atau HGU dalam Pasal 28 UUPA adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana
dalam Pasal 29, guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan. Dengan kata
lain, HGU terikat oleh jangka waktu tertentu. Menurut pasal 29 pada undang-undang
yang sama HGU diberikan waktu paling lama 25 tahun atau untuk perusahaan tertentu
dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun. Kartini Muljadi, Gunawan
Widjaya, 2010 : 31)
Pemberian hak atas tanah berkaitan dengan subjek dan objek serta proses yang
terjadi dalam pemberian hak tersebut, termasuk pula pemberian HGU. Menyangkut
subjek HGU diatur dalam Pasal 2 PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dinyatakan bahwa yang dapat
mempunyai Hak Guna Usaha adalah,
a.

Warga Negara Indonesia;

b.

Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
Dalam Pasal 29 UUPA, jangka waktu hak guna usaha adalah selama 25 tahun

atau 35 tahun dan atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang paling lama 25
tahun.
Dalam ketentuan Pasal 34 UUPA, hak guna usaha hapus karena :
a.

Jangka waktunya berakhir;

b.

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;

c.

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d.

Dicabut untuk kepentingan umum;

e.

Diterlantarkan;

f.

Tanahnya musnah;

g.

Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).
Mengenai Hak Guna Usaha, lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak
Pakai Atas Tanah. Kontrol Negara terhadap pemilikan bekas tanah Hak Guna Usaha
tersebut agar sesuai dengan tujuan land reform tetap penting, agar tanah dapat dicegah
menjadi objek spekulasi atau tanah jatuh kepada tangan orang lain yang sesungguhnya
tidak membutuhkan tanah lagi. (Achmad Sodikin , 2013:72)
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c. Hak Guna Bangunan
Pengertian Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 UU.No. 5 Tahun 1960 adalah
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (Parlindungan,Komentar Atas
Undang-Undang Pokok Agraria,Mandar Maju, Bandung,1993,:160)
Subjek Hak Guna Bangunan atau yang dapat menjadi pemegang Hak Guna
Bangunan diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (PP No. 40 Tahun
1996), yaitu:
i. Warga negara Indonesia
ii. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
Seperti halnya hak guna usaha, mengenai hak guna bangunan, juga diatur lebih
lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang hak
guna bangunan berkewajiban :
i.

Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan
dalam keputusan pemberian haknya;

ii.

Menggunakan

tanah

sesuai

dengan

peruntukannya

dan

persyaratan

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
iii.

Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada

di atasnya serta

menjaga kelestarian lingkungan hidup;
iv.

Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak

guna bangunan

kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah
hak guna bangunan itu hapus;
v.

Menyerahkan sertipikat hak guna bangunan yang telah hapus kepada Kepala
Kantor Pertanahan.

Hak Guna Bangunan hapus jika terpenuhi kondisi dalam Pasal 35 PP No. 40 Tahun
1996, yaitu:
i. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya.
ii. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang Hak Pengelolaan atau
pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir karena:
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- tidak dipenuhinya kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya
ketentuan pasal 30, pasal 31, dan pasal 32
- tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajibankewajiban yang terutang
dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak
Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan
tanah Hak Pengelolaan, atau
- putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
iii. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu
berakhir
iv. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
v. ditelantarkan
vi. tanahnya musnah
vii.ketentuan Pasal 20 ayat (2), yaitu karena pemegang Hak Guna Bangunan
bukan lagi subjek Hak Guna Bangunan dan haknya tidak dilepaskan atau
dialihkan dalam jangka waktu satu tahun.
d. Hak Pakai
Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA ,Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan
dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah.
Hak Pakai dapat diberikan atas tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah
Hak Milik dan yang dapat menjadi subjek Hak Pakai menurut Pasal 42 ayat (1)
UUPA adalah:
a) Warga Negara Indonesia;
b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;
c) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah
Daerah;
d) Badan-badan keagamaan dan sosial;
e) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
f) Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
Ridwan Halim,1988,.43)
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUPA, hak pakai dapat diberikan :
a) selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan yang tertentu;
b) dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

75

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Hak Pakai hapus karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 55 PP No. 40
Tahun 1996, yaitu:
a) berakhirnya jangka waktu haknya
b) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau
pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir karena:
i.

tidak

dipenuhinya

kewajiban-kewajiban

pemegang

hak

dan/atau

dilanggarnya ketentuan pasal 50, Pasal51, dan Pasal 52;
ii. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang
dalam perjanjian pemerian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan
pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau
iii. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya

sebelum jangka waktu

berakhir;
d) dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;
e) ditelantarkan;
f)

tanahnya musnah;

g) ketentuan pasal 40 ayat (2).

e. Hak Sewa
Hak Sewa Untuk Bangunan diatur dalam Pasal 44 dan 45 UUPA. Seorang atau
suatu badan hukum mempunyai hak sewaatas tanah, apabila ia berhak mempergunakan
tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya
sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran sewa ini dapat dilakukan dengan cara: satu
kali atau pada tiap waktu tertentu, dan sebelum atau seesudah tanahnya dipergunakan.
Perjanjian sewa tanah tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur
pemerasan.
Menurut Pasal 45 UUPA Yang dapat mempunyai hak sewa antara lain:
a. Warga Negara Indonesia
b. Orang asing yang berkedsudukan di Indonesia
c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Hak Gadai adalah hak yang disebut “Pemegang Gadai”, untuk menggunakan
tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang padanya. Selama utang tersebut
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belum dibayar lunas, tanah yang bersangkutan tetap berada dalam penguasaan
pemegang gadai (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960).
Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak untuk mengusahakan tanah pertanian
berdasarkan perjanjian antara pemiliknya dan seseorang atau sesuatu badan hukum,
yang disebut “ Penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh
pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas yang bersangkutan, dengan
bagian hasilnya antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang diadakan
sebelumnya ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 “Bagi Hasil” Pasal 1)

2.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin
socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka
yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang
saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia
dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.
Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut
suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa
identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat
ciri yaitu:
1) Interaksi antar warga-warganya,
2) Adat istiadat,
3) Kontinuitas waktu,
4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat
merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama
dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta
apabila manusia melakukan hubungan.
Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana
manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan
bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya
terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan
masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris
disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang
berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya,
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wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang
diikat oleh kesamaan.
“Adah” atau “adat” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu
senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu yang
dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan. (Tolib Setiady, 2009: 5) Menurut Maria
SW Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan
suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan
perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.
(Maria. S. W. Sumard jono, 1996 : 56)
Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius
van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor
lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian
sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur,
menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai
kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para
anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal
yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh
itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk
selamalamanya. (Husen Alting, 2010 : 30)
Hak ulayat atau hak pertuanan Menurut Cornelis van Vollenhoven disebut
“beschikkingsrecht” istilah ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang
baru, satu dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah
istilah yang dipergunakan semuannya pengertiannya adalah lingkungan kekuasaan,
sedangkan “beschikkingsrecht” itu menggambarkan hubungan antara persekutuan dan
tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah “hak ulayat” sebagai terjemahannya
“beschikkingsrecht”.
Beschikkingsrecht ataupun hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam. Berlaku
keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut
mengenyam atau menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang
bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta telah membayar pancang, “uang
pemasukan” (Aceh),” mesi” (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar
bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan
tanah wilayah persekutuan. Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu
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keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan besama-sama sebagai suatu kesatuan,
melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari pada tanah besrta segala
tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup diatasnya. (Surjono wingjodipuro, 1982 :
198)
Balam buku De Commune Trek in bet Indonesische, F.D. Hollenmann
mengkontruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius,
komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagi berikut :
a. Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada
keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersiafat sakral. Sebelum
masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini
diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada
alam gahib. Masyarakat harus menjaga kehamonisan antara alam nyata dan
alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama
perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan
(Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan
selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat
perubahannya.
b. Sifat komunal (Commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap setiap
individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat
secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya
disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada
individu yang terlepas dari masyarakat.
c. Sifat kongkrit diartikan sebagai corak yang seba jelas atau nyata menunjukkan
bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan
secara diam-diam atau samar.
d. Sifat kontan (kontane handeling) mengandung arti sebagai kesertamertaan
terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.
(Husen Alting, 2010 : 46)
Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan
ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Dalam pasal 5 dan pasal 3 dapat dilihat bahwa hukum adat masih ada serta diakui
dalam

masyarakat

karena

masyarakat

adat

memiliki

tradisi-tradisi

atau

peraturanperaturan khusus yang masih dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat,
sehingga Asas Hukum Agraria Nasional berdasar pada hukum adat dan pengakuan
terhadap hak ulayat.
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Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat Hukum Adat dinyatakan masih
ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:
1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan
Hukum Adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat Hukum Adat.
2. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat Hukum Adat
tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya
sebagai "labensraum"-nya.
3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para
warga masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan,melakukan kegiatan
sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat. (Boedi Harsono, 2003:. 58)
3.

Pengertian Penanaman Modal
Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki, selain uang dapat pula berupa benda,baik
benda yang berwujud atau tidak berwujud, seperti tanah dan bangunan diatasnya,
peralatan seperti mesin-mesin penunjang kegiatan usaha dan sebagainya (G.
Kartasapoetra, 1985 : 92). Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat UUPM)
menyatakan bahwa modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan
uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata investment, yang berasal
dari bahasa Inggris. Investment diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi
“investasi” atau ”penanaman modal”. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih
popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan
dalam bahasa perundang-undangan.Investasi berasal dari kata invest yang berarti
menanam, menginvestasikan atau menanam uang. (Andreas Halim, 2003 : 166)
Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik
dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undagan. Istilah
investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah
penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undanga. Namun,
pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadangkadang digunakan secara interchangeable. (Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006 : 1)
Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman
modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasioanal,
1997 : 386) investasi merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu perusahaan
/proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian penanaman modal atau
investasi menurut Kamus Hukum Ekonomi adalah penanaman modal yang biasanya
dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan/
member sekuritas dengan maksud untuk mencapai keuntungan.
Pengertian investasi/penanaman modal dapat dilihat dari beberapa pengertian
sebagai berikut : Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno mengartikan investasi :
“penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik
dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan. (S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2008 : 571). Menurut
Kamarudin Ahmad menyatakan investasi adalah : “menempatkan uang atau dana dengan
harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana
tersebut (2008 : 11). Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah
penanaman modal yang diilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic
dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan
investasi atau penanaman modal, yaitu:
a.

Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan
modal.

b.

Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan
dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat matadan tidak
dapat diraba.

c.

Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik.
Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi
domestic adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.
Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat.

Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan
kualitas masyarakat Indonesia.
Faktor yang Mempengaruhi Berkurangnya PMA
a. Instabilitas Politik dan Keamanan.
b. Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan.
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c. Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah
serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan
otonomi daerah.
d. Kurangnya jaminan kepastian hukum.
e. Lemahnya penegakkan hukum.
f. Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi.
g. Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakkan
h. Masih maraknya praktek KKN
i. Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak
berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam
menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.
j. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan
tentang manfaat investasi atau tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
untuk :
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
b. Menciptakan lapangan kerja
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
e. Meningkatkan kepasitas dan kemampuan teknologi nasional.
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
g. Mengolah ekonomi pontensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan
dana yang berasal, baik dari dalam negari maupun dari luar negeri.
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. PEMBAHASAN
Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Salah satu bentuk hak masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah adat .Secara
umum,hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indoensia dapat dibedakan
atas dua bentuk, yaitu : "hak ulayat" dan "hak pakai". Hak ulayat merupakan hak meramu
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

82

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat yang bersifat
komunal ini, pada hakekatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian
dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak
mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi bukan
berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus karenanya. Hak ulayat tetap
melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih
kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah
ulayat tersebut. Sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai. Sebidang
tanah bagi kepentingannya biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka
dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama.( Purnadi Purbacaraka dan Ridwan
Halim, 1993 : 16)
Selain itu untuk melihat adanya hak ulayat terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yaitu :
a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui
dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya
sehari-hari.
b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari.
c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum
tersebut. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 5 Tahun 1999, dalam hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya
hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan memenuhi unsur-unsur dan
kriteria hak ulayat dalam hukum adat suatu masyarakat dalam suatu wilayah
Meskipun secara visual keberadaan tanah adat dapat dilihat, namun secara legal
formal masyarakat adat tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan bukti, misalnya
berupa sertifikat atau surat register yang menyatakan bahwa tanah adat yang
bersangkutan telah dikuasainya secara turun temurun selama bertahun-tahun. Hal tersebut
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah adalah
orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badanbadan hukum. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA, masyarakat adat
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yang bersifat komunal bukan merupakan subyek hukum yang dapat memiliki hak atas
tanah.
Sementara itu pembatasan kepemilikan atas tanah telah diatur dalam Pasal 7 UUPA
yang menyebutkan bahwa “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan
dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Ini berarti kepala
suku tidak dapat memiliki atau pun menguasai tanah adat yang luasnya melebihi batas.
Faktor lainnya yang tidak memungkinkan dibuatnya sertifikat tanah adat adalah masalah
teknis administratif, yaitu masalah pengukuran dan biaya. Masalah pengukuran ini
didasarkan pada Pasal 19 ayat (2) UUPA yang mengatur bahwa pendaftaran tanah
diantaranya meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Berpijak pada
ketentuan tersebut maka untuk membuat sertifikat tanah, perlu ada pengukuran tanah
dengan batas-batas yang jelas. Tidak adanya bukti legal tanah masyarak hukum adat
mengakibatkan keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya

sering terjadi

permasalahan.
Dalam hubungannya dengan hak guna usaha, yang melekat pada investasi atau
penanaman modal berupa perkebunan, berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Pokok
Agraria Tahun 1960 yang dimaksudkan dengan hak guna usaha adalah “hak untuk
mengusahakan tanah yang kuasai langsung oleh Negara”. Pada kenyataannya tidak hanya
terdapat tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, tetapi terdapat juga hamparan tanahtanah adat. hal sering terjadi permasalahan.Karena pemanfaatan tanah adat bagi orang
diluar persekutuan masyrakat hukum adat, hak ulayat mempunyai daya berlaku
eksternal,artinya bahwa orang-orang asing yang bukan anggota persekutuan baik para
pendatang maupun juga yang berasal dari persekutuan tetangga, dapat memanfaatkan
tanah adat dengan lebih dahulu mendapatkan izin dari kepala persekutuan dengan
membayar sejumlah uang pengakuan terlebih dahulu dan sebuah ganti rugi yang dibayar
kemudian, yang di dalamnya orang asing pada prinsipnya tidak dapat memperoleh hak
individual atas tanah yang lebih lama dari hak menikmatinya ialah satu periode panen
(hak menikmati), dan bahwa para pendatang dari luar ialah orang-orang nonpersekutuan
tidak diperkenankan mewarisi, mewariskan maupun membeli dan menerima gadai atas
tanah-tanah pertanian, bahkan memasuki daerah hak ulayat dapat saja dilarang secara
hukum adat atau diikat dengan persyaratan-persyaratan(terlepas dari pertanyaan apakah
secara hukum tata Negara hal tersebut masih dimungkinkan) ( Ter Haar B, 2011: 55)
Di samping itu, pengelolaan tanah ulayat dan sumber-sumber agraria oleh pihak
ketiga juga sering menimbulkan masalah dalam proses pelaksanaannya. Hal ini
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dikarenakan kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan seringkali tidak berpihak kepada
masyarakat adat. Di samping itu, aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga kadangkala
tidak sesuai dengan izin ataupun kesepakatan yang telah dibuat, bahkan ada yang tidak
memenuhi kesepakatan sama sekali. Sehingga mengakibatkan kondisi masyarakat adat
jauh dari kesan sejahtera.
Oleh karena itu diperlukan Peraturaan Daerah yang mengatur pemanfaatan tanah
ulayat bagi pengembangan investasi yang lebih berpihak pada masyarakat hukum adat
sebagai pemegang hak ulayat. Artinya bahwa investor dapat memanfaatkan tanah ulayat
berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat hukum adat. selaku pemenga hak ulayat
masyarakat hukum adat tidak harus melepaskan haknya kepada pihak ketiga tetapi dapat
bertindak salah satu pemegang saham dengan prinsip bagi hasil. Namun tentunya
kemampuan masyarakat untuk membuat perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak
perusahaan yang dapat merugikan masyarakat adat perlu dikhawatirkan, sehingga
disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai fasilitator.
Pemerintah tidak lagi berperan sebagai pihak dalam perjanjian pemanfaatan tanah
adat, tetapi menjadi fasilitator sehingga perjanjian pemanfaatan tanah yang selama ini
melibatkan investor Negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat adat, dapat diubah
menjadi investor langsung kepada masyarakat hukum adat sebagai suatu badan hukum.
Hanya saja diperlukan suatu tindakan nyata dari negara untuk lebih mempertegas
posisi tawar masyarakat hukum adat, yang dilakukan dengan memperbanyak programprogram yang lebih memfasilitasi dan memberdayaan masyarakat hukum adat, serta
penyusunan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan tanah ulayat.
Sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan pihak
ketiga.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Pengelolaan tanah ulayat dan sumber-sumber agraria oleh pihak ketiga juga sering
menimbulkan masalah dalam proses pelaksanaannya oleh karena itu peran pemerintah
daerah

yang dilakukan dengan memperbanyak program-program yang lebih

memfasilitasi dan memberdayaan masyarakat hukum adat, serta penyusunan suatu
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan tanah ulayat
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Saran
a.

Mendorong pemda untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak
ulayatnya diantaranya dengan membuat perda pengukuhan masyarakat adat
beserta hak-hak tradisionalnya termasuk hak ulayat.

b.

Perlunya penguatan kelembagaan adat yang dapat memfasilitasi masyarakat
hukum adat dalam berpartisipasi pada pembangunan.
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KOSMOLOGI TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Oleh :
Dominikus Rato
Dosen dan peneliti Hukum Adat dan Kearifan Lokal
pada Fakultas Hukum Universitas Jember
Abstrak
Perbedaan pandangan dalam pengelolaan sumber daya alam, berawal dari perbedaan
pola pikir atau pemahaman manusia tentang hubungan antara manusia dengan alam. Ada
pandangan yang memisahkan alam dengan manusia yaitu etika antroposentrisme dan
utilitarianisme dengan pandangan yang menyatukan alam dan manusia yaitu etika biosentrisme dan etika eko-sentrisme. Kedua pandangan pertama menimbulkan kerusakan alam,
sedangkan kedua pandangan kedua mempertahankan kelestarian alam.
Dari kedua pandangan diatas, timbul pertanyaan: bagaimanakah kosmologi memandu pola
pikir dan pola bertindak anggota masyarakat hukum adat ketika mereka mengelola sumber
daya alam, khususnya tanah? Atau dengan kata lain, apa landasan falsafah hukum adat
tentang tanah dalam kaitannya dengan keberlangsungan alam semesta?
Dengan pendekatan kosmologis dan metode dialektika serta dianalisis dengan teori
fenomenologi dan dilematika hukum dikatakan bahwa hukum adat yang menganut pola pikir
etika bio-sentrisme dan etika eko-sentrisme senantiasa menyatu dengan alam, sebab secara
fenomenologi, alam atau bumi dipandang sebagai ibu. Akan tetapi, setelah masuknya hukum
eropa yang mempengaruhi hukum agraria dalam UUPA, terjadi pemisahan antara manusia
dengan alam. Pemisahan itu berdampak pada eksploitasi manusia atas alam. Dialektika
hukum adat dan hukum negara menimbulkan dilematika hukum, bahwa di satu sisi hukum
negara yang seharusnya melindungi alam demi keberlangsungan alam dan hak anak cucu,
namun di sisi lain hukum negara memberi ruang terhadap modal asing untuk mengeksploitasi
sumber daya alam.
Pada akhirnya disarankan bahwa hendaknya hukum negara untuk kembali pada nilai-nilai
budaya asli yaitu harmoni. Dengan demikian, bukan lagi dilematika hukum melainkan
harmoni antara hukum adat dengan hukum negara.
Kata kunci : kosmologi, ibu bumi, harmoni.

A. PENDAHULUAN
Sebelum diskusi ini dimulai, perlu ada kesepakatan terhadap beberapa konsep
yaitu bahwa dalam pandangan masyarakat hukum adat, tanah identik dengan bumi (tanah
= bumi), bumi identik dengan alam (bumi = alam). Hubungan antara manusia dengan
bumi adalah nyata dan manunggal artinya hubungan ini benar-benar ada dan tidak dapat
dipisahkan oleh apapun juga; kematian tidak dapat memisahkan manusia dengan bumi.
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Kepercayaan asli, sebelum kedatangan agama wahyu, bumi dipandang sebagai ibu
sekaligus dewa yang memberi hidup.
Selain itu, ada pula konsep bahwa hubungan antara perempuan, bumi, dan leluhur
adalah tunggal dan manunggal, sehingga ketika penyebutan ‘dewa’ dapat dimaknai
dengan ‘leluhur’ karena keduanya adalah tunggal dan manunggal. Tanah, ibu, dan leluhur
mempunyai ketunggalan konsep yaitu ‘fertilitas’ atau ‘kesuburan.’ Jika diperluas, bumi
identik dengan alam, dan alam identik dengan leluhur, dan leluhur identik dengan dewa.
Berangkat dari konsep-konsep diatas pengertian kosmologi ini dipahami.
Kosmologi berasal dari kata dasar ‘kosmos’ atau alam, dan ilmu atau pengetahuan
tentang kosmos disebut kosmologi. Kosmologi dalam konteks yang sedang dibahas
adalah cara pandang manusia tentang alam dan hubungan antara keduanya. Pada zaman
Yunani Kuno ada pula cara pandang yang hampir sama. Konsep itu merupakan bagian
dari Madzhab Naturalisme yang berpusat pada ‘Dewa Seuz’ (Alam), setelah zaman
Pencerahan (Enlicthenment), oleh Copernicus pusat alam semesta bukan lagi Dewa Seuz
tetapi matahari atau heliosentris.
Berbeda dengan cara pandang Yunani diatas, dalam Cara Pandang Timur (Asia)
pusat alam semesta bukan pada matahari tetapi pada manusia atau antroposentris.
Sedangkan Asia Tenggara, khususnya Indonesia bukan pada matahari (alam, atau makro
kosmos), dan juga bukan pada manusia (mikro kosmos), tetapi harmoni antara makromikro kosmos. Konsep ini yang menjadi cirikhas hukum adat jika dibandingkan dengan
hukum-hukum lain, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum kebiasaan.
Kosmologi dalam konteks ini adalah suatu konstruksi konseptual dari
pengetahuan masyarakat dan individu yang dari padanya sesuatu yang ‘tersembunyi’
disosialisasikan, dipelajari, dipahami, dan oleh karena itu diaplikasikan oleh anggota
masyarakat hukum adat. Pengertian ‘tersembunyi’ karena dianggap sakral, yang
dihormati, yang sulit dijelaskan dengan akal, tetapi diharuskan untuk dimengerti dan
dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat hukum adat itu. Sehingga sesuatu yang
‘tersembunyi’ itu (seperti magis, mitos, ritual) eksis dalam totalitas kehidupan yang terus
berproses menuju harmoni. Dengan demikian harmoni di dalam alam tetap terjaga,
misalnya antara makro (jagad gedhe atau alam,1 dengan alam mikro (jagad alit atau
manusia).2 Setelah konsep dipahami, berikutnya pembahasan pokok akan didiskusikan.

1
. Musanif Effendi, 1979, Berita Alam Gaib. Sebelum dan Sesudah Hari Kemudian. Surabaya:
M.A. Jaya.
2
. Hilman Hadikusuma, 1992, Pengartar Ilmu Hukum Adat, Bandung : Mandar Maju.
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Saat ini, pengerukan sumber daya alam sudah sangat memprihatinkan.
Pengerukan sumber daya alam atau sumber daya agraria dipicu oleh kerakusan
sekelompok orang untuk memupuk kekayaan dengan berbagai cara, secara berlebihan
bahkan dengan cara melawan hukum yang disebut eksploitasi. Sebagai orang yang
beradab idealnya pengerukan sumber daya alam disesuaikan dengan kebutuhan manusia
dan dengan cara-cara menurut hukum. Akan tetapi, sering ditemukan bahwa pengerukan
sumber daya alam, bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk kesenangan
menumpuk kekayaan. Cara pandang yang mengkritisi cara pengerukan sumber daya alam
diatas disebut Naturalisme Biologis atau Etika Biosentrisme.
Pandangan Naturalisme Biologis atau Etika Biosentrisme ini berangkat dari
preposisi bahwa ‘setiap bentuk kehidupan dari mahluk hidup dan eksistensi mahluk hidup
itu sendiri, mempunyai nilai dan bernilai baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap
keseluruhan (unity), sehingga ia layak mendapatkan penghargaan, perhatian dan
kepedulian atas dirinya itu, terlepas dia berguna atau tidak berguna bagi kehidupan
manusia.’
Lebih dari itu, secara ekologis justru lebih luas lagi memandangnya bahwa
keseluruhan elemen dalam sistem alam semesta dibentuk dan disusun oleh dan interaksi
secara aktif dari benda-benda biotik dan abiotik karena saling membutuhkan, saling
mengisi kekurangan, dan saling melengkapi, sehingga setiap entitas alam semesta ini
mempunyai hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab moral yang sama. Cara
pandang ini disebut Etika Ekologis, setiap elemen alam semesta adalah co-existence,
manusia juga co-existence dengan bumi atau alam.
Pada konteks yang sedang dibahas, pembahasan tentang pengelolaan sumber daya
alam tidak terlepas dari cara pandang manusia atau world view (paradigma yang dianut)
terhadap cara manusia mengambil dan mengelola sumber daya alam itu. Jika cara
pandang dalam konteks ini berorientasi pada Etika Ekologis yang mengatakan bahwa
pengambilan sumber daya alam melebihi kebutuhannya, dipandang sebagai kerakusan,
maka ada cara pandang lain yang mengatakan bahwa sumber daya alam memang
diciptakan untuk diambil, demi kemajuan bersama atau bermanfaat bagi sebagian besar
orang. Jadi, para pengambil sumber daya alam dan para para pengelolanya adalah untuk
kebahagiaan bersama. Cara pandang ini dianut oleh kaum Utilitarisnisme. Lebih ekstrim
dari pandangan ini adalah pandangan Antroposentrisme yang mengacu pada pandangan
Kaum Cartesian atau Etika Cartesian. Pandangan terakhir ini wajib ditolak, terutama oleh
pendukung hukum adat dan masyarakat hukum adat. Mengapa?
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Pandangan Kaum Cartesian yang berpangkal pada pandangan Rene Descartes
yang memisahkan secara tegas antara manusia sebagai subjek dengan alam semesta
sebagai objek ilmu pengetahuan. Pandangan ini telah melahirkan sikap manipulatifeksploitatif3 tanpa memperdulikan keberadaan alam. Cara pandang ini sering
dikategorikan sebagai paradigma yang mekanistik-reduksionistik. Segala sesuatu dalam
alam semesta ini hanya dinilai sebatas fungsinya dalam upaya pemenuhan kebutuhan
manusia, yang kurang atau tidak bermanfaat, diabaikan bahkan dihilangkan. Manusia
menjadi pusat alam semesta, sehingga hanya manusialah yang mempunyai hak,
kepentingan, dan nilai atas alam. Kepentingan manusia yang paling utama, paling
penting, dan paling bernilai, sehingga jika bagian alam tidak bermanfaat bagi manusia
harus dipotong dan dihilangkan.
Kedua cara pandang pertama (Etika Bio-Sentrisme dan Etika Eko-Sentrisme)
saling

bertolak

belakang

dengan

kedua

pandangan

terakhir

(Utilitarian

dan

Antroposentrisme). Kedua pandangan terakhir tidak digunakan dalam analisis ini.
Analisis ini menggunakan kedua etika sebelumnya yaitu etika-biosentrisme dan etika
eko-sentrisme. Walaupun tidak secara ekstrim menolak pandangan utilitarian, kecuali
yang antroposentrisme; karena yang terkahir ini terlalu ekstrim dan merusak alam.
Analisis ini menggunakan etika bio-sentrisme dan eko-sentrisme.
Kedua cara pandang diatas saling bertolak belakang satu terhadap yang lain.
Kedua cara pandang ini diambil karena kajian ini menggunakan pendekatan kosmologi
dan metode dialektika serta dianalisis dengan teori fenomenologi dan dilematika hukum.
Analisis atas tulisan ini didasari oleh preposisi bahwa di alam pikiran asli masyarakat
hukum adat selalu dan senantiasa berorientasi pada harmoni. Dialektika dari dua realitas
yang saling beroposisi, tetapi tetap mempertahankan harmoni, inilah yang menjadi dasar
dari kosmologi masyarakat hukum adat terhadap alam. Hasil dari dialektika ini dianalisis
dengan teori fenomenologi dan dilematika hukum.
Dari latar belakang teoritis diatas, bagaimanakah kosmologi memandu pola pikir
dan pola bertindak anggota masyarakat hukum adat ketika mereka mengelola sumber
daya alam, khususnya tanah? Atau dengan kata lain, apa landasan falsafah hukum adat
3

. Manipulatif-eksploitatif dimaksudkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan
epistemologi dikonstruksi demi melegitimasikan mega industri melakukan eksploitasi, dengan rasional
yang dibentuk untuk membangun pola pikir pertumbuhan ekonomi, memperbesar keuntungan, peningkatan
produktivitas dengan mengabaikan keberlangsungan ekologi. Misalnya hutan diubah menjadi kayu
komersial, kayu komersial diubah menjadi serat selulosa, serta serat selulosa diubah menjadi bubur kayu
(pulp), untuk diubah menjadi kertas dan tissue. Hutan dan bumi melalui ilmu pengetahuan dan tekhnologi
dimanipulasi untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual secara ekonomis.
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tentang tanah dalam kaitannya dengan keberlangsungan alam semesta? Pertanyaan ini
diajukan berkenaan dengan Politik Pembangunan Dunia yaitu SDG’s (Sutainable
Development Goals) yang sedang mendunia saat ini.

B. KOSMOLOGI TANAH
Analisis terhadap permasalahan yang diajukan diawali oleh preposisi, yaitu
manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah atau dengan kata lain manusia
sebagai bagian dari alam dan selalu manunggal dengan alam. Hubungan antara manusia
dengan bumi diibaratkan seperti ibu dan anak/putra. Tanah atau bumi adalah ibu dan
masyarakat hukum adat adalah putra bumi atau bumi putra (pribumi). Oleh karena itu,
manusia bergantung pada alam/bumi, bukan alam bergantung pada manusia. Bumi
dipandang sebagai sumber kehidupan atau dewa bumi yang disimbolkan dengan danyang
atau dengan kata lain danyang sebagai simbolisasi dari ibu bumi atau dewa bumi. Dengan
demikian, pernyataan orang tentang sedumuk bathuk senyari bumi dibela pati, tidak
sekedar merupakan pembagian kerja dan wilayah antara petani dan priyayi, melainkan
merupakan asas hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat petani. Pada
masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat disebut Jubata, dengan simbolnya Ne’
Baruang Kulup.
Manusia sebagai mikro kosmos dan alam semesta sebagai makro kosmos adalah
tunggal dan manunggal. Hubungan keduanya harus langgeng; oleh karena itu relasi
keduanya harus diupayakan untuk senantiasa harmoni. Hukum adat berfungsi untuk
mengatur, mengelola, dan menjaga harmoni yang demikian itu. Eksploitasi manusia
terhadap alam yang menimbulkan polusi, tidak hanya merusak alam melainkan
merugikan manusia itu sendiri.
Dalam kepercayaan asli atau agama leluhur dikatakan bahwa manusia berasal dari
tanah dan akan kembali ke tanah. Hubungan yang demikian itu, dalam eksistensialisme
dikatakan bahwa ketika ayah dan ibu manunggal sebagai suami-isteri kemudian
terbentuklah nutfah, dari nutfah terbentuklah janin, dilahirkan menjadi bayi. Nutfah
berasal dari sari-sari tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh ayah kemudian menjadi
sperma dan dimakan oleh ibu menjadi darah (ovum). Di Jawa, disimbolkan dengan
jenang abang (merah) putih atau jenang sengkolo, putih dari bapa dan merah dari ibu
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(ingat bendera merah putih). Dengan cara yang berbeda, simbol ini lahir dalam budaya
asli masyarakat pribumi di seluruh Asia Tenggara.4
Manunggaling ayah dan ibu menjadi nutfah, nutfah-janin-bayi-remaja-dewasa-tua
dan mati demikian seterusnya siklus kehidupan manusia itu berproses dalam perputaran
waktu ibarat roda. Konsep Hindu Jawa disebut cakramangilingan. Cakramanggilingan
ini secara ilmiah menurut Hegel5 disebut dialektika historis,6 karena berkaitan dengan
konsep waktu. Dengan demikian, hampir semua aspek kehidupan manusia tidak dapat
lepas dengan tanah/bumi atau alam. Cakramanggilingan ini merupakan falsafah asli
Bangsa Indonesia, yaitu Filsafat Proses, mirip dengan pantha rei menurut Herakleitos
dari Yunani Kuno.
Pemutusan satu mata rantai kehidupan karena kesalahan manusia, dapat merusak
keseluruhan alam semesta sebagai unity. Pemutusan mata rantai kehidupan, misalnya
disebabkan oleh polusi, polusi menimbulkan radikal bebas, radikal bebas menimbulkan
penyakit, adalah sebuah kegiatan yang merugikan manusia. Kebakaran hutan,
penambangan, monokultur, pukat harimau, telah merusak keanekaragaman hayati
merupakan pemutusan mata rantai kehidupan. Proses foto sintesa terhambat, siklus rantai
makanan terputus, pamanasan global bersumber dari kegiatan manusia yang merusak
alam. Kegiatan ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga merusak dan merugikan
manusia itu sendiri.
Dalam konsep yang sedang dibahas, tanah, bumi, dan alam adalah tunggal, sebuah
konsep yang sangat luas. Penyempitan makna tanah disebabkan oleh konsep yang
dikemukakan oleh UU No. 5 Tahun 1960 yang memisahkan tanah dengan bumi, sehingga
dikatakan bahwa tanah adalah permukaan bumi. Konsep yang sama diteruskan pula
kedalam RUU Tanah. Pemisahan ini bukannya tanpa makna. Pemisahan ini
dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk memisahkan manusia dengan bumi. Manusia
hanya dikaitkan dengan tanah, sedangkan bumi dikaitkan dengan modal dan eksploitasi
terhadap bumi, sebab isi bumilah yang dijadikan sasaran oleh para pemilik modal untuk
dieksploitasi. Mengapa?

4

. Robert Wessing, 1979, Life in the Cosmic Village: Cognitive Models in Sundanese Life, dalam
E.M Bruner dan J.O Becker (red.) Art, Ritual and Society in Indonesia, halaman 96-126. Ohio University
Centre for International Studies, South-East Asia Series, No. 47. Athens Ohio: Centre for South-East Asian
Sudies.
5
. Larry Krasnoff, 2008, Hegel’s Phenomenology of Spirit. Cambridge: Cambridge Universty of
Press.
6
. Theodor W. Adorno, 1994. Hegel: Three Studies. MIT Press. Terjemahan oleh Shierry M.
Nicholsen, dengan pengantar oleh Nicholsen dan Jeremy J. Shapiro, ISBN 0-262-51080-4.
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Jika konsep tanah = bumi dari masyarakat hukum adat dipertahankan, maka
konsep ini menutup kemungkinan para pemilik modal itu untuk mengeksploitasi bumi.
Sebab ketika konsep tanah = bumi dipertahankan, maka untuk mengesksploitasi bumi,
orang harus minta izin kepada putra-putra bumi7 yaitu manusia yang sejak leluhur mereka
manunggal dengan bumi, yaitu para pembabat desa yang pertama kali berinteraksi
dengan ibu bumi atau ibu pertiwi.8 Oleh karena itu, antara putra bumi dengan ibu bumi
harus dipisahkan terlebih dahulu, sehingga ketika ibu bumi dieksploitasi, putra bumi tidak
mampu lagi membelanya, sebab keduanya telah dipisahkan.
Gambaran dari hubungan yang demikian, putra bumi hanya diberi selembar kertas
yang disebut sertifikat sebagai bukti pemegang hak milik atas tanah, bukan sebagai putra
bumi. Hubungan ini sewaktu-waktu dapat putus melalui hubungan ekonomi yang
dibungkus melalui hubungan hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar,
dan seterusnya bahkan ada pasal tentang pencabutan hak atas tanah.9 Relasi mana dari
hubungan secara magis-relijius dan kosmologis, menjadi hubungan secara fisik-ekonomis
semata. Hubungan inilah telah mereduksi hubungan manusia dengan bumi sebagai
sekedar hubungan ekonomis yang materialistis, bukan hubungan kosmologis yang
spiritualistis. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara hukum
adat, hukum negara (UUPA), dan hukum eropa dalam kaitannya dengan tanah.10
Hubungan antara manusia dengan bumi diibaratkan seperti ibu dan anak/putra.
Tanah/bumi/alam adalah ibu dan masyarakat hukum adat adalah putra bumi atau bumi
putra (pribumi). Konsep Yunani Kuno dikenal dengan istilah terra mater. Di India
hubungan antara manusia dengan bumi diibaratkan hubungan antara Praktiri (alam) dan
Purusha (manusia).11 Oleh karena hubungannya yang demikian erat itu, tanah diibaratkan
dengan ibu, ibu bumi atau Nyi Mas Siti Pertiwi.12 Di beberapa masyarakat hukum adat
dikatakan manusia kembali ke rahim ibu. Konsep ini menjadi landasan kosmologi tanah

7

. Bumi Putra atau putra dari bumi menggambarkan betapa dekatnya manusia dengan bumi atau
juga sering disebut pribumi atau prima bumi yaitu orang yang pertama kali manunggal dengan bumi atau
pembabat desa yang diturunkan secara terus-menerus melalui ahli waris mereka.
8
. Robert Wessing, 1979, Life in the Cosmic Village: Cognitive Models in Sundanese Life. Dalam
E.M Bruner dan J.O Becker (red.) Art, Ritual and Society in Indonesia, halaman 96-126. Ohio University
Centre for International Studies, South-East Asia Series, No. 47. Athens Ohio: Centre for South-East Asian
Sudies.
99
. Lihat Pasal 18 UU No. Tahun 1960 Tentang UUPA jo. UU No. 20 Tahun 1961 Tentang
Pencabutan Hak atas Tanah.
10
. Dominikus Rato, 2019, Hukum Adat tentang Tanah dan Perhutangan. Surabaya: LaksBang.
11
. J. Bandopadhyay and Vandana Shiva,1987, The Chipko Movement Against Limestone
Quarrying in Doon Valley, Lokayan Bulletin, 5: 3, 1987, pp. 19-25 online.
12
. Robert Wessing, 2001, Telling the Landscape: Place and Meaning in Sunda. Amsterdam:
Leiden University.
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dalam hukum adat tentang tanah. Dalam konsep yang demikian, antara manusia dan
tanah tidak dapat dipisahkan, dan jika dikaitkan dengan hukum adat tanah, maka manusia
adalah subjek hukum dan tanah adalah objek empunya; dalam hukum Eropa disebut
objek hak milik13 yang sangat berbeda jauh dengan hak punya atau hak mempunyai. Hak
mempunyai berasal dari kata dasar ‘empu’(induk, babon) sehingga menjadi empunya atau
mempunyai. Mengapa tanah identik dengan ibu atau perempuan?
Kegiatan ibu ketika menyediakan pangan di bumi (menanam, memelihara dan
memetik) dalam proses produksi dipandang sebagai hubungan yang simbiosis antara
keduanya, karena ibu tidak hanya mengambil dari bumi, tetapi sekaligus menanam dan
mengelola sesuatu yang tumbuh dari bumi. Mereka membuat segalanya tumbuh dan
hidup. Proses pertumbuhan organis itu, di dalamnya ibu itu partsipatif, ibu tahu dan
paham bahwa tubuh mereka (ibu dan bumi) itu hidup dan menghidupkan serta sekaligus
menghasilkan. Dalam proses kehidupan, ibu memahami bahwa tubuh mereka produktif,
sebagaimana pemahaman ibu atas alam semesta habitat hidupnya. Ibu dan bumi adalah
produsen kehidupan. Ibu adalah pelopor peradaban keberlangsungan alam semesta.
Dalam konteks yang demikian, sebagai pelopor peradaban, ibu juga pelopor
pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, khususnya hukum adat.
Bersamaan dengan lahirnya revolusi Industri, peran ibu sebagai pelopor
peradaban patah dan hancur, karena diganti oleh mesin yang tidak mempunyai perasaan.
Kapitalisme yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern, telah
mengubah segalanya. Bumi dan ibu tidak hanya kehilangan peran kepeloporannya dalam
peradaban, bahkan dieksploitasi. Kehidupan yang dibangun oleh bumi dan ibu hancur
hingga ke rahim-rahimnya. Kita kembali ke analisis tentang hukum adat tentang tanah.
Menurut hukum adat tentang tanah, tanah sebagai objek empunya

14

dalam

pengertian ini, manusia adalah empunya tanah/bumi dan tanah/bumi adalah empu-nya
manusia, keduanya adalah menunggal. Kemanunggalan itu dapat dilihat dalam simbolsimbol sesajen ketika membuka tanah (membajak, menanam, menggali tanah,
membangun rumah), yang hampir sama atau mirip dengan sesajen kelahiran bayi dan

13

. Konsep hak milik (eigendom) berasal dari Barat yang kapitalistik dan dikritik oleh Karl Marx,
bahwa hak milik menjadikan sesuatu yang dimiliki itu berada pada substratum, sehingga jika tanah menjadi
hak milik manusia, maka tanah lebih rendah derajadnya dari manusia dan oleh karena itu tanah dapat
dieksploitasi, karena tanah berada pada substratum dan manusia berada pada suprastratumnya. Antara alam
dan manusia adalah dua entitas yang berbeda dan terpisah (etika Cartesian dari Rene Descartes).
14
. Empu adalah ibu dari segala yang hidup dan yang menghidupkan. Misalnya, empu dari ubi,
empu dari pohon, empu dari binatang.
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perkawinan manusia. Kemanggulan berasal dari kata ‘tunggalan’15 yaitu dwitunggal yang
tidak dapat dipisahkan, walaupun dapat dibedakan, binari-oposisi. Simbol-simbol ini
berfungsi mengingatkan manusia akan eksistensi dirinya.16
Manusia bergantung pada alam/bumi, bukan alam bergantung pada manusia.
Bumi dipandang sebagai sumber kehidupan atau dewa bumi yang disimbolkan dengan
danyang atau dengan kata lain danyang sebagai simbolisasi dari ibu bumi atau dewa
bumi. Bagi makhluk hidup, terutama manusia, tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi.
Tanah digunakan sebagai tempat mencari nafkah, seperti bercocok tanam, berburu,
menggembalakan ternak, hingga perkebunan, pertanian dan peternakan yang dibutuhkan
manusia. Tanah juga sebagai tempat manusia mendirikan rumah, berkumpul bersama
membentuk komunitas, berkembang biak, bahkan tempat para anggota masyarakat
meninggal dikebumikan, diperabukan dan disebarkan di bumi. Di sana pula diyakini
sebagai tempat para leluhur, danyang-danyang pelindung desa, baik roh-roh yang
melindungi maupun roh-roh yang mengganggu manusia, bersemayam. Keyakinan ini
oleh Paul Mus disebut Dewa Bumi atau Dewa Tanah.17 Bukan tanah atau bumi yang
didewakan, melainkan tanah atau bumi itu yang adalah dewa.18
Dewa Bumi atau Dewa Tanah ini abstrak. Untuk dapat berinteraksi dengan para
pengikutnya, ia harus diwujudkan. Cara mewujudkan yang paling mudah dan efektif
yaitu melalui ketua/kepala adat/suku, dukun/pemimpin rohani (lokal), tuan tanah, atau
leluhur pertama pembabat/pembuka hutan/pendiri desa, yang mewakili kelompok
(komunitas), menerima dewa itu dalam dirinya, mempersamakan dirinya dengan dewa itu
selama upacara (ritual). Dengan demikian, dalam diri ketua/kepala adat/suku,
dukun/pemimpin rohani (lokal), tuan tanah, atau leluhur pertama pembabat/pembuka
hutan/pendiri desa, tersimpul sumber kekuatan, kesuburan, dan kesejahteraan. Oleh
karena keterkaitannya itu, jika mereka ini meninggal dunia ia menjadi perantara yang
tepat dan benar, karena ia dikuburkan dan bersatu dengan bumi, Dewa Kesuburan. Jadi,

15

. Kemanunggalan adalah proses memanunggalkan (menjadikan tunggal) sesuatu yang lebih dari
satu. Tunggal adalah satu yang tidak dapat dibagi-bagikan lagi.
16
. Ossenbruggen, F.D.E Van., 1983, Java’s Mocopat,: Origins of a Primitive Clasification System.
Dalam P.E Josselin de Jong (red.) Structural Anthropology in de Netherlands, halaman 30-60 Dordrecht,
Neth.: Foris Publications. Lihat pula, Robert Wessing, 1979, Life in the Cosmic Village: Cognitive Models
in Sundanese Life. Dalam E.M Bruner dan J.O Becker (red.) Art, Ritual and Society in Indonesia, halaman
96-126. Ohio University Centre for International Studies, South-East Asia Series, No. 47. Athens Ohio:
Centre for South-East Asian Sudies.
17
. Paul Mus, 1981, Agama-agama India dan Asli di Kerajaan Campa. Dalam Ecole Francaise
d’Exterme Oriet (peny), Kerajaan Campa, hal. 127-186. Jakarta : Balai Pustaka.
18
. Dominikus Rato, 1992, Buju’ dan Asta: Persepsi Masyarakat Madura Sumenep terhadap
Kuburan Keramat. Seri Kertas Kerja, 18. Jember: Bidang Kajian Madura, UNEJ.
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leluhur yang selama hidupnya memiliki kekuatan, sifatnya yang baik menjelma menjadi
kekuatan fertilitas bumi ketika ia meninggal dan dimakamkan (bersatu dengan bumi).
Dengan demikian leluhur dihormati, diziarahi makamnya oleh anak cucunya
ketika mereka menghadapi kesulitan hidup terutama dalam masalah hukum yang
berkenaan dengan tanah, seperti perkara tanah, perkara warisan, atau memperebutkan
batas tanah.19 Oleh karena itu, di mana adat-istiadatnya masih kuat, kubur leluhurnya
tetap terjaga dan ditempatkan di dekat desa, perbatasan wilayah, tengah desa, pintu
masuk desa, atau di pinggir pantai.20 Tempat-tempat yang dimaksud adalah batas desa,
liminaal tempat di mana si danyang melakukan perlindungan terhadap penghuni desa,
anak cucunya sambil menyebarkan kesaktian dan kesuburannya.
Keterkaitan antara Dewa Bumi dengan leluhur dapat dipahami sebagai berikut.
Dewa Bumi dipersonifikasikan dalam bentuk danyang atau punden.21 Pada saat pembabat
desa melakukan penebangan hutan ketika membuka kebun baru atau pemukiman baru, ia
harus meminta izin kepada danyang atau punden karena pemotongan atau penebangan itu
merusak keseimbangan kosmis (alam). Perjanjian dilakukan misalnya melalui semedi,
bertapa, atau perbutan sejenis itu. Sebagai kontra prestasi ketika si danyang mengijinkan
kesuburannya diambil, si pembabat harus menjaga kesuburan alam. Perjanjian
berlangsung turun-temurun hingga anak cucu si pembabat. Si danyang harus memberikan
kesuburan serta melindungi si pembabat beserta anak cucunya, sebaliknya si pembabat
beserta anak cucunya harus menjaga kelestarian alam. Agar dapat berlangsung lama,
maka prestasi dan kontra prestasi itu dinormakan dalam bentuk hukum bisa hukum adat
di tingkat kawasan dan hukum lokal di tingkat lokal.22
Konstruksi pemikiran lama itu meyakini bahwa penguasaan seseorang terhadap
tanah, mendirikan rumah baru, membuka kebun baru, menanam benih, memetik hasil
tanah dianggap sebagai mengganggu keseimbangan kosmos. Keseimbangan kosmos
dapat terganggu juga jika terjadi rebutan tanah pekarangan, tanah sawah atau tegalan
(termasuk warisan), rebutan batas tanah, atau rebutan wilayah. Dampak dari
keseimbangan yang terganggu itu misalnya gagal panen, kekacauan sosial, gangguan

19

. Dominikus Rato, 1992, ibid.
. B. Amir, dkk., 1985, Upacara Tradisional (Upacara kematian). Daerah Sumatera Barat.
Jakarta: Depdikbud Dirjen kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
21
. Robert W. Hefner, , 1985, Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam. Princeton: Princeton
University Press.
22
. Dominikus Rato, 1991, Prahu Madura: Ritual Pembuatan dan Simbolisme Hiasannya. Studi
Kasus di Puger dan Besuki. Seri Kertas Kerja No. 14. Jember: Lemlit Universitas Jember.
20
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keamanan, perang antardesa, di luar Jawa juga perang antarsuku. 23 Kekacauan itu, pada
akhirnya juga akan mengurangi kesejahteraan, ketenteraman, keamanan, ketertiban, dan
kemakmuran. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan keadaan harmoni selalu
dilakukan. Pada masyarakat petani dilakukan selamatan upacara bersih desa atau
ruwatan,24 atau sedekah bumi.25 Pada nelayan dilakukan ritual petik laut.26 Para pemuka
agama menyarankan agar umatnya melakukan olah jiwa, olah rasa,27 fitrah, pengakuan
dosa. Para pemimpin bangsa berupaya untuk melakukan dialog, rekonsiliasi atau
Alternative Dispute Resolution (ADR),28 dan penegakan hukum. Inti dari kesemuannya
adalah keharmonisan dikembalikan, dijaga, dan dipelihara.
Realisasi pola pikir diatas dinyatakan dalam norma Hukum Adat misalnya melalui
konsep hak ulayat,29 hak petuanan atau hak-hak adat atas tanah.30 Dengan demikian
terlihat bahwa antara leluhur dan tanah, berada pada satu konsep kesuburan. Kesuburan
itu berkenaan dengan generasi dan penerusan generasi, warisan dan ahli waris. Jadi,
antara tanah sebagai harta warisan dengan anak sebagai ahli waris adalah sama-sama
berasal dari konsep kesuburan itu. Hak-hak ahli waris terhadap harta warisan itu diatur
dan dinormatifkan dalam hak-hak adat atas tanah. Hak-hak adat secara normatif harus
tetap berada pada keturunan leluhur yang secara turun-temurun menguasai, menjaga
kesuburan, menikmati kesuburan itu, serta kelak diwariskan lagi kepada keturunannya.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alam adalah harta warisan anak cucu.
Eksploitasi terhadap alam bermakna merampas hak waris anak cucu.

23

. Dominikus Rato, 1996, Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada: Makna dan
Dinamikanya (sebuah Kajian Antropologi Hukum) Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas
Airlangga.
24
. Budiono, 1992, Tradisional “Nyadar” Bagi Masyarakat Pinggirpapas di Madura. Seri Kertas
Kerja, 23. Jember : Bidang Kajian Madura, Universitas Jember. Lihat pula, Y.W. De Stoppelaar, 1927,
Blambangans Adatrecht. Tempat dan Penerbit kurang jelas (foto copy).
25
. Dominikus Rato, 2004, Hukum yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Osing (Suatu
Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dala Perubahan di Desa Kemiren-Banyuwangi. Disertasi.
Semarang: UNIP.
26
. Kusnadi, 1992, Rokat Pangkalan: Tradisi Budaya Komunitas Nelayan di Pasean, Madura. Seri
Kertas Kerja No. 15. Jember: Lemlit Universitas Jember.
27
. Dominikus Rato, 1991, Prahu Madura: Ritual Pembuatan dan Simbolisme Hiasannya. Studi
Kasus di Puger dan Besuki. Seri Kertas Kerja No. 14. Jember: Lemlit Universitas Jember.
28
. Von Benda-Beckmann, F & K, 2000, The Law of Things, Legalization and Delegation in the
Relationship Between the First and the Third World. Dalam Masinambow E.K.M. (ed). Hukum dan
kemajemukan Budaya. Sumbangan karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O.
Ihromi. Jakarta : yayasan Obor Indonesia.
29
. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria. Lihat pula, Iman Sudiyat,
1978, Iman Sudiyat, 1978, Hukum Adat, Sketsa Azas. Yogyakarta: Liberty.
30
. Hak-hak adat atas tanah menurut Ter Haar, a.l. hak petuanan atau hak ulayat, hak pakai, hak
menikmati hasil, hak mendahului, hak wenang beli, dan hak lungguh atau hak jabatan.
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Orang tua itu arif bijaksana dalam persoalan hukum. Di balik itu maksud intinya
adalah orang tua telah melahirkan, memenuhi kebutuhan hidup, mengawinkan, dan
bekerja keras untuk mendapatkan harta benda yang akan diwariskan sebagai bekal
material kepada anak cucu di kemudian hari. Peranan orang tua tidak hanya itu,
melainkan untuk mengamankan harta benda sebagai objek warisan itu, orang tua juga
membentuk hukum, yaitu hukum adat. Peranan yang sangat penting ini menempatkan
orang tua lebih tinggi dari Pemerintah. Pada masyarakat Madura dikenal dengan falsafah:
bapa’-babu, guru, ratu’ (Bapa-ibu, Guru, dan Pemerintah). Pada masyarakat Ngadha
leluhur disimbolkan dengan ngadhu bhaga yang ditempatkan di tengah kampung.
Berdasarkan falsafah ini posisi orang tua pada masyarakat-masyarakat ini sangat
dominan. Dalam konteks itulah terletak konsep kesuburan, keselamatan dan kehidupan
sehingga beberapa masyarakat di Indonesia orang tua dianggap dewa (yang kelihatan).
Norma hukum sedumuk bathuk senyari bumi dibela pati (menonjok wajah
melanggar batas tanah dibela sampai mati) merupakan pembagian kerja dan wilayah
antara petani dan priyayi. Sedumuk bathuk atau menonjok dengan menggunakan jari
telunjuk pada wajah seseorang bermakna penghinaan, sebab wajah adalah simbol
kehormatan bagi seorang priyayi (pejabat negara). Senyari bumi atau sejengkal tanah
yaitu melanggar batas tanah, sekalipun hanya sejengkal bermakna penghinaan terhadap
petani. Dengan demikian, sedumuk bathuk itu identik atau sama dengan senyari bumi
yang bermakna penghinaan. Penghinaan ini baik terhadap priyayi maupun petani dibela
dengan taruhan nyawa atau sampai mati.

C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN DILEMATIKA HUKUM
Kebutuhan dasar dan pokok untuk hidup manusia (kaya atau miskin, di Barat atau
di Timur) hanya membutuhkan pangan (makan, minum), sandang (pakaian), dan papan
(rumah).

Ketiganya

telah

tersedia

dalam

alam,

manusia

mengelola

dan

memanfaatkannya. Revolusi Industri telah mengubah pola pikir manusia tentang hal ini,
yang mengakibatkan eksploitasi alam secara massal. Penyebab utamanya adalah manusia
yaitu mentalitas dan moralitas manusia.
Paradigma pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi sebagai landasan epistemologinya dengan hukum sebagai
instrumennya menjadikan alam sebagai objek eksploitasi berkelanjutan. Alam dikeruk
dan digerus untuk meningkatkan nilai tukar dan nilai tambah. Hukum dibentuk untuk
melindungi modal dan pemilik modalnya sehingga melegalkan cara eksploitasi itu.
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Fungsi hukum yang semula mengatur tata tertib berubah menjadi pelindung pemilik
modal serta pemicu dan pemacu pembangunan, law as tool of social engineering.
Kapitalisme memperlihatkan wujudnya yang mengerikan, karena para pemilik modal
sekaligus penguasa, perselingkuhan yang sempurna. Disinilah dilematika hukum muncul.
Dalam tulisannya, Gunther Teubner, editor buku ‘Dilemmas of Law in the Welfare
State’ mengatakan bahwa “pembangunan hukum tidak hanya identifikasi secara eksklusif
dengan pengungkapan (aktualisasi) norma, prinsip, dan konsep dasar dari hukum,
melainkan juga ditentukan oleh interaksi dinamis antara kekuatan sosial, ketidakleluasaan
institusional, struktur organisasi, dan tidak kalah pentingnya ialah potensi penting dari
konseptual.”31 Tidak terkecuali hukum yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya
alam, seperti UUPA, Hukum Lingkungan, Hukum Penanaman Modal. Hukum telah
dikuasai oleh korporasi, state and market in one man, yaitu para Legislator. Di satu sisi
hukum harus melindungi lingkungan, hak-hak masyarakat hukum adat, hak-hak warga
negara, tetapi di sisi yang lain hukum harus membuka ruang untuk melindungi modal,
investor.
Ada banyak sorotan dari berbagai pihak, entah para Legislator itu mau
mendengarkan ataukah tutup mata, tutup kuping untuk terus melaju, karena itu adalah
kewenangan mereka. Namun, secara konseptual dalam pertimbangannya, nilai kultural
dari bangsa ini seharusnya menjadikan pertimbangan. Sebagaimana dikatakan oleh John
Henry Marryaman32 yang mengemukakan bahwa strategi pembangunan hukum yang
ortodoks bercirikhas adanya peranan yang sangat dominan dari pemerintah dan parlemen,
dalam menentukan arah perkembangan hukum. Hukum yang dihasilkan seperti ini
bersifat posivistik-instrumentalis. Hukum telah berfungsi ganda sekaligus berwajah ganda
pula.
Persoalan pokoknya ada pada mental dan moral manusia, ketika manusia diberi
kesempatan untuk melakukan suatu hal, pembiaran. Disinilah dilematika hukum itu
menemukan jalannya. Kemajuan suatu negara diukur dengan perimbangan eksport dan
import, kerjasama antar bangsa, dan pertumbuhan ekonomi. Hukum dibentuk untuk
mengelola hal-hal yang demikian itu melalui perjanjian internasional. Hukum telah
memiliki dua wajah, dilematis.

31

. Gunther Teubner (ed.), 1986, Dilemmas of Law in the Welfare State. Berlin, New-York: Walter
de Gruyter. Lihat pula, Gunther Teubner, 1983, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law. In
Law and Society Review. London: London Press.
32
. John Henry Marryman, 1969, The Civil Law Tradition. Standford: California Press.
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Pengalaman ini dipelajari dari Yunani Kuno. Perubahan pola pikir Yunani Kuno
telah mengajarkan banyak hal termasuk hukum, ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk
menguasai dunia. Yunani Kuno sebelum Socrates, cara menguasai dunia melalui perang
dan darah (war and blood). Perang dan darah telah memberikan pengalaman sejarah yang
sangat berharga. Pasca perang, para pihak yang berperang tidak memperoleh apapun dari
perang itu, justru kehancuran. Banyak orang laki-laki (tentara) yang tewas meninggalkan
janda dan anak-anak yang tidak terurus. Para janda dipaksa menjadi pelacur, simpanan,
anak-anak menjadi budak dan tenaga kerja gratis. Pihak yang menang diberi kekuasaan
untuk menjarah, menjajah dan mengeksploitasi pihak yang kalah. Pihak yang kalah
berupaya bangkit untuk membalas dendam. Demikian seterusnya, sehingga kehidupan
dipenuhi dengan dendam dan perang.
Setelah Socrates, pola pikir ini diubah, cara menguasai dunia tidak dengan perang,
tetapi melalui hukum, yaitu hukum antar bangsa. Negara yang menang perang
membentuk hukum antar bangsa, tanpa persetujuan negara yang dijajah. Hukum yang
semula untuk mengatur ketertiban dan keteraturan alam, sekaligus menjadi alat untuk
menguasai bangsa lain melalui hukum hubungan antar bangsa.33 Hukum hubungan antar
bangsa dibuat serah, menjadi instrumen negara-negara adikuasa yang menang perang
untuk menguasai negara-negara kecil kalah perang. Hukum menjadi instrumen untuk
menguasai dan mengeksploitasi.
Pola pikir inipun berubah setelah masa Pencerahan (Enlichtenment). Penguasaan
ilmu pengetahuan dan tekhnologi menjadi instrumen untuk menguasai bangsa lain.
Bangsa-bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi tidak lagi
memperhatikan moral dan hubungan antar bangsa. Negara adikuasa melalui hukum
perjanjian internasional serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi, menguasai negara-negara
dunia ketiga. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dijadikan alat ukur sebuah
negara modern dan maju, untuk dibedakan dengan bangsa-bangsa yang tidak menguasai
ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dikategorikan bangsa kuno, negara dunia ketiga
yang belum maju.
Dialektika ini terus berlanjut hingga kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah.
Hubungan antar bangsa diubah menjadi perjanjian internasional. Hukum yang semula
diabaikan, kini dimanfaatkan untuk menguasai negara-negara baru yang belum
menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Ilmu pengetahuan dan tekhnologi
33

. Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum. Jakarta:

Grasindo.
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digunakan sebagai instrumen mengeksploitasi alam secara massal. Hukum menjadi
instrumen pengatur dan pelindung para pemilik modal dan iptek, seperti rahasia dagang
dan merk.
Hukum adat, yang berorientasi pada keselarasan alam (kosmos), dipandang
ketinggalan zaman dan harus diganti dengan hukum negara yang berorientasi
modernisasi. Hukum adat dibatasi dengan definisi sedemikian rupa baik melalui
peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Sekali lagi, dekonstruksi pola
pikir ini dilakukan melalui ilmu pengetahuan, tekhnologi dan hukum, baik hukum negara
maupun perjanjian internasional. Hukum kembali menampilkan wajah ganda yang
dilematis. Di satu sisi hukum berfungsi melindungi warga negara, masyarakat hukum
adat, tanah-tanah adat, kearifan-kearifan lokal, di sisi yang lain hukum juga wajib
membuka ruang untuk masuknya investasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan hak-hak kekayaan intelektual.
Di satu sisi hukum wajib mengatur dan melindungi budaya sendiri, kesenian,
benda-benda purbakala, keindahan alam, di sisi yang lain hukum juga wajib membuka
ruang untuk industri pariwisata yang mengubah pola-pola lama untuk berkesenian,
kepariwisataan, hak-hak intelektual dan budaya-budaya asing dengan alasan memperkaya
budaya nasional. Posisi yang demikian itu, seharusnya (idealnya) hukum memainkan
fungsi harmonis, bukan memperbesar dilematika hukum.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Back to nature, sebuah slogan yang sekarang muncul kembali. Kesadaran ini

sekalipun terlambat tetapi harus direkonstruksi, walaupun dengan cara dan metode yang
berbeda. Fungsi hukum yang dilematis harus diubah menjadi hukum yang harmoni.
Harmoni antara kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang, saling
meniadakan untuk menjadikan saling membutuhkan, binari-oposisi. Hukum yang
harmoni berasal dari konsep dasar hukum adat yang harmoni, tidak terkecuali dalam hal
pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kosmologi.
Dalam hukum adat, konsep harmoni menjadi landasan utama. Di berbagai suku
konsep ini telah mendarah daging, telah menjiwai kehidupan bersama. Misalnya, di Bali
dikenal dengan konsep tri hita karana (tri = tiga, hita = kebahagiaan, karana = sebab)
yaitu Parahyangan (hubungan yang harmoni antara manusia dengan para Dewa di
Kayangan), Pawongan (hubungan yang harmoni antar sesama manusia), dan Palemahan
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(hubungan yang harmoni antara manusia dengan bumi atau alam semesta). Diatas tri hita
karana itu, orang Bali hidup bersama secara harmoni dengan hukum adat Bali sebagai
instrumennya.
Pada masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah tidak jauh berbeda
dengan orang Bali. Orang Dayak di Kalimantan Tengah hubungan antara ketiga
komponen diatas disebut belum bahadat.34 Belum bahadat terdiri dari Sanghyang
(hubungan secara harmoni antara manusia dengan para Dewa/Sang Hyang di Kayangan),
hubungan harmoni antara manusia dengan alam semesta (abiotik dan biotik termasuk
fauna dan flora), hubungan secara harmoni antara manusia dengan manusia baik secara
personal maupun secara sosial. Diatas landasan belum bahadat itu, orang Dayak hidup
bersama secara harmoni dengan hukum adat Dayak sebagai instrumennya.
Saat ini dunia Internasional telah memikirkan untuk kembali ke alam, setidaktidaknya pembangunan berbasis lingkungan hidup yang dikenal dengan SDG’s, karena
manusialah yang membutuhkan alam, bukan sebaliknya alam membutuhkan manusia.
Secara komologik, dikatakan bahwa kesadaran ini telah ada dalam pola pikir leluhur
bangsa Indonesia bahwa alam dan manusia adalah tunggal dan manunggal. Kesadaran ini
diungkapkan dalam folklore bahwa bumi atau alam adalah empunya manusia (ibu bumi),
dan manusia adalah empunya bumi/alam (bumi putra).
Hubungan yang demikian erat dan tidak terpisahkan itu diatur, dikelola, dan
dilindungi oleh norma-norma hukum adat. Para leluhur telah membangun pola pikir yang
demikian itu melalui norma-norma hukum adat. Hukum adat yang berkenaan dengan
bumi, seperti hukum lingkungan, hukum agraria, hukum tentang sumber daya air, hukum
tentang perkebunan harus dipahami secara holistik, karena bidang-bidang hukum adat
saling terintegrasi satu sama lain.

2.

Rekomendasi
Dari analisis diatas disarankan, bahwa semua peraturan perundang-undangan

yang berkenaan dengan alam semesta (lingkungan), seperti UUPA, UU Lingkungan
Hidup, UU Tambang, UU Sawit, UU Tanah, UU Sumber Daya Air, selayaknya
berorientasi pada kosmologi bangsa Indonesia yaitu harmoni antara alam dan manusia.
Harmoni menjadi nilai tertinggi dalam pembentukan hukum, karena harmoni juga
merupakan konsep dasar Pancasila.
34
. Dominikus Rato, 2012, Konsep Raperda Peradilan Adat Kalimantan Tengah. Palangkaraya:
Pemprov Kalteng dan SAJI.
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Peradilan sebagai harapan para pencari keadilan, seharusnya juga memperhatikan
nilai harmoni ini. Putusan-putusan hakim yang baik dan benar dapat dijadikan sumber
hukum melalui Yurisprudensi. Yurisprudensi yang memberikan rasa aman, tenang,
tenteram, bermakna yurisprudensi yang berorientasi pada harmoni. Harmoni antar
kepentingan negara

warga negara, nasional

internasional,

kepentingan modal

kepentingan keberlangsungan alam.
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PENGELOLAAN TAMBANG UNTUK RAKYAT
DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL
Oleh :
Abrar Saleng
Guru Besar Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam
Universitas Hasanuddin
A. Pendahuluan
Pertama, saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya seminar nasional yang
bertajuk “Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat
Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional” di STIH Sumpah Pemuda Palembang.
Kedua, saya berterima kasih atas undangan dan kepercayaan dari panitia Seminar
Nasional dan Pengurus APHA untuk menjadi salah satu Pembicara utama dengan tema
“Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang”.
Berbicara tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang untuk selanjutnya
ditulis dan dibaca SDA Tambang dari perspektif Kearifan Lokal, adalah hal yang penting
dan strategis. Penting karena menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan rakyat terutama
rakyat di daerah. Strategis karena menyangkut kepentingan perekonomian negara dan
kepentingan antar generasi (intergeneration) bangsa Indonesia.
Seminar nasional tampaknya ada kehendak panitia penyelenggara seminar untuk
mendialogkan antar realitas pengelolaan pertambangan dan kesejahteraan rakyat dari
perspektif kearifan loka (local wisdom). Oleh karena itu untuk membahas tambang untuk
rakyat saya mengundang perhatian peserta seminar untuk menyimak tulisan yang
berjudul Pengelolaan SDA Tambang untuk Rakyat dari Persfektif Kearifan lokal. Tema
seminar kali ini, sungguh menarik dan tepat bukan saja mengenai substansi tetapi juga
karena dilakasanakan oleh STIH Sumpah Pemuda dan momentumnya yang bertepatan
pula dengan nuansa peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 yang merupakan cikal bakal
dan dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menarik karena pengelolaan
pertambangan yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang seharusnya memberi
manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat akan tetapi saat ini menjadi ajang
perebutan antara pemerintah pusat-daerah dan antar daerah Provinsi-Kabupaten yang
memicu ketidakadilan dalam pemanfaatannya. Kemudian, saya menganggap seminar ini
tepat atau aktual, karena pengelolaan SDA yang seharusnya menjadi perekat dan
pemersatu bangsa akan tetapi justeru menjadi pemicu utama konflik baik horizontal
maupun vertikal. Bahkan akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa terutama bagi daerahSeminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional
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daerah yang kaya atau memiliki potensi SDA Tambang yang besar, karena manfaat
langsung kepada masyarakat lokal/daerah belum optimal dirasakan terutama pada masa
sistem pemerintahan sentralistik dua puluh tahum silam.

B. Dasar Hukum Pengelolaan SDA Tambang
Landasan konstitusional dan pengaturan pengelolaan SDA Tambang ialah Pasal
33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945
mengamanatkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai
oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Substansi
dari ketentuan di atas adalah :
a.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk benda-benda
yang terdapat di dalam bumi dan air dikuasai oleh negara.

b.

Tujuan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kedua aspek kaidah tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan satu sama lain,

keduanya merupakan satu kesatuan sistematik. Hak menguasai negara merupakan
instrumen (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat merupakan tujuan (objectives).1
Terlalu menekankan, apalagi semata-mata melihat Pasal 33 sebagai dasar bagi
negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
tidaklah mencukupi, bahkan dapat menyesatkan. Karena unsur utama hak menguasai oleh
negara adalah untuk mengatur dan mengurus (regelen en besturen). Dalam kerangka
pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya
melakukan bestuursdaad dan tidak melakukan eigensdaad.2 Apabila terjadi pergeseran
dari bestuursdaad menjadi eigensdaad, maka tidak akan ada jaminan bagi tujuan
dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemahaman ini betapa
esensialnya untuk selalu mengukur pelaksanaan atau penyelenggaraan hak menguasai
negara dengan tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk mewujudkan tujuan hak penguasaan negara atas SDA Tambang hanya
dapat dicapai bila mana ada upaya untuk memanfaatkan melalui investasi pertambangan
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar pendayagunaan SDA yaitu keadilan,
kesejahteraan, dan keberlanjutan (sustainability).
1
2

Bagir Manan, Aspek Hukum Daerah Atas Bahan Galian, UNPAD, Bandung, 1995, hlm. 4
Ibid, hlm. 5
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Pengelolaan dan pemanfaatan SDA Tambang dibutuhkan pendekatan manajamen
ruang yang ditangani secara holistik integrated dengan memperhatikan empat aspek
pokok yaitu, aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan
(environment), dan aspek konservasi (conservation).3 Pendekatan yang demikian
memerlukan kesadaran bawa setiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak
yang bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan
masyarakat lokal khususnya jika tidak dikelola secara profesional dan penuh
tanggungjawab.

C. Masalah Pengelolaan SDA Tambang
1.

Pandangan yang keliru menganggap SDA Tambang hanya sebagai sumber
pendapatan bukan sebagai modal (capital)
Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan banyak diwarnai oleh paradigma yang

menilai SDA sebagai sumber pendapatan ketimbang modal. Paradigma tersebut, telah
berakar jauh sebelum terjadinya revolusi industri sebagai manifestasi dari hasrat manusia
untuk menguasai alam, yang seharusnya saling membutuhkan untuk menuju kepada
keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi.4 Implikasi dari pandangan dunia (world
view) yang demikian secara sadar atau tidak telah membentuk mode of production
seluruh aktivitas ekonomi, termasuk eksplorasi dan eksploitasi SDA Tambang dan SDA
lainnya.
Sejauh yang diketahui, eksploitasi SDA masih tetap merupakan penjabaran dari
paradigma tersebut di atas. Eksploitasi pertambangan misalnya yang hanya diarahkan
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan secara proporsional
kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap merupakan fenomena umum. Bahkan dalam
batas-batas tertentu keberadaan industri pengelolaan pertambangan dalam suatu wilayah,
bukan hanya menempatkan diri sebagai entitas asing (alien entity) tetapi juga dalam
banyak kasus merupakan sumber prahara sosial.5
Sebaliknya dari sisi lain, industri pengelolaan pertambangan merupakan industri
dasar yang menopang peradaban modern. Khusus industri pertambangan, tanpa produk
3

Purnomo Yusgiantoro, Kebijakan dan Strategis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Sektor
Pertambangan dan Energi, Makalah Keynote Speaker Seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan
Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal, Makassar, 2001, hlm 3.
Lihat M. Simatupang, et.all, Indonesian Mining Into The New Millennium, IMA, Jakarta, 1998, hlm. 11
4
Arifin Sallatang et.al, Model Pengembangan Kawasan Pertambangan Dilihat dari Sisi
Kepentingan Masyarakat Lokal (Makalah), Seminar Pertambangan Kerjasama Pemda Sul-Sel- UNHAS –
PT. INCO, 1999, hlm. 1
5
Ibid.
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pertambangan berupa logam dan mineral, manusia kembali dalam zaman batu, dengan
gua dan tenda kulit sebagai tempat berteduh, kayu sebagai alat gali tanah dan palu serta
kapak batu sebagai perkakas. Peradaban modern dengan gedung-gedung tinggi,
kendaraan, pesawat terbang dan ribuan bahkan jutaan peralatan yang dibutuhkan ummat
manusia sehari-hari tak mungkin dapat diciptakan tanpa menggunakan logam dan
mineral, contoh mulai dari pesawat, mobil sampai pada handphone, sendok dan garpu.
Bagaimana membayangkan hidup tanpa listrik: aktivitas manusia tentunya sangat
terganggu. Kemacetan di jalan, transaksi perbankan berhenti, kegiatan rumah tangga
terganggu seandainya tidak ada listrik yang semuanya bersumber dari SDA Tambang.
Atas dasar kedua realitas yang kontradiktif di atas, maka konsep dan pola usaha
dan industri pertambangan yang menghasilkan logam, bahan galian industri non logam
dan batubara sebagai sumber energi serta panas bumi dimasa akan datang seyogyanya
berbasis kepada keadilan (equity), keseimbangan (balances) dan demokrasi (democracy)
dan keberlanjutan (sustainable) yang melibatkan antar generasi (inter generation) serta
kepentingan langsung masyarakat lokal yang bersentuhan dengan pengelolaan SDA
Tambang. Konsep dan pola ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika melibatkan semua
pihak terkait (stakeholders) secara optimal dalam bentuk kemitraan. Sementara pola pikir
yang mendasari adalah social justice and equality, dengan menggunakan pendekatan
holistik, integrated, komprehensif, terpadu, dengan mengjunjung tingi keberagaman
(pluralism) serta berwawasan jangka panjang (sustainable) dan memperhatikan nilai-nilai
kearifan lokal yang mengedepankan keseimbangan (balances).
Kini, kita tidak boleh lagi bangga sebagai bangsa yang kaya raya karena memiliki
potensi SDA Tambang sebagai SDA yang tidak terbaharui (unrenewable resources),
karena cadangan kita sudah menipis dan cenderung habis.6 Mengingat arti dan
pentingnya peran SDA yang sangat strategis7 itu, maka seminar hari ini juga memiliki arti
yang strategis karena membicarakan hal yang strategis terutama untuk kelangsungan dan
masa depan bangsa.

6

B.N. Wahyu, Indonesian Mining Industry In the Period of Transition between 1997-2001,
Indonesian Mining Association (IMA), 2002, hlm. 12. Lihat juga: Soetaryo Sigit, Indonesia’s Minerals
Potential and the Awakening Of Its Mining Industry, IMA, Jakarta, 1996, hlm. 4
7
F. Von Benda-Beckmann Von. F, M.van der Velde (editor), Law As a Resources In Agrarian
Struggles, Agricultural University, Wageningen, hlm. 16
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Pertambangan adalah sumberdaya nasional di daerah
SDA Tambang adalah SDA nasional yang berada di daerah. Pengelolaannya tidak

bisa lepas dari pengawasan pemerintah nasional (pusat). Hal ini sebagai konsekuensi atau
implikasi dari bentuk negara kesatuan atau NKRI, sehingga hasil pengelolaan
pertambangan merupakan penerimaan negara bukan penerimaan daerah.
Masalahnya adalah jika SDA Tambang, menjadi asset daerah, maka akan terjadi
ketimpangan (gap) yang lebar antara daerah (wilayah) yang memiliki potensi dengan
daerah yang tidak memiliki potensi pertambangan. Sebaran potensi pertambangan
diseluruh wilayah NKRI tidak merata, bahkan ada daerah yang tidak memiliki potensi
pertambangan, akan tetapi memilki potensi/kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang
bagus. Ada juga daerah memiliki SDA Tambang sekaligus memiliki potensi SDM yang
baik. Namun secara faktual, pada umumnya daerah yang memiliki SDM yang baik tidak
didukung oleh SDA yang memadai, sebaliknya daerah yang memiliki potensi SDA tidak
didukung oleh potensi SDM yang baik.
Keadaan yang demikian mengisyaratkan bahwa antar daerah yang memiliki
perbedaan potensi dapat melakukan aliran resources dalam bentuk kerjasama antara
daerah, bukan saling mematikan yang satu dengan lainnya. Kerjasama daerah atau aliran
resources antar daerah sesungguhnya salah satu tujuan dari penyelenggaraan otonomi
daerah yang saat ini mulai dikebiri lagi oleh kepentingan pemerintah pusat.

3.

Pengabaian dan Pengingkaran Nilai-Nilai Kearifan Lokal
Dalam pengelolaan SDA Tambang pada tahap awal perintisan pada umumnya

memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Hal ini disebabkan karena usaha
pertambangan tahap penyelidikan umum (survey), eksplorasi dan konstruksi masih
banyak menggunakan tenaga manusia yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskill)
yang pada umumnya tenaga lokal yang secara otomatis membawa nilai-nilai kearifan
lokalnya, yang oleh perusahaan secara terpaksa harus mampu mengikuti irama kearifan
lokal terutama berkaitan dengan kaidah lingkungan dan kaidah sosial.
Salah satu pemicu konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha pengelolaan
SDA Tambang adalah pengabaian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom)
masyarakat sekitar usaha pertambangan. Local wisdom yang lahir, tumbuh dan
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, diyakini sebagai suatu kebaikan
dan memberi kebahagian sehingga bagi masyarakat lokal sangat menghormati dan
dipraktekkan. Masyarakat loka dalam melakukan aktivitas ekonomi local wisdom selalu
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menjadi dasar pijakan dan pedoman untuk menjalankan aktivitas dalam rangka
mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Nilai-nilai local wisdom berbasis kepada keseimbangan, kesederhanaan, dan
kebersamaan atau komunal. Dari ketiga basis inilah sehingga masyarakat lokal
mengedepankan pemanfaatan bersama, pelestarian, anti pengrusakan dan sederhana, tidak
mubazzir dalam pengusahaan SDA. Local wisdom tidak mengenal prinsip aji mumpung,
mumpung berkuasa, dapat IUP, harga tinggi, nilai ekonomisnya tinggi, akan tetapi selalu
mengedepankan kepentingan yang lebih besar dan kepentingan bersama di masa depan.
Berdasarkan nilai-nilai local wisdom di atas, tidak relevan dengan nilai-nilai baru
yang masuk bersamaan dengan kepentingan ekonomi dari perusahaan pengelola SDA
Tambang. Perusahaan masuk dengan nilai kehidupan mewah, serba mesin, digital dan
bahan dan budaya yang bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat lokal. Nilai-nilai
dan kebiasaan para pendatang itu tidak masalah selama dilakukan di dalam perusahaan,
akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika para pendatang tidak mampu adabtabel
terhadap nilai-nilai lokal paling tidak mampu menghargai dan menghormati kebiasaan
masyarakat lokal, kalau para pendatang tidak/belum bisa berbaur.
Kemudian local wisdom pengeeloaan SDA, pada umunya usaha pertambangan
dilakukan dengan mengubah bentuk atau bentang alam, menebang pohon, menggusur
tanah dalam jumlah besar untuk memudahkan mengeksploitasi SDA tambang yang ada
dibawah tanah atau hutan. Namun demikian pengusaha tambang memiliki kewajiban
secara hukum harus mampu memulihkan kondisi alam semula, melalui program jaminan
reklamasi (jamrek), setelah bahan galian tambang dieksploitasi. Bahkan sekarang, ada
kewajiban baru bagi pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang Kontrak
Karya Pertambangan (KKP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara
(PKP2B) untuk memiliki program Pasca Tambang (mining clouser).8
Kedua kewajiban pemegang IUP. KK dan PKP2B tersebut di atas merupakan
usaha perwujudan nilai-nilai local wisdom yang sudah dimuat dalam norma hukum
peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan baik dalam UU Minerba maupun
dalam peraturan pelaksanaannya (PP dan Permen ESDM).
Tiga pemahaman dan sikap yang keliru selama ini, merupakan salah satu pemicu
masalah dalam pengelolaan SDA Tambang. Sebab pemahaman yang demikian
berimplikasi

8

kepada

pembuatan

peraturan

perundang-undangan

dan

kebijakan

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 302
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pemerintah, baik pada tataran pemerintah pusat maupun pada tataran pemerintah daerah
serta para pelaku usaha dan penegak hukum.

D. Kontribusi Usaha Tambang belum optimal kepada Masyarakat lokal
Masa depan Indonesia banyak tergantung disektor pertambangan. Di jamrud
khatulistiwa ini terdapat potensi SDA Tambang yang merupakan karunia Tuhan YME
kepada bangsa Indonesia. Pemanfaatan SDA Tambang memerlukan kecermatan dan
kehati-hatian sebab tergolong sumberdaya yang tak terbarukan (unrenewable resources).
Pertambangan tidak hanya mampu menghasilkan devisa yang cukup besar untuk
pembiayaan pembangunan nasional, tetapi dengan efek ganda-nya (multiplier effects),
juga mampu menjadi penggerak utama (prime-mover) pembangunan nasional, karena
menciptakan berbagai ekonomi ikutan.
Sektor pertambangan telah memberikan kontribusi dalam skala nasional berupa
penerimaan negara melalui devisa, royalty, iuran pertambangan lainnya, pajak dan
penerimaan negara dari non-pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan
nasional. Sebaliknya, kontribusi yang demikian belum di rasakan oleh masyarakat lokal
di sekitar usaha pertambangan yang akan menanggung externalitas negative dari usaha
pertambangan; misalnya dampak lingkungan dan external diseconomies.
Pengalaman menunjukkan usaha tambang di suatu wilayah, SDA Tambang cepat
atau lambat akan habis terkuras dan bila tidak dikelola dengan baik (dengan
memperhatikan empat faktor : pertumbuhan, pemerataan, lingkungan, dan konservasi),
pada akhirnya meninggalkan kerusakan yang tidak terbatas hanya pada lingkungan fisik,
tetapi juga lingkungan sosial budaya yang sering tidak dapat terlihat dengan segera
seperti lingkungan fisik. Pada saat inilah mulai kearifan lokal terdilusi secara pelan-pelan
oleh nilai-nilai baru yang diterima karena kepentingan. Pada hal seharusnya nilai-nilai
dan budaya lokallah yang mewarnai dan mendrive atau menyaring nilai-nilai asing yang
masuk dan memboceng pada dengan kepentingan ekonomi.
Usaha pertambangan di Indonesia umumnya dilakukan secara massive dan
modern memanfaatkan penanaman modal yang cukup besar, baik domestik maupun
asing. Pemanfaatan modal besar terutama melalui penanaman modal asing (PMA) dengan
penggunaan teknologi tinggi (high technology) dan kebutuhan akan tenaga kerja yang
memiliki keterampilan tinggi (high skilled) yang semuanya harus di pasok dan direkrut
dari luar. Demikian pula fasilitas dan bahan-bahan kebutuhan hidup untuk keperluan
konsumsi sehari-hari para pekerjanya pada umumnya didatangkan dari luar (import),
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

111

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

karena produksi bahan-bahan makanan yang di hasilkan oleh masyarakat lokal tidak
memenuhi syarat, khususnya dari segi jumlah, mutu, kesinambungan (continuity) dan
ketetapan waktu penyerahan barang berdasarkan kesepakatan (on time of delivery).
Apa yang dikemukakan di atas, merupakan faktor-faktor, yang menyebabkan atau
turut menyebabkan komunitas atau kelompok pekerja tambang menjadi enclave yang
nyaris tidak memberikan sumbangan kepada masyarakat lokal sekitar kawasan
pertambangan. Artinya terdapat gap (jarak) antara masyarakat lokal dengan masyarakat
tambang terutama terhadap jarak socio-cultural yang menjadi constrain atau menghambat
terjadinya pertukaran ganda antara keduanya yang membutuhkan penyesuaian melalui
kemitraan satu sama lain.

E. Kaidah Keseimbangan Pengelolaan SDA Tambang
Dalam rangka mencari solusi dari berbagai permasalahan pengelolaan
pertambangan di masa depan, saya menawarkan konsep penyelesaian yang bisa kita
bahas dan pedebatkan plus-minusnya dalam forum seminar yang terhormat ini.
Kaidah keseimbangan pengelolaan SDA termasuk pertambangan dasarnya:
Q.S. Al A’raaf: 56
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah menciptakan
dalam keadaan seimbang dan berdoalah dengan rasa cemas dan penuh harapan
Sesungguhnya Allah dekat kepada orang yang berbuat baik”
Kemudian dasar lainnya adalah Q.S.Asy-syu’araa:183;
”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
Dari ketentuan kedua ayat dalam Al Qur’an tersebut, mengandung tiga makna:
Pertama, larangan merusak bumi setelah diciptakan dalam keadaan seimbang, tugas
manusia adalah mengelola dengan menjaga dan memelihara keseimbangannya, karena
bumi adalah tempat yang baik bagi kehidupan manusia. Kedua, manusia bertugas
menciptakan sesuatu yang baik atau kebaikan (maslahat). Ketiga, dalam pengelolaan
SDA harus diikuti prinsip keseimbangan, keadilan dan kejujuran artinya SDA sebagai
sumber kehidupan dan kemakmuran tidak boleh terjadi penumpukan pada segelintir
orang atau harus diusahakan adanya aliran resources.
Sejalan dengan nash-nash Al Qur’an atas pengelolaan SDA yang saya sebutkan di
atas, oleh ajaran hukum alam (natural law, lex naturalis) yang dikembangkan oleh
Aristoteles dan Thomas Aquinas menyebutkannya dengan istilah prima principia yang
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berisi kaidah-kaidah seperti ”lakukan yang baik dan hindari yang buruk”9. Bertolak dari
kaidah prima principia, khusus yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan
SDA, maka hukum positif (positive law, lex humana) harus menemukan pertaliannya
dengan hukum kodrat.10 Tujuannya agar pengaturan pengelolaannya mampu menciptakan
keseimbangan alam dan harmonisasi antar sumberdaya dengan menghindari keburukan.
Sejalan dengan pemikiran di atas, John Rawls dalam bukunya A Theory of
Justice11 menjelaskan hubungan antara hukum alam dan hukum positif. Rawls
mengatakan daya mengikat keberlakuan dari hukum positif (lex humana) didasarkan pada
hukum alam (natuurwet), dasarnya adalah nilai-nilai keadilan (fairness values) yang
merupakan kebutuhan sekaligus dambaan semua manusia yang terjelma dalam hasrat
kebersamaan dengan sesamanya.
Dari berbagai pandangan di atas sebagai dasar formula pengaturan kaidah
keseimbangan dalam pengelolaan SDA telah mencerminkan bahwa dalam keseimbangan
itu mengandung makna yang mendalam yaitu merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan
dan moralitas (law and morality).12 Keadilan (justice) merupakan salah satu tujuan
hukum yang dicari dan didambakan oleh ummat manusia. Dalam pengaturan pengelolaan
SDA pertambangan, seharusnya materi muatan (het onderwerp) peraturan perundangundangan menempatkan nilai-nilai keadilan (equity), nilai keberlanjutan (sustainability),
nilai harmonisasi (harmonization), keseimbangan (balance) sebagai pertimbangan utama.
Selain keseimbangan nilai-nilai keadilan, moralitas dan asas hukum di atas dalam
pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan SDA Tambang, juga harus menjadi perhatian
adalah hubungan keseimbangan antara tatanan negara, daerah dan masyarakat disatu sisi,
dan keterbatasan dan harmonisasi antar SDA di sisi lain.13 Sebagaimana diketahui bahwa
negara merupakan suatu tatanan atau entitas yang utuh, maka SDA termasuk potensi
pertambangannya merupakan milik tatanan negara sekaligus milik tatanan lokal
(provinsi, dan atau kabupaten/kota dan atau tingkat yang paling rendah) di mana tempat
sumberdaya pertambangan itu berada.14
9
B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan
Filsafat Hukum, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 70
10
Ibid, hlm. 75
11
John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971
hlm. 63
12
Dworkin. Ronald, Justice in Robes, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts London, England, 2006, hlm. 45
13
Abrar Saleng, Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam, Mbumi Publishing, Makassar, 2013,
hal. 8
14
A. Mappadjantji Amien, Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan
Pendidikan dari Perspektif Sains Baru, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 255
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Pengelolaan dan pemanfaatan SDA pertambangan dan SDA lainnya harus mampu
meningkatkan kualitas tatanan pada setiap tataran secara proporsional. Karena kualitas
tatanan berbeda-beda atau tidak sama, maka tidak ada rumus yang tetap (konstan) yang
dapat digunakan untuk menetapkan porsi pembagian yang dapat diterima oleh setiap
tatanan, tetapi bersifat kontekstual dan proporsional.15

F. Dampak Usaha Pertambangan
Setiap usaha pertambangan di bagian bumi pada awalnya adalah kepentingan
masyarakat non-lokal dan membawa nilai-nilai yang juga non-lokal. Oleh karena itu jika
tidak diikuti tindakan remedial tertentu, pertambangan yang memang sifatnya eksploitatif
akan bermanfaat perusakan atau degradasi terhadap sosial ekosistem di kawasan yang
bersangkutan. Kesalahan atau kekeliruan dalam pembenahan-nya dapat berujung pada
kawasan pertambangan yang telah terkuras habis dan ditinggalkan sebagai bangkai
wilayah hasil dari terkaman kebuasan ajaran keserakahan. Contoh kasus yang sangat
faktual ialah bekas tambang setelah di eksploitasi selama kurang lebih 90 tahun,
kemudian di tinggalkan karena bahan galian timah telah habis dan tidak prospektif lagi,
saat ini kita hanya menyaksikan bongkahan dan lubang besar yang tidak menjanjikan
apa-apa lagi, kecuali kemiskinan yang siap menerpa masyarakat yang tidak memiliki
masa depan.
Secara riil dan potensial pengrusakan yang sesungguhnya merupakan pemiskinan
akibat usaha pertambangan, paling tidak terdapat empat jenis atau tingkatan.16 Pertama,
kemiskinan akan terjadi ketika pengurusan dan pemindahan bahan galian dari wilayah
ekosistem lokal di angkut keluar. Kedua, kemiskinan akan terjadi ketika pembabatan
lapisan hayati berarti hilangnya sejumlah plasma- nutfa yang menurunkan vitalitas dan
keragaman hayati wilayah ekosistem lokal. Ketiga, kemiskinan akan terjadi pada saat
tumbuhnya benih-benih konflik sosial serta ancaman bagi integritas pranata-pranata
sosial budaya ketika tera lokal. Keempat, kemiskinan akan terjadi ketika terlampauinya
daya dukung (carrying capacity) lingkungan hidup lokal dengan perubahan komposisi
penduduk serta pola hidup masyarakat sebagai perubahan komposisi penduduk serta pola
hidup masyarakat.

15

Ibid.
Arifin Sallatang et.al, Model Pengembangan Kawasan Pertambangan Dilihat dari Sisi
Kepentingan Masyarakat Lokal (Makalah), UNHAS, 1999, halaman 6
16
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Disadari sepenuhnya bahwa model pengembangan kawasan pertambangan, harus
mengakomodasi berbagai kepentingan yang berhadap-hadapan bahkan bergumul satu
sama lain di kawasan pertambangan. Sedikitnya ada tiga kepentingan yang bergumul dan
berinteraksi satu sama lain, yaitu: kepentingan masyarakat lokal, kepentingan nasional
dan kepentingan perusahaan industri pertambangan.17
Permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA
Tambang adalah mereka, hanya dijadikan penonton, bahkan tidak sedikit dari mereka
disingkirkan akibat operasi pertambangan. Oleh karena itu kita tidak heran kalau dimanamana terjadi aksi kekerasan oleh masyarakat setempat terhadap perusahaan
pertambangan, misalnya sering terjadi pada usaha pertambangan di Pulau Papua,
Kalimantan Timur, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.
Untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan dam konflik berkepanjangan,
perusahaan pertambangan harus mampu mengakomodir kepentingan masyarakat lokal
dengan prinsip setiap usaha pertambangan harus berwawasan kerakyatan dan
kepentuingan lokal yang cirinya antara lain;
a.

merata (berimbang) dan adil dalam pemanfaatan bahan galian untuk meningkatkan
kualitas hidup para warganya.

b.

menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai lokal bagi
generasi yang akan datang.

c.

mengembangkan suatu etika hidup yang berkelanjutan yang berintikan pada prinsip
saling menghormati, saling memahami dan saling menguntungkan (winwin solution)
terhadap komunitas lokal.

G. Penutup
1.

Pengelolaan SDA Tambang harus berwawasan kerakyatan dan secara nyata harus
mampu mening katkan kesejahteraan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat,terutama
terhadap masyarakat lokal tempat SDA Tambang tersebut diusahakan.

2.

Pemerintah bersama pihak usaha pertambangan, dan perwakilan masyarakat lokal
perlu duduk bersama mendiskusikan secara bijak dan seksama agar terwujud iklim
investasi yang kondusif sekaligus bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat.

17

Ibid.
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Ketiga, hak-hak masyarakat lokal dan usaha pertambangan skala kecil atau tambang
rakyat menjadi perhatian khusus atau affirmasi pemerintah sebagai wujud kemitraan
dan pemberdayaan.

4.

Semua peraturan hukum pengelolaan SDA Tambang harus di design supaya
bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia selaku
pemilik (common property) SDA. Dalam mendesign peraturan perundang-undangan
konsep kaidah keseimbangan dapat menjadi dasar dan bahan pertimbangan bagi Law
giver.

5.

Eksternalitas positif dan negatif dalam pengelolaan SDA Tambang harus berimbang,
baik dalam hitungan ekonomi, lingkungan maupun dalam hak dan kewajiban yang
berimbang bagi semua stakeholders terutama hak-hak masyarakat lokal.
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PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN UTARA

Oleh :
Marthin
Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Email: marthin@borneo.ac.id / marthin.fhub@gmail.com,
Abstract
Hutan sebagai sumber daya alam merupakan lingkungan hidup orang dayak pada
umumnya. Hamparan rimba sikitar dan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang
(TNKM) yang dilingkupi Heart of Borneo (HoB) dihuni berbagai subsuku dayak, salah
satunya adalah Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan,
Kabupaten Nunukan. Mereka memiliki kearifan lokal pengelolaan hutan sehingga ‘ladang
berpindah’ tidak merusak hutan lingkungannya, karena kehidupan mereka bersumber dari
hutan.
Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah, 1. kearifan lokal pengelolaan Hutan oleh
masyarakat hukum adat, 2. perlindungan masyarakat hukum adat atas hutan dan sumber daya
alam lainnya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum adat untuk
menjawab isu hukum tersebut.
Kawasan HoB dan TNKM diwilayah perbatasan menunjukan kearifan lokal masyarakat
hukum adat yang mendiaminya, melestarikan hutan untuk umat manusia. Hutan memberi
kehidupan maka wajib di manfaatkan dan dijaga dan mereka akan mempertahankan hutan
dari gangguan. Berbagai adat dalam kehidupan yang menunjang pelestarian hutan, berupa
anjuran, sanksi dan pantangan sehingga menjadi teladan dalam memanfaatkan dan menjaga
hutan, sehingga menjadi suatu kawasan yang tidak pernah tersentuh oleh illegal loging dan
sejenisnya.
Kata Kunci: pengelolaan hutan lingkungan, masyarakat hukum adat dayak

A. PENDAHULUAN
Hutan sebagai sumber daya alam merupakan lingkungan hidup orang dayak pada
umumnya. Mendiami hutan, karena hutan memberikan mereka kehidupan, ketentraman
dan keamanan dalam kehidupan pola tradisonal bahkan modern. Orang dayak dan hutan
tak dapat dipisahkan, bahkan orang dayak berupaya membuat suatu lingkungan yang
bukan hutan menjadi layak hutan. Hamparan rimba sikitar dan pada kawasan Taman
Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang dilingkupi Heart of Borneo (HoB) dihuni
berbagai subsuku dayak, salah satunya adalah Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di
Kecamatan-kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
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Dayak Lundayeh demikian mereka menamakan diri yang bermakna ‘lun’ (a
person, man, mankaind, human [short from of lemulun])1 dari bahasa Lundayeh adalah
orang, ‘dayeh’ yang berarti hulu, atau hulu sungai. Menempati wilayah dataran tinggi
Borneo di bagian Indonesia dan Sabah Malaysia, dan suku yang sama, namun
mendaftarkan diri sebagai Lun Bawang, bawang artinya kampung yang menempati
wilayah di bagian Serawak Malaysia dan Brunei. Masyarakat Lundayeh di Krayan
menempati desa-desa atau kampung yang dahulu satu dan lainnya berjauhan sehingga
tampaknya kampung didalam hutan. Hal ini menyulitkan pelayanan pemerintah seperti
mendirikan sekolah, pusat kesehatan masyarakat dan sebagainya. Pembangunan yang
dilakukan pemerintah memperkenalkan regrouping desa dan sebagainya dimulai tahun
1970an dan kini walaupun sudah menempati suatu lokasi yang saling berdekatan namun
tetap mempertahankan keberadaan desa asalnya. Lundayeh di Kecamatan-kecamatan
Krayan yaitu Krayan, Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur dan Krayan
Selatan, mengalami dua kali pemekaran, terbagi dalam tiga adat yaitu Krayan Darat,
Krayan Hilir, Lon Taw dan tiga kelompok atau subsuku yaitu Lengilo’, Lun Ba’a, dan
Tana Lun.2 Penamaan dicirikan oleh tempat tinggal dan pola bertani, disepanjang sungai
Krayan, pertanian sawah atau ladang.
Era globalisasi pun dihadapi desa-desa yang kini sudah terjangkau oleh
komunikasi yang menghubungkan kampung dengan dunia luar melalui internet seperti
WhatsApp, YouTube dan lain-lainnya. Walaupun demikian kehidupan tetaplah di
kampung. Kehidupan di kampung yang masih dominan memenuhi kebutuhan rumah
tangga dari hasil kerja sendiri melanggengkan perladang berpindah bagi masyarakat yang
belum memiliki sawah. Mereka memiliki kearifan lokal pengelolaan hutan sehingga
‘ladang berpindah’ tidak merusak hutan lingkungannya, karena kehidupan mereka
bersumber dari hutan.
Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah, 1. kearifan lokal pengelolaan
Hutan oleh masyarakat hukum adat, 2. perlindungan masyarakat hukum adat atas hutan
dan sumber daya alam lainnya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan hukum adat untuk menjawab isu hukum tersebut.

1

Ganang, Ricky, Lundayeh Dictionary : Lundayeh-English Dictionary, Publisher : National
Departement For Culture an Arts, Kuala Lumpur Malayasia. 2009. h. 197.
2
Yansen TP dan Ricky Yakub Ganang, Dayak Lundayeh Idi Lun Bawang, Budaya serumpun di
Dataran Tinggi Borneo, Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD), Cet. 1, Tangerang, 2018. h. 78.
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Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Kehutanan No 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, bahwa Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya, jika menurut
kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
(1) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtgemenschap);
(2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
(3) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
(4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
(5) Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
Maka menurut Pasal 67 ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyatannya masih ada dan diakui keberadannya berhak:
(1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
masyarakat adat yang bersangkutan.
(2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan undang-undang.
(3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Beberapa peraturan perundangan lain yang senada dengan maksud pasal di atas
bila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No PUTUSAN Nomor 35/PUUX/2012 Tanggal 16 Mei 2013 yang intinya hutan adat merupakan hutan yang berada di
wilayah masyarakat hukum adat, menjauhkan masyarakat hukum adat yang ada di
Kalimantan Utara dari perlindungan hukum. Pertama, keberadaan masyarakat hukum
adat harus mendapat pengakuan dari pemerintah daerah, sedangkan kenyataannya baru
satu masyarakat hukum adat yang mendapat pengakuan yaitu Masyarakat Hukum Adat
Lundayeh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 04 Tahun 2004 tentang Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan. Kedua, belum
diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah, tentu hutan adat
tidak akan ada karena wilayahnya saja tidak ada. Karena itu yang menjadi kajian dalam
tulisan ini hanyalah masyarakat hukum adat yang mendapat pengakuan, walaupun
sebenarnya masih belum tuntas, pemetaan wilayah yang dilakukan Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten yang sampai kini belum direalisir.

B. PEMBAHASAN
1.

Kearifan lokal pengelolaan Hutan oleh masyarakat hukum adat
Lingkungan hidup orang dayak umumnya hutan. Hutan itu sendiri dalam

keseharian menjadi sumber kehidupan. Untuk kelangsungan hidup semuanya dari hutan,
sehingga tiada hutan tamatlah keberadaan masyarakat tradisional. Pengelolaan hutan oleh
Masyarakat hukum adat sangat tergantung pada kearifan lokalnya. Dukungan terhadap
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masyarakat hendaknya memperhatikan kearifan lokalnya. Hutan bersifat lokal, masingmasing memiliki keunikan dan teradaptasi secara khas.
Pengelolaan hutan menurut The World Bank,3 Good forest management is the
purposeful, planned, and accountable use of forest resources topursue socially endorsed
goals and objectives.

Genuinely sustainable management must be built on good

governance, accountable institutions, and sound policies. Pengelolaan hutan dimaksud
dalam Pasal 21 UUK meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi
dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam. Sedangkan
pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dilaksanakan secara tradisional
berdasarkan kearifan lokal.
Kearifan lokal sebagaimana dikemukakan Nasruddin ddk.,4dengan mengutip Pujo
Semedi, kearifan lokal pada dasarnya adalah “konstruk” karena dibuat, dikonstruksi,
bukan ada dengan sendirinya. Ia memandang kearifan lokal adalah bagian dari “harta
karunisme”, yaitu cara pikir yang berorientasi ke masa lalu, bahwa para leluhur dengan
kebijakannya telah menyiapkan solusi untuk segala persoalan masa kini.

Generasi

terdahulu menciptakan kearifan lokal karena mereka menghadapi persoalan yang bersifat
lokal. Berbeda dengan zaman sekarang, yang sebagian persoalan berakar di ranah
global. Maka dalam menghadapi persoalan kehidupan, seharusnya yang kita pikirkan
adalah “kearifan global”. Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal diartikan sebagai
nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain
dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Masyarakat
hukum adat dalam kehidupan tradisonalnya mengenal pengelolaan hutan berdasarkan
kearifan lokal yang diturunkan oleh nenek moyangnya, sehingga sudah lebih mengenal
dan terbukti mampu mempertahankan hutan lingkungannya. Kebiasaan yang ditirunya
dari nenek moyangnya kini diperhadapkan dengan undang-undang yang lebih menuntut
aspek legal formal.5

3

The World Bank, Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, And Environmental Benefits:
Strategic Options For Forest Assistance In Indonesia, The International Bank for Reconstruction and
Development, THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. 2006, h. 39
4
Nasruddin, dkk. Buku Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011. h.212.
5
Marthin, Prinsip hukum pengelolaan hutan pada Tanah Ulayat, Disertasi Unair 2015, h. 5.
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Masyarakat adat Wilayah Hulu Sungai Bahau, Kabupaten Malinau, Pengaturan
hutan berdasarkan hukum adat lokal. Sifat hukum adat yang tidak statis dibuat dengan
sistem penyesuaian dengan keadaan baru. Mulai ditulis berdasarkan kesepakatan pada
waktu Pesta Panen Gabungan dan Musyawarah Adat Besar Hulu Sungai Bahau. Lima
tahun sekali dilakukan revisi berdasarkan perkembangan.

6

Pengelolaan hutan dikenal

Konsep Tana’ Ulen (Sungai Ulen) adalah suatu kawasan hutan rimba yang dilindungi
secara adat. Wilayah Tana ulen meliputi satu sungai atau beberapa sungai kecil mulai dari
muara sampai keujung-ujung anak sungai di titik mata airnya. Batas-batas tana ulen
meliputi punggung-punggung gunung dimana sungai tersebut mengalir.7
Pada masyarakat hukum adat Lundayeh Krayan, dalam konteks pengelolaan
hutan, mengenal pemanfaatan hutan lingkungannya dengan menamakan hutan dalam
beberapa macam keadaan dan peruntukan, yaitu: Fulung karaa, fayeh, amug karaa, amug
darii, amug bawang, fulung bua, laman,.8 dan icep lati. Lundayeh hidup dari memungut
hasil hutan, bertani dan beternak. Fulung karaa, hutan rimba (hutan perawan) merupakan
hutan yang tidak digarap terletak dari pertengahan lereng gunung sampai ke puncak dan
hutan antara kampung-kampung. Wilayah antar kampung mungkin dapat dibuka, namun
lereng sampai kepuncak gunung tidak boleh dan tidak akan dibuka untuk ladang. Hanya
pernah ada kegiatan masyarakat di puncak pegunungan adalah ‘tapa’ (notch in a
mountain ridge made by cutting trees to serve as a monument to a famous person).
Fayeh, hutan yang kurang subur dengan pasir putih ditumbuhi jenis kayu tertentu saja.
Amug, hutan sekunder bekas ladang. Amug karaa, hutan sekunder bekas ladang. yang
ditinggalkan cukup lama sekitar 10 tahun keatas, amug darii, hutan sekunder bekas
ladang yang baru ditinggalkan, Laman hutan tempat penggembalaan ternak kerbau atau
sapi, icep lati’ wilayah perbatasan ladang atau sawah dengan hutan). Pemanfaatan hutan
untuk perladangan umumnya berkisar pada amug, dan akan ke fulung karaa bila sudah
hutan lain tak memadai untuk berladang.
Kehidupan masyarakat yang dahulunya nomaden membuka hutan untuk ladang
yang kemudian berkembang menjadi kampung. Memilih lokasi perlu pertimbangan
keamanan, dukungan dari kampung terdekat dan hubungan dengan kota. Kini pemilihan
lokasi kampung adalah masih dalam wilayah tanah leluhurnya dengan kecukupan dan
kemudahan kebutuhan penunjang kehidupan sehari-hari.
6

Asung Uluk, dkk. Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman
Nasional Kayan Mentarang, CIFOR 2001. h. 79-86.
7
Ibid.
8
Ganang, Op. Cit. h. 105, 15, 174.
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Pembuka hutan mempunyai hak untuk menentukan dimana yang menyusul boleh
membuka hutan. Tahun ke tahun ladang dibuat berpindah sekeliling ladang pertama yang
telah menjadi kampung. Tiga jam perjalanan kaki merupakan jarak terjauh sebuah ladang.
Bila amug karaa telah bersusun dengan amug darii menandakan perlu mencari suatu
wilayah baru, arah kemana akan pindah ditentukan bersama.
Luasnya hutan memberi kesempatan kepada masyarakat memilih dimana mereka
akan hidup. Mereka yang memilih lembah dan tanah datar membuat sawah secara turun
temurun dipanggil lun nan ba’a. Sedangkan yang tetap bertahan berladang disebut lun
tana luun (lun), sedangkan yang bertahan disepanjang sungai Krayan disebut lun funeng
krayan (lengilo).9
Menyandang nama lun tana luun (lun) menunjukan pola pertaniannya adalah lati’
tana luun (ladang). Membabat rimba untuk ladang dan tahun berikutnya pindah lagi.
Kemudian kita kenal sebagai ladang berpindah. Sebenarnya kalau tidak berpindah itu
kemudian disebut berkebun, karena tidak mungkin lagi menanam tanaman padi dan bila
tetap dilakukan, tidak menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setahun
berikutnya. Masyarakat mengetahui bagaimana hutan yang baik untuk berladang, bila
belum cukup umur maka hasilnya tidak cukup. Sistem peladangan berpindah menurut
Kristian Radang,10 berdampak positif terhadap fisik tanah, tingkat produksi pertanian, dan
kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat jika di dalam prakteknya menerapkan nilainilai kearifan lokal.
Kenyataan bahwa wilayah yang ditentukan sebagai Zona Inti pada TNKM
sebenarnya merupakan wilayah hidup masyarakat Lundayeh subsuku Lun Tana Luun,
mengapa daerah itu ditentukan sebagai zona inti? Padahal wilayah itu adalah kampungkampung dari masyarakat yang hidupnya berladang berpindah dari nenek moyangnya.
Penduduk kampung rata-rata sedikit dan jarak antar kampung yang jauh sehingga
memiliki wilayah yang luas. Dahulu umumnya jarak antar kampung adalah sehari
perjalanan kaki.
Kebijakan pemerintah merelokasi kampung-kampung mengakibatkan masyarakat
menyesuaikan diri, perladangan yang dahulu dilereng gunung kini mulai berpindah ke
lembah dan rawa dengan harapan dapat dijadikan sawah yang menetap. Bila sudah
9

Marthin2, Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Melakukan Perlindungan Atas Hutan
Pada Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang Dan Heart Of Borneo, Jurnal Borneo Law Review
Volume 2 Issue 1 Juni 2018. h. 93.
10
Kristian Radang, Ladang Berpindah Sebagai Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, Makalah
disampaikan pada Munas IV Pesekutuan Dayak Lundayeh di Pulau Sapi, Malinau tanggal 24-29 September
2019. h. 14.
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memiliki sawah yang cukup menghidupi keluarga selama setahun akan mengurangi
perladangan. Hal ini merupakan kebijakan dari luar (kearifan global) yang dapat diterima
baik oleh masyarakat subsuku Tana Luun, walaupun sampai kini belum memberikan
kemakmuran namun dapat menjamin kehidupan minimal masyarakat. Mengubah pola
hidup dari berladang ke hidup bersawah tidaklah mudah, sepuluh sampai dua puluh tahun
belum menjamin menjadikan petani telah beradaptasi dengan baik. Berladang dan
bersawah memiliki tempat, pola dan budaya yang berbeda, membutuhkan persiapan dan
penyesuaian bahkan antar keturunan untuk berubah.
Daya dukung hutan sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat. Apabila
dianggap sudah tidak memadai untuk menopang kehidupan masyarakat, maka mereka
akan pindah ke wilayah yang baru, memberika kesempatan alam tumbuh kembali. Kayu
bakar untuk memasak, bila harus mengambilnya pada tempat yang jauh, hal itu
menunjukan tidak lagi mudah hidup ditempat tersebut. Demikian juga kebutuhan hidup
lainnya. Petani sawah pun akan melakukan perpindahan, namun dalam areal sekitar
persawahan mereka, tidak sebebas petani peladang.
2.

Perlindungan masyarakat hukum adat atas hutan dan sumber daya alam
lainnya
Hutan sebagai lingkungan hidup masyarakat hukum adat dikelola dengan baik

agar tetap dapat memberi kehidupan yang memadai. Meninggalkan suatu kawasan karena
sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup bermakna untuk memberi kesempatan
alam bertumbuh kembali.
Pemanfaatan hutan sumber kehidupan sehari-hari menuntut

masyarakat

melakukan perlindungan baik terhadap fungsi hutan maupun terhadap penguasaan hutan.
Kearifan lokal yang terbina, demikian juga kearifan global yang mereka adopsi
memberikan upaya perlindungan fungsi hutan untuk kehidupan. Hukum adat merupakan
cara melindungi hutan terhadap ancaman dari dalam yaitu masyarakat hukum adatnya
sendiri.
Pada masyarakat hukum adat Krayan Darat mengatur hal-hal yang bersifat
kepentingan perorangan dan lingkungan sebagai berikut.
1.
2.
3.

Tanah garapan umum tidak boleh dialihkan menjadi hak milik, yang pengaturannya
oleh adat Desa dan diketahui lembaga Adat Besar Krayan Darat.
Tanah ulayat umum yang diakui secara turun-temurun pemanfaatannya diatur sesuai
kebutuhan masyarakat adat.
Terhadap tanah dikuasai secara turun temurun tetap menjadi hak milik dan dapat
diwariskan.
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Tanah yang ditinggalkan sepanjang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, tetap
menjadi tanah garapan umum.Sesuatu yang dapat menjadi bukti kepemilikan atas
sebidang tanah milik sendiri, marga, kelompok, adalah jika dapat bukti; Ada kuburan
nenek/kakek, Tanaman keras, dan saksi-saksi yang dipercaya.
Tanah garapan yang ditinggal lama oleh penggarap tetap menjadi milik penggarap
pertama.
Jika seseorang telah menggarap tanah yang digarap orang lain sebelumnya, maka si
pemilik garapan memberi ganti rugi kepada penggarap kedua.
Pengambilan kayu di areal tanah garapan umum untuk pembangunan diijinkan
sampai rumah selesai, untuk memberi tanda pada kayu maksimal 3 pokok kayu.
Terhadap kayu yang diberi tanda, seseorang yang mau memanfaatkan harus seijin
memberi tanda.
Seseorang yang mengetahui kepemilikan sebidang tanah dan menanam atau
mengelola tanah seolah-olah milik sendiri, si pengelola diwajibkan mengembalikan
tanah kepada pemilik yang sah, terhadap tanaman, si pemilik memberi ganti rugi
kepada penggarap.
Sebidang tanah yang tidak diketahui kepemilikannya jika si pengelola, mengelolanya
sepengetahuan lembaga adat Desa menjadi milik tanah tersebut, terhadap gugatan
sepanjang tidak dapat dibuktikan tidak bisa dialihkan.
Penggarapan tanah milik orang lain tidak dapat dijual belikan, jika terjadi jual beli
maka dianggap tidak sah dan jual beli dibatalkan.
Tanah yang digarap orang lain sepengetahuan si pemilik tidak boleh dialihkan si
pemilik tanpa sepengetahuan si penggarap, jika terjadi penagihan maka si pemilik
tanah wajib mengganti kerugian si penggarap.
Penentuan batas kepemilikan atas sebidang tanah harus disaksikan oleh lembaga adat
Desa dan saksi-saksi.
Terhadap tambang berupa batu, pasir pada tanah milik orang lain sepanjang untuk
sendiri diatur oleh sipemilik tanah, jika dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka
lembaga adat bisa meminta kepada pemilik lahan.
Seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ditanah milik adat harus
tunduk pada hukum adat.
Pada masyarakat hukum adat Krayan Hilir berlaku hukum sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Tanah/hutan bersama untuk kepentingan bersama diatur oleh lembaga adat desa
diketahui oleh kepala desa dan diserahkan adat besar Krayan Hilir.
Tanah/hutan bersama digarap suatu perusahaan harus mematuhi persetujuan dan
ketentuan masyarakat.
Hutan diatur oleh lembaga adat desa diketahui oleh kepala desa dan disahkan oleh
kepala adat besar Krayan Hilir sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.
Peraturan adat untuk menentukan besar kecilnya luas areal disekitar sawah
masyarakat disuatu lokasi dalam wilayah adat Krayan Hilir disahkan/diatur oleh
lembaga adat desa/lokasi dan hasilnya diketahui oleh kepala desa dan disahkan oleh
kepala adat besar Krayan Hilir.
Pada masyarakat hukum Adat Lon Taw Sungai Krayan meliputi wilayah

Masyarakat Adat Krayan Hulu dan Wilayah Masyarakat Adat Krayan Tengah. Hukum
Adat Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan mencakup wilayah lain jika ada kaitan
dengan langsung dengan anggota Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan.
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Larangan:
1. menggambil kayu bangunan diwilayah adat lain atau wilayah adat tetangga
dikenakan denda dan kayu disita.
2. Perusahaan yang melakukan eksploitasi (ngalap) hasil hutan atau kayu dan hasil
tambang lainnya dalam wilayah masyarakat adat Lon Taw sungai krayan tanpa siizin
resmi dari Lembaga Adat Lon Taw Sungai Krayan dikenakan denda.
3. Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan atau ladang atau kebun, sehingga
menyebabkan kebakaran daerah yang luas dikenakan denda.11
Hukum adat Lon Taw lebih cepat menerima perubahan dan lebih luas
cakupannya, selain yang tersebut di atas, memasukan dalam hukum adatnya dari hukum
nasional atau aturan dari luar seperti satwa yang dilindungi, hasil hutan yang menjadi
komoditi, masuknya wisatawan harus dengan ijin dan sebagainya. Tentang kebakaran
hutan diluar ladang, adat Krayan Hilir dan adat Lon Taw mengaturnya, sedangkan adat
Krayan Darat tidak. Namun suatu masa terjadi kebakaran besar di gunung Paris wilayah
adat Krayan Darat, mereka menggunakan hukum adat lain yaitu adat Krayan Hilir
diterapkan kepada pelaku. Adat Krayan Darat mengatur tentang sumber air asin atau
‘garam gunung’, dalam hubungan penguasaan oleh perorangan atau masyarakat secara
umum. Demikian juga terhadap pasir, batu, dan kekayaan di bawah tanah yang belum
diketahui jenis dan manfaatnya.
Wilayah adat tertentu belum mengaturnya, bila ada keberatan dapat menggunakan
adat wilayah adat lainnya. Bila sanksi antara kedua hukum adat berbeda, diambil
tengahnya. Merupakan upaya dari kepala-kepala adat untuk mempersatukan adat yang
kini masyarakatnya juga sudah berbaur dan hubungan menjadi sangat inten.
Perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi mendorong perubahan dalam adat,
apabila tidak mau dianggap ketinggalan. Peran kepala adat masih tetap sebagai penegak
hukum adat. Bahkan juga dalam hal tertentu terhadap pelanggaran hukum nasional.
Seperti terhadap minuman keras, walaupun adat belum mengaturnya, karena diatur dalam
Peraturan Daerah, kepala adat dapat mengambil alih bila sudah menjadi keresahan
masyarakat atau keberatan masyarakat. Demikian juga untuk pelacuran, perjudian,
perzinahan dan sebagainya. Terakhir kasus Narkoba, kepala adat belum mau mengambil
kebijakan, diserahkan saja kepada aparat penegak hukum.
Sesuatu yang diluar pelanggaran, kini masyarakat adat berkomitmen terhadap
pertanian organik. Berbagai upaya dan pertemuan didukung juga oleh WWF, bagaimana
caranya agar adat dan gereja ikut ambil bagian dalam mendukung pertanian organik.

11

Marthin2, Op Cit. h. 85-87.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

126

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

‘Beras adan’ dan ‘garam gunung’ yang kini mendapat Sertifikat Idikasi Geografis
menyandang nama “Krayan” diharapkan dilindungi oleh adat dan gereja.
Pantangan sebagai upaya melindungi tanah dan hutan
Pada masyarakat adat pantangan atau larangan yang dilakukan terhadap hutan
tanah dan lainnya menunjukan pengalaman, keyakinan atau sebab lainnya dan telah
menjadi kearifan lokal. Pada masyarakat hukum adat Lundayeh beberapa pantangan yang
tetap merupakan hal yang tidak dipercayai, ternyata masih hidup seperti Tana Binulung,
batu rinufun, Ulung Buayeh. Adapun yang terakhir ini lebih dipandang sebagai
monument, belum menunjukan sesuatu yang dipantangkan karena tempatnya kini juga
jauh dari kehidupan masyarakat.
Tana’ binulung
Pada masyarakat hukum adat Lundayeh pernah ada generasi yang meletak
sumpah pada tanah, bahwa

hanya turunannya yang dapat mempergunakan dan

menikmati hasil dari tanah tersebut. Tana binulung, (sworn at or cursed at by someone)12
kini hanya dapat diketahui oleh masyarakat apabila ada mimpi seseorang pada waktu ada
kegiatan di atas tanah tersebut. Makna mimpi dapat merupakan himbauan untuk tidak
menggunakan tanah atau dapat juga agar minta ijin dan sebagainya. Apabila kegiatan di
atas tanah itu tidak memperhatikan peringatan mimpi itu biasanya kecelakaan akan
menimpa. Kerugian materiil merupakan peringatan ringan dan kematian dapat terjadi bila
peringatan tidak diindahkan atau larangan dilanggar. Berburu merupakan kebiasaan
masyarakat untuk mendapatkan binatang hutan untuk lauk keluarga. Ngelibut (surround
an animal in order to catch it)13 merupakan cara berburu masyarakat Lundayeh tanpa
membawa anjing pemburu, dengan menjaga disekeliling jalan yang biasanya dilalui
binatang yang dituju. Suatu kesempatan masyarakat berburu14 sebelum kegiatan
dilaksanakan sudah ada yang bermimpi bahwa dilarang berburu di daerah yang dituju,
namun tidak dihiraukan, ada yang mengomentari kini sudah modern, adat moon (ayu
moon) atau adat lama sudah ditinggalkan, agama Kristen juga sudah lama dianut oleh
masyarakat. Apa yang terjadi keesokan harinya seorang peserta berburu merasa
menembak seekor rusa yang menjadi target mereka, namun ternyata yang mati adalah
12

Ganang, Op Cit, h. 50.
Ibid. h. 266.
14
Marthin1, Suatu Tinjauan Terhadap Eksistensi Kepala Adat Dayak Lundaya Di Kalimantan
Timur, Makalah, Disampaikan dalam Musyawarah Nasional Dayak Kalimantan di Balikpapan pada
tanggal 29 Nopember 2004.
13
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rekan berburu. Sehingga diantara mereka saling menyalahkan dan berkomentar ‘sudah
diperingatkan.’
Peristiwa lain yang masih baru,15 kegiatan pembangunan jalan antar negara dari
Long Bawan Indonesia ke Long Pasia Sabah Malaysia dilakukan oleh kontraktor dari luar
daerah, dalam pengerjaan pembukaan jalan disuatu wilayah, traktor yang sedang bekerja
tergelincir tanpa alasan yang masuk akal. Esoknya sang dreba demikian mereka
menamakan driver traktor dan kebetulan merupakan orang tempatan (penduduk
setempat), meminta kepada mandor untuk minta ijin kepada keluarga yang punya wilayah
agar mereka dapat meneruskan pekerjaan. Beberapa hari kemudian instruksi dari mandor
agar pekerjaan dilanjutkan. Baru beberapa jam bekerja traktor masuk jurang. Sang dreba
mencak-mencak dan berkomentar ‘lebih baik saya berhenti daripada mati konyol, apa
juga susahnya minta ijin kepada keluarga yang punya tanah, hanya berapa jam saja dari
sini.’ Menunjukan banyak wilayah yang binulung yang biasanya tidak dianggap sebagai
pantangan, namun kenyataannya mencelakakan bahkan mengakibatkan korban nyawa.
Sesuatu yang kini tidak masuk akal, namun merupakan kenyataan. Masyarakat setempat
yang sudah dari kecilnya tidak tahu ayu moon (adat lama) telah merantau untuk
mendapatkan pendidikan tinggi, mau tidak mau mengakui bahwa ayu moon masih
menguasai tanah dan hutan di wilayah Krayan.
Emat Sakai16 menceritakan bahwa kuburan nenek moyangnya di bekas kampung
yang sudah lama ditinggalkan (ruma tican) ternyata masih utuh. Kuburan dahulu
umumnya terdapat tempayan (rubih) guci (tabu’) tempat menempatkan jenazah. Di
daerah lain atau pesisir kuburan yang ada tempayan dan guci sudah habis dan kuburan
porak poranda dibongkar para perampok untuk dijual kepada pembeli barang antik.
Ternyata kuburan di daerah itu hanya dari keturunannya yang dapat melihat dan orang
lain tidak dapat melihat apa apa di daerah itu.
Berbagai upaya yang dilakukan nenek moyang dahulu untuk melindungi milik
mereka agar dapat diwariskan turunannya. Pantangan merupakan salah satu upaya
melindungi tanah dan hutan agar dapat memberi kehidupan yang layak bagi generasi
berikutnya.
Tana’ binulung merupakan wilayah misterius yang tidak diketahui luasannya,
beberapa tempat yang sudah diketahuipun tidak ada pendataannya. Bagi masyarakat yang
terbaik adalah menghindari wilayah tersebut. Dari cerita mulut ke mulut untuk saling
15
16

Hasil wawancara dengan Ferry Elisa Tahun 2017.
Hasil wawancara Tahun 2010.
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memberitahukan wilayah dan kejadian yang pernah ada. Karena itu kampung nenek
moyangnya tetap merupakan wilayah untuk anak cucu turunannya. Hal demikian dapat
mengurangi tekanan terhadap hutan oleh penduduk.
Batuh rinufun
Apabila pada suatu wilayah terdapat tumpukan batu-batu besar yang tiada sumber
batu-batuan lain dekat daerah itu dikenal sebagai batuh rinufun (a stone, stones were
piled up by someone)17. Menunjukan tumpukan batu itu tidak boleh diganggu.
Membongkar tumpukan batu dapat mengakibatkan melapetaka yang menimpa, umumnya
menjadi gila. Sehingga masyarakat cenderung menghindari tempat tersebut. Ceritanya
tumpukan batu merupakan kuburan atau kuburan harta orang kaya yang tidak punya
turunan atau mati karena melahirkan, demikian menurut Dorma Kisu18 seorang ASN
yang lebih dikenal sebagai seniman.
Ulung Buayeh,
Ulung Buayeh19 (a mud or clay monument built in the form or shape of a
crocodile), atau patung buaya, merupakan patung yang dibentuk dari tanah liat merah
dengan tinggi badan kini tinggal 1-2 meter. Merupakan tugu yang dibangun pada jaman
ngayau dahulu. Dalam keadaan tertentu untuk membuktikan kemilikan tanah atau
wilayah.
Ancaman dari luar terhadap wilayah adat khususnya hutan sangat jelas, baik
illegal loging, perkebunan dan lainnya. Pembangunan semakin banyak mengancam
keberadaan hutan. Terhadap hal yang membawa kebaikan bagi masyarakat dan program
pembangunan dari pemerintah dapat diterima baik, namun yang melanggar hukum
demikian juga yang menuntut banyak penggunaan hutan jelas ditolak. Masyarakat
Lundayeh menyadari bahwa hutan itu adalah hutan diwilayah hidup mereka, akan dijaga
dan dipertahankan. Illegal loging merupakan ancaman atau berkah bagi masyarakat.
Kenyataannya di Krayan tidak terjadi, walaupun jalan-jalan perusahaan sudah sampai
keperbatasan Krayan,20
Mengapa masyarakat menyetujui penunjukan wilayahnya sebagai hutan lindung,
kepala adat Besar Palung Piri dahulu, dengan bangga menjawab bahwa tujuan pemerintah

17

Ganang,Op Cit. h. 30, 297.
Hasil Wawancara Juni 2019.
19
Ganang, Op. Cit, , h. 369.
20
Marthin2. Op.Cit. h. 1.
18
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sama dengan tujuan masyarakat, yaitu melindungi hutan. Apabila kemudian kepalakepala adat besar di kecamatan-kecamatan Krayan menolak pematokan yang hendak
dilakukan oleh Tim dari Kehutanan, adalah karena kesepakatan untuk luas yang
sebelumnya telah seiya sekata, ditambah lagi luasannya oleh kehutanan pada pertemuan
selanjutnya, sehingga mengakibatkan pertemuan itu dianggap masyarakat tidak sepakat.
Hukum adat hanya berlaku dalam wilayah adat, di luar itu hukum adat tidak dapat
menjangkaunya. Keamanan taman nasional tidak dapat diminta pertanggungjawaban
kepada masyarakat hukum adat, tidak ada kewenangan dan bukan lagi kekuasaan
masyarakat. Kini masyarakat tidak dapat mencegah, apalagi menghukum pencari gaharu
yang membabat semua pohon gaharu di TNKM.

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
a) Pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat Lundayeh dan umumnya
masyarakat dayak di Kalimantan Utara berdasarkan kearifan lokalnya, hutan
rimba tetap dipertahankan untuk hasil hutannya, dan hutan garapan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan akan ditinggalkan bila tidak produktif, agar
hutan tumbuh kembali. Disamping itu kearifan global masukan dari luar diterima
untuk melengkapi agar hutan lingkungannya dapat dimaksimalkan untuk
kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
b) Perlindungan hutan lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya dilakukan
dengan kearifan lokal, baik menerapkan hukum adat dan hutan/tanah pantangan
yang dipersiapkan leluhur untuk kelangsungan hidup turunannya. Taman
nasional dapat diterima masyarakat karena melindungi hutan lingkungan hidup
masyarakat dayak dan masyarakat hukum adat Lundayeh.

2.

Saran
Agar masyarakat dayak dan khususnya masyarakat hukum adat Lundayeh diberi

kepercayaan dan kewenangan untuk mengelola hutan menurut kearifan lokalnya dan
tidak mengkriminalisasi masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Masyarakat dapat mengadopsi pengetahuan dan teknologi dari luar sesuai dengan
budaya masyarakat hukum adat guna memperkaya budaya setempat, tidak terhadap yang
bertentangan dengan budaya setempat.
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MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKEADILAN

Oleh :
Marthen B. Salinding
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
JL. Amal Lama Nomor 1 Tarakan, HP, 081253539092
E-mail : mhukum@ymail,com
Abstrak
Penyelesaian secara litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang
mengedepankan prinsip win lose solution dimana persengketaan yang terjadi akan diakhiri
dengan kepastian pihak yang menang dan kalah. Konsep penyelesaian yang menguntungkan
masing-masing pihak mengandung paradigma win-win solution dengan mengedepankan
komunikasi keinginan kedua belah pihak yang bersengketa, menegosiasikan untuk mencapai
sepakat atas keinginan sehingga masing-masing merasa dihargai dan tidak menimbulkan
permusuhan. Dalam artikel ini penulis ingin mendeskriptifkan bahwa mediasi merupakan
model penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan tambang
mineral dan batubara yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak. Sengketa masyarakat
hukum adat dengan perusahaan dilatarbelakangi pandangan bahwa pada situasi konflik tidak
hanya melibatkan perusahan dan/ atau pemerintah, akan tetapi juga melibatkan warga
masyarakat lainnya yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Oleh karena itu,
penyelesaian yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan keteraturan hubungan sosial
dan keseimbangan magis di dalam masyarakat hukum adat. Mediasi adalah Model
penyelesaian sengketa dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan
“konsensus” dan partisipasi.
Kanta kunci : Sengketa, mediasi, masyarakat hukum adat.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Pengelolaan sumber daya alam berupa

mineral dan batubara dalam wilayah

masyarakat hukum adat, disatu sisi meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan
pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha sebagai mitra
perusahaan tambang mineral dan batubara. Namun kenyataan menunjukkan bahwa
pemanfaatan tanah ulayat untuk sektor pertambangan tidak serta merta memberikan
dampak positif kepada masyarakat hukum hukum, bahkan justru membawa permasalahan
yang serius bagi masyarakat hukum adat, Perusahaan pertambangan abai dalam
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mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum investasi. Akibatnya adalah banyak terjadi
sengketa atau konflik antara masyarakat hukum adat dengan Perusahaan Pertambangan.1
Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mencari solusi penyelesaian sengketa
antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan tambang ini bahwa perlu adanya
pemahaman terhadap berbagai akar permasalahan di bidang pertambangan untuk dapat
kita jadikan titik tolak dalam upaya penyelesaian sengketa pertambangan yang timbul.
Dengan demikian, penyelesaiannya tidak cukup hanya dari pendekatan yuridis saja,
melainkan perlu dipertimbangkan dari historisnya, aspek sosial, ekonomi bahkan politik.
Ada berbagai saluran yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa
untuk mendapatkan solusi dari sengketa pertambangan. Para pihak yang bersengketa
dapat menempuh jalur litigasi dan/atau jalur non litigasi. Penyelesikan sengketa hukum
antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan tambang mineral dan batubara melalui
lembaga pengadilan dalam menanganai sengketa selama ini lebih bertumpu pada
ketentuan hukum formal dan kurang mempunyai kemampuan untuk melakukan terobosan
hukum dalam menterjemahkan fakta kerugian kerugian yang dialami masyarakat dengan
mengkontruksikannya menjadi fakta hukum
Kekurangan lain dalam penyelesaian sengketa pertambangan antara masyarakat
hukum adat dengan perusahaan tambang yang dilakukan oleh pengadilan membutuhkan
waktu yang lama, dan putusan dari pengadilan kadang dianggap tidak memenuhi rasa
keadilan dari salah satu pihak yang bersengketa. Dan praktek selama ini menunjukkan
bahwa masyrakat hukum adat sering dilakahkan, oleh karena masyarakat hukum adat
sendiri tidak paham soal teknik berperkara dipengadilan.. Sedangkan melalui jalur non
litigasi dapat ditempuh dengan rekonsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase
Menurut Eman Suparman sebagaimana dikutip Sakinah Safarina Putuhena, bahwa
setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat hukum adat dapat mengganggu
keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa
dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Pada
dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan
manusia itu sendiri. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi
mengenai bagaimana sengketa di tangani.2.Menyelesaikan sengketa hukum dengan

1

Marthen B. Salinding, The Principles Of Investment Law In The Management Of Mineral And
Coal Resources Within Communal Land, Hang Tuah Law Journal, Volume 1 Issue 1. April 2017, p.77
2
Sakinah Safarina Putuhena,Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada
Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas
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maksud bukan menghukum atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi untuk memulihkan
keseimbangan dalam pergaulan hidup bersama. Melalui prinsip tersebut, suatu putusan
hukum tidak akan menghasilkan kalah atau menang, tidak menyebabkan pihak-pihak
putus hubungan satu sama lain (termasuk hubungan seperti perniagaan), melainkan
masing-masing pihak berkesempatan melanjutkan aktivitas dengan memperbaiki
kesalahan yang pernah terjadi. Inilah hakikat win-win solution (infra).
Salah satu model penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sesuai dengan
penjelasan di atas adalah mediasi.Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam
menyelesaikan persengketaan yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan
kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku
penengah yang besifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator.Keputusan akhir
berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan
bersama.3 Dengan demikian mediasi adalah model penyelesaian sengketa antara
masyarakat hukum adat dengan perusahaan terkait dengan pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara dalam wilayah tanah adat yang memenuhi rasa keadilan
masyarakat.

2.

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada dua

permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Pertama; apakah pengelolaan Sumber Daya
Mineral Dan Batubara dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat yang berkeadilan?;
keduaapakah mediasi merupakan model penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum
adat dengan perusahaan tambang mineral dan batubara yang berkeadilan.

3.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.Dalam penelitian ini

memerlukan pengkajian bahan hukum dilakukan secara mendalam baik terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, norma
hukum, konsep hukum dan teori hukum yang ada relefansinya dengan judul. Penelitian
dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.dengan menggunakan

Hasanuddin, Makassar, http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e357235dc81b0117bc282b2717f29bdb.pdf,
diakses tanggal 19 Oktober 2019.
3
Hamdi. Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengekta Pencemaran Lingkungan
(Studi Kaus di Kelurahan Wonoyono Kabupaten Pekalongan), Tesis Program Megister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, h. 13
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dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach).
Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah
terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah
dilakukan dengan teknik deskriptif dan interpretasi secara kualitatif. Hasil yang dicapai
bukanlah menerima atau menelaah hipotesis tetapi memberikan preskripsi tentang apa
yang seyogyanya.atas isu yang diajukan.

D. PEMBAHASAN
1.

PengelolaanSumberDaya Mineral Dan Batubara dalam wilayah Masyarakat
Hukum Adat yang berkeadilan
Dalam Pasal l8 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip-prinsip Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat adat.
Kemudian dalam pasal 28 ayat (3) UUD l945 disebutkan “identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah wajib mengakui, menghormati hukum adat
yang masih berlaku dalam suatu komunitas masyarakat adat.
Eksistensi Hak Ulayat pun diakui dalam UUPA, dimana hukum adat memang
menjadi “nafas” bagi UUPA, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UUPA :
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat,
sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan
peraturan lain yang lebih tinggi.
Melalui Pasal 3 UUPA serta penjelasannya, terlihat bahwa UUPA mengakui
secara yuridis mengenai keberadaan hukum adat yang menjadi nafas daripada undangundang pokok ini. Namun, dalam frasa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan negara diartikan sebagai “yang disempurnakan dandisesuaikan dengan
kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalamhubungannya dengan
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dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialismeIndonesia”.4 Dengan tafsir yang
demikian, maka kepentingan nasional dapat pula jika diartikan sebagai kepentingan
penguasa untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam atas nama hak menguasai
negara. Sehingga dengan kata lain, hukum adat maupun tanah adat pada akhirnya dapat
“kalah” dengan izin-izin usaha pertambangan maupun izin untuk membuka usaha
disektor sumber daya alam yang berada di kawasan tanah adat masyarakat hukum adat.
Seiring dengan kebutuhan akan tanah untuk kepentingan pembangunan, khusunya
perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara, saat ini yang terbanyak
diambilkan dari tanah ulayat (tanah adat). Kehadiran tambang mineral dan batubara
dalam wilayah masyarakat hukum adat, disatu sisi meningkatkan pendapatan negara,
meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha
sebagai mitra perusahaan tambang mineral dan batubara. Namun disisi lain masuknya
pertambangan ke dalam wilayah masyarakat hukum adat membawa dampak yang luar
biasa bukan hanya dampak lingkungan tetapi juga mempengaruhi dampak sosial
ekonomi. Hutan dan ladang yang sebelumnya merupakan tempat mencari nafkah telah
berubah fungsi menjadi areal tambang. Sungai yang sebelumnya airnya jernih menjadi
kotor. Demikian juga dengan dampak sosial budaya terhadap masyarakat hukum adat
dengan masuknya perusahaan tambang. Inilah kerugian yang dialami oleh masyarakat
hukum adat dengan masuknya tambang ke wilayah mereka. Oleh karena itu kedepannya
perlu dipikirkan konsep pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berdasarkan
pada prinsip yang berkeadilan. Yang dimaksud disini adalah memberikan keadilan baik
terhadap negara,perusahaan masyarakat hukum adat maupun masyarakat pada umumnya.
Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara juga memberikan keadilan antar generasi.
Jika Negara mengakui bahwa sumber daya mineral dan batubara, yang terkandung
dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai dasar filosofi penguasaan Negara, pada saat yang
sama harusnya juga mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menempatkan
masyarakat hukum adat turun temurun pada suatu di wilayah yang kaya akan sumber
daya alam termasuk mineral dan batubara. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara dalam kawasan tanah adat harus memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat hukum adat. Manfaat yang dimaksud disini meliputi
peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat hukum adat melalui pendidikan

4

Lihat Penjelasan Umum bagian II angka 1 UUPA
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dan pelatihan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat hukum adat dengan
menyediakan sarana kesehatan dan pelayanan kesehatan, menyerap tenaga kerja,
menggerakkan ekonomi masyarakat hukum adat,menghargai kearifan lokal dan
meminimalisir dampak negatif dari pertambangan mineral dan batubara.
Untuk mendukung argumentasi di atas penulis mengemukakan ilustrasi sebagai
perbandingan, jika suatu kelompok masyarakat mendiami suatu kawasan yang subur,
maka tanah yang subur tersebut akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
kelompok masyarakat setempat. Adalah tidak adil jika tanah yang subur tesebut yang
sudah dikaruniakan Tuhan justru dinikmati oleh pihak lain karena adanya suatu aturan
hukum. Demikian pula bagi kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir yang
kaya sumber daya laut seperti ikan, maka sumber daya laut ini memberikan sejahteraan
bagi masyarakat pesisir. Dan adalah suatu ketidak adilan bagi mereka jika justru pihak
lain yang menikmati sumber daya laut yang melimpah sementara mereka hanya sebagai
penonton akibat dari suatu aturan hukum.
Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat
tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.5
(1) Adil” ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya.
(2) Adil” ialah :menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
(3) Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa
kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman
orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan
pelanggaran”.
Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum
nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan
adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada
pengakuan dan perlakukan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila
kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut
dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan
kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak
untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.6 Dengan pengakuan
hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada
orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

5
6

Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, J Kalam Mulia,Jakarta, , 1985, h.71.
Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 50.
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Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai
sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar
senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan
kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.
Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya
besarma cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun
mantap.7
Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu
harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan social dapat
diartikan sebagai :8
(1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
(2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
(3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusahapengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.
Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya
keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau
menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilankeadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara
hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam
kelompok masyarakat hukum.
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka tidaklah salah bahkan tidak bertentangan
konsep menguasai Negara bahkan memenuhi rasa keadilan jika dibuat regulasi yang
mengakomodir hak masyarakat hukum adat atas kekayaan alam berupa mineral dan
batubara

yang

besarannya

memperhatikan

prinsip

kelayakan/

dan

prinsip

proporsionalitas. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubaru. disamping didasarkan
hukum positif sebagai landasan konstitusional juga harus didasarkan pada pertimbangan
moral. Dengan demikian masyarakat hukum adat memperoleh akses keadilan atas
kekayaan alam berupa mineral dan batubara yang melimpah disekitar mereka.
Asas manfaat, keadilan dan kesimbangan jangan hanya ditafsirkan berlaku bagi
pemerintah, perusahaan, rakyat secara keseluruhan tetapi harusnya asas manfaat, keadilan
dan keseimbangan bagi masyarakat hukum adat yang memang ditakdirkan lahir,
dibesarkan, mencari nafkah bahkan matinya di kawasan tersebut.
7
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Rajawali,
Jakarta, 1982, h.83.
8
Kahar Masyhur, Loc. Cit, h. 71.
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Masyarakat Dayak di Kalimantan yang tinggal di pedalaman, masyarakat yang
tinggal di daerah mineral dan batubara, seperti halnya masyarakat yang menetap turun
temurun pada suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam lainnya seperti ikan, tanah
yang subur, tanaman yang melimpah, maka adalah wajar jika sumber daya alam tersebut
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
setempat. Masyarakat hukum adat mestinya mendapatkan perlakuan yang khusus terkait
dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, sehingga masyarakat hukum
adat mendapatkan kemakmuran sebesar-besarnya. Pengelolaan sumber daya mineral dan
batubara, menjadi tanggung jawab negara untuk kesejahteraan masyarakat termasuk
dalam hal ini masyarakat hukum adat yang berada disekitar lingkar wilayah
pertambangan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara dalam wilayah tanah adat (tanah ulayat) yang berkeadilan ketika
pengelolaan sumber daya mineral dan batubara memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat hukum adat. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara
mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat hukum adat, pengelolaan sumber
daya mineral dan batubara yang ,memposiskan masyarakat hukum adat sebagai subjek
hukum yang sejajar dengan perusahaan pertambangan, pengelolaan sumber daya mineral
dan batubara yang menghargai kearifan lokal, tidak membuat masyarakat hukum adat
tercabut dari akar serabutnya sehingga kehingan identitasnya, dan didasarkan pada
pengelolaan yang berkelanjutan.

2.

Mediasi Merupakan Model Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Hukum
Adat Dengan Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara Yang Berkeadilan
Sengketa adalah salah satu sisi dari kehidupan manusia. Adanya sengketa yang
timbul diantara manusia menunjukkan bahwa setiap manusia punya kepentingan dan
persepsi yang berbeda. Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah
masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu
objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat
atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi
keduanya.9Sengketa adalah fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi
dimana saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu,

9

Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 201,h. 1
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setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa
adanya penyelesaian
Dalam Konstitusi dan Undang-undang sektoral, keberadaan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisionalnya diakui oleh Negara. Salah satu prinsip yang mendasar
dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen adalah pengakuan dan
penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,
termasuk didalamnya hak-hak atas pengelolaan sumber daya alam (SDA)diantara sumber
daya mineral dan batubara yang sangat terkait dengan keberadaan masyarakat hukum
adat. Namun dalam pelaksanaannya tidak banyak memberikan jaminan hukum yang
berkepastian atas hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara, akhirnya masyarakat hukum adat lebih banyak hanya menerima
dampak negatif dari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.
Persoalan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan tambang mineral dan
batubara di dalam wilayah tanah adat khususnya adalah bagaikan dua sisi mata uang dan
saling keterkaitan satu dengan yang lain dalam hal pelaksanaan, namun berbeda substansi
dari aspek filosofi dan yuridis sehingga konflik/sengketa dalam peksanaanya tidak dapat
dihindari, untuk itu diperlukan penyelesaian yang komprehemsip dan berkeadilan bagi
semua pihak.
Pergesekan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan tambang
diberbagai tempat di Indonesia menunjukkan kondisi mengkhuatirkan, yang pada
gilirannya dapat merugikan kedua belah pihak terlebih bagi masyarakat hukum adat.Hal
ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hakhak masyarakat hukum adat. Pemerintah harus memperhatikan hak-hak masyarakat
hukum adat dimana terdapat sumber daya mineral dan batubara. Disatu sisi, keberadaan
pertambangan menyebabkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat
terancam kehilangan sumber mata pencaharian. Namun disisi lain pemerintah
mengoptimalkan sumber daya mineral dan batubara dengan memberikan izin usaha
pertambangan kepada investor sebagai sumber pembiayaan bagi negara. Dampak negatif
yang luar biasa atas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dialami masyarakat
hukum adat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Wilayah yang selama ini
merupakan tempat mencari nafkah dikonfersi menjadi wilayah pertambangan. Dampak
ekologis dari pertambangan juga dialami masyarakat hukum adat. Kelalaian pemerintah
dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, inilah yang
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merupakan akar terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak
perusahaan pertambangan maupun antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah.
Secara teoritis, cara penyelesain sengketa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
melalu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Jalur litigasi (ordinarycourt) merupakan
mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan
pendekatan hukum (law approach) melaui lembaga penegak hukum yang berwenang10.
Pada dasarnya jalur litigasi merupakan thelast resort atau ultimun remedium, yaitu
sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa secara perdamaian atau di luar
pengadilan tidak berhasil menemukan titik temu atau jalan keluar. Penyelesaian secara
litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip win
lose solution dimana persengketaan yang terjadi akan diakhiri dengan kepastian pihak
yang menang dan kalah.
Terkait penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, Harry C Bredemeier
mengatakan bahwa pengadilan biasanya hanya diberi kekuasaan (wewenang) memutus
kalah-menang, bukan untuk menentukan cara membantu yang kalah menyesuaikan
kekalahannya, atau mencegah agar tidak lagi melakukan hal yang mengakibatkan
kekalahan, atau mengubah syarat-syarat yang menyebabkan yang kalah melakukan halhal yang dilakukan di masa lalu. Pada bagian lain Bredemeire mengatakan, kenyataan
menunjukkan lebih dai 50% orang-orang yang berperkara di pengadilan kecewa karena
karena harapannya tidak terpenuhi. Sejumlah orang harus kalah.11 Lebih lanjut dijelaskan
bahwa pengadilan mengalami keterasingan, tidak efisien, dan tidak memuaskan banyak
penggugat dan tergugat. Pengadilan tidak dapat dengan memadai menyelesaikan sengketa
yang menyangkut kelanjutan hubungan antar pribadi.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa
melalui jalur litigasi yang melibatkan masyarakat hukum adat sebagai salah pihak tidak
sesuai dengan falsafah hidup masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat
memandang bahwa setiap terjadi sengketa dalam masyarakat berarti telah menimbulkan
ketidak seimbangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penyeleaian sengketa
dalam masyarakat hukum adat dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada
ajaran memutus. Menurut Hakim Nyak Pha “ajaran menyelesaikan” berpendirian bahwa
10

Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media,
Yogyakarta, 2008, h. 5.
11
Harry C. Bredemeier, “Law as Integrative Mechanism”, alam Vilhelm Aubert (ed), Sociology of
Law, Harmondsworh, Middlesex, Eng, Penguin Education, 1973, hlm 63 : “….. the courts ordinary
empowered only to decide a winner and a loser-not to find way to help the laser ajust to his loss, or to avoid
in the future the action that led to the loss, or to alter conditions tha led to the loser’s behaving as he did”.
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suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemerosessannya haruslah
sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian
hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya.
Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka
diselesaikan.12
Dewasa ini dasar hukum pengembangan ADR di Indonesia dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentanag Kekuasaan Kehakiman.
Ketentuan dalam Pasal 60 menyatakan, bahwa13 “Alternatif Penyelesaian Sengketa
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dasar hukum pengembangan ADR
sebelumnya diatur juga dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Salah satu model yang digunakan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan
adalah mediasi. Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu
mediation yang berarti perantaraan, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut medio
artinya pertengahan, dan di dalam kamus bahasa Indonesia mediasi berarti
menengahi.14Mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ke
tiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan dalam bentuk mediasi,
arbitrase, dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal
dengan Court Annexed Mediation atau juga disebut Court Annexed Dispute Resolution.15
Sementara itu, pada dasarnya mediasi yang di atur dalam Buku III BW adalah
merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian.
Pengertian ini terumus di dalam Pasal 1851 BW yang berbunyi: “Perdamaian adalah
suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan
suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa
pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya memiliki
kekuatan hukum apabila dibuat secara tertulis”.

12

Hakim Nyak Pha, Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian, Artikel, Majalah Jemala,
Nomor XVI Desember, , 2005, h. 17.
13
Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
h. 9.
14
Edi As’adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2012, h. 3.
15
Ibid
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Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian
sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan
bantuan pihak netral yang tidak mempunya kewenangan memutus. Pihak netral tersebut
disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.16
Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana pihak luar
tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu
mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti
halnya dengan para hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk
memutuskan sengketa antara para pihak, dan dalam hal ini para pihak memberi kuasa
kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.17
Mediator dalam hal ini sangat berperan penting dalam keberhasilansuatu mediasi.
Seorang mediator haruslah mempunyai kemampuan analisis dan keahlian menciptakan
pendekatan pribadi para pihak yang terlibat sengketa. Dia harus bisa memahami dan
memberikan reaksi positif atas persepsi masing-masing pihak. Tujuannya adalah
membangun hubungan baik dan kepercayaan.18
Terkait mediator dalam dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum
adat dengan perusahaan pertambangan, bisa berasal dari tokoh masyarakat, pemerintah
daerah dan LSM sepanjang mereka adalah pihak yang netral. Mediator yang dipilih
adalah pihak yang tidak punya komflik kepentingan atas sengketa yang timbul. Dan yang
tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan para pihak kepada mediator bahwa mediator
mampu membatu para pihak menyelesaikan masalahnya.Kepercayaan para pihak kepada
mediator mempermudah tercapainya suatu konsensus. Mediator, di sini tidak perlu harus
mengantongi ”sertipikat” sebagai seorang ”mediator”. Yang diutamakan adalah tujuan
dan fungsi mediator tercapai yaitu menyelesaikan permasalahan antara masyarakat
hukum adat dengan perusahaan pertambangan terkait dengan pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara dalam rangka menuntaskan masalah tanpa ada yang merasa menang
dan kalah, menguntungkan bagi kedua belah pihak terlebih mengembalikan hubungan
yang rusak akibat adanya sengketa.

16

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pres,
Jakarta, 2010, h. 12.
17
Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi:Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian
Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS Project, Jakarta, 1993, h. 201.
18
Herwandi, “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah secara
Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
Semarang, 2010, h. 15.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa mediasi merupakan model
penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan pertambangan
mineral dan batu yang berkeadilan. Yaitu model penyelesaian, dimana para pihak sendiri
yang menentukan substansi dari kesepekatan.Mediasi sesuai pula dengan konsep
masyarakat hukum adat terhadap penyelesaian sengketa. Penyeleaian sengketa dalam
masyarakat hukum adat didasarkan pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran
memutus. Dalam mediasi, para pihak sendirilah yang berperan aktif untuk menjajaki
berbagai alternatif untuk menetapkan hasil akhir dengan bantuan seorang mediator yang
tidak memihak dan berperan untuk membantu tercapainya hal-hal yang disepakati
bersama.
Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa khususnya dalam
penyelesaian sengketa mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang terdapat
dalam mediasi adalah:
1.

2.

3.

4.
5.

Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan
perundangundangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan
tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses
litigasi;
Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah
bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan
pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi;
Dalam proses mediasi, pihak materiil dan prinsipal dapat secara langsung berperan
serta dalam melakukan perundingan tawar menawar untuk mencari penyelesaian
masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing;
Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari
perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya;
Sesuai dengan sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat
menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (win-win solution).19
Disamping kelebihan mediasi sebagaimana diuraikan di atas namun demikian,

mediasi juga mempunyai beberapa kelemahan yang perlu diketahui oleh orang yang ingin
menggunakan penyelesaian melalui mediasi. Kelemahan tersebut adalah:
1.

2.

Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki
kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya
salah satu pihak saja yang memiliki keinginan untuk menempuh mediasi, sedangkan
pihak lawan tidak mempunyai keinginan untuk menempuh mediasi, maka mediasi
tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak akan berjalan dengan efektif.
Keadaan ini terutama jika menggunakan mediasi bersifat sukarela;
Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi dengan taktik
untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi

19
Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Negosiasi, Mediasi,
Konsolidasi, Arbitrase). Gramedia. Pustaka Utama Jakarta, ,2001, h.21-24.
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jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang
kelemahan lawan;
Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang
berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruangan
bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi;
Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah
sengketa adalah soal penentuan hak (right) karena sengketa soal penentuan hak
haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan untuk
menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (interest);
Secara normatif, mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakaan dalam lapangan
hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana.20
Selain kelemahan diatas, mediasi yang berpangkal tolak pada cooperative

paradigm juga mengandung kelemahan, seperti: Pertama, kemungkinan terjadinya
kolusidi antara salah satu phak yang bersengketa karena sifat mediasi yang voluntary dan
bukannya mandatory. Kedua, terhadap kesepakatan yang dicapai dalam mediasi
mungkintidak dapat dilaksanakan sebab tidak adanya kekuatan (enforceability). Ketiga,
kesepakatan mediasi bisa disalahgunakan, sehingga sebagai bagian ADR, mediasi
menurut Douglas Amy sebagaimana dikutip Jonathan O'dea dari buku The Politics of
Environmental Mediation, bisa mengalami mal-distribution of power.21

E. PENUTUP
1.

Kesimpulan
a.

Pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dalam wilayah tanah adat (tanah
ulayat) masyarakat hukum adat yang berkeadilan adalah pengelolaan ketika
pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tersebut memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat hukum adat, mampu mengangkat harkat
dan martabat masyarakat hukum adat, pengelolaan sumber daya mineral dan
batubara yang, memposiskan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum
yang sejajar dengan perusahaan pertambangan, pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara yang menghargai kearifan lokal, tidak membuat
masyarakat hukum adat justru tercabut dari akar serabutnya sehingga kehilangan
identitasnya, dan didasarkan pada pengelolaan yang berkelanjutan

b.

Mediasi sebagai model penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat
dengan perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang berkeadilan.

20

Takdir Rahmadi, Op. Cit, h. 27-28.
T.M. Luthfi Yazid, Penyelesaian Sengketa Melalui ADR, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III
Nomor 1 Tahun 1996, h. 97-98.
21
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Dalam mediasi, masyarakat hukum adat sebagai pihak berperan aktif untuk
menjajaki berbagai alternatif untuk menetapkan hasil akhir dengan bantuan
seorang mediator yang tidak memihak dan berperan untuk membantu
tercapainya hal-hal yang disepakati bersama. Mediasi sesuai pula dengan konsep
masyarakat hukum adat terhadap penyelesaian sengketa. Penyeleaian sengketa
dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada ajaran menyelesaikan, bukan
pada ajaran memutus dalam rangka menuntaskan masalah tanpa ada yang
merasa menang dan kalah, menguntungkan bagi kedua belah pihak terlebih
penyelesaian yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan keteraturan
hubungan social dan keseimbangan magis di dalam masyarakat hukum adat.
Mediasi adalah model penyelesaian sengketa dalam mencapai keadilan lebih
mengutamakan pendekatan “konsensus” danpartisipasi.

2.

Saran
Agar pemerintah daerah berperan aktif mendoromg penggunaan lembaga mediasi

diluar pengadilan untuk digunakan sebagai sarna penyelesaian setiap sengketa antara
masyarakat hukum adat dengan perusahaan sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya
alam.
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EXISTENSI TANAH HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Oleh :
Rusmini, SH., MH & Kinaria Afriani, SH., MH.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
rusmini2476@gmail.com riakirey.82.@gmail.com

Abstrak
Dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, tanah yang
berstatus hak milik maupun tanah milik masyarakat hukum adat sering ikut dikorbankan.
Mengingat arti pentingnya tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat setempat serta
mempertimbangkan adanya nilal-nilai religius-magis yang melekat kuat pada tanah tersebut,
pengambilalihan tanah ulayat perlu dilakukan dehgan cara dan prosedur tertentu. Jika di
hubungkan antara Pasal 6 dan Pasal 18 UUPA di atas, maka kepentingan umum sebagai salah
satu bentuk fungsi sosial dapat dijadikan salah satu alasan pembenar pencabutan hak atas
tanah (termasuk hak komunal atas tanah) oleh Negara dengan syarat tertentu yaitu dengan
memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.
Exesistensi hak masyarakat hukum adat berkenaan pihak yang berhak menerima ganti
rugi.terdapat dalam penjelasan Pasal 40 huruf (e) Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Kata Kunci : masyarakat hukum adat, pembangunan, kepentingan umum.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Pembangunan

nasional

yang

berlangsung

secara

terus-menerus

dan

berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil
dan spiritual. Semakin pesat pembangunan, semakin meningkat kebutuhan akan tanah.
Padahal, ketersediaan tanah negara yang dapat digunakan untuk menunjang kelangsungan
pembangunan Itu sendiri sangat terbatas jumlahnya
Tanah sendiri, menurut Achmad Rubaie, mempunyai fungsi ganda sebagai
pengikat kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagaimana berikut :
Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai
fungsi ganda, yaitu sebagai social asetdan capital aset. Sebagai social aset tanah
merupakan sarana peningkat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia
untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asettanah telah tumbuh
sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan
dan obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan
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untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan
merata, sedangkan disisi lain juga harus di jaga kelestariannya. (Achmad Rubaie,
,2007 :1-2)
Tanah mempunyai arti penting bagi masing-masing pihak yang berdiam di
atasnya. Tanah hak masyarakat hukum adat warisan nenek moyang sangat dihormati
keberadaannya. Adapun pengertian masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan
masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri
yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup
berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum
kekeluargaannya (patrilinear, matriliniear, atau bilateral) mempengaruhi sistem
pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan
pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar,
pertambangan dan kerajinan tangan.(Hazairin dalam Toylib Setiadi, 2009 : 77)
Disisi lain, pembangunan khususnya untuk kepentingan umum

yang juga

membutuhkan tanah dalam jumlah yang tidak sedikit. Tanpa adanya ketersediaan tanah
yang

memadai, program pembangunan untuk kepentingan umumyang sudah

direncanakan tidak dapat berjalan dan proyek pembangunan yang sedang bertangsung
akan terhenti.
Adanya perbedaan pengertian konsep kepentingan umum antara Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sebelumnya
menjadi landasan hukum soal pertanahan dengan aturan yang terbaru yakni UU No 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dalam UU No.5 Tahun 1960, konsep kepentingan umum tidak disebutkan secara jelas.
Istilah kepentingan umum hanya digunakan sebagai legitimasi tindakan negara untuk
mencabut hak rakyat atas tanah. Hal itu termaktub dalam Pasal 18 yang menyatakan
bahwa : untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
Hal itu berbeda dengan UU No.2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah

Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan secara jelas pengertian
kepentingan umum dalam pasal 1 ayat 6 sebagai kepentingan bangsa, negara, dan
masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, disinilah kita perlu kembali memahami esensi dasar
dari kepentingan umum seperti yang termaktub dalam UU No. 22 tahun 2012 tersebut.
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Dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum , tanah
yang berstatus hak milik maupun tanah milik masyarakat hukum adat

sering ikut

dikorbankan.Mengingat arti pentingnya tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat
setempat serta mempertimbangkan adanya nilal-nilai religius-magis yang melekat kuat
pada tanah tersebut, pengambilalihan tanah ulayat perlu dilakukan dehgan cara dan
prosedur tertentu. Penguasaan dan pemilikan hak atas tanah masyarak hukum Adat, oleh
Van Vollenhoven disebut sebagai bescikkingrecht. Masyarakat hukum adat dalam hal ini
berfungsi sebagai pengawas ketertiban dan keamanan penggunaan hak ulayat. (Maria
Kaban, 2016 : 454)
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan
umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak
instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi, maka dengan demikian,
poin pentingnya adalah sipemilik tanah harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa
dirinya adalah satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan mengalihkan hak
atas tanahnya kepada instansi yang membutuhkan tanah bukti kepemilikan dan/atau
penguasaan tanah dalam hukum pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum acap kali tidak “melihat” kenyataan
yang berlaku di masyarakat terutama terhadap penggarap tanah yang di atasnya terdapat
hak masyarakat hukum adat yang cenderung tidak mempunyai surat bukti pemilikan
tanah berupa sertifikat tanah. Pada konteks alas hak sebagai bukti kepemilikan dan/ atau
penguasaan tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum inilah
kemudian eksistensi hak komunal menjadi variable penting untuk diteliti.

2.

Permasalahan
Fokus permasalahan

dalam penulisan ini adalah bagaimana eksistensi hak

masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan pembangunan untuk kepentingan
umum ?

3.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai

eksistensi hak masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan pembangunan untuk
kepentingan umum. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan
mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaaan teoritis maupun kegunaan praktis.
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Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan normanorma hukum, khususnya dalam hubungannya dengan eksistensi hak masyarakat
hukum adat dalam hubungannya dengan pembangunan untuk kepentingan umum.

b.

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan

pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan
pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun
semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research)

yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer
dan sumber data sekunder. (Musdah Mulia, 2001 : 28) Sumber data primer merupakan
sumber data yang pokok meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
UU.No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sedangkan sumber
sekundernya berupa jurnal, bibliografi, dan kamus.
Penelitain ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan secara
teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara
kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenai
isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.
penelitian

pustaka,

maka

peneliti

menggunakan

arena penelitan ini merupakan
teknik

dokumentasi

dalam

mengumpulkan data. Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Pengertian Tanah Adat
Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala

tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat, bagi manusia untuk
menjalani dan metanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh
setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa di antara sesamanya, terutama
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yang menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan
antara manusia dengan tanah.
Dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan
antara manusiaa dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa
tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.
Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanan
di mana mereka dimakamkan dan terjadi tempat kediaman orang-orang halus
pelindungan beserta arwah leluhurnya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat
hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Tanah telah memegang peran vital dalam
kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu negara, lebih-lebih yang
corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan
demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat merupakan suatu conditio shie qua non.
Tanah dalam makna hukum adalah bahagian dari dan melengket pada permukaan
bumi. Untuk kehidupannya manusia sebagai individu maupun kelompok sampai kini
belum dapat melepaskan diri dari tanah untuk berbagai keperluan, karena tanah
merupakan :
a.

tempat untuk mencari kebutuhan hidup manusia, seperti tempat berburu, memungut
hasil hutan, areal pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dsb.

b.

tempat berdirinya persekutuan hukum adat, kabupaten/kota. Propinsi dan negara
serta merupakan tempat tinggal dan tempat mencari kehidupan warganya

c.

harta kekayaan yang sangat berharga yang bersifat tetap, karena tanah walau apapun
yang terjadi padanya tidak akan mengalami perubahan

d.

salah satu alat pemersatu persekutuan, bangsa dan negara

e.

harga diri dari suatu persekutuan, bangsa dan negara serta warganya

f.

tempat dikebumikannya warga yang telah meninggal

g.

tempat bermukimnya roh-roh pelindung persekutuan
Sedangkan tanah adat secara umum diartikan sebagai tanah yang berada di

wilayah masyarakat hukum adat (desa) dan merupakan hak bersama kepunyaan warganya
yang biasa disebut pula sebagai Hak Ulayat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia Tanah Adat diartikan sebagai tanah milik yang diatur oleh hukum adat.29
Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata materiil dibagi atas hukum
perorangan, hukum kekeluargaan, hukum harta benda dan hukum waris. Khusus hukum
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benda dapat dibedakan menjadi benda-benda yang bewujud dikenal sebagai benda tetap
atau terikat, dan benda lepas.
Dalam hukum adat tidak mengenal perbedaan antara benda tetap dan benda
begerak, di mana hukum benda dibagi atas dua bagian, yaitu:
1.

benda terikat berupa tanah; dan

2.

benda lepas yaitu benda yang bukan tanah.
Hukum benda terikat atau tetap di sini mencakup hukum yang mengatur hak

kebendaan yang berfungsi sosial. Sedangkan benda lepas/bukan tanah mempunyai sifat
mutlak, maksudnya dalam hal ini pemiliknya boleh memakai dan menjual benda yang
dimilikinya. Lain halnya dengan benda terikat (tanah) berfungsi sosial, artinya kalau
tanah tersebut tidak diolah atau digarap maka tanah tersebut akan kembali ke masyarakat
dan menjadi hak bersama lagi.
2.

Masyarakat Hukum Adat
Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan

jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945. Dalam masa pergolakan
menuju

republik,

kelompok-kelompok

intelektual

mengagregasi

kepentingan-

kepentingan masyarakat adat untuk menjadi salah satu argumentasi menuntut
kemerdekaan, di samping hal-hal penting lainnya. Namun, dalam semangat nasionalitas
yang meninggi, lokalitas adat tidak dimasukkan sebagai penyangga hukum (hak) dasar
yang disusun oleh para foundingfather.
Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan
jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945. Dalam masa pergolakan
menuju

republik,

kelompok-kelompok

intelektual

mengagregasi

kepentingan-

kepentingan masyarakat adat untuk menjadi salah satu argumentasi menuntut
kemerdekaan, di samping hal-hal penting lainnya. Namun, dalam semangat nasionalitas
yang meninggi, lokalitas adat tidak dimasukkan sebagai penyangga hukum (hak) dasar
yang disusun oleh para Pembicaraan mengenai masyarakat adat dalam penyusunan UUD
1945 hanya dibicarakan oleh M. Yamin dan Soepomo.
Para tokoh lain yang berasal dari daerah tidak meresponsnya dengan serius.
Konstruksi masyarakat adat yang diatur dalam UUD 1945 generasi pertama adalah
pemerintahan masyarakat adat sebagai pemerintah “bawahan” yang istimewa untuk
menopang Pemerintahan Republik di Jakarta. Sebagaimana sebutkan dalam Penjelasan
Pasal 18 UUD 1945 Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
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zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali,
negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah
itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang
bersifat istimewa.”
Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah
sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hakhak Masyarakat
Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis Organisasi
non pemerintah menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum
pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat
sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang
asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan,
sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat
sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing.
Pengertian masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari pengertian masyarakat
hukum adat. Menurut Hazairin bahwa:
Masyarakat hukum adat adalah kesatuankesatuan kemasyarakatan yang
mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu
mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup
berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya… bentuk
hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi
sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan,
perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengana
perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya
sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal,
dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan
yang besar. (Soekanto,2005)
Sedangkan pengertian masyarakat adat menurut definisi yang diberikan oleh UN
Economic and Sosial Council adalah " suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai
kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya,
menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah
mereka". (Keraf, A.S, 2010,: 361)
Masyarakat hukum adat menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah: adalah kelompok
masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan
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hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan
hukum.
Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat,
keturunan dan tempat tinggalnya. ILO mengkategorikan masyarakat adat sebagai:
a.

b.

Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda
dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau
seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan
mereka sendiri yang khusus.
Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli
karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri
tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya
pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang
mempertahankan atau berusaha mempertahankan-terlepas dari apapun status hukum
mereka-sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik
yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai
memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritoriyang terpisah dari kelompok
masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.
(Keraf, A.S, 2010,: 361)
Selanjutnya Keraf menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat

dari kelompok masyarakat lain, yaitu:
a.
b.
c.

d.
e.

Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau
sebagian.
Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli
daerah tersebut.
Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku,
pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari
nafkah.
Mereka mempunyai bahasa sendiri
Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap
hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.
Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat

yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi (mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri
umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religious
Adanya kehidupan gotong royong
Memegang tradisi dengan kuat
Menghormati para sesepuh
Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
Tingginya nilai-nilai sosial. (Ningrat, A.A, 2004 : 4)
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Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam
melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama
yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak
pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha
menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal
tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk
menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di
sekitarnya.
Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat Hukum Adat dinyatakan masih
ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:
a.
b.

c.

Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan Hukum Adat
tertentu, yang merupakan suatu masyarakat Hukum Adat.
Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat Hukum Adat tersebut,
yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai
"labensraum"-nya.
Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga
masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan,melakukan kegiatan sehari-hari sebagai
pelaksana hak ulayat. (Boedi Harsono, 2003: 58)
Hak ulayat atau hak pertuanan Menurut Cornelis van Vollenhoven disebut

“beschikkingsrecht” istilah ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang
baru, satu dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah
istilah yang dipergunakan semuannya pengertiannya adalah lingkungan kekuasaan,
sedangkan “beschikkingsrecht” itu menggambarkan hubungan antara persekutuan dan
tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah “hak ulayat” sebagai terjemahannya
“beschikkingsrecht”.
Beschikkingsrecht ataupun hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam. Berlaku
keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut
mengenyam atau menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang
bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta telah membayar pancang, “uang
pemasukan” (Aceh),” mesi” (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar
bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan
tanah wilayah persekutuan. Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu
keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan besama-sama sebagai suatu kesatuan,
melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari pada tanah besrta segala
tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup diatasnya. (Surjono wingjodipuro, 1982 :
198)
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Pengertian Pengadaan tanah
Kata pengadaan tanah pada awalnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan

hukum, namun istilah ini lebih dikenal sebagai pembebasan menurut ketentuan yang
diatur dalam keputusan Mendagri, sedangkan yang dimaksud dengan pembebasan tanah
menurut kepmendagri Nomor Ba. 12/108/1275 adalah setiap perubahan yang bermaksud
langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang
hak/penguasa atas tanahnya dengan memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa
tanah itu. Arti pembebasan tanah secara tekstual yang tercantum:
a.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dalam Pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan
tanah dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.
Pasal 1 ayat (2) pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah dan mufakat.

b.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dalamPasal 1 ayat (3) pengadaan tanah
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi
kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

c.

Perpres Nomor 65 tahun 2006 dalam Pasal 1: Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara
jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh para
pihak-pihak yang bersangkutan. Ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yang pertama
pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah bagi kepentingan umum dan kedua
pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak swasta seperti kepentingan yang
komersil dan bukan komersial atau bukan social. (Sonia Fabe Berminas, 2014 :16)

d.

UU Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 2: Pengadaan tanah adalah kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberiganti kerugian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa:
”pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan
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Keputusan Presiden ini dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan dan
selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan.
Kriteria kepentingan umum, dibatasi :
i.

Dilakukan oleh pemerintah

ii. Diimiliki oleh pemerintah
iii. Tidak mencari keuntungan
f.

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 2: Pengadaan tanah adalah
kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan
adil kepada pihak yang berhak.
Pengadaan tanah hanya dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan dari pihak

pemilik atau pemegang hak, baik mengenai teknis pelaksanaanya maupu mengenai
besarnya ganti kerugian yang diberikan.
Beberapa pendapat para sarjana mengenai pengadaan tanah dikutip sebagai
perbandingan, antara lain:
a.

b.

Boedi Harsono
Perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara
pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam
bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah utnuk mencapai kata sepakat
antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya. (Boedi Harsono, 1990:7).
Gunanegara proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau
bendabenda yang ada di atasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan
umum ( Gunanegara, 2008: 2-3).
Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengadaan tanah terdiri dari unsur-unsur

sebagai berikut:
a.

Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah negara

b.

Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum

c.

Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan

d.

Disertai ganti rugi yang adil dan layak.
Berdasarkan uraian unsur pengadaan tanah tersebut, pengadaan tanah dilakukan

dengan cara pelepasan hak atas tanah. Selain berdasarkan pelepasan hak, perolehan tanah
untuk kepentingan umum juga dapat ditempuh melalui dengan cara lainnya Boedi
Harsono mengemukakan 4 cara memperoleh tanah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan demi kepentingan umum, yaitu (Boedi Harsono, 1982:2):
a.

acara permohonan hak baru atas tanah;

b.

acara jual-beli tanah;

c.

pembebasan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru;
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pencabutan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru.
Boedi Harsono menjelaskan lebih lanjut bahwa cara yang harus ditempuh

tergantung pada :
a.

status hukum tanah yang diperlukan

b.

status subjek instansi yang memerlukan tanah

c.

peruntukan tanah yang diperlukan

d.

kesediaan pemegang hak atas tanah untuk menyerahkannya kepada instansi yang
memerlukan. (Oloan Sitorus, 2004:15):
Acara permohonan hak atas tanah ditempuh jika tanah yang diperlukan berstatus

tanah negara. Acara jual-beli, sewa-menyewa dan instrumen privat lainnya digunakan
jika instansi pemerintah atau badan hukum yang memerlukan tanah memenuhi syarat
untuk menjadi pemegang hak atas tanah. Acara pengadaan tanah ditempuh jika instansi
pemerintah atau badan hukum yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk
menjadi pemegang hak atas tanah. Dengan dilakukannya pelepasan hak atas tanah oleh
pemegang hak atas tanah, tanah akan berstatus tanah negara yang dapat dimohonkan hak
atas tanah yang baru oleh instansi yang memerlukan.
Pelepasan hak ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan
disertai dengan ganti rugi. Acara pencabutan hak ditempuh hanya jika musyawarah dalam
penyerahan hak atas tanah dan ganti rugi tidak berhasil dicapai, sementara tanah yang
bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum tidak dapat dialihkan
ke lokasi lain.
Pranata hukum pengadaan tanah akan lebih utuh dipahami bila tetap berpegang
pada konsepsi hukum tanah nasional. Konsepsi hukum tanah nasional diambil dari
hukum adat, yakini berupa konsepsi yang: ”komunalistik religius yang memungkinkan
penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi,
sekaligus mengandung unsur kebersamaan
Pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan asas-asas berikut :
a.

Asas Kemanusian, adalah Pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta
menghormati terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara
dan penduduk Indonesia secara proporsional.

b.

Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan Pengadaan tanah dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak
atas tanah. Kegiatan fisik pembangunan baru dapat dilaksanakan bila telah terjadi
kesepakatan antara para pihak dan ganti kerugian telah diserahkan.
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Asas Kemanfaatan, Pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak positif bagi
pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat
luas. Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh
masyarakat sebagai keseluruhan.

d.

Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian
yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara dengan keadaan
semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun nonfisik.

b.

Asas Kepastian, Pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajiban
masing-masing.

c.

Asas Keterbukaan, dalam proses Pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak
berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti
kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti
(bila ada), dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatannya.

d.

Asas Keikutsertaan/Partisipasi, peran serta seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam setiap tahap Pengadaan tanah (perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan
penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.

e.

Asas Kesetaraan, asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang
memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak secara sejajar dalam proses
pengadaan tanah. Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial
ekonomi. Dampak negative pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan,
disertai dengan upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang terkena

f.

dampak sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak mengalami kemunduran.

g.

Asas Kesejahteraan, adalah bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan dapat nilai
tambahan bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara
luas.

h.

Asas Keberlanjutan, adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus
menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

4.

Pengertian Kepentingan Umum
Secara etimologis, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang disusun oleh Tim Pusat Bahasa, kepentingan umum terdiri dari dua kata, yaitu
“kepentingan” dan “umum”. Kata “kepentingan” dan “umum”. Kata “kepentingan”
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berasal dari kata penting yang mengandung arti sangat perlu, sangat utama (diutamakan),
sedang kata “umum” mengandung pengertian keseluruhan, untuk siapa saja, khalayak
manusia, masyarakat luas, dan lazim. (Tim Pusat Bahasa, 2008 )
Secara sederhana kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan,
kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian
rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya. Kepentingan umum adalah
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentungan bersama dari rakyat, dengan
memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan negara atas
dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta
Wawasan Nusantara. (Bernhard Limbong, 2011: 14)
Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 dijelaskan kepentingan
umum dalam arti peruntukannya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara,
kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan
tersebut harus memenuhi peruntukkannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam
arti dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan secara langsung.
Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang
dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan untuk seluruh lapisan
masyarakat”. Ketentuan ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.
Sehingga nemurut Keppres Nomor 55 Tahun 1993, kriteria kepentingan umum,
dibatasi :
a.

Dilakukan oleh pemerintah,

b.

Dimiliki oleh pemerintah,

c.

Tidak untuk mecari keuntungan.
Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, yang

dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan

sebagian besar lapisan

masyarakat”. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam Keppres Nomor
55 Tahun 1993 yang mengatur tentang kepentingan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Kemudian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, yang dimaksud dengan
kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus
diwujudkan oleh pemerintah dan dugunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.”
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C. PEMBAHASAN
Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat,
sebagaimana tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang
mengandung dua unsur aspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat
ialah masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial
sebagai bentuk bersama para warganya. (R. Supomo, 2012:. 41 )
Pengaturan hak masyarakat hukum adat atau dikenal hak ulayat diatur dalam
Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau
dikenal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan :
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan
bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturanperaturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.
Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan terhadap hak
ulayat oleh UUPA disertai dengan dua syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan
mengenai “pelaksanaannya”. “Eksistensi” artinya selama tanah-tanah hak ulayat dari
suatu masyarakat hukum adat masih ada maka keberadaannya tersebut diakui oleh UUPA
dan “pelaksanaanya” artinya penggunaan dari tanah hak ulayat tersebut nantinya tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.
Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 UUPA menjadi dasar
yang kuat bagi kelompok masyarakat adat untuk menguasai, mengatur dan memanfaatkan
tanah-tanah ulayatnya.
Namun demikian, pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur
melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun
1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
yakni:
a.

b.

terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari,
terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya seharihari,dan
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terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut
Meskipun secara visual keberadaan tanah masyarakat hukum adat dapat dilihat,

namun secara legal formal masyarakat adat tidak memiliki atau tidak dapat
menunjukkan bukti, misalnya berupa sertifikat atau surat register yang menyatakan
bahwa tanah adat yang bersangkutan telah dikuasainya secara turun temurun selama
bertahun-tahun, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), subyek hukum yang dapat
memiliki hak atas tanah adalah orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA, masyarakat adat yang
bersifat komunal bukan merupakan subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah.
Sementara itu pembatasan kepemilikan atas tanah telah diatur dalam Pasal 7 UUPA
yang menyebutkan bahwa “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan
dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial”. Merujuk pada pasal tersebut dapat difahami bahwa penggunaan hak atas
sebidang

tanah

juga

harus

memperhatikan

kepentingan

umum

meliputi

masyarakat,bangsa dan negara. Lebih jauh,Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa: “Untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara

serta kepentingan

bersama dari rakyat, hak-hak Atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang
layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”
Jika di hubungkan antara Pasal 6 dan Pasal 18 UUPA di atas, maka kepentingan
umum sebagai salah satu bentuk fungsi sosial dapat dijadikan salah satu alasan
pembenar pencabutan hak atas tanah (termasuk hak komunal atas tanah) oleh Negara
dengan syarat tertentu yaitu dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara
yang diatur dengan Undang-Undang.
Exesistensi hak masyarakat hukum adat berkenaan pihak yang berhak menerima
ganti rugi.terdapat dalam penjelasan Pasal 40 huruf (e) No.2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebagai
berikut; “ Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada
pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan,p ihak yang berhak karena
hukum dapat memberikan kuasa Kepada pihak lain atau ahli waris.
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Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas
ganti kerugian.Yang berhak antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pemegang hak atas tanah;
Pemegang hak pengelolaan;
nadzir,untuk tanah wakaf;
pemilik tanah bekas milik adat;
e.masyarakat hukum adat;
pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik;
pemegang dasar penguasaan atas tanah;dan/ atau
.pemilik bangunan,tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah...”
Merujuk pada penjelesan tersebut di atas,dapat difahami bahwa UU No. 2 Tahun

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
memandang keberadaan hak komunal sebagai sebuah lembaga hukum kedudukannya
sederajat dengan hak atas tanah lainnya yang lahir berdasarkan UUPA dan PP No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

serta memiliki hak dan kewajiban yang

seimbang dalam posisi objek pengadaan tanah.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan bentuk
lain dari fungsi sosial hak atas tanah yang esensinya adalah terlaksananya pembangunan
dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Batasan kepentingan umum selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 6 UU No.2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
yaitu; “bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa,negara,dan masyarakat
yang harus

diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.”
Adapun ruang lingkup kepentingan umum dimaksud adalah kepentingan yang
digunakan untuk pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No.2 Tahun
2012,yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Pertahanan dan keamanan Nasional;
Jalan umum,jalan tol,terowongan,jalur kereta api,stasiun kereta api,dan fasilitas
operasi kereta api;
Waduk,bendungan,bendung,irigasi,saluran air minum,saluran pembuangan air dan
sanitasi,dan bangunan pengairan lainnya;
Pelabuhan,Bandar udara,dan terminal;
Infrastruktur minyak,gas,dan panas bumi;
Pembangkit,transmisi,gardu,jaringan dan distribusi tenaga listrik;
Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
Tempat pembuangan dan pengelolahan sampah;
Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
Fasilitas keselamatan umum;
Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
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o.
p.
q.
r.
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Fasilitas sosial,fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
Cagar alam dan cagar budaya;
Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Desa;
Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah,serta perumahan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
Prasarana olah raga pemerintah/pemerintah daerah;dan
Pasar umum dan lapangan parkir.
Dengan demikian, ruang lingkup kepentingan umum dimaksud di atas memberi

batasan bahwa pembangunan di luar kepentingan-kepentingan sebagaimana telah
digariskan pada Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 adalah bukan merupakan kepentingan
umum,oleh karenanya proses pengadaan tanahnya bukanlah bagian dari lingkup
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 2 Tahun 2012.
Sehubungan dengan kepentingan umum di atas hak tanah masyarakat hukumadat
jika merujuk pada Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa; “Hukum agrarian yang berlaku
atas bumi,air dan ruang angkasa ialah hukumadat,sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan Nasional dan Negara”,maka atas dasar persatuan bangsa,dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA,memiliki
konsekuenasi bahwa setiap hal mengenai tanah dan pertanahan termasuk tanah ulayat
harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.
Kepentingan umum selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 6 UU No. 2 Tahun
2012 yaitu bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,negara,dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu landasan yuridis dari pencabutan sebidang tanah hak
masyarakat hukum adat harus menggunakan alasan kepentingan umum

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Pada Pasal 6 dan Pasal 18 UUPA di atas, maka kepentingan umum sebagai salah

satu bentuk fungsi sosial dapat dijadikan salah satu alasan pembenar pencabutan hak atas
tanah (termasuk hak komunal atas tanah) oleh Negara dengan syarat tertentu yaitu dengan
memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.
Exesistensi hak masyarakat hukum adat berkenaan pihak yang berhak menerima
ganti rugi.terdapat dalam penjelasan Pasal 40 huruf (e) No.2 Tahun 2012 adalah sebagai
berikut; “ Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada
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pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena
hukum dapat memberikan kuasa Kepada pihak lain atau ahli waris.

2.

Saran
a.

Berkaitan dengan Pengakuan yang diberikan oleh Negara kepada hak
masyarakat adat, agar lebih menjamin hak masyarakat adat dalam pengelolaan
sumberdaya. karena di dalam Undang-Undang hanya memberi bentuk
pengakuan saja tetapi tidak menjamin kepemilikan, sementara adat adalah suatu
budaya atau kebiasaan dan aturan yang ada sejak dahulu dan sebelum ada
peraturan-peraturan Pemerintah oleh karena itu harus memperhatikan hak rakyat
demi kesejahteraan rakyat.

b.

Perlu dikembangkannya upaya-upaya untuk mempertahankan keberadaan hak
masyarakat adat dan keberadaan nilai-nilai hukum adat baik oleh pemerintah
maupun masyarakat
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PENDAFTARAN TANAH KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT
TENGGER DESA NGADAS KABUPATEN PROBOLINGGO

Oleh :
IGA Gangga Santi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof.Soedarto, SH Tembalang, Semarang
E-mail : ganggasanti@gmail.com

Abstrak
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan
Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam
Kawasan Tertentu, pada Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa masyarakat hukum adat (MHA)
atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dapat mengajukan permohonan
penetapan hak komunal atas tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Permohonan
tersebut diajukan oleh Kepala Adat atau perwakilan masyarakat adat yang berada dalam
kawasan tertentu.
Penelitian dilakukan dengan metode Socio Legal secara kualitatif yang diharapkan dapat
ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subyek yang diteliti.
Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya. Pada
penelitian ini melihat fakta pendaftaran tanah komunal masyarakat hukum adat Tengger Desa
Ngadas Probolinggo.
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ngadas tidak dikenal lagi hak ulayat karena sudah
menjadi Tanah Kas Desa. Akan tetapi terdapat tanah komunal yang telah banyak di
sertipikatkan secara perseorangan sejak tahun 2015 pada saat Program Nasional Pendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap yang diadakan pemerintah. Nilai magis-religius pada MHA di
Desa Ngadas memberikan kekhususan pada sertipikat hak komunal perseorangan tersebut
bahwa tanah hak komunal tersebut tidak dapat dipindahtangankan di luar anggota MHA di
Desa Ngadas. Sertipikat tanah dengan stempel berwarna merah dan tulisan peralihan harus
seijin Kepala Desa Ngadas. Akibat hukum pendaftaran tanah tanah komunal MHA di Desa
Ngadas memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas tanah dari konflik antar anggota MHA mengenai batas penguasaan tanah.
Kata Kunci : penguasaan hak atas tanah, masyarakat hukum adat, pendaftaran tanah komunal.
A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebab

berfungsi sebagai tempat bermukim bagi manusia dan sumber penghidupan untuk
mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
1945) menyebutkan bahwa ”Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di
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dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Berdasarkan kewenangan negara dengan hak menguasai negara (HMN) dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, maka negara dapat menentukan tanah-tanah
mana yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan, kelompok masyarakat
maupun badan hukum. Namun demikian negara tetap berkewajiban menghormati hakhak atas tanah yang dimiliki oleh individu yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA) adalah salah satu landasan hukum bagi semua kebijakan
agraria di Indonesia. Setiap orang yang menguasai suatu bidang tanah dengan hak atas
tanah diatasnya memerlukan jaminan kepastian hukum atas tanahnya. Kepastian hukum
itu meliputi:
(a) Kepastian hukum mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang/badan hukum);
(b) Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau kepastian mengenai obyek
hak;
(c) jenis/macam hak atas tanah, yang menjadi landasan hubungan hukum antara tanah
dengan orang/badan hukum.
Ditinjau dari aspek kategorisasi hukum, data dimaksud dapat diklasifikasikan
pada 3 (tiga) kategori, yaitu tentang subyek hak, obyek hak dan hubungan hukum antara
subyek dengan obyek hak tersebut. Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hakhak atas tanah dilakukan dengan dengan pendaftaran atas tanahnya.
Berdasarkan Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian
hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah yang sekarang berlaku untuk pendaftaran tanah adalah PP No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997). Pendaftaran
tanah tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak
atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak,
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah ini kewajiban
pemerintah sehingga dengan adanya pendaftaran tanah, pemegang hak dapat dengan
mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dengan sertipikat sebagai alat bukti
yang kuat.
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
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pembukuan dan penyajian serta pemelihataan data fisik dan data yuridis, dalam peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertetu yang membebaninya. (Pasal 1
angka 1 PP 24/ 1997).
Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut MHA) telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pengakuan adanya MHA di Indonesia diatur
dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, sebagai hasil amandemen pertama UUD NRI
1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam Undang-Undang”. Ketentuan Pasal 18 B UUD NRI 1945 diperkuat
dengan ketentuan Pasal 28 I

ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Sedangkan ketentuan Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa ...pelaksanaan hak-ulayat dan
hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Demikian berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945 dan UUPA sebagai landasan hukum
tanah nasional, hak atas tanah MHA diakui keberadaannya. Demikian berdasarkan Pasal
3 UUPA, MHA dapat mempunyai hak atas tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 (selanjutnya
disebut Permen ATR 10/2016) tentang Tata cara penetapan hak komunal atas tanah
masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, pada Pasal
5 ayat (1) mengatur bahwa MHA atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu
dapat mengajukan permohonan penetapan hak komunal atas tanah MHA dan komunal
masyarakat kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Permohonan tersebut diajukan oleh
Kepala Adat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis temuan
dalam studi yang berjudul “Penguasaan Hak Atas Tanah Komunal Masyarakat Hukum
Adat Tengger di Desa Ngadas Kabupaten Probolinggo”.
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Rumusan Masalah
Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup

permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :(1)Bagaimana pendaftaran
tanah komunal masyarakat hukum adat Tengger Desa Ngadas Probolinggo? (2) Apakah
akibat hukum pendaftaran tanah komunal masyarakat humum adat Tengger Desa Ngadas
Probolinggo?

3.

Tujuan Dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah komunal

masyarakat hukum adat Tengger Desa Ngadas Probolinggo dan akibat hukum
pendaftaran tanah hak komunal masyarakat hukum adat Tengger Desa Ngadas
Probolinggo. Kegunaan penelitian, secara praktis, bagi akademisi hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai penambahan wawasan kognitf, afektif dan psikomotor ilmiah
terkait pendaftaran tanah komunal masyarakat hukum adat di Indonesia dan secara
teoritis sebagai bahan masukkan bagi para pembuat peraturan perundang-undangan (DPR
beserta Presiden) dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang hukum agraria
khususnya Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang didalamnya diatur
ketentuan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat.

4.

Metode Penelitian
Penelitian menggunakan paradigma kontruktivisme dengan metode Socio Legal.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa “dengan metode dan teori ilmu sosial tentang hukum
untuk membantu peneliti melakukan analisis”. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi
dibalik obyek maupun subyek yang akan diteliti (Satjipto Rahardjo, 2009: 23). Menurut
Zamroni (1992: 80-81), “Pendekatan metode penelitian kualitatif dilakukan untuk
memahami hukum dalam konteks masyarakatnya”. Pendekatan ini tetap dalam ranah
hukum, hanya perspektifnya berbeda.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan observasi,
interview, interpretasi dokumen (teks), serta personal experience. Menurut Sanafiah
Faisal (1990: 33), “Pada metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai
sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi
berfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi”. Sesuai dengan paradigma penelitian
ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai participant
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observer artinya peneliti menyatu dengan apa yang ditelitinya yang berakibat peneliti
dekat dengan obyek yang dikajinya.
Menurut Nasution (1992:9), “Peneliti adalah instrumen utama karena peneliti
sendiri langsung melakukan observasi partisipatif dalam pengumpulan data”. Indepth
interview dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open ended), namun tidak
menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (closed ended)
terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam
mengelaborasi informasinya tersebut.
Di samping memanfaatkan dokumentasi dan observasi, pengumpulan data
terutama dilakukan melalui wawancara dengan para responden. Kegiatan pengumpulan
data meliputi, pertama mencari data primer kemudian data sekunder. Menurut David W
Stewart (1984:11-12), ”Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan
disistematisir oleh pihak lain” dan digunakan juga dalam penelitian ini.
Teknik untuk menemukan data primer, dilakukan melalui wawancara secara
bebas/terbuka atau tak terstruktur secara langsung dengan responden yang ditemui, yang
dianggap penting untuk memberikan data dalam penelitian ini. Meskipun terdapat data
statistik yang didapat melalui data sekunder maupun wawancara terpadu, tetapi penelitian
ini lebih bersifat field research dengan menggunakan pendekatan verstehen atau
hermeneutic. Berdasarkan wawancara dan temuan observasi, selanjutnya didiskusikan
secara mendalam baik dengan para informan/responden maupun dengan para informan
kunci.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Hak Ulayat dan Hak Komunal
1.

Hak Ulayat
Van Vollehoven mengatakan bahwa hak ulayat itu sebagai suatu hak atas tanah

dari persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan untuk
selama-lamanya dan mempunyai dasar keagamaan (religi). Hak tersebut dalam istilah
asing dinamakan “Beschikking Recht” yang berlaku ke dalam dan ke luar wilayah adat
bagi masyarakat hukum adatnya. Kekuatan berlaku ke dalam merupakan kewajiban dari
penguasa adat yang bersumber dari hak ulayat untuk memelihara kesejatheraan dan
kepentingan-kepentingan anggota masyarakat umumnya, menjaga jangan sampai timbul
perselisihan mengenai pemakaian tanah dan kalau terjadi persengketaan, penguasa adat
wajib menyelesaikannya. Sedangkan kekuatan berlaku ke luar artinya orang-orang asing
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(bukan anggota persekutuan hukum adat) hanya mengerjakan tanah dengan seizin dari
penguasa hukum adat dengan membayar kerugian sebagai suatu pengakuan atas hak
persekutuan hukum adat tersebut. Izin yang diberikan ini hanya terbatas pada hak pakai
saja, karena orang asing tidak diperkenankan untuk mempunyai hak milik di atas tanah
ulayat. Hak pakai itu pun batas waktu berlakunya untuk satu kali panen saja atau untuk
beberapa kali panen.
Boedi Harsono mengartikan hak ulayat adalah seperangkat wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak
dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan
kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban
tersebut ada yang termasuk kedalam bidang hukum perdata yaitu yang berhubungan
dengan hak bersama dan ada yang termasuk dalam hukum publik, yaitu berupa tugas
kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin, peruntukan, penguasaan dan
pemeliharaannya. (Boedi Harsono, 2007: 185).
Hak ulayat tidak di hapus, tetapi juga tidak diatur dalam UUPA karena mengatur
hak ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Hak ulayat
pada dasarnya hapus dengan sendirinya melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi
kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat merupakan suatu hak atas tanah MHA
yang diakui dan tanah ulayat bukan merupakan tanah negara. Oleh karena itu kedudukan
Hak Ulayat merupakan suatu hak atas tanah tersendiri bersifat khusus berbeda dengan
hak-hak atas tanah lainnya. Perbedaan utamanya terletak pada subjek dan kewenangan
yang melekat pada subyek hak. Subyek hak ulayat adalah suatu masyarakat hukum adat
bukan perorangan atau anggota MHA.

2.

Hak Komunal
Hak komunal atas tanah selama ini tidak dikenal di dalam UUPA. Hak komunal

berbeda dengan hak ulayat. UUPA hanya mengenal hak dari masyarakat hukum adat
yang disebut dengan hak ulayat, yang tentu berbeda dengan hak komunal atas tanah.
Hak ulayat memiliki ruang lingkup yang lebih luas beraspek publik dan perdata
dibandingkan dengan hak komunal yang hanya beraspek perdata pada kewenangan
adat.
Pada masyarakat hukum adat, hak komunal itu terwujud dalam penguasaan
mereka terhadap wilayah adat. Wilayah yang dimaksud mencakup seluruh ruang
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kehidupan masyarakat hukum adat tersebut, antara lain tanah dan/atau laut, perairan
lainnya serta segala kekayaan alam yang diatur dengan hukum adat.
Konsep hak komunal pertama kali dikenal dalam Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 yang kemudian
telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2016 (selanjutnya disebut Permen 10/2016) yang
menyatakan bahwa hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu
masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada
masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.
Pada Permen ATR 10/2016 menyamakan istilah hak ulayat dengan hak komunal.
Padahal hak ulayat dengan hak komunal memiliki karakter yang berbeda. Hak ulayat
memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan hak komunal. Hak ulayat
itu berdimensi publik sekaligus privat. Dimensi publiknya nampak dari kewenangan
masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah/wilayah sebagai ruang hidupnya,
hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanahnya; dan perbuatan hukum
terkait dengan tanah masyarakat hukum adat. Sedangkan dimensi perdata hak ulayat
tampak pada manifestasi hak ulayat sebagai kepunyaan bersama masyarakat hukum adat.
Hak ulayat bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam UUPA,
sebaliknya hak komunal menurut Permen ATR 10/2016 dimaknai sebagai hak atas
tanah.
Sebagaimana diatur dalam Permen ATR 10/2016, subjek hukum Hak Komunal
itu terdiri atas dua kelompok subjek, yakni hak milik bersama atas tanah yang
subjeknya masyarakat hukum adat dan hak milik bersama hak atas tanah yang
subjeknya masyarakat non masyarakat hukum adat. Dalam Permen tersebut diatur
subjek hak komunal bukan hanya untuk masyarakat hukum adat, namun juga berlaku
bagi

masyarakat

lain,

yang

dalam

Peraturan

MATR/KBPN

No.

10/2016

mengistilahkannya dengan masyarakat pada kawasan tertentu, yaitu masyarakat yang
berada di kawasan hutan atau perkebunan. Masyarakat hukum adat sendiri dijabarkan
sebagai masyarakat yang terikat dengan hukum adat, baik secara geneologis
(persamaan garis keturunan) maupun teritorial (kesamaan tempat tinggal).
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut dengan PP No. 24/1997), Hak Komunal
bukan obyek pendaftaran tanah namun menurut Pasal 18 Permen 10/2016 bahwa hak
komunal dapat didaftarkan, dengan ketentuan bahwa harus ada Peraturan Daerah terlebih
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dahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka terlihat terdapat konflik norma
antara Permen 10/2016 dengan PP No. 24/1997.

Penguasaan Tanah dan Pendaftaran Tanah
1.

Penguasaan Tanah
Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan

tanah orang

(badan hukum) tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah
hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada
kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana
layaknya orang yang mempunyai hak (Boedi Harsono 2008: 23).
Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 UUPA, makna
“penguasaan” digunakan dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa :
1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai
oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk :
a.

Mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan,

persediaan,

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
b.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

c.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2)
ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti
kebangsaan, kesejatehraan dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan kemakmuran dalam
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada
daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan
dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah.
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Pendaftaran Tanah
Setiap orang yang menguasai suatu bidang tanah dengan hak atas tanah diatasnya,

tentu memerlukan jaminan bahwa dialah yang berwenang. Pemberian jaminan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya
diwujudkan dengan adanya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban
bagi pemerintah maupun si pemegang hak atas tanah. Sehingga dengan adanya
pendaftaran tanah, pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang
dikuasainya.
UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian
hukum. Secara umum, ketentuan pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 19, 22, 32, dan
38 UUPA. Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah yang bertujuan menjamin
kepastian hukum yang

ketentuannya diatur dalam

PP No. 24/1997

ini mengatur

mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah, termasuk
obyek pendaftaran tanah.
Obyek pendaftaran tanah antara lain bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tanah hak pengelolaan,
tanah wakaf; hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara.
Dalam hal tanah negara dan tanah ulayat masyarakat hukum adat sebagai obyek
pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah
yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertipikat. Oleh
karena itu tidak semua jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA menjadi obyek
pendaflaran tanah. UUPA hanya mengatur tiga hak atas tanah yang menjadi obyek
pendaftaran tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.
Pada Pasal 32 Ayat (1) PP No 24/1997 menjelaskan bahwa sertifikat merupakan
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik
dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Pendaftaran Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Tengger Desa Ngadas
Gambaran Masyarakat Hukum Adat di Desa Ngadas Probolinggo
Masyarakat Hukum Adat

(MHA) Tengger

Desa Ngadas tinggal di sekitar

Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur yang terletak di ketinggian 1700
meter diatas permukaan air laut. Desa Ngadas terdiri dari enam RT, penduduknya
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berjumlah 682 jiwa, dengan 335 penduduk laki-laki dan 347 penduduk perempuan.
Mayoritas penduduk Ngadas beragama Hindu dan melaksanakan tradisi mereka seperti:
upacara Kasada, hari raya Galungan, hari raya Karo dan tradisi adat lainnya.
Tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Ngadas diantaranya adalah kepala desa
dan ketua adat sebagai dukun pandhita. Dukun pandhita adalah tokoh sentral yang
bertugas untuk memimpin semua upacara adat yang dilaksanakan oleh MHA di Desa
Ngadas.
MHA Desa Ngadas menggantungkan hidupnya pada hasil bumi dari hutan yang
telah ditanami untuk kebutuhan pokok mereka. Pada musim kemarau panjang Desa
Ngadas selalu mengalami kekeringan. Akan tetapi pada tahun 2015 Kepala Desa beserta
warga menemukan mata air. Air mengalir dari tebing setinggi beberapa ratus meter dari
situs wisata Bukit Teletubbies. Pembangunan proyek air bersih tersebut diberikan
penghargaan oleh pemerintah pusat (wawancara dengan Kepala Desa Ngadas, 19
September 2019).

Pendaftaran Tanah Masyarakat Hukum Adat Desa Ngadas Probolinggo
Pemerintah membuat kebijakan dalam bidang pertanahan dalam persekutuan
hukum adat. Dalam hal ini beschikingsrecht dengan hak menguasai atau memakai tanah
berfungsi ke dalam maupun ke luar demi kepentingan bersama. Dalam MHA terdapat
Hak Perseorangan atau individu atas tanah yang disebut tanah komunal.
Dalam konteks penguasaan hak atas tanah MHA berdasarkan UUPA dapat dilihat
pada

Pasal 2 ayat (4), yang menyatakan bahwa

“Hak menguasai dari Negara

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantanra dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional, menurut Peraturan Pemerintah.” Sedangkan Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa
“...pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat
sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Pada Pasal 22 ayat (1) “Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan
Peraturan Pemerintah.”
Sejak tahun 2015 tanah komunal MHA di Desa Ngadas banyak di sertipikatkan
secara perseorangan pada saat Program Nasional Pendaftaran Tanah Sempurna Lengkap
(Prona PTSL) yang diadakan pemerintah. Tanah hak komunal tersebut tidak dapat
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dipindahtangankan (onvervreemdbaarheid). Nilai magis-religius pada MHA

yang

membuat prinsip itu berlaku dengan kuat di antara mereka.Akan tetapi meskipun tanah
komunal telah di atas namakan perseorangan oleh anggota MHA, pemegang hak tetap
wajib memerlukan izin Kepala Desa Ngadas untuk peralihan haknya. Di lingkungan
hukum adat Tengger di Desa Ngadas, penguasaan hak atas tanahnya dilakukan oleh
kepala adat dan kepala Desa. Demikian penguasaan hak atas tanah MHA di Desa Ngadas
telah mengalami perkembangan dengan adanya pensertifikatan tanah komunal MHA
secara perseorangan, hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman. Hak Komunal
yang bersifat perorangan dalam MHA di Desa Ngadas mengakibatkan hilangnya hak
ulayat di Desa Ngadas karena sudah membaur menjadi Tanah Kas Desa (TKD).
Dalam konteks pendaftaran tanah komunal di Desa Ngadas, berdasarkan PP
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa obyek Pendaftaran
Tanah adalah :
a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai;
b) Tanah Hak Pengelolaan;
c) Tanah wakaf;
d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
e) Hak Tanggungan;
f)

Tanah Negara.
Sebelum tanah komunal MHA di Desa Ngadas tersebut disertipikatkan, terlebih

dahulu dilakukan pembagian secara definitif menurut adat atas tanah milik komunal itu
dipecah sebelum didaftarkan. Kemudian dimintakan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada
Kantor Desa Ngadas yang ditandatangani Kepala Desa Ngadas, sehingga terjadilah
proses individualisasi pemilikan hak atas tanah komunal perseorangan oleh anggota
MHA di Desa Ngadas Probolinggo.
Tanah komunal atas nama pribadi tersebut didaftarkan dengan mengakomodir
kearifan lokal yaitu berupa larangan untuk menjual tanah tersebut kepada pihak luar Desa
Ngadas. Wujud kearifan lokal pada pedaftaran tanah tersebut adalah adanya stempel
khusus berwarna merah pada sertipikat hak atas tanah komunal perseorangan tersebut.
Pensertipikatan tanah komunal MHA Desa Ngadas menjadi hak milik pribadi
diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat harus ditetapkan
terlebih dahulu oleh Kepala Daerah yaitu Bupati Probolinggo dan Permen ATR/2016
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tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Pada Permen ATR 10/2016,

hak

ulayat atas tanah dikenal dengan istilah hak komunal atas tanah yaitu hak milik bersama
atas tanah Kawasan tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan.
Permen ATR 10/2016 ini mengatur cara penetapan hak komunal atas tanah
masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Pada Pasal
5 ayat (1) Permen ATR 10/2016 mengatur bahwa masyarakat hukum adat atau
masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu mengajukan permohonan penetapan
tanah komunal masyarakat hukum adat kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
Permohonan Penetapan tanah komunal MHA Desa Ngadas diajukan oleh Ketua
Adat yang berada dalam kawasan tertentu kepada Bupati Probolinggo, dengan
melengkapi syarat antara lain:
a.

Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya yang dikeluarkan Kantor
Desa Ngadas.

b.

Fotokopi kartu identitas Ketua adat.

c.

Surat pelepasan tanah adat oleh ketua adat diketahui Kepala Desa Ngadas.

d.

Surat keterangan tanah dari Kepala Desa Ngadas.
Setelah menerima berkas permohonan tersebut, Bupati membentuk Tim

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (Tim IP4T)
untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat Tengger di Desa Ngadas. Tim
IP4T yang terdiri dari:
a.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai ketua merangkap anggota;

b.

Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;

c.

Kepala Desa Ngadas sebagai anggota;

d.

Unsur pakar hukum adat;

e.

Unsur Dinas Kabupaten yang menangani urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Unsur Dinas/Badan Kabupaten yang menangani
urusan di bidang Tata Ruang sebagai anggota karena MHA berada dalam Kawasan
Hutan;

f.

Perwakilan Masyarakat Hukum Adat di Desa Ngadas

g.

Lembaga Swadaya Masyarakat;

h.

Instansi yang mengelola sumber daya alam.
Anggota MHA Desa Ngadas Probolinggo yang hendak mendaftarkan tanahnya

terlebih dahulu harus membuat suatu suatu permohonan kepada Ketua Adat dan Kepala
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Desa Ngadas untuk didaftarkan atau dibuatkan sertifikatnya. Sedangkan proses
pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo
dengan pelepasan hak komunal MHA di Desa Ngadas didasarkan pada surat pelepasan
adat sebagai alas hak bukti kepemilikan tanah MHA. Pelepasan tanah adat sebagai syarat
mendapatkan penegasan hak/pengakuan hak dalam penerbitan sertipikat hak atas Tanah
komunal atas nama perseorangan yaitu anggota MHA (wawancara dengan Kasi Umum
Kantor Pertanahan Probolinggo).
Pada saat melakukan proses pelepasan tanah adat tersebut dilakukan secara adat
oleh Ketua adat di hadapan Kepala desa dan surat pelepasan tanah ditandatangani oleh
Kepala Desa Ngadas sebagai saksi. Setelah upacara adat tersebut selesai, tanah
didaftarkan lewat Prona PTSL dengan membawa surat pelepasan tanah itu sebagai alas
bukti haknya disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, surat pernyataan
patok, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, kartutanda penduduk, kartu
keluarga dan lainnya (wawancara dengan Kepala Desa Ngadas Probolinggo).
Berdasarkan hasil penelitian proses pendaftaran tanah yang berasal dari tanah adat
di wilayah Desa Ngadas Kabupaten Probolinggo dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Probolinggo mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24/1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah komunal MHA Desa Ngadas Probolinggo
dilakukan secara perseorangan.
Berdasarkan hasil penelitian, proses pendaftaran tanah komunal MHA di Desa
Ngadas tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar. Pihak kantor pertanahan
mengalami beberapa kendala seperti kurangnya sarana, dan prasarana pemetaan,
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, kurangnya
sumber daya manusia baik tenaga teknis maupun administrasi pertanahan, dan kondisi
geografis wilayah Desa Ngadas Kabupaten Probolinggo yang masih sangat sulit
dijangkau secara keseluruhan.
Prosedur Pendaftaran tanah komunal MHA Desa Ngadas Probolinggo secara
perseorangan, antara lain :
1.

Pemilik tanah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Probolinggo dengan melampirkan surat pelepasan hak dari
ketua adat yang di tandatangani oleh saksi kepala Desa Ngadas, fotokopi kartu tanda
penduduk (KTP) pemilik tanah yang masih berlaku, asli riwayat tanah yang akan
didaftarkan (disertifikatkan) yang dikeluarkan Kantor Desa Ngadas, asli surat
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pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir tanah yang mau
didaftarkan(disertifikatkan),fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris apabila tanah
yang mau didaftarkan (disertifikatkan) adalah tanah warisan.
2.

Pengukuran bidang tanah yang mau didaftarkan (disertipikatkan) oleh petugas ukur
dari kantor pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah
yang bersangkutan. Pengukuran dilakukan dalam rangka pembuatan gambar ukur
tanah yang akan didaftarkan. Berita acara pengukuran bidang tanah ditandatangani
oleh pemohon, pemilik tanah yang berbatasan, dan Kepala Desa Ngadas Kabupaten
Probolinggo.

3.

Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah dan penetapan batas berupa
dokumen alat bukti dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo

4.

Pengumuman data fisik dan data yuridis, dan pengesahannya. Data fisik dan data
yuridis bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Balai Desa Ngadas selama 60 (enam puluh)
hari. Pada akhir masa pengumuman, Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat
menandatangani surat pengantar pengumuman data fisik dan data yuridis.

5.

Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Probolinggo.
Menurut penulis, UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional tidak mengatur tentang

tanah komunal MHA perseorangan akan tetapi diatur hak ulayat. Tanah komunal MHA
juga bukan merupakan obyek pendaftaran tanah karena MHA bukan subyek hukum hak
atas tanah yang diatur dalam UUPA. UUPA hanya memberikan mekanisme pendaftaran
tanah adat melalui lembaga konversi, yaitu penyesuaian hak-hak atas tanah lama ke hakhak atas tanah sebagaimana tercantum secara limitatif dalam UUPA, yaitu hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai untuk Warga Negara Indonesia
perseorangan dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan menurut hukum
Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa mekanisme konversi hak atas tanah berarti
merubah entitas tanah yang bersangkutan, yang semula merupakan tanah ulayat yang
diakui sebagai hak atas tanah pada Pasal 3 UUPA menjadi tanah hak yang diatur dalam
UUPA sepanjang masih ada . Demikian, tanah komunal bukan merupakan salah satu hakhak atas tanah yang diatur dalam UUPA yang dapat didaftarkan.
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Akibat Hukum Pendaftaran Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat
Tengger Desa Ngadas Probolinggo
Berdasarkan Pasal 19 UUPA, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akibat Hukum dari
pendaftaran tanah komunal MHA, terjamin kepastian hukum dari hak atas tanah dengan
sepenuhnya apabila memenuhi syarat, yaitu:
a.

Peta-peta Pendaftaran Tanah yang dibuat membuktikan batas-batas bidang tanah
yang ditetapkan di dalamnya sebagai batas-batas yang sah menurut hukum. Syarat ini
berkaitan dengan masalah Pendaftaran Tanah dengan kekuasaan bukti.

b.

Daftar-daftar umum yang diadakan dalam rangka pendaftaran hak membuktikan
pemegang hak yang terdaftar di dalamnya sebagai pemegang hak yang sah menurut
hukum.

c.

Setiap hak atas tanah serta peralihannya didaftar dalam daftar umum, sehingga
daftar-daftar itu memberikan gambaran yang lengkap yang sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya dari hak-hak atas tanah.
Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada

pemegang hak atas tanah.

Dengan mendaftarkan tanah adat berdasarkan kebijakan

pertanahan yang berlaku akan mendapatkan surat tanda bukti penguasaan dan pemilikan
tanah berupa sertipikat hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang kuat bagi
pemegang hak atas tanah tersebut.
Penguasaan tanah yang dibuktikan dengan alat bukti secara tertulis dapat disebut
juga alas hak. Alas hak diartikan sebagai bukti penguasaan atas tanah secara yuridis.
Berdasarkan ketentuan PP 24/ 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, alas hak tersebut berupa alat bukti yang kuat
yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya
dinamakan sertipikat hak atas tanah.
Akibat hukum pendaftaran tanah atau pensertipikatan hak atas tanah sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP 24/1997, tidak hanya memberikan jaminan
kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
tanah. Sertipikat Hak Komunal yang dikeluarkan bagi masyarakat hukum adat di
Tengger

Probolinggo merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat

hukum adat meskipun sertifikat diatas namakan satu orang. Dalam sertifikat itu juga
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terdapat stempel merah dan tulisan, "Tanah ini tidak bisa dijual kepada masyarakat lain
selain masyarakat hukum adat itu sendiri". Akibat hukum hak komunal MHA Desa
Ngadas Probolinggo disertipikatkan atas nama perseorangan, maka dapat dijadikan
jaminan utang yang dibebani dengan Hak Tanggungan seperti hak-hak atas tanah lainnya.
Hukum Tanah Nasional (UUPA) menganut stelsel pendaftaran tanah dengan
sistem negatif, maka pemegang hak atas tanah sewaktu-waktu dapat digugat oleh pihak
lain yang merasa sebagai pemilik sebenarnya hak atas tersebut. Akan tetapi UUPA
dengan peraturan pelaksanaannya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat dari gugatan atau keberatan dari pihak lain
maka ditetapkanlah Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara
nyata meguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang
sertifikat dan kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”
Status tanah adat

MHA Desa Ngadas yang semula bersifat komunal (hak

bersama) MHA menjadi hak milik perseorangan. Menurut Permen 10/2016, akibat
hukum

pemberian sertifikat Hak Komunal bersifat perseorangan dapat memberikan

perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dan dapat mengurangi konflik antar
anggota MHA dan pihak ketiga.
Menurut penulis, berdasarkan Pasal 16 UUPA tanah komunal bukan merupakan
hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA sebagai Hukum tanah Nasional di Indonesia.
Pada ketentuan dalam Pasal 9 PP 24/1997, tanah komunal juga bukan merupakan obyek
pendaftaran tanah.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Penguasaan hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat Tengger di Desa Ngadas

Probolinggo dipegang oleh Kepala Desa dan Ketua Adat, akan tetapi sejak tahun 2015
tanah komunal MHA Tengger Desa Ngadas banyak di sertipikatkan secara perseorangan
pada saat Program Nasional Pendaftaran Tanah Sempurna Lengkap (Prona PTSL) yang
diadakan pemerintah. Tanah hak komunal tersebut tidak dapat dipindahtangankan
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(onvervreemdbaarheid). Nilai magis-religius pada MHA yang membuat prinsip itu
berlaku dengan kuat di antara mereka. Akan tetapi meskipun tanah komunal telah di atas
namakan perseorangan oleh anggota MHA, pemegang hak tetap wajib memerlukan izin
Kepala Desa Ngadas untuk peralihan haknya. Di lingkungan hukum adat Tengger di Desa
Ngadas, penguasaan hak atas tanahnya dilakukan oleh kepala adat dan kepala Desa.
Demikian penguasaan hak atas tanah MHA di Desa Ngadas telah mengalami
perkembangan dengan adanya pensertifikatan tanah komunal MHA secara perseorangan,
hal ini terjadi karena

adanya perkembangan zaman. Hak Komunal yang bersifat

perorangan dalam MHA di Desa Ngadas mengakibatkan hilangnya hak ulayat di Desa
Ngadas karena sudah membaur menjadi Tanah Kas Desa (TKD).
Akibat hukum pendaftaran tanah atau pensertipikatan hak atas tanah tidak hanya
memberikan jaminan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah. Hal ini juga berlaku bagi sertipikat tanah komunal anggota
MHA Tengger di Desa Ngadas Probolinggo. Akibat hukum

hak komunal MHA

didaftarkan menjadi tanah komunal perseorangan anggota MHA Tengger maka tanah
dapat dijadikan jaminan utang yang dibebani dengan Hak Tanggungan seperti hak-hak
atas tanah lainnya.

2.

Saran
1.

DPR dan Pemerintah untuk segera merevisi Permen ATR 10/2016 dengan
menghilangkan istilah tanah komunal karena bertentangan dengan ketentuan
yang diatur dalam UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional dan PP 24/1997
tentang Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksanaan yang diamanatkan
Pasal 18 UUPA.

2.

Presiden beserta DPR segera membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat
Hukum Adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memuat ketentuan
tentang masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum hak atas tanah dan hak
atas tanah ulayat sebagai obyek pendaftaran hak atas tanah, untuk mencegah
konflik dan sengketa terkait tanah MHA yang sering terjadi.

3.

Pada RUU Pertanahan agar dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat sebagai
subyek hukum hak atas tanah dan hak atas tanah ulayat sebagai obyek
pendaftaran hak atas tanah.
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HAK PEREMPUAN ATAS TANAH ULAYAT YANG BERALIH GUNA
FUNGSI DALAM PERSPEKTIF JENDER

Oleh :
Wahyuni Retnowulandari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Abstrak
Tanah ulayat merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat
yang dikelola secara bersama-sama oleh anggota masyarakat hukum adat yang tidak dapat di
miliki secara individual dan diperjual belikan. Namun faktanya sudah banyak tanah ulayat
yang beralih haknya menjadi tanah hak milik, maupun hak Negara. Hal ini karena dalam
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Agraria
(UUPA) “Hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat
sepanjang menurut kenyataan masih ada dan sesuai dengan perkembangan…..; yang berarti
tanah ulayat bukan hak yang dijamin dapat bertahan kepemilikannya oleh masyarakat adat.
Terbukti berbagai kasus yang semakin meminggirkan hak-hak masyarakat hukum adat antara
lain : kasusTaman Nasional Gunung Rinjani di Lombok Timur konfigurasi politik lokal yang
lebih mengedepankan investor swasta dalam penguasaahan lahan; adanya tanah yang
diduduki PT Nusa Halmahera Mineral Nusa, di Kabupaten Lombok Timur lebih
memprioritaskan investasi yang mendatangkan keuntungan ekonomi; dan banyak lagi kasus
khususnya di Sumatera Barat menggambarkan betapa sengketa tanah ulayat yang berakibat
pengalihguna fungsi tanah ulayat berdampak kemiskinan pada keluarga termasuk perempuan.
Oleh karenanya karya ilmiah yang pendekatannya normatif dengan menggunakan data
skunder ini berupaya untuk menginventarisir beberapa kasus pengalihan hak tanah ulayat
yang timbul, serta merekomendasikan cara mengatasinya dengan membuat peraturan khusus
mengenai tatacara pengalihan hak tanah ulayat menjadi hak Negara dan hak milik dengan
mereformasi ketentuan Hukum Agraria terkait tanah Ulayat yang berkeadilan/ berpersepektif
jender, yaitusebelum transasksi dilaksanakan melalui PPAT, harus terlebih dahulu disetujui
secara musyawarah oleh pimpinan dan masyarakat hukum adat yang melibatkan perempuan,
terutama mengenai kepada siapa tanah tertentu akan dialihkan haknya, dan bagaimana hasil
dari pengalihan hak tersebut dimanfaatkan secara adil dan patut oleh segenap masyarakat
adat termasuk kaum perempuannya, sehingga fungsi kontrol terhadap transaksi tanah tetap
ada di tangan merekauntuk kesejahteraannya.
Kata kunci : Hak Perempuan, tanah ulayat, perspektif jender
A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Sebagai tanah hak komunal, tanah ulayat sesungguhnya yang demi kepentingan

kesejahteraan masyarakat adat, tanah tersebut tidak dapat di miliki secara pribadi dan di
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

186

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

perjual belikan, dengan pengecualian tertentu. Namun merupakan suatu kenyataan,
bahwa untuk keperluan pembangunan, adakalanya negara meminta sebagian dari tanah
ulayat tersebut, selain itu juga karena keperluan masyarakat adat tertentu terpaksa
menjual tanah adat setelah di putuskan secara musyawarah oleh masyarakat adatnya
sehingga tanah itu dapat dimiliki secara individual. Dalam usaha memperoleh sebagian
tanah ulayat tersebut, perlu dilakukan pendekatan pada para penguasa adat serta warga
masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat-istiadat setempat yang tidak
mudah. Namun faktanya kini tidak sedikit tanah ulayat yang sudah berubah fungsi
sebagai contoh di Minangkabau yang semula tanah ulayat tidak dapat di perjual belikan
sekarang ini sudah dapat dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan oleh orang atau lembaga
asing, asal saja "adat diisi limbago dituang",1 maksudnya yaitu dalam hal pemanfaatan
oleh orang luar harus melalui proses musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan tanah ulayat
tidaklah berarti memilikinya, oleh karena itu dikenal pepatah adat "kabau pai kubangan
tingga”2 artinya apabila pemanfaatan tanah ulayat sudah selesai atau tidak dipergunakan
lagi akan kembali kepada pemilik ulayat. Oleh karena itu tanah ulayat ada yang sudah
dijual

dan beralih menjadi Hak Milik. Hal ini juga terjadi di Masyarakat suku Sasak

sebagai penghuni asli di kepulauan Lombok yang memiliki sejarah yang cukup panjang
dalam pengelolaan tanah ulayat sebagai bagian dari aset desa, namun birokrasi
pemerintah mulai terus menerus melakukan intervensi dan merecoki otoritas adat di desa.
Sebagai contoh denganmenyita lahan-lahan komunal yang selama berabad-abad diatur di
bawah yuridiksi adat. Di banyak tempat di Lombok, konflik-konflik antara tokoh adat
informal-tradisional dengan pejabat pemerintah sebagian besar berkisar pada pengambil
alihan tanah komunal, tanah ulayat penduduk asli.3 Selain itu menurut CNN Indonesia4
kasus suku Pagu dengan PT NHM, PT WBN dengan Suku Sawai dan Tanam Nasional
Aketajawe Lolobata dengan Suku Tobelo Dalam, ketiga perusahaan tersebut dinilai telah
melanggar HAM karena membatasi dan melarang masyarakat adat untuk mengakses hakhak masyarakat adat atas wilayah hutan adat. Konflik-konflik tanah adat masih banyak
lagi, dan selalu menjadi konflik yang panjang karena tanah merupakan bagian dari
integritas adat, komunitas (negeri) dan individu yang menjadi satu kesatuan
1

Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018), pp. 392-407 ISSN:2355-4673 (Print) 2621-3710
(Online) doi:10.19184/ejlh.v5i3.8291 © University of Jember, 2018 Published online 31 December 2018
2
ibid Lentera hukum
3
http://ejournal.uin-suka.ac.id/jurnal/volume/MSW
Musawa,15(1), 2016, Copyright 2016, MUSAWA, p-ISSN 1412-3460, e-ISSN: 2503-4596
4
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218231918-20-19208/kisah-perempuan-kepalasuku-pagu-membela-hak-ulayatAghnia Adzkia, CNN Indonesia | Kamis, 18/12/2014; diunduh tanggal 17/9
2019
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utuh. Keterkaitan dengan hak masyarakat adat Pemahaman dan pandangan masyarakat
adat tentang tanah sesungguhnya telah didukung dalam pengertian Hukum Tanah Adat
yang dimuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga seharusnya hak-hak atas
tanah adat dapat diperjuangkan lewat jalur hukum yang benar. Karena Hukum Adat
tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam UUPA, hal ini terlihat dari
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 “Hak ulayat dan hak-hak yang serupa
dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan
sesuai dengan perkembangan ….. .” Namun ternyata tidak seperti yang diharapkan
karena tanah ulayat yang seharusnya merupakan harta kekayaan yang selalu
dipertahankan karena didalamnya tergambar wibawa suatu kaum, yang sangat ditentukan
oleh luas tanah yang dimiliknya, dan dengan beralih/ berkurangnya tanah ulayat, maka
hak kaum, keluarga dan khususnya hak perempuan atas tanah tersebutpun akan hilang/
berkurang, sehingga berakibat hilang/ berkurangnya kesempatan untuk memperoleh
kesejahteraan keluarga, perempuan dan anak dalam kaum tersebut. Khususnya di
Minangkabau tanah ulayat adalah milik bundo kanduang/ perempuan, oleh karenanya
perempuan Minangkabau menjadi mandiri dari segi ekonomi,sehingga bila tanah telah
di jual dan menjadi hak milik orang lain/ lembaga lain, maka akan menimbulkan
masalahpada kesejahteraan mereka.

2.

Rumusan Masalah
Terkait uraian diatas maka tulisan ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana

masayarakat adat, khususnya perempuan mengatasi permasalah perekonomian mereka
khususnya (di Minangkabau, dan Lombok), manakala tanah ulayat mereka beralih
fungsi? serta bagaimana rekomendasi mereformasi ketentuan Hukum Agraria terkait
tanah Ulayat yang berkeadilan dan berkepatutan/ berpersepektif jender ?

3.

Metode
Dengan menggunakan metode menggunakan normative5dan menganalisis hasil

penelitian secara kualitatif

6

data skunder yang terdiri dari laporan penelitian empiris

Soerjono Soekanto , Sri Mamudji” Penelitian hukum normatif “Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 2011,h 13-14 penelitian normative yaitu mencakup yang mencakup Penelitian terhadap asasasas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikan dan horizontal, pebandingan hukum dan
sejarah
6
Soerjono Soekanto, “ pengantar Penelitian hukum “1986; h 32
Pengertian Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry menurut Bogdan dan Guba adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
5
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dari beberapa peneliti terkait tanah ulayat; konsep tanah ulayat dalam UUPA dikaitkan
dengan Hak-hak Masyarakat Adat / the United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples (UNDRIP); hak perempuan Convention on the Elemination of All
forms of Dicrimination Against Women (CEDAW), serta

menjelaskan argumentasi

peneliti bahwa konsep tanah ulayat harus di reformasi berdasarkan perspektif jender (The
United Nations Development Fund for Women) karena, faktanya dari bukti data tentang
pemisikinan perempuan akibat pengalihan hak tanah ulayat terjadi dan yang paling
menderita adalah perempuan, serta anak-anak. Maka dengan mengunakan teori dari L.M.
Gandhi Lapian

7

yang menjelaskan bahwa “studi feminis lahir untuk memperjuangkan

keadilan bagi perempuan yang tertindas, studi ini juga bukan hanya menerapkan asas
kepastian dalam hukum tetapi lebih ke asas keadilan (justice) dan kepatutan (equity)”,
direkomendasikan

bahwa

pengalihan hak tanah ulayat

peraturan terkait tanah Ulayat yang mengatur tatacara
menjadi hak Negara dan hak milik direformasi yang

berkeadilan/ berpersepektif jender.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Hak Perempuan
Hak perempuan ada dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948

(selanjutnya disingkat dengan DUHAM), UUD1945 hasil Amandeman, dan UU No. 7
tahun 1984 tentang Convention on the Elemination of All forms of Dicrimination Against
Women / Konvensi Mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Wanita, serta Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(selanjutnya disingkat dengan UU No.39/1999 tentang HAM). Pada prinsipnya
ketentuan-ketentuan tersebut menjamin Hak perempuan sama dengan hak laki-laki atas
dasar penghormatan, penghargaan, kemerdekaan, kebebasan dari rasa takut, kekurangan,
penegakkan hukum, keadilan dan perdamaian. Adalah kewajiban dan akuntabilitas
Negara baik dibidang eksekutif, yudikatif, legeslatif dan seluruh masyarakat untuk
merealisasi dan menegakkan hak perempuan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan
sejahtera.

dan prilaku yang dapat diamati, (Lexy J.Moleong “ Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : Remaja
Rosdakarya 2007 :4)
7
L.M. Gandhi Lapian” Disiplin Hukum yang mewujudkan Kesetraan dan Keadilan Jender” ,
Yayasan Pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012 h. 226-227
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

189

PROSIDING : Call Of Paper

2.

ISBN : 978-623-90705-1-9

Tanah ulayat
Dalam hukum adat kita mengenal tiga bentuk persekutuan hukum adat, yakni

1) genealogis, seperti suku dan paruik di Minangkabau, marga di Tanah Batak, Klebu di
Kerinci;
2) teritorial seperti desa di Jawa dan Bali, dusun dan marga di Sumatera Selatan, dan
3) genealogis teritorial, seperti nagari di Minangkabau.
Persekutuan tersebut mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai
pimpinan, mempunyai harta kekekayaan yang disendirikan, baik berujud maupun yang
tak berujud. Salah satuhartanya adalah tanah ulayat yaitu suatu bidang tanah yang
padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk
menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertamatama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat/ masyarakat yang
berkuasa atas tanah itu. Tanah yang dikuasai tersebut sebenarnyaterbentuk pada saat
mereka mengembara dahulu untuk penghidupannya mereka menetap sementara
wilayah yang mereka lalui, baru kemudian setelah

di

terjalin hubungan yang bersifat

religio-magis antara kelompok dengan tanah-tanah dalam wilayah tersebut di patok dan
merasa berhak atas tanah tersebut, sehingga orang atau kelompok lain tidak
diperkenankan lagi memasuki wilayah itu tanpa izin kelompok mereka. Hak tersebut
adalah hak kelompok bukan perorangan sebagaimana pendapat 8Surojo Wignjodipuro,
hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan. Hak ini oleh Van Vollenhoven
disebut ‘beschikkingsrecht’yaitu lingkungan/wilayah kekuasaan yang kini dipergunakan
istilah ‘hak ulayat’ sebagai terjemahannya. Pada persekutuan atas tanah tersebut setiap
warga persekutuan mempunyai hak terhadap tanah ulayat sebagai berikut :
1) Memungut hasil hutan dan menangkap binatang liar termasuk ikan, dalam tanah
ulayat masyarakat hukum adat mereka;
2) Dengan izin persekutuan, membuka bidang tertentu dari tanah ulayat persekutuannya
untuk diusahakan terus menerus sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, peternakan,
perikanan, dsb. Melalui cara ini anak nagari tententu akan memperoleh hak khusus
atas tanah yang telah dibukanya itu yang disebut dengan ganggam bauntuak (hak
pakai);

8

Bachtiar Abna S.H.,M.H. Dt. Rajo Sulaiman Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat
Masukan Dalam Lokakarya Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementrian Negara
Perencanaan Pembangunan, h. 5 repo.unand.ac.id › Tanah_Negara_dan_Tanah_Ulayat
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3) Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat membuat perjanjian
dengan pihak luar dalam memanfaatkan ganggam bauntuaknya;
4) Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat mengalihkan ganggam
bauntuaknya kepada warga persekutuannya yang lain, seperti hibah tanah, sewa
tanah, dsb.
Sedangkan Negara Indonesia yang terbentuk dari bersatunya masyarakat hukum
adat (adatrecht gemeenschap) menjadi wilayah hukum adat (adat recht kringen), dapat
dipandang sebagai suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak negara atas seluruh
wilayah negara yang sekarang disebut dengan “hak menguasai negara” dapat disebut
sebagai hak ulayat negara dan seluruh tanah dalam teritorial Indonesia disebut dengan
istilah “tanah ulayat negara”9. Isi dari hak ulayat masyarakat hukum adat seperti telah
diuraikan di atas identik dengan isi hak menguasai negara seperti dimuat dalam Pasal 2
ayat (2) UUPA.

3.

Perubahan Hak tanah Ulayat menjadi tanah hak Milik
Dalam Pasal 22 UUPA dijelaskan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum

adat diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa sampai
sekarang peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal tersebut masih belum
dibentuk juga. Hal ini mengakibatkan permohonan tanah ulayat atau tanah adat menjadi
tanah hak milik secara hukum masih belum memiliki regulasi yang jelas seperti
permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik.

4.

Hukum berperspektif jender
The United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) memberikan

patokan mengenai hukum yang ber Perspektif jender sebagai berikut :
1) Membedakan istilah “seks” yaitu perbedaan biologis dan kodrati antara laki-laki dan
perempuan, sedangkan “jender” yaitu perbedaan peran, atribut, dan sikap tindak atau
prilaku, yang diaggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.

Jadi

membedakan laki-laki dan perempuan menurut seksnya, adalah pembedaan secara
biologis dan kodrati, seperti perempuan mengalami haid, mempunyai rahim dan
payudara serta, mengandung, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki
mempunyai penis dan sperma. Membedakan jender laki-laki dan jender perempuan

9

Ibid, h.6
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bukan kodrati, melainkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti: lakilaki perkasa, bekerja diranah publik sebaliknya perempuan itu lemah lembut, bekerja
mengurus rumah tangga. Dikatakan bukan kodrati, karena ada perempuan yang juga
gagah perkasa, bekerja diranah publik, demikian pula laki-lakipun dapat lemah
lembut, bekerja mengurus rumah tangga dan sebagainya.
2) Mengacu dan merujuk pada status dan kedudukan laki-laki dan perempuan, serta
ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat, dan
bahwa kenyataan ini bukan hanya ditentukan secara biologis tetapi secara sosial.
3) Mengakui bahwa penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan,
memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan
mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan seperti tanah, rumah,
dan penghasilan, serta sumber non material seperti waktu untuk mengembangkan diri
sendiri, partisipasi dalam bidang politik.
4) Mempertimbangkan interaksi antar jender dan kategori sosial lain, seperti kelas,
suku. Ada ungkapan bahwa istri dari buruh yang hidup dibawah upah minimum,
adalah budak dari seorang budak.
5) Meyakini bahwa karena ketidaksetaraan jender terkondisi secara sosial, oleh karena
itu dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, kearah
keadilan, kesebandingan atau kepatutan (equity) dan kemitraan antara laki-laki dan
perempuan.10

5.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat/ Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples (UNDRIP)
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (A/RES/61/295)Sidang Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diadopsi oleh Majelis Umum pada hari Kamis,
13 September 2007, oleh mayoritas dari 144 negara yang mendukung, 4 suara menentang
(Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat) dan 11 abstain (Azerbaijan,
Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia,
Samoa, dan UkrainaDeklarasi PBB tentang). Adopsi ini menjadi titik puncak dari
pembahasan dan negosiasi selama bertahun-tahun antara para pemerintah dan masyarakat
adat. Kini keempat negara yang memberikan suara menentang telah membalikkan posisi
mereka dan sekarang mendukung Deklarasi. Deklarasi tersebut merupakan instrumen
10
Achie Sudiarti Luhulima, “Bahan Ajar tentang Hak Perempuan”, Jakarta :Yayasan Obor
Indonesia, 2007: h.4.
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internasional paling komprehensif tentang hak-hak masyarakat adat, yang menetapkan
kerangka kerja universal standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan
kesejahteraan masyarakat adat di dunia dan menguraikan standar hak asasi manusia yang
ada dan kebebasan mendasar ketika mereka berlaku untuk situasi khusus masyarakat
adat. Jadi UNDRIP merupakan penegasanatas hak-hak kolektif masyarakat adat,
termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Identifikasi fenomena dimasayarakat adat, (khususnya perempuan) dalam
mengatasi permasalah perekonomian dan kesejahteraan sosial mereka
khususnya, manakala tanah ulayat mereka beralih fungsiantara lain di :

a. Minangkabau merupakan etnis yang mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal.
tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat, yang menarik garis genaelogis
perempuan (matrilineal), dan ia bertanggungjawab terhadap generasiketurunannya
dibandingkan dengan peran laki-laki sebagai suami, oleh karenanya panggilan
kehormatannya

adalahbundo kanduang.Sebagaibundo kanduang ada implikasi

strategis yang lainsebagai pemilikrumah gadang (rumah adat tempat diam suatu
kaum), dimana semuaruang kamarnya diperuntukkan kepada perempuan bukan pada
laki-laki.Demikian juga dengan pewarisan tanah ulayat atau disebutjuga dengan
pusako tinggi diberikan kepada perempuan, bukan pada laki-laki dan anak-anak ikut
ibunya.11Tanah ulayat merupakan pusaka tinggi yang tidak boleh digadai apalagi
diperjual belikan, hanya boleh digadaikan apabila terjadi empat hal. 1). rumah
gadang katirisan, artinya perlu biaya yang banyak untuk memperbaiki rumah
gadang. 2). mayat tabujua diateh rumah, artinya perlu biaya untuk penyelenggaraan
jenazah. 3).mambangkik batang tarandam artinya melakukan peralihan gelar
sako, 4).gadih gadang indak balaki, artinya kaum tersebut perlu biaya selain
empat hal di atas gadai dan jual beli tanah pusaka tinggi di Minangkabau tidak
bisa dilakukan.
Perjuangan Perempuan terhaduntuk menikahkan anak kemenakan yang perempuan
yang sudah lanjut usianya.
Kedudukan seorang laki-laki/suami/bapak hanya bertanggungjawab terhadap kerabat
kaumnya, dalam kaumnya ia dipanggil mamak. Oleh karenanyaPerempuan berperan
11
Yuhelna,
Isnaini,
Yanti
Sriwahyuni
STIKIP
PGRIsumbar
https://www.researchgate.net/publication/328886336_Perjuangan_Perempuan_terhadap_Penguasaan_Tana
h_Ulayat_oleh_Laki-laki_di_Minangkabau , diunduh 6 Oktober 2019
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sebagai penjaga harta kekayaan, maka harus berada di kampung halaman
untukmenjaga harta kekayaan itu. Sehingga tanah ulayat di Minang, adalah sebagai
tempat lahan usahastrategis bagi perempuan. Perempuan petani di Minangkabau
tidak akan mengelola tanah orang lain tetapimengelola tanah ulayatnya sendiri, ia
memiliki otoritas terhadaplahanyang dimilikinya itu.Tidak heran dengan pengelolaan
pertanian yang seperti itu,perempuan di Minangkabau terkenal dengan petani yang
tangguh,petani

yang

mampu

membiayai

pendidik

anak-anak

yang

ada

dalamtanggungjawabnya. Ketangguhan dan kesungguhan perempuan dalambertani
dikonstruksikan dengan bajulo-julo12, yang merupakan sebuahtradisi kerja sama
perempuan dalam mengerjakan lahan pertanian,tradisi baiyo-iyo sebuah tradisi
diskusi tentang pertanian di kalanganperempuan yang mendiskusikan tentang
pertanian dan pemberdayaanpertanian. Tradisi-tradisi itu, terlihat sebagai bentuk
kesepakatan perempuan dalam bekerja untuk mengelola lahan/memiliki, tetapi hak
menguasai berada pada tangan laki-laki.13 Sehingga terlihat jelas pemisahan
antara memiliki dengan menguasai.
Tanah ulayat di Minangkabau yang awalnya disebut dengan Wilayat14, berasal
dari bahasa Arab ‘wilayatun’, artinya suatu areal yang cukup luas yang dikuasai
oleh sekelompok orang yang merupakan persekutuan, baik genealogis maupun
teritorial. Sebelum masuk Islam, sesuai dengan pepatah adat, ‘tanah nan sabingkah,
ilalang nan saalai, capo nan sabatang pangulu nan punyo’ istilah yang digunakan
adalah ‘punyo’ kami, yang berasal dari kata ‘mpu’ artinya pengurus dan ‘nyo’
artinya ‘nya’, jadi ‘yang mengurusnya’. Sebagai hak dari suatu persekutuan, hak
ulayat itu merupakan hak yang terletak di lapangan hukum publik yang berisi :
1) kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peruntukan, persediaan
dan pencadangan

semua bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan

(kewenangan menetapkan masterplan);
2) kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan menentukan hubungan hukum
antara warga persekutuan dengan bidang tanah tertentu dalam wilayah
persekutuan (kewenangan pemberian izin / hak atas tanah)
3) kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur hubungan hukum antar
warga persekutuan atau antara warga persekutuan dengan orang luar persekutuan
12

ibid. Yuhelna, Isnaini, Yanti Sriwahyuni STIKIP PGRIsumbar
Hasan Firman “ Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau”. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Pusat Penelitian Universitas Andalas. 1988: 86
14
opcit.Bachtiar Abna S.H.,M.H.,Dt. Rajo Sulaiman,
13
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berkenaan dengan bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (izin-izin
transaksi yang berhubungan dengan tanah).
Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas dari
kepala kaum yang disebut tungganai (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai.
Namunfakta yang ditemukan di lapangan (sebagaimana dikutip daripenelitian
yang dilakukan oleh Yuhelna, Isnaini, Yanti Sriwahyuni) ninik mamak/ mamak
kepala waris

yang menjual dan menggadai sampai menjual tanah pusako di

kelurahan Gunung Sarik, sedangkan perempuan anggota kaumtidak menerima
hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan.
Selain kasus tersebut masih ada kasus-kasus lain

yang mengakibatkan tanah

ulayat berubah fungsi/ hak sebagaimana penelititian yang telah dilakukan oleh
Silvia Hanani15 yang menurutnya alih fungsi lahan pertanian pasca terjualnya tanah
ulayat ini,sangat tinggi dialami oleh kawasan-kawasan pinggiran kota. Misalnya
di Kabupaten Agam hampir semua wilayahnya yang menjadi pinggiran kota
Bukittinggi mengalami alih fungsi lahan pertanianmenjadi lahan non pertanian.
Demikian pula di Kabupaten Pasaman Barat terjadi Pengalihguna fungsi tanah
ulayat dari lahanpertanian milik masyarakat menjadi pemilik investor dalam kurun
waktu 1990-2007 menjadi perkebunan sawit seluas 12.328 Ha yang dikuasai oleh
pemodal tersebut.
Dari penelitian-penelitian tersebut diatas pengalihan fungsi/ hak tanah ulayat baik
karena di jual habis, atau hanya dijual dengan menggalinya di Minangkabau telah
menjadikan perempuan kehilangan sawah sebagai sumber ekonomis nya, bahkan
perempuan tidak mendapatkan hak hasil penjualan tanah ulayat tersebut. Sehingga
sumber kesejahteraan mereka sudah tidak ada lagi, sehingga banyak perempuan
Minang yang menjadi peminta sadaqah, tukang cuci, pekerja dan pengolah lahan
milik orang lain, perceraian. Hal ini dapat dikatan sebagai kemiskinan masyarakat
pedesaan, khususnya perempuan di Minangkabau. Berikut berbagai indicator
kemiskinan perempuan pedesaan di Minangkabau yang dikutip tidak langsung
dari penelitian Silvia hanani diantaranya dapatdilihat melalui16:

15

Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) SyekhJamil Jambek
Bukittinggi Sumatera Barat. Alamat E-mail:silvia_hanani@yahoo.com
16
https://www.researchgate.net/publication/269584065_TANAH_ULAYAT_DAN_KEMISKINA
N_PEREMPUAN/fulltext/563037d708ae01bbaedd4e20/TANAH-ULAYAT-DAN-KEMISKINANPEREMPUAN.pdf diunduh tanggal 10 Oktober 2019
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1) Tingginya Angka Busung Lapar di Sumatera Barat, pada tahun
2000misalnya pernah meningkat 300 persen dari tahun sebelumnya.Semula
2.825 orang, meningkat menjadi 8.598 dan 33 di antaranyameninggal. Sampai
saat sekarang angka itu masih tetap tinggi.
2) Gejolak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Alasan yang paling dominan
dikemukakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahwa
terjadinya kasus ini adalah akibat ekonomi atau faktor kemiskinan. Angka
KDRT di Sumatera Barat, selalu meningkat bahkan menurut laporan media
massa angka KDRT di daerah ini dari tahun 2010 ke 2011 meningkat

300

kasus .Korban dari KDRT itu, tetap terbanyak adalah perempuan dan anakanak.
3) Terjebak Pekerja Seks Komersial, Indikator kemiskinan perempuan
pedesaan, ternyata juga terlihat dari pekerjaan yang dilakukannya. Menjadi
Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah salah satu bentuk pekerjaan perempuan
pedesaan untuk menutupi kemiskinan, walau mereka tahu pekerjaan itu
bertentangan dengan moralitas. Realitas hari ini, walau tidak ada angka
pastinya, ternyata PSK menjadi pekerjaan perempuan di daerah penganut
sistem matrilineal ini. Dari survei diperoleh beberapa data yang secara kuat
menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan menjadi PSK, tidak terlepas
daripada kemiskinan struktural yang menimpanya. Mereka memang tidak
memiliki aset ekonomi, termasuk tanah ulayat yang menurut adat yang
diharuskan untuk memberdayakan ekonominya.
4) Putus Sekolah. Berdasarkan hilangnya aset produksi berupa lahan tanah ulayat
tersebut, maka perempuan juga tidak memiliki partisipasi yang tinggi terhadap
pendidikan anaknya. Oleh sebab itu tidak heran juga di daerah ini angka putus
sekolah tinggi. Angka putus sekolah dari SD-SLTA di Sumbar saat ini
mencapai 7.682 orang, cukup tinggi (BPS Sumatera Barat 2011). Indikatornya
sangat jelas dari fenomena-fenomena yang berkembang di lapangan,
bertambahnya dari hari ke hari anak jalanan, anak peminta-minta dan
seterusnya.
Demikian sebagian contoh akibat hak perempuan yang hilang di Minangkabau
yang sampai saat sekarang. Hal ini karena tidak adanya kejelasan kekuasaan
perempuan tentang tanah ulayat, maka tradisi kerja keras dan komunalhilang dari
kehidupan perempuan Minang. Mereka tidak memiliki asset untuk dikelola. Salah
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

196

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

satu penyebab rendahnya Gender-relatedDevelopment Index (GDI) Indonesia
adalah dipengaruhi olehperempuan tidak memiliki lahan produktif untuk
dikelolanya.
b.

Lombok
Kasus tanah ulayat

di Lombok

berbeda dengan

dengan

yang terdapat di

Minangkabau Sumatera Barat, namun akibatnya sama. Konflik pertanahan yang
terjadi di Lombok ini terjadi karena praktek negaranisasi

tanah ulayat/ tanah

adat. Sebagaimana hasil Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rozaki 17 di desa
Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa
Tenggara Bara, merupakan objek penelitian yang diambil terkait asal usul sosial
yang

desa-desanya memiliki kaitan dengan desa adat masyarakat suku Sasak

sebagai penduduk asli yang mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan tanah
ulayat.
Hal inilah yang membuat lokasipenelitian ini memiliki relevansi untuk ‘menguji’
seberapa dalam pemaknaan atas sejumlahsubstansi pasal-pasal di dalam, UU No. 6
tahun 2014, tentang Desa.Khususnya menyangkut aset desa, terkait dengan respon
kebijakan pemerintah daerah dan pemerintahan desa, karena sejak zaman kolonial
sampaidengan Indonesia merdeka, terjadi klaimkepemilikan aset desa, terutama
tanah ulayat yangselama ini melekat dalam kesatuan masyarakathukum adat. Aset
desa berupa tanah ulayatmengalami marginalisasi melalui reklaimin.Krisis konflik
aset desa berupa tanah sebagailahan garap untuk sumber penghidupan diLombok
Timur, dapat dibagi ke dalam tiga fase18yaitu :
1) Masa kolonialisme, terjadi konflik lahanantara masyarakat adat Sasak di
Sembalunkawasan kaki lereng Gunung Rinjani denganpemerintah Hindia
Belanda.Masyarakat adat Sembahulun dikenal memiliki kepercayaan adat yang
sangat kuat dalam mengatur struktur harmoni antara manusia, alam dan sang
pencipta melalui system adat kepercayaan wetu telu. Mereka mulai
membangun pemukiman pertama di lerengkaki Gunung Rinjani, sejak abad ke13 yang diikenal sebagai desa Baleg.19 Pemerintah Hindia Belanda mengklaim
17

Abdu. l Rozaki, Konflik Agraria, perempuan
MUSAWA › article › diunduh 1o okt 2019

dan kemiskinan, ejournal.uin-suka.ac.id ›

18

Ibid.
Yamni, Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung
Rinjani dan HGU Negara (isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun dari Masa ke Masa, Working Paper
Sajogyo Institute , No. 3 Tahun2015.
19

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

197

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

secara sepihak penguasaan tanah ulayatdengan mengeluarkan surat keputusan
Nomor 15 Staastblad/Nomor77, Tanggal 12 Maret 1941 menjadikan hutan di
kawasan Gunung Rinjani sebagai kawasan Suaka Marga Satwa

dan

membatasi aktivitas wargadi daerah tersebut.
2) Pada masa Orde baru; terjadi Marginalisasi konflik lahan antara warga
masyarakat dengan pemerintah Orde Baru yaitu dengan mengabaikan
redistribusi aset untuk mensejahterakan warga desa melalui land reform,
sebagaimana amanah UUPA Tahun 1960.Orde Baru meyakini bahwakebijakan
ekonomi melaluistrategi industrialisasi mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi dan memberi kesempatanbaru bagi warga desa terserap di sektor
industry yang tumbuh, sehinga memandang masyarakat hukum adat sebagai
penghalang kebijakan pembangunan yang dijalankannya. Oleh sebab itu
pembangunanyang dijalankan dengan pendekatan stabilitas keamanan yang
represif dan koorporatis untuk menaklukkan aspek politik kritis dengan
menerbitkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Disinilah, awal
mula berlangsungnya penyeragamaan struktur pemerintahan desa di Indonesia.
UU ini menghilangkan aspek keragaman budaya dan lokalitas lainnya di dalam
masyarakat. Di banyak tempat di Lombok, konflik-konflikantara tokoh adat
informal-tradisional dengan pejabat pemerintah sebagian besarberkisar pada
pengambil alihan tanah komunal,tanah ulayat penduduk asli.20 Demikian pula
di Lombok Timur, secara khusus, pemerintah meneruskan pemerintah Hindia
Belanda, menyatakan secara sepihak bahwa kawasan Gunung Rinjani
dinyatakan sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) melalui Surat
Pernyataan MENHUT RI Tahun 1990. Akibatnya Masyarakat tak lagi bisa
mengakses pengelolaan lahan untuk bertanam cengkeh, kakao, kopi, durian,
panili, kayu. Demikian mudahnya pemerintah saat itu melakukan Praktek
negaranisasi tanah adat membuat dan merubah status tanah adat menjadi tanah
negara dan dikonsesikan pada perusahaan melalui HakGuna Usaha
(HGU).Sebagaimana yang dialami oleh PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE),
dibawah pimpinan Ibu Tien Soeharto, dari tahun 1988-1999 memperoleh
konsesi HGU di atas lahan hakulayat masyarakat, yang tidak semua

di

manfaatkan. Sejak tahun 1995, warga empat desa di Kecamatan Sembalun

20

Erni Budianti, Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetul Lima (Yogyakarta: LKiS, 2000), 242.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

198

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

menggarap lahantidur seluas 225 hektar PT. SKE itu untuk bercocok tanam,
sampai kemudian muncul keributanpada tahun 2013, saat perusahaan
melakukan pematokan kembali lahan yang digarap wargadan meminta warga
untuk tidak lagi mengarap lahan tersebut. Akibatnya banyak warga menjadi
miskin, sehingga mengirimkan anak perempuannya menjadi TKI di luar negeri
untuk menopang keberlangsungan hidup keluarganya.
4) Padamasa reformasi; kondisinya menjadi lebihkompleks karena melibatkan
lebih beragamaktor, baik warga masyarakat, pemerintah pusat,daerah dan
investor atau perusahaan swasta. Pola konfliknya, ada yang memperhadapkan
antara warga masyarakat dengan pemerintah,warga masyarakat dengan
investor-koorporasi,antara pemerintah pusat dan daerah, sertaantara pemerintah
daerah dengan investor koorporasi. era reformasi ini makin gencar melakukan
komersialisasi lahan untuk investasi yang kadang saling beradu kepentingan
satu sama lain sehingga memunculkan pula ketidakpastian iklim investasi di
daerah, seperti dalam kasus yang dialami PT. Eco Solution Lombok (ESL).
Pada tahun 2013, di era kepemimpinan Bupati Sukiman Azmi, PT ESL,
perusahaan yang dimiliki investor asal Swedia ini memperoleh izin investasi di
kawasan hutan Tanjung Ringgit seluas 339 hektar, dengan nilai investasi
sebesar Rp. 5 triliun. Di lokasi itu, PT.ESL berencana untuk membangun hotel
berwawasan lingkungan. Saat terjadi pergantian Bupati, dari Sukiman kepada
Ali Bin Dahlan, pada Oktober 2014, Bupati Ali Bin Dahlan mencabut izin
tersebut dan memberikan izin kepada empat perusahaan baru, yakni PT.
Palamarta Persada, PT. Lombok Saka, PT.Tanah Hufadan PT. Ocean Bluedi
atas lahan ijin prinsip dan ijin usaha pengelolaan jasalingkungan yang
sebelumnya dimiliki oleh PT.ESL21. Oleh karena itu konflik muncul di publik
yang melibatkan PT. ESL, pemerintah pusat dengan Bupati Lombok Timur,
Ali Bin Dahlan.Ketegangan demi ketagangan terjadi di Lombok, konflik yang
terjadi secara umum berakibat tanah berpindah tangan dan fungsinya,
sehingga tanah yang telah menjadi lingkungan, sumber kehidupan, sumber
segala-galanya, dari ruang spiritual sampai ruang ekonomi bagi kebanyakan
budaya masyarakatpun menghilang. Tanpa tanah, petani kehilangan identitas
sosialnya. Berbagai upaya untuk memisahkan atau mengasingkan petani
21
http://www.kpk-news.com/tidak-lanjut-kasus/bupatilotisyaratkan-setor-miliaran-rupiah-dengandalih-danakeseriusan-
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dengan tanah yang selama ini menjadi sumberpenghidupan merupakan praktek
nyata dari pelanggaran Hak Sipil dan Politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya sebagaimana diatur dalam Konvenan Internasional dan telah diratifikasi
pada tahun 2005 oleh pemerintah Indonesia. Ketika para keluarga petani
semakin kehilangan kontrol atas tanahsebagai basis produksinya, berimplikasi
pada adanya daya tahan hidupnya melemah dan keluarganya pun mengalami
guncangan spritual, sosial dan ekonomi dalam ikatan berkomunitas.22
Keterpurukan nasib karena permasalahan tanah yang mereka alami hampir tak
ada penolong kecuali bangkit melalui lingkungan keluarga sendiri (termasuk
perempuan) untuk sekedar bertahan hidup. Akibat kemisikinantersebut terjadi
fenomena antara lain: a). Meningginya jumlah tenaga kerja perempuan (TKW)
dan TKI (tenaga kerja Indonesia); b) meningginya jumlah kawin dini. Hal ini
karenadiwarnai oleh adat budaya Sasak pedesaan dan keagamaan yang bias
Jender, sehingga aksesdan partisipasi kaum perempuan dalam proses
pengambilan keputusan diberbagai level, mulai dari lingkungan keluarga
sampai institusi pemerintahan sangat lemah. Lingkungan keluarga dan
masyarakat sangat patriarki, sehingga kepemilikan dan penguasaan aset harta
kekayaan,

sekalipun

perempuan

lebih

produktif

dalam

bekerja

dan

menghasilkan banyak harta, kekayaan yang dihasilkan oleh perempuan tersebut
diatas namakan kepemilikannya pada sang suami23. Potret yang terjadi di
Lombok timur sebagai akibatdari konflik tanah adat/ ulayat
berlangsung

puluhan

tahun

ini,

akses

keadilan

yang telah

masyarakat

untuk

mengembangkan diri melalui ekonomi desa yang mandiri makin terabaikan.
Dampaknya keluarga petani mengalami kemiskinan. Realitas kemiskinan
keluarga petani di desa ini pada akhirnya juga berujungmenjadikan perempuan
sebagai ujung tombakmengatasi beban perekonomian keluarga.

22

Melemahnya kontrol petani atas tanahnya dimulai dari adanya hegemoni dalam pengetahuan
bertani oleh para ilmuwan barat yang ditopang oleh mesin koorporasi yang telah menggeser pengetahuan
dan kearifan lokal cara bertani masyarakat tradisional. Lihat, Vandana Shiva, BebasDari pembangunan:
Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidupdi India (Jakarta: Yayasan Obor, 1997), 6-13.
23
Makinuddin, Kemiskinan dan ‘Janji Surga’ Bagi Perempuan Sasak, dalam Jurnal Perempuan,
Edisi 42, No:42, 2005, hal.70
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

200

PROSIDING : Call Of Paper

2.

ISBN : 978-623-90705-1-9

Rekomendasi mereformasi ketentuan Hukum Agraria terkait tanah Ulayat
yang berkeadilan/ berpersepektif jender
Walaupun sudah semakin sedikit, hak ulayat pada suatu masyarakat hukum adat

tertentu masih ada, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan
para tetua adat sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan
memimpin penggunaan tanah ulayat. Selain diakui, namun pelaksanaannya dibatasi,
dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UUPA, Hukum
agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 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 perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Oleh karenannya denganfakta di masyarakat adat tanah ulayat telah banyak yang
beralih fungsi menjadi menjadi tanah Negara ataupun tanah milik yang perubahannya
belum ada yang secara jelas mengatur. Selain itu makna “dikuasai oleh negara” dalam
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang dijelaskan oleh Pasal 2 (1,2) UUPA24, sebagai “Hak
Menguasai Negara”, yang sesuai dengan penjelasan Umum UUPA, bahwa “dikuasai”
dalam pasal ini tidak berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah yang memberi wewenang
kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu. Sehingga
terdapat kerancuan istilah “dikuasai oleh negara” antara menurut Pasal 33 ayat 3, dengan
Pasal 33 ayat 2, yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dalam pasal ini berarti
dimiliki dan dikelola oleh negara secara langsung, yang sekarang dalam bentuk BUMN.
Akibat dari kerancuan makna “dikuasai oleh negara” seperti dimuat dalam UUD 45 dan
UUPA itu, sering timbul salah faham bagi para penyelenggara negara, yang memandang
bahwa hak menguasai negara atas tanah sama dengan hak negara atas cabang produksi
24

Pasal 2(1) atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.
Pasal 2(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
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yang diurus oleh Badan Usaha Milik Negara, yakni diartikan sebagai milik negara, yang
kemudian disebut dengan istilah tanah negara.
Selain itu terkait tanah ulayat yang berubah menjadi hak Milik Pasal 2225 UUPA,
sampai sekarang peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal tersebut masih belum
dibuat juga. Hal ini mengakibatkan permohonan tanah ulayat atau tanah adat menjadi
tanah hak milik secara hukum masih belum memiliki regulasi yang jelas seperti
permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik.
Oleh karenanya agar tanah ulayat tidak semakin hilang/ habis, maka hak tanah
ulayat bagi masyarakat adat perlu segera disusun peraturan pemerintah terkait perubahan
fungsi hak tanah ulayat menjadi tanah milik maupun negara dengan memperhatikan Hakhak Masyarakat Adat / the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples (UNDRIP); Convention on the Elemination of All forms of

Dicrimination

Against Women (CEDAW), serta hukum yang berkeadilan jender sehingga hak
masyarakat adat, khususnya perempuan yang terpuruk secara ekomomiakibat perlaihan
hak tanah ulayat yang dijual oleh ninik mamak tanpa memberikan haknya pada
perempuan di Minangkabau dan juga di Lombok yang tanah ulayat mereka di ambil alih
oleh Negara. Rekomendasi penulis agar peraturan mengenai tanah ulayat yang akan
berubah fungi menjadi hak negara maupun hak milik sebaiknya, tidak hanya diselesaikan
oleh Pejabat Pencatat akta tanah saja tapi harus juga melalui musyawarah pimpinan adat
dengan masyarakat adatnya termasuk kaum perempuannya yang rentan, sehingga
perempuan dalam masyarkat adat harus mendapat haknya juga secara adil, dan patut
sehingga hidup mereka tetap bisa sejahtera ditanah adat mereka, sebagaimana teori dari
L.M. Gandhi Lapian26 yang menjelaskan bahwa “….. untuk memperjuangkan keadilan
bagi perempuan yang tertindas, studi perempuan bukan hanya menerapkan asas
kepastian dalam hukum tetapi lebih ke asas keadilan (justice) dan kepatutan (equity)”.
Oleh karenanya pengaturan pengalihan hak ulayat menjadi tanah negara maupun tanah
milik adalah sebagai berikut : “Hak komunal/ hak tanah ulayat/ hak milik bersama atas
tanah suatu masyarakat adat dalam hal pengalihan menjadihak milik individual atau
menjadi tanah negara, perlu ada proses yang melibat segenap masyarakat adat, termasuk
perempuan dengan mengatur pula bagian hak perempuan secara patut dan adil, agar

25

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.(2) Selain
menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :a. penetapan
Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;b. ketentuan
Undang-undang.
26
Opcit L.M. Gandhi Lapian2012 h. 226-227
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mereka tetap dapat mengontrol dantidak kehilangan lahan sumber perekonomian untuk
kesejahteraan hidupnya.“
Jadi dengan adanya pengaturan tersebut, selain tersedianya perangkat hukum
tertulis yang lengkap, jelas,dan menjamin kepastian hukum, juga sangat penting
peraturan tersebut berasas

keadilan dan kepatuan dengan syarat-syarat ketat dalam

pelepasan hak ulayat, serta melibatkan segenap masyarakat adat termasuk perempuan.
Karena fenomena saat ini visi politik dan konfigurasi politik local yang berlangsung
masih lebih mengedepankan kepentingan investor swasta dalam memperoleh ijin
penguasaahan lahan dibandingkan dengan mendorong reforma agrarian,dengan memberi
akses yang lebih baik pada warga masyarakat dalam membangun sumber penghidupan
melalui penguasahaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Oleh karenanya Jaminan
kepastian hukum dibidang tanah komunal/ ulayat, serta dilaksanakannya secara konsisten
sangat diperlukan sehingga dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam penyelesaian
konflik akibat sengketa tanahjuga sebuah peyelenggaraan pendaftaran tanah secara
efektif.

D. KESIMPULAN
Faktanya hingga kini masih ada tanah ulayat, sebagai contoh teridentifikasi di
Minangkabau dan Lombok, maka sudah selayaknya hal ini harus di pertahankan sebagai
ciri masyarakat Indonesia yang bhineka. Oleh karenanya terkait tanah adat/ ulayat jangan
dipakai faham kedaulatan negara, yang menenetapkan segalanya. Sehingga dalamhal
yang terkait pada prilaku akar rumput terkait hak tanah

ulayat tidak seharusnya

digunakan sistem transasksi tanah milik pada umumnya yang melalui PPAT saja, tapi
harus dihidupkanjuga melaluikewenangan pimpinan masyarakat hukum adat yang
melibatkan kaum perempuannya. Caranya dengan, sebelum transasksi dilaksanakan
melalui PPAT, harus terlebih dahulu disetujui secara musyawarah oleh pimpinan dan
masyarakat hukum adat yang melibatkan perempuan, terutama mengenai kepada siapa
tanah tertentu akan dialihkan haknya, dan bagaimana hasil dari pengalihan hak tersebut
dimanfaatkan oleh segenap masyarakat adat termasuk kaum perempuannya, sehingga
fungsi kontrol terhadap transaksi tanah tetap ada di tangan mereka.Oleh karenanya
peraturan desa jangan dipandang sebagai hukum yang rendah, tetapi harus dipandang
sebagai hukum khusus yang dapat menyimpang dari hukum umum (lex specialis
derogaat lex generale).Dengan demikian suatu daerah dapat mengatur sendiri hukum
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tanah mereka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi seluruh

masyarakat

adatnya termasuk perempuannya.
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Jl. Bondowoso No. 2, Klojen, Malang
Email: emanuel_fh@widyakarya.ac.id
Abstrak
Indonesia sebagai negara hukum sangat memegang teguh prinsip konstitusionalitas
dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan
masyarakat. Kesatuan Masyarakat Adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia diakui
keberadaannya oleh Konstitusi dan dilindungi. Akan tetapi, hal tersebut hanya pada konsep
pengakuan keberadannya saja secara normatif. Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek
hukum secara konstitusional mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam yang
dimiliki negara Indonesia dengan kearifan lokalnya.
Kata Kunci: Hak Konstitusi, Masyarakat Hukum Adat, Subyek Hukum, Sumber Daya Alam

A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kaya. Akan tetapi bukan hanya
pada segi sumber daya alamnya saja melainkan dalam aspek yang lainnya yaitu suku
bangsa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Berdasarkan sesnsun penduduk pada
tahun 2010 diketahui bahwa di Indonesia terdapat sekitar 1331 kategori suku yang ada
(“Badan Pusat Statistik,” t.t.). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Suku Jawa
sebagai kelompok terbesar yang ada di Indonesia, sedangkan Kalimantan dan Papua
memiliki populasi yang kecil (“Suku Bangsa | Indonesia.go.id,” t.t.). Populasi masyaraat
tersebut diam dan tinggal pada wilayah tersebut dengan tetap mempertahankan adat
istiadatnya.
Kelompok masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut dapat dikatakan sebagai
masyarakat hukum adat. Ter Haar(Alting, 2010, hlm. 30) menyebutkan bahwa
masyarakat hukum adat sekelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu wilayah
tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan baik secara terlihat
maupun tidak. Lebih lanjut, Ter Har menyebutkan bahwa para anggota kesatuan
masyarakat tersebut mengalami kehidupan masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan
tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.
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Secara konstitusional, Indonesia sudah mengakui keberadaan masyarakat adat
sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Pengakuan masayrakat adat dalam ketentuan tersebut
harus didasarkan pada dua syarat yaitu selama masih hidup sesuai dengan perkembangan
masyarkat dan berdasarkan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip
tersebut menegaskan bahwa kelompok masyarakat hukum adat merupakan bagian yang
utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana kedudukannya sangat
berpengaruh dan dijamin oleh konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi,
hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya ketahanan dan keamanan nasional
(Syafrudin & Na’a, 2010, hlm. 43).
Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 itu tidak hanya memberikan
pengakuan saja, melainkan juga pengormatan kepada kesatuan masyarakat hukum adat.
Ni’matul Huda (Rosyada & Herawati, 2018) menegaskan bahwa pengakuan dan
penghormatan terhadap kelompok masyarakat hukum adat juga mempunyai hak hidup
yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lainnya dalam
struktur pemerintahan di Indonesia. Selain itu, pengakuan lain juga dituangkan dalam
ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut memberikan jaminan
penghormatan atas identitas budaya dan hak tradisionalnya selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban
Akan tetapi, pada kenyataannya hak-hak kesatuan masyarakat adat masih banyak
dilanggar dan tidak dihormati. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
memamaparkan bahwa 125 masyarakat adat yang berada di 10 wilayah telah menjadi
korban kriminalisasi di kawasan hutan (Herwati, 2019). Pelanggaran terhadap hak
masyarakat adat pun juga terjadi di wilayah Maluku berdasarkan data dari Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komas HAM menyebutkan terjadi
perampasan hak oleh pemerintah kepada masyarakat adat (Pusaka, 2014). Indikasi
pelanggaran HAM terhadap hak masyarakat adat juga ditemukan oleh investigasi dari
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak
Kekekrasan (Kontras) di wilayah Sumba Timur. Hasil investigasi tersebut menemukan
dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Muria Sumba Manis (PT MSM) di
lima bidang yaitu lingkungan hidup, keagamaan-kebudayaan, ketenagakerjaan,
pertanahan, dan pemidanaan (Prabowo, 2019).
Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih
mendalam dalam tulisan ini. Permasalah pertama adalah apakah kelompok masyarakat
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hukum adat merupakan bagian dari subjek hukum? Apakah kelompok masyarakat hukum
adat secara konstitusional mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam?
Perumusan masalah ini ditujukan untuk mengetahui bahwa kelompok masyarakat hukum
adat merupakan bagian dari subjek hukum. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui
hak konstitusi kelompok masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam.
Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penulisan ini, penulis
menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga
sebagai penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di
dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan menjadi patokan berperilaku
masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016, hlm. 124). Agar didapatkan sebuah hasil yang
relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat pendekatan yaitu statue
approach, coceptual approach, philosophical approach dan historical approach.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Kelompok Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Hukum
Banyak sekali para ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum,

sehingga dikatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan. Hans Kelsen
menyebutkan bahwa hukum adalah tata aturan (rule) sebagai sistem aturan-aturan (rules)
(Asshiddiqie & Safa’at, 2006, hlm. 13). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan
bahwa hukum tidak menumpuk pada satu aturan saja melainkan seperangkat aturan yang
menjadi satu kesatuan sehingga dipahami sebagai suatu sistem. Konsekwensi dari
pengertian ini adalah ketika ingin memahami hukum tersebut tidak mungkin jika hanya
memahaminya dalam satu aturan saja.
Pendapat lain dari Utrecht yang menyebutkan bahwa hukum merupakan
himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan
harus ditaati oleh masyarakat tersebut (Kansil, 1986, hlm. 38). Lebih lanjut Utrecht
mengatakan bahwa himpunan peraturan itu hanya berisikan perintah dan larangan belaka.
Himpunan peraturan tersebut menurut Sudikno Mertokusumo bersifat umum dan
normatif. Hukum dikatakan umum karena berlaku bagi semua orang, sedangkan normatif
adalah karena menentukan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan serta
cara untuk melaksanakannya (Mertokusumo, 1999, hlm. 5). Dengan demikian hukum itu
sangat dekat sekali dengan masyarakat dan di dalam masyarakat selalu ada hukum
sebagaimana dikatakan dalam adagium ubi societas, ibi ius (Mertokusumo, 1999, hlm. 6).
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Hukum pun merupakan refleksi dari nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu
pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum
merupakan sebuah alat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan subjek
hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dikenakan hak dan
kewajiban sehingga mempunyai wewenang secara hukum(Usman, 2006, hlm. 72).Subjek
hukum merupakan pendukung dari hukum itu sendiri karena tanpa adanya subejke
hukum, maka hukum itu hanya merupakan kebohongan belaka
Konsep mengenai subjek hukum ini merupakan konsep yang sangat dasar untuk
mengetahui lebih mendalam tentang hukum. Secara umum, subjek hukum sendiri
dibedakan menjadi dua yaitu naturlijke persoondengan pengertiannya orang sebagai
manusia dalam bentuk pribadi dan recht persoon dalam pengertiannya sebagai orang
dalam bentuk hukum.Akan tetapi pengertian ini dalam hubungannya dengan kelompok
masyarakat adat akan sangat bertentangan.
Van Vollenhoven mengatakan bahwa untuk memahami hukum maka perlu
diselidiki kapan dan dimana, kemudian sifat dan susunan badan atau persekutuan hukum
dari orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu (Rato, 2009, hlm. 105). Ter Haar sebagai
murid dari Van Vollenhoven menjabarkan lagi mengenai pengertian dari masyarakat
hukum adat kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu,
mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang
terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami
kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak
seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk
membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan
diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya(Soemadiningrat, 2001, hlm. 2).
Berdasarkan pengertian yang dijabarkan tersebut, bukan hanya sekedar badan
hukum sebagaimana yang dijabarkan pada pengertian subjek hukum rech persoon.
Persekutuan hukum dari masyarakat adat ini memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk
membentuk, membina dan melakukan evaluasi terhadap perilaku anggotanya maupun
terhadap substansi hukum yang dibuatnya (Rato, 2009, hlm. 111). Selain itu, kelompok
masyarakat hukum adat mempunyai kekuasaan untuk mengelola kekayaan yang
dimilikinya baik berupa benda tak terlihat maupun yang terlihat. Dengan demikian
masyarakat hukum adat selaras dengan konsep dasar mengenai subjek hukum yang dapat
dikenakan hak dan kewajiban sebagai pendukung dari hukum itu sendiri.
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2. Hak Konstitusi Kelompok Masyarakat Hukum Adat
Hak konstitusi merupakan hak dasar yang yang dituangkan ke dalam konstitusi
sebuah negara. Setiap hak konstitusional yang tercantum di dalam konstitusi pasti
merupakan hak asasi manusia, akan tetapi tidak semua hak asasi manusia merupakan hak
konstitusional (Bisariyadi, 2017). Hal ini disebabkan karena tidak seluruh hak asasi
manusia diatur di dalam konstitusi. Konsekuensi demikian dikaitkan dengan penggunaan
istilah “hak asasi manusia” memiliki cakupan yang lebih luas dan universal dibandingkan
dengan “hak konstitusional” yang hanya berlaku pada hukumpositif suatu negara. I Gede
Dewa Palguna (2013, hlm. 131) menegaskan bahwa perkembangan hak asasi manusia
secara internasional memberi dorongan pengakuan keberadaannya di tingkat nasional
sebagai hak konstitusional.
Meskipun dalam hal ruang lingkup terdapat perbedaan antara hak asasi manusia
dan hak konstitusional, namun keduanya memiliki persamaan fungsi, substansial dan
struktur (Bisariyadi, 2017). Secara fungsi, hak asasi manusia dan hak konstitusional
memiliki persaman untuk membatasi kekuasaan dari pemerintah dan melindungi seluruh
hak dasar dari setiap warga negara. Secara substansi keduanya memuat hak-hasak dasar
dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga perlindungan terhadap hak
atas kelompok minoritas dan lingkungannya.Kesamaan pada segi struktur adalah
pembedaan antara hak yang dapat dibatasi dan tidak dapat dibatasi atau dikurangi unsur
pemenuhannya.
Perlindungan hak asasi manusia pada konstitusi Indonesia diatur secara khusus
pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, terdapat pula
ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia di luar bagian khusus tersebut yaitu
Pasal 18B ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI
1945. Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa hak konstitusional yang diatur di dalam UUD
NRI tersebut terbagi ke dalam empat kelompok. Pembagian kelompok tersebut antara
lain kelompok yang menyangkut hak-hak sipil; kelompok hak ekonomi, politik, sosial,
dan budaya; kelompok hak khusus dan ha katas pembangunan; dan terakhir adalah
kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi
manusia(Asshiddiqie, 2005, hlm. 220-223).
Berkaitan dengan kelompok masyarakat hukum adat, dasar pengakuan hak
konstitusionalnya terletak pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa negara
mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
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sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undangundang. Dengan adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa negara juga memberikan
perlindungan terhadap kelompok masyarakat hukum adat. Hal ini juga menunjukkan
bahwa kelompok masyarakat adat juga mempunyai hak untuk dijamin keempat kelompok
hak asasi seperti yang telah dibahas sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Subjek Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Sumber daya alam memiliki peran ganda dalam kehidupan manusia yaitu sebagai

modal pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan(Qur’an, 2018). Dengan
peran ganda tersebut, sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Pada ketentuan tersebut yang dimaksud
dengan sumber daya alam adalah bumi, air, dan segala yang ada isinya dimana
pelaksanaan untuk mengelola sumber daya alam tersebut akan diatur dalam undangundang yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (5) UUD NRI 1945.
Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya
alam dan menjalankan amanat pasal 33 UUD NRI 1945, hanya saja penulis akan
mengambil beberapa undang-undang. Beberapa undang-undang yang menjalankan
ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan (UU Kehutanan).
Pertama, pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dibentuk dengan tujuan
agar tidak terjadi dualisme atas hukum agraria yang dibentuk oleh pemerintah Belanda
dan juga hukum adat yang berlaku di Indonesia. Selain itu, harapan yang dinginkan
dengan dibentuknya undang-undang ini adalah terciptanya sistem hukum agraria nasional
yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian
hukum bagi rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama. Tujuan ini sekaligus menjadi landasan filosofis muncul pengaturan
mengenai sistem hukum agraria di Indonesia yang berdasar pada ruh hukum Indonesia
yaitu hukum adat.
Subjek hukum pada UUPA ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 UUPA. Hak
penguasaan terhadap bumi, air, dan udara dalam UUPA adalah negara sebagai organisasi
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kekuasaan seluruh rakyat. Hak penguasaan negara tersebut pada pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra (saat ini adalah Pemerintah Daerah) dan
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional. Pengalihan hak penguasaan negara kepada pemerintah daerah dan masyarakat
adat harus berdasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah.
Kedua, pada UU Kehutanan dibentuk dengan tujuan dijaganya kelestarian hutan
sebagai sistem penyanga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Subjek hukum
untuk pelaksanaan penyelenggaraan hutan ini dapat dilihat pada Pasal 4 UU Kehutanan.
Subjek hukum tertinggi pada UU Kehutanan adalah negara dengan menguasai seluruh
hutan yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Penguasan negara terhadap hutan dan segala kekayaan alamnya
juga tetap harus memerhatikan hak masyarakat hukum adat.
Selain itu, pada Pasal 27 hingga Pasal 29 UU Kehutanan dapat ditemukan subjek
hukum yang lain yaitu perorangan, koperasi, BUMN atau BUMD, dan juga badan usaha
milik swasta. Subjek hukum tersebut mendapatkan haknya melalui izin usaha
pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan oleh negara.

2.

Pemenuhan Hak Konstitusi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Dasar hak pengakuan konstitusional masyarakat hukum adat adalah terletak pada

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Hak konstitusional masyarakat hukum adat juga
diperkuat pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa identitas budaya
dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
Unsur yang dapat diambil dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945
adalah sepanjang masih hidup, sesuai degan perkembangan masyarakat, sesuai dengan
prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang. Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2005)
berpendapat bahwa unsur yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut merupakan bentuk
kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masayrakat adat.
Negara

ingin

mencampuri,

mengatur

semuanya,

mendifiniskan,

membagi,

mengkotakkan, yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang
kekuasaan negara. Soetandyo Wignjosoebroto (Wignjosoebroto, 2005, hlm. 39)
berpendapat bahwa empat unsur itu baik ipso facto maupun ipso jure akan gampang
ditafsirkan sebagai, pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih
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eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk
mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah
pusat.
Jimly Ashiddiqie (2008, hlm. 815)memberikan tafsiran bahwa pengakuan tersbut
diberikan oleh negara kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta segala hak
tradisional yang dimiliki. Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat diberikan kepada
satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu
haruslah bersifat tertentu. Selain itu, masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih
hidup) dalam lingkungannya yang tertentu pula. Kemudian, pengakuan dan
penghormatan tersebut diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan
sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan manusia. Terakhir, pengakuan dan
penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai sebuah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Keseluruhan hak serta pengakuan terhadap masayrakat hukum adat harus diatur
dalam undang-undang yang merupakan unsur terakhir dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
1945. Akan tetapi pada implementasinya, pengakuan masyarakat hukum adat masih
dilakukan secara sektoral pada lebih dari 14 undang-undang nasional (Thontowi, 2013,
hlm. 28). Lebih khusus pada pembahasan sebelumnya akan dibedah pada UU PA dan UU
Kehutanan.
Pengaturan hak masyarakat adat pada bidang agraria dapat dilihat pada Pasal 3
UU PA. pengakuan terhadap hak ulayat dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan
sumber daya ala mini diakui sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasioanl maupun undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi.
Pengakuan terhadap hak ulayat ini menurut Rikardo Simarmata (2004, hlm. 5)
merupakan sebuah konsep pengakuan bersyarat yang kemudian diikuti pula oleh
peraturan perundang-undangan sesudahnya.
Pada pembahasan sebelumnya mengenai subjek hukum dalam UU Kehutanan
yaitu Negara, masyarakat hukum adat, dan para pemegang hak baik secara perorangan
maupun badan hukum. Pengaturan mengenai hak pengelolaan dan penguasaan hutan
secara tegas diberikan kepada negara dan pemegang hak, namun sebaliknya tidak pada
masyarakat hukum adat. Sedangkan pengaturan secara khusus untuk masyarakat adat
diatur di dalam pasal 4 ayat (3) dan Pasal 67 UU Kehutanan.
Pengaturan tentang pengakuan hak masyarakat adat untuk mengelola hutan ini
menurut Ricardo pun dikatakan sebagai pengakuan bersyarat sekaligus pengakuan
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berlapis (Simarmata, 2004, hlm. 5). Pengakuan bersyarat dan berlapis pada ketentuan
tersebut antara lain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sepanjang masih ada;
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.Adanya pengakuan secara bersyarat dan berlapis tersebut mengakibatkan
masyarakat hukum adat tidak mempunyai akses untuk mendapatkan hak konstitusinya
dalam mengelola sumber daya alam. Eksistensi masyarakat hukum adat harus memenuhi
syarat sosiologi, normative yuridis, politis, dan prosedural.
Alasan yang dapat menjelaskan terjadinya peristiwa tersebut adalah karena tidak
jelasnya unsur terakhir pada ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu “diatur
dalam undang-undang”. Munculnya unsur ini hanya akan banyak memberikan berbagai
macam interpretasi dari masing-masing undang-undang secara sectoral yang mengatur
tentang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga pemenuhan terhadap hak
konstitusonal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang diatur
secara sectoral pada undang-undang yang ada di Indonesia tidak berjalan dengan optimal.
Selain itu, pencatuman norma pengakuan hak masyarakat hukum adat hanya sebatas
syarat normative belaka sebagai sebuah kesatuan hirarki norma positif sebuah peraturan
perundang-undangan.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Dengan demikian, kesatuan masyarakat hukum adat secara yuridis normative

telah diakui sebagai subjek hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat
hukum adat mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari negara yang menguasai seluruh
kekayaan alam.
Pemenuhan hak konstitusi masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya
alam dijabarkan secara sectoral ke dalam undang-undang yang lebih khusus mengatur
tentang sumber daya alam. Pemenuhan hak konstitusi tersebut masih harus memnuhi
empat syarat yang kemudian hanya memberikan pembatasan berlapis terhadap
pemenuhan hak tersebut.

2.

Saran
Kesatuan masyarakat adat juga merupakan subjek hukum yang harus dilindungi

oleh oleh konstitusi sebagai sumber hukum formil tertinggi di Indonesia. Perumusn
norma dalam konstitusi harusnya lebih tegas dalam memberikan atributifnya ke dalam
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undang-undang. Berikutnya harus dibentuk undang-undang secara khusus yang
memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan masyarakat hukum adat.

E. DAFTAR PUSTAKA
Alting, H. (2010). Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran
Hukum dan HAM (Cetakan ke-2). Jakarta: Konstitusi Press.
Asshiddiqie, J. (2008). Menuju Negara Hukum Demokratis. Jakarta: Mahkamah
Konstitusi RI, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan.
Asshiddiqie, J., & Safa’at, A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekjen
dan Kepaniteraan MK-RI.
Badan
Pusat
Statistik.
(t.t.).
Diambil
14
Oktober
2019,
dari
https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-diindonesia.html
Bisariyadi, B. (2017). MENYIBAK HAK KONSTITUSIONAL YANG
TERSEMBUNYI. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 509-534.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok:
Prenadamedia Group.
Herwati, S. R. M. (2019, April 8). Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan
Kebijakan.
Diambil
5
Oktober
2019,
dari
YLBHI
website:
https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-danusulan-kebijakan/
Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Palguna, I. D. G. (2013). Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap
Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Prabowo, H. (2019, Juli 8). Perusahaan Tebu Diduga Langgar HAM Masyarakat Adat di
Sumba Timur. Diambil 5 Oktober 2019, dari Tirto.id website:
https://tirto.id/perusahaan-tebu-diduga-langgar-ham-masyarakat-adat-di-sumbatimur-edMw
Pusaka, S. (2014, Oktober 29). Pelanggaran Hak Masyarakat Adat di Maluku Cukup
Tinggi.
Diambil
5
Oktober
2019,
dari
Pusaka
website:
https://pusaka.or.id/2014/10/pelanggaran-hak-masyarakat-adat-di-maluku-cukuptinggi/
Qur’an, A. A. (2018). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif
Islam.
El-jizya :
Jurnal
Ekonomi
Islam,
5(1),
1-24.
https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621
Rahardjo, S. (2005). Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Perspektif Sosiologi Hukum). Dalam H. Rosyida & B. Bisariyadi (Ed.),
Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komnas
HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri.
Rato, D. (2009). Pengantar hukum adat (M. Khoidin, Ed.). Yogyakarta: LaksBang
Pressindo.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

215

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Rosyada, A., & Herawati, E. W. R. (2018). PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL
TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. 20(1), 22.
Simarmata, R. (2004, September 6). Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat:
Resistensi Pengakuan Bersyarat. Dipresentasikan pada International Advocacy
and Capacity Building for Indigenous People in Indonesia, Denpasar.
Soemadiningrat, O. S. (2001). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung:
Alumni.
Suku Bangsa | Indonesia.go.id. (t.t.). Diambil 14 Oktober 2019, dari
https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa
Syafrudin, A., & Na’a, S. (2010). Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan
Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: Alumni.
Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya
dalam Hukum Indonesia. 16.
Usman, R. (2006). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Wignjosoebroto, S. (2005). Pokok-Pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan
Eksistensi Masyarakat Adat. Dalam H. Rosyida & B. Bisariyadi (Ed.),
Iventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komnas
HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

216

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT
UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KONFLIK
MASYARAKAT ADAT NYADOM DENGAN
PT. CITRA MAHKOTA (CM) DI KABUPATEN
MELAWI KALIMANTAN BARAT)
Oleh :
Lita Tyesta ALW & Wenny Ridiyan
Diponegoro University, Indonesia
Email: Litatyestaaddylistya@lecturer.undip.ac.id

Abstrak
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, hal ini
menjadi daya tarik bagi investor untuk mengelola daerah yang diyakini memberikan
keuntungan secara ekonomi salah satunya wilayah Kalimantan Barat. Pengelolaan yang
dilakukan investor ternyata cukup banyak menimbulkan konflik dengan masyarakat adat
terkait dengan penggunaan tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab
timbulnya sengketa lahan dan menganalisa konsep yang digunakan Badan Pertanahan
Nasional setempat dalam mengantisipasi alih fungsi tanah hak ulayat untuk lahan perkebunan
sawit. Penelitian ini mengambil kasus konflik antara Masyarakat Adat Nyadom dengan PT.
Citra Mahkota (CM). Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan memberi masukan
khususnya hukum agraria berkaitan dengan penyelesaian sengketa alih fungsi tanah Hak
Ulayat, secara praktis memberi sumbangan pemikiran
pihak yang berkepentingan.
Metodologi penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan mendasarkan pada data
primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisa secara deskriftif preskrektif analitis.
Simpulan dari penelitian ini bahwa : 1) faktor timbulnya sengketa: Pertama, kurangnya
sosialisasi dan tidak ada keterbukaan komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten,
investor, dan masyarakat adat; Kedua, Pengaturan di tingkat daerah mengenai penanaman
modal khususnya dibidang perkebunan daerah Nyadom kurang berpihak kepada masyarakat
adat setempat; Ketiga,Kurang pemahaman Masyarakat Adat Nyadom tentang kepemilikan
lahan Hak Ulayat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah setempat; 2)
upaya yang dilakukan pemerintah sosialisasi mengenai pertanahan dan menghimbau
masyarakat adat agar mensertifikatkan tanah adat tersebut. Penyelesaiaan sengketa alih fungsi
tanah Hak Ulayat sampai pada saat ini belum dapat terselesaikan. Penyelesaian sengketa
diluar pengadilan (non-litigasi) secara kekeluargaan antara Masyarakat Adat, pemerintah dan
perusahaan sangat dipengaruhi
ada Political will dari Pemerintah Daerah untuk
menyelesaiakan secara damai dan menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan kedua
belah pihak. Saran untuk kedepan Pemerintah Daerah harus mampu melakukan pendekatan
baik secara hukum maupun kekeluargaan terkait penggunaan, pengelolaan dan kepemilkan
lahan Hak Ulayat, supaya masyarakat adat Nyadom tidak dirugikan dan kehilangan hak
mengelola, bahkan tanah Hak Ulayatnya.
Kata Kunci

: Penyelesaian Sengketa; Alih fungsi tanah hak ulayat; Masyarakat adat
Nyadom; Perkebunan sawit.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara agraris yang menempatkan sektor pertanian
sebagai penghasil bahan pangan menjadi komoditi utama. Perkembangan zaman yang
menuju era globalisasi telah menuntut Negara Indonesia untuk menuju pada perubahan
demi mengikuti perkembangan. Hingga pada akhirnya Negara Indonesia tidak terlepas
dari krisis bahan pangan. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak seimbangnya kebutuhan
bahan pangan dengan ketersediaan bahan pangan yang ada. Berkaitan dengan
pertumbuhan penduduk dan krisis bahan pangan tersebut erat hubungannya dengan salah
satu faktor penting dalam kehidupan yaitu tanah.
Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan
dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Tanah yang produktif
semakin lama semakin sempit, sementara yang menggunakan semakin bertambah, dan
hal ini akan berpengaruh terhadap : 1) Hasil produksi pertanian; 2) Luas tanah; 3) Jumlah
tenaga kerja.1 Permasalahan ini dianggap penting karena penyusutan lahan/tanah pada
akhirnya menyangkut alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi perkebunan sawit.
Alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian. Pengertian
alih fungsi lahan sering di identikkan dengan pengertian tata guna tanah, padahal kedua
kata tersebut berbeda. Perbedaannya sebagai berikut: Aristoteles, filsuf Yunani
terkemuka, menyebut manusia itu adalah zoon politikon,yaitu manusia itu selalu hidup
dalam suatu pergaulan hidup (man is a social being) dan selalu berorganisasi (is a
political being).2 Manusia hidup bermasyarakat dan di dalam masyarakat tersebut
dilakukan berbagai macam usaha dan kegiatan, yang pada dasarnya tidak terlepas dari
masalah pertanahan, misalnya kegiatan bertani, kegiatan berindustri, kegiatan
pembangunan perumahan dan pemukiman. Demi kelancaran kegiatan dan usaha-usaha
serta untuk mencegah masalah-masalah yang kemudian timbul, Pemerintah mengadakan
pendayagunaan tanah atau lazim disebut penatagunaan tanah.
Tanah ulayat, dalam literatur sering juga disebut dengan tanah komunal,
merupakan tanah hak ulayat sebuah komunitas adat. Tanah ini dimiliki bersama oleh
komunitas adat atau oleh anggota kelompok kekerabatan. Otoritas pengelolaannya berada
di tangan pemimpin adat, yang diberbagai provinsi disebut dengan nama yang berbeda1

Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria, (Yogyakarta: PenerbitLiberty Yogyakarta, 1992),

hlm. 1-2.
2
Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1987), hlm. 23.
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beda. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini tidak menyatakan
secara tegas mengenai pengakuan pemerintah terhadap tanah ulayat. Dinyatakan dalam
undang-undang tersebut bahwa masyarakat hukum adat berhak atas hutan, tetapi haknya
sama dengan kelompok lain. Pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya sama saja
dengan menyatakan tidak mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu,
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 membatasi pengakuan hak
ulayat dengan menyatakan hak ulayat hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.
Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Melawi tidak jarang terjadi
konflik masyarakat adat setempat dengan perusahaan-perusahaan sawit yang akan masuk
didaerah permukiman. Penduduk lokal memblokade kegiatan perkebunan seperti
menghambat akses perusahaan ke perkebunan dengan cara memasang portal, membakar
fasilitas perusahaan dan bahkan perkebunan. Disisi yang lain pihak perusahaan
melibatkan polisi untuk mengamankan kepentingannya, dan polisi melakukan
penangkapan, penahanan, intimidasi untuk menekan demonstran.
Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan
kepastian hukum, sedangkan penyelesaian diluar pengadilan justru yang di utamakan
adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan
bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan
yang salah, itu tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang
bersengketa.Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari
permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di
dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik dan lebih tepat
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami. Demikian pula
yang dilakukan oleh masyarakat adat Nyadom dengan PT. Citra Mahkota (CM)
Kabupaten Melawi, dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa atas tanah ulayat
yang dimilikinya. Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternative yang lebih dikenal
dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi
yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang
diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa.
Akhir-akhir ini masalah tanah adat sedang ramai-ramainya dibicarakan oleh
masyarakat maupun pemerintah daerah, karena banyaknya investor menanamkan modal
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

219

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

dibidang perkebuna kelapa sawit diatas tanah adat, namun pembangunan ini tidak jarang
perusahaan mengindahkan peraturan daerah yang ada. Pada dasarnya pemerintah daerah
memberikan ijin agar taraf hidup masyarakat setempat dan Pendapatan Anggaran Daerah
(PAD) meningkat.
Pada umumnya masyarakat adat Nyadom merupakan satu diantara suku-suku
yang ada di Kabupaten Melawi yang merupakan suku asli dari Kabupaten Melawi,
sebagian besar warganya bermata pencaharian di bidang pertanian, mencari kayu-kayu di
hutan dan peternakan. Dengan bermata pencaharian tersebut, maka tanah bagi mereka
merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya khususnya di bidang
ekonomi, yang pada akhirnya dalam pemanfaatannya sering menimbulkan terjadinya
benturan kepentingan antara pengguna tanah, yang dikarenakan jumlah penduduk yang
semakin bertambah sedangkan jumlah tanah yang dibutuhkan semakin sempit.Semakin
berkembangnya lahan perkebunan sawit inilah yang menyebabkan banyak terjadinya
sengketa atas tanah ulayat. Banyak tanah ulayat yang seharusnya tidak digusur oleh
perusahaan karena tidak atau belum mendapat ijin dari pemilik tanah yang berhak atas
tanah tersebut, namun telah digusur oleh pihak perusahaan baik dengan kesengajaan atau
dengan ketidak sengajaan. Ketidak sengajaan yang dimaksud disini yaitu adanya
kemungkinan terjadinya kesalah pahaman tentang lokasi atau batas tanah oleh pemandu
tanah yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Pada umumnya batas-batas wilayah desa
di Kalimantan Barat menggunakan batas alam yang kurang pasti. Oleh karena itu sering
kali menimbulkan sengketa tentang batas wilayah. Apalagi bagi orang Nyadom, tanah
bukan sekedar dilihat dari segi ekonomi saja, tetapi juga memiliki hubungan magis
religius. Hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya permasalahan atau sengketa atas
tanah ulayat antara pihak perusahaan dengan pihak pemilik tanah ulayat.

2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :
1.

Mengapa timbul sengketa alih fungsi tanah hak ulayat untuk lahan perkebunan sawit
(Studi konflik masyarakat adat Nyadom dengan PT. Citra Mahkota (CM) di
Kabupaten Melawi Kalimantan Barat ?

2.

Bagaimana konsep Badan Pertanahan Nasional mengantisipasi alih fungsi tanah hak
ulayat untuk perkebunan sawit (Studi konflik masyarakat adat Nyadom dengan PT.
Citra Mahkota (CM) di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat ?
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Tujuan Penulisan
Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari

penelitian ini adalah :
1.

Mengetahui penyebab dan menganalisa timbulnya sengketa alih fungsi tanah hak
ulayat untuk lahan perkebunan sawit (Studi konflik masyarakat adat Nyadom dengan
PT. Citra Mahkota (CM) di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

2.

Mengetahui dan menganalisa konsep Badan Pertanahan Nasional mengantisipasi alih
fungsi tanah hak ulayat untuk lahan perkebunan sawit (Studi konflik masyarakat adat
Nyadom dengan PT. Citra Mahkota (CM) di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

4.

Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, yang merupakan usaha
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang
dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.3
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan socio-legal.
Penelitian hukum secara socio-legal mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan
hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujan yang telah ditentukan.4 Pengkajian
tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan dan peristiwa hukum inconcreto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang.Relevansi pendekatan
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pencapaian keadilan dalam
Penyelesaian Sengketa Ahli Fungsi Tanah Hak Ulayat Untuk Lahan Perkebunan Sawit
(Studi Konflik Masyarakat Adat Nyadom Dengan PT. Citra Mahkota (CM) di Kabupaten
Melawi Kalimantan Barat).
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif
adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan atau gejala-gejala lainnya.5Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka
data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.
3
4

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 4.
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

hlm.134.
5

Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981),

hlm. 12.
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Data Primer
Data primer sebagai data utama yang diperoleh dari lapangan, Data primer adalah
data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada
hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b.

Data Sekunder
Data sekunder sebagai data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan
penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari
sumbernya. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai
berikut :
a.

Studi Lapangan
Teknik wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama
dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan
informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada
responden, narasumber atau informan6.

b.

Studi Pustaka dan Dokumen
Studi kepustakaan dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data sekunder
yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum
(primer, sekunder dan tersier), dokumen dan juga artikel-artikel yang berkaitan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara analisis kualitatif,
kemudian hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh
gambaran yang menyeluruh tentang seluruh permasalahan yang diteliti

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Timbulnya sengketa alih fungsi tanah hak ulayat untuk lahan perkebunan sawit
Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum adat dapat dirumuskan sebagai

konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara
individu

dengan

hak-hak

atas

tanah

pribadi,

sekaligus

mengandung

unsur

kebersamaan.Suatu sistem komunaliastik ditandai dengan adanya hak bersama
masyarakat hukum adat atas tanah yang disebut juga sebagai hak ulayat. Disatu sisi

6

Ibid, hlm. 161.
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pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan akan tanah hak ulayat
masyarakat hukum adat tidak ada, seperti pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 hanya mengatakan : “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum pada undang-undang ini”, berarti bahwa kepentingan
masyarakat hukum adat harus mengalah pada kepentingan nasional, tetapi secara tegas
pula dinyatakan dalam UUPA tidak berarti kepentingan masyarakat hukum adat tidak
diperhatikan. Tidak menutup kemungkinan keperluan pembangunan baik pemerintah
maupun swasta dimungkinkan penggunaan dari bagian hak ulayat masyarakat adat.
Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama yang diyakini sebagai karunia atau
peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat adat, sebagai unsur utama
kehidupan sepanjang masa. Semua anggota kelompok masyarakat adat masing-masing
mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagaian tanah tersebut guna
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat
yang berangkutan, terdiri atas warga-warganya, sedangkan penguasaan hak ulayat
terletak pada tetua adat, dalam hubungan penguasaan ini melaksanakan tugas
kewenangannya termasuk bidang hukum publik. Pada dasarnya hak ulayat masyarakat
adat mengandung hak kepunyaan bersama dan juga mengatur pemeliharaan, peruntukan
dan pengunaan termasuk dibidang hukum publik.Diketahuiberbagai daerah saat ini
kekuatan masyarakat adat akan suatu hak ulayat semakin melemah, baik dari faktor
kekuasaan dari dalam maupun faktor-faktor yang timbul dari luar. Hal ini dapat
berdampak pada beralihnya fungsi tanah.
Beralihnya fungsi tanah yang semula tanah pertaninan yang kemudian menjadi
tanah non pertanian merupakan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat adat,
ditegaskan pula dalam UUPA bahwa hukum adat dilindungi meskipun dikatakan bahwa
kepentingan nasional diutamakan, berarti bahwa dalam pengalihan fungsi tanah hak
ulayat masyarakat adat terlebih dahulu melalui tata cara adat setempat. Faktor-faktor
yang menjadi pendorong terjadinya alih fungsi ini yaitu : 1) kenaikan kebutuhan
masyarakat untuk permukiman; 2) pertumbuhan penduduk yang pesat, 3) menurun harga
jual produk-produk pertanian, 4) tingginya biaya penyelenggaraan pertanian di daerah, 5)
pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, 6) lemahnya regulasi
pengendalian atas alih fungsi lahan. Faktor ke 5 dan ke 6 inilah merupakan dasar umum
timbulnya sengeketa alih fungsi tanah hak ulayat masyarakat adat Nyadom dengan
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perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Citra Mahkota (CM) kabupaten melawi. Seiring
perkembangannya penegetahuan maka tidak sedikit sekelompok orang sengaja
mengalihkan fungsi lahan pertanian ke sektor usaha lain yang dianggapnya lebih
menjanjikan dengan harapan perekonominan angkan meningkat selain itu adanya regulasi
yang tidak ditegaskan oleh pemerintah daerah maupun pejabat setempat mengenai
pengalihan fungsi lahan.
Dalam masyarakat adat Nyadom masih memiliki nilai tradisional terhadap religius
adat. Dengan masuknya investor dalam usaha perkebunan sawit di daerah ini tidak serta
merta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti yang dialami oleh masyarakat
adat Nyadom, mereka yang selalu menggantungkan hidup akan alam sudah pasti
menuntut haknya akan tanah hak ulayat yang diyakininya didapat secara turun-temurun
ini menuntut dan ingin mendapatkan semacam ganti rugi atas perusahaan yang
menggarap tanahnya. Gambaran umum kasus antara masyarakat adat Nyadom dan PT.
Citra Mahkota (CM) ini adalah 1) untuk masalah pendirian perusahaan sudah tidak sesuai
lokasi perijinan, 2) lokasi lahan perkebunan dan pabrik sudah tidak sesuai AMDAL
daerah, 3) luas perkebunan dan pabrik melebihi perijinan sehingga terkena dampak pada
masyarakat adat yang tanah ikut digarap, 4) tidak adanya keterbukaan antara Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan dan masyarakat adat Nyadom akan pendirian
maupun pembebasan lahan. Diketahui melalui wawancara bersama Pemerintah Desa
bahwa selama dari awal pendirian sampai pada saat ini perusahaan selalu menutup diri
jika dikonfirmasi akan semua permasalahan, 5) aturan yang tidak jelas dari perusahaan
pada masyarakat adat, 6) kurangnya sosialisasi dan penetahuan masyarakat akan alih
fungsi lahan, 7) bagi hasil yang tidak jelas dan penetapan aturan secara sepihak.
Pola penyelesaian sengketa yang selama ini digunakan masyarakat Adat, unsur
pemerintahan maupun perusahaan secara non litigasi atau alternative yang lebih dikenal
dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan
secara kekeluargaan maupun adat daerah. Namun hal ini tidak menjamin bahwa konflik
yang serupa akan terus timbul karena mengingat bahwa tidak di dorongnya dari
Pemerintah Daerah setempat menjalankan peraturan dengan baik dan sebaliknya
pemerintah daerah lebih memihak pada investor.
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Konsep Badan Pertanahan Nasional mengantisipasi alih fungsi tanah hak
ulayat untuk lahan perkebunan sawit
Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan suatu lembaga pemerintah non

departemen dan berada dibawah tanggung jawab pada presiden. BPN mempunyai tugas
melaksanakan pemerintahan dibidang pertanahan secara regional, nasional maupun
sektoral. Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar permasalahn tanah
dikelompokkan menjadi 5 yaitu :7
1.

masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek
perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain;

2.

masalah yang berkenaan dengan pelanggaran landrefrom;

3.

ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;

4.

masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut bentuk pengelolaan pengkajian dan

penanganan kasus pertanahan dari BPN selaku badan yang melaksanakan tugas dibidang
pertanahan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2011, kemudian dalam organ BPN telah dibentuk struktur bagian dalam kantor
wilayahnya yang masing-masing terdiri dari bidang tata usaha; bidang hubungan hukum
pertanahan; bidang pengadaan tanah; bidang infrastruktur pertanahan; bidang penataan
pertanahan dan bidang penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. BPN juga
menerbitkan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan dalam Peraturan
Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun
2016.Strategi penanganan dan penyelesaiakan konflik pertanahan yang ingin diwujudkan
BPN yaitu : 1) menginsentifkan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan
melalui mediasi dengan mengetahui terlebih dahulu permasalahan awal, 2) menetapkan
pelaksaaan tugas dan fungsi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dengan
membangun membangun mekanisme dan prosedur penanganan, 3) membangun sebuah
sistem data dan informasi kasus pertanahan dengan valid agar menciptakan percepatan
penanganan kasus dan pentelsaian sengektanya.
Dalam menangani konflik masyarakat adat Nyadom dengan perusahaan sawit PT.
Citra Mahkota (CM), yang lebih berperan dalam permasalahan ini sesuai dengan struktur
organ wilayah kantor BPN dibidang hubungan hukum pertanahan yang tugasnya
melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan penetapan hak tanah dan
7
Maria S.W Sumardjono, Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria, (Yogyakarta : liberty,
1982). Hlm 28.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

225

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

pemberdayaan hak masyarakat, pendaftaran tanah, pemeliharaan data hak atas tanah
serata pembinaan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagian penanganan
masalah dan pengendalian pertanahan merurupakan bidang yang melaksanakan
pengkoordinasiaan, pembinaan dan pelaksaan penanganan sengketa, konflik pertanahan,
penanganan permasalahan pertanahan serta ikut mengendalikan pertanahan, kedua bidang
ini diatur pada PM Agraria Nomor 38 Tahun 2016. Konsep yang digunakan BPN dalam
menagani pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus ini dilaksanakan seperti pada
Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 dan bentuk penyelesaian sengketa
pertanahan seperti yang telah diatur dalam PM Agraria Nomor 11 Tahun 2016. Namun
konsep awal yang dilakukan BPN wilayah khususnya Kabupaten Melawi yaitu dengan
sosialisasi mengenai pertanahan, dan menghimbau pada masyarakat adat agar
mensertifikatkan tanah adat agar memiliki sataus kepemilikan yang kuat terhadap tanah
tersebut. Pada Pemerintah Darah BPN memberikan sebuah pandangan akan pentingnya
sebuah peraturan daerah (PERDA) mengenai alih fungsi lahan.Hal ini dikatakan sebuah
konsep awal karena masyarakat adat Nyadom belum memenuhi syarat untuk
menyelesaikan sengketa pertanahan yang dilakukan BPN sesuai pada PM Agraria Nomor
11 Tahun 2016, untuk menyelesaikan sengketa ini terlebih dahulu perwakilan (Tetua
Adat) harus terlebih dahulu memenuhi syarat pengelolaan pengkajian dan penanganan
kasus pertanahan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, pasal 5
mengenai pelayanan pengaduan kasus pertanahan yaitu :
1) Pengaduan kasus pertanahan disampaikan kepada Kepala BPN RI, Kakanwil
dan/atau Kakan;
2)

Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan atau
tertulis dan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor BPN RI atau melalui www.bpn.go.id;

3) Pengaduan yang diajukan secara lisan atau melalui www.bpn.go.id harus ditindak
lanjuti dengan pembuatan permohonan secara tertulis.
Dari pengaduan ini BPN baru dapat menindak lanjuti permasalahan dengan
melihat pengkajian konflik yang ditelaah hukum berdasarkan data yuridis maupun data
pendukung lainnya. Pegkajian ini merupakan penentu kriteria kasus pertanahan
masyarakat adat Nyadom dan PT. Citra Mahkota (CM), setelah menentukan kriteria
kasus baru timbul bentuk penyelesaian sengketa yang akan dilakukan BPN.
Pada dasarnya BPN penyelenggara pemerintahan yang berdiri independen maka
dari itu prinsip pada Peraturan Kepala BPN yang mengedepankanwin-win solution yaitu
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dimana kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang
merasa dikalahkann, namun masyarakat adat Nyadom dan PT. Citra Mahkota (CM)
memiliki cara tersediri untuk menyelesaikan permasalahan ini dan disini BPN berperan
sebagai mediator atas permasalahan pertanahan yang ada. Dari konflik ini untuk
meminimalisir hal serupa akan terjadi lagi maka konsep yang akan dilakukan BPN daerah
Kabupaten Melawi mensosialisasikan kepada masyarakat akan pemahaman mengenai
tanah khususnya alih fungsi tanah hak ulayat untuk perkebunan, dan memberikan
pandangan kepada pemerintah daerah akan pentingnya sebuah aturan daerah menegenai
alih fungsi lahan. Segala hal tersebut diatas harus didukung dengan baik oleh segala
unsur yang terlibat agar konflik-konflik yang serupa tidak terus berulang.

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Timbulnya sengketa alih fungsi tanah hak ulayat untuk lahan perkebunan sawit

yaitu :
a.

kurangnya sosialisasi dan tidak ada keterbukaan antara pemerintah daerah kabupaten,
investor, masyarakat adat;

b.

Pengaturan di tingkat daerah mengenai penanaman modal khususnya perkebunan di
daerah Nyadom kurang berpihak kepada masyarakat adat setempat;

c.

Kurang pemahaman masyarakat adat Nyadom tentang masalah kepemlikan lahan hak
ulayat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah setempat.
Dalam hal ini penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara Penyelesaian

sengketa non litigasi atau alternative yang lebih dikenal dengan istilah Alternative
Dispute Resolution (ADR) dengan cara kekeluargaan maupun adat daerah.
Konsep badan pertanahan nasional mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian
untuk perkebunan yaitu dengan upaya yang dilakukan BPN yang termasuk unsur
penyelenggara pemerintah yang bersifat independen sosialisasi mengenai pertanahan dan
menghimbau masyarakat adat agar mensertifikatkan tanah adat tersebut, pada pemerintah
daerah BPN memberikann sebuah pandangan akan pentingnya penerbitan suatu Peraturan
Daerah (PERDA) mengenai alih fungsi tanah.
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Saran
Kedepan Pemerintah Daerah harus mampu melakukan pendekatan baik secara

hukum maupun kekeluargaan terkait penggunaan lahan hak ulayat, supaya masyarakat
adat Nyadom tidak dirugikan dan kehilangan hak mengelola.
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PERAN SUKU TUGUTIL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
(SDA)YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL WILAYAH
HALMAHERA PROVINSI MALUKU UTARA
Oleh :
Husen Alting &
Rektor dan Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Khairun Ternate Maluku Utara dan
Nam Rumkel
Dosen dan KPS Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Khairun Ternate Maluku Utara
Abstrak
Maluku Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber
daya alam (SDA) sangat bagus, bahkan hasil yang diperolehnya menjadi penyumbang
ekonomi nasional ketimbang memberikan dampak terhadap pelaku usaha kecil dan menegah
di Maluku Utara.Kondisi tersebut tidak terlepas dari mekanisme pengelolaanya yangbelum
berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat dengan melibatkan berbagai pihak baik secara
formal maupun informal dalam pengelolaan tersebut.Hal tersebut dapat dilihat dari
keberadaan salah satu suku yaitu suku Tugutil di hutan Halmahera Maluku Utara yang
keberadaanya berada pada wilayah tambang tetapi yang terjadi adalah mereka hanya memiliki
dan berada di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) tersebut tetapi mereka tidak
dilibatkan dalam pengelolaan tersebut apalagi mereka menguasai untuk dapat dimanfaat
sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka sebagai mana yang
diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, karena kebijakan yang di buat baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mencerminkan keberadaan suku Tugutil
sebagai bagian yang terpenting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Kata Kunci : Pengelolaan Suber Daya Alam (SDA), Berbasis Kearifan Lokal, Suku Tugutil.
A. PENDAHULUAN
Amanat konstitusi pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta
hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undangundang.Pemaknaan dan penghargaan terhadap identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan dinamika perkembangan zaman dan
peradaban umat manusia”. Berdasarkan instrumen hukum yang diamanatkan oleh
konstitusi tersebut, maka berbagai suku-suku asli/masyarakat adat/ kesatuan masyarakat
hukum adat yang keberadaannya secara hukum di Indonesia memiliki pengakuan secara
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resmi oleh negara. Suku-suku tersebut, diantaranya Suku Toraja di Sulawesi Selatan,
Suku Badui di Banten, Suku Tugutil di Mauluku Utara dan suku-suku lainnya yang masih
banyak dan tersebar di pelosok-pelosok Indonesia.
Maluku Utara, salah satu suku yang terkenal dengan namaSuku Tugutil atau
dalam kehidupan sehari-hari mereka disebut orang Tuguti sebagai suku bangsa yang
hidup di pedalaman Halmahera Provinsi Maluku Utara. Mereka hidup tersebar dalam
bentuk kelompok-kelompok kecil menamakan diri mereka sebagai “Suku Tobelo”.
Mereka hidup berpindah-pindah (nomaden) dari satu tempat ke tempat lainya.Hutan yang
ditempati adalah milik mereka sendiri.KehidupanSuku Tugutil selalu berada pada daerah
aliran sungai di pedalaman hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Namun hingga ini, ada
beberapa dari suku ini yang sudah mengenal sedikit peradaban modern dan hidup di
kawasan pesisir pantai.Persebaran Suku Tugutil di pedalaman Halmahera terdapat di
Halmahera bagian Utara dan Tengah, yang diperkirakan tidak lebih dari 1250 sampai
1500 orang. Di Halmahera Utara terdapat di Kecamatan Galela, Tobelo dan Kao,
sedangkan di Halmahera Tengah terdapat di Kecamatan Wasile, Maba dan Patani1.
Namun berdasarkan data peta pesebaran komunitas adat terpencil Kementerian Republik
Indonesia, orang Tugutil tersebar dalam kelompok kecil hampir diseluruh pedalaman
Pulau Halmahera2.
Asal muasal suku Tugutil hingga saat ini tidak diketahui secara pasti.Konon
kabarnya suku Tugutil memiliki campuran darah antara bangsa Portugis dan penduduk
asli Halmahera. Suku Tugutil sebagian berperawakan tinggi dan besar dengan warna kulit
putih dan menggunakan bahasa Tobelo sebagai alat komunikasi sehari-hari.Suku
Tugutiltidak mengenal peradaban modern.Penutup tubuh mereka masih menggunakan
baju kulit kayu dari pohon melinjo dan bertelanjang dada. Ciri khas suku Tugutil adalah
para pria mengikat rambut mereka bagian depan dengan perca kain berwarna merah.
Dalam keseharian, mereka biasanya membawa parang, tombak dan panah untuk berburu
babi, rusa dan mencari ikan di sungai. Makanan pokok mereka adalah sagu dan singkong
hutan.Bagi suku Tugutil hutan adalah rumah mereka.3 Penamaan Tugutil tidak diketahui
atau dipahami oleh orang Tugutil sendiri dan mereka lebih senang dan akrab bila disebut
dengan o hongana manyawa atau o honganoka (orang rimba) karena mendiami hutan.4

1

Safruddin Abd Rahman, 2019, Harian Malut Pos. Ternate 5 September.
Data Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tahun 2019.
3
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2016
4
Safrudin Abd. Rahman, 2013, Kajian Etnomedisin Pada Orang Togutil di Halmahera: Sistem
Personalistik dan Naturalistik, Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm. 3
2
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Suku Tugutil adalah suku terasing yang terdapat di Pulau Halmahera dan hidup di
hutan.Mereka cenderung menggantungkan hidup mereka pada hutan.Ketergantungan
mereka pada alam membuat mereka memiliki pola kehidupan yang nomaden. Mata
pencaharian mereka adalah berburu, menangkap ikan, mencari dan mengumpulkan hasil
hutan, serta memanfaatkan sagu sebagai sumber makanan utama. Jika persediaan mereka
menjadi berkurang, mereka akan berpindah dari tempat mereka tinggal ke daerah yang
menurut mereka baru. Hal ini mempengaruhi cara dan kebiasaan belajar anak-anak suku
Tugutil. Untuk memiliki kebiasaan belajar, dibutuhkan waktu yang cukup lama5. Agar
kita bisa dapat membedakan antara kelompok-kelompok orang Tugutil yang tersebar di
pulau Halmahera, biasanya masyarakat menggunakan sebutan nama etnis (Tugutil)
disertai dengan nama lokasi atau wilayah yang ditempatinya seperti Tugutil Dodaga
madalah orang Tugutil yang mendiami wilayah desa Dodaga, Tugutil Loleba, Tugitil
Foli, Tugutil Lina, Tugutil Kusuri, Tugutil Miaf, Tugutil Marasipto dan lokasi lainya
yang tersebar di sebagian besar wilayah pulau Halmahera.
Manusia pada prinsipnya merupakan sociale animale yang homo humanicus,
homo ekonomicus dan juga homo kulturalis. Sebagai “sociale animale‟ (makhluk sosial)
manusia sejak dahulu kala hidup secara berkelompok artinya sejak kehadirannya di dunia
manusia ada dalam tatanan sebuah lembaga yang mengatur kehidupan pribadinya sebagai
manusia, sehingga itulah yang membuat manusia dianggap sebagai homo humanicus
artinya sebagai makhluk sosial, manusia telah secara alami memiliki rasa kebersamaan
dan dia (manusia) itu mampu menjaga keseimbangan antara sesama manusia dalam
berbagai keterikatan semisal keterikatan garis keturunan, sistem kekerabatan, pola
perkawinan, struktur bahasa, dan lain sebagainya.6Suku Tugutil (atau dikenal juga
sebagai Suku Tobelo Dalam) adalah kelompok/komunitas etnis yang hidup di hutanhutan secara nomaden di sekitar hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo dan
Buli yang termasuk dalam Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Kabupaten Halmahera
Utara, Maluku Utara. Yang perlu diingat, Orang Tugutil sendiri tak ingin disebut
“Tugutil” karena Tugutil bermakna konotatif yang artinya “terbelakang”.Kehidupan
mereka masih sangat tergantung pada keberadaan hutan-hutan asli, yang memiliiki

5

Wawan Suprianto Nadra, dkk., Kebiasaan Belajar Anak dalam Keluarga Suku Togutil
Halmahera Timur, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Volume I Nomor 9,
September 2016, hlm. 1753
6
Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di
Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian
Etnografi Kekinian, Jurnal Administrasi Publik, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 13
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potensi energi surya.7Mereka bermukim secara berkelompok di sekitar sungai.Komunitas
Tugutil yang bermukim di sekitar Sungai Dodaga sekitar 42 rumah tangga.Rumah-rumah
mereka terbuat dari kayu, bambu dan beratap daun palem.Umumnya rumah mereka tidak
berdinding dan berlantai papan panggung. Suku Tugutil yang dikategorikan suku terasing
tinggal di pedalaman Halmahera bagian utara dan tengah, menggunakan bahasa Tobelo
sama dengan bahasa yang dipergunakan penduduk pesisir orang Tobelo.8
Berdasarkan potret orang Tugutil tersebut dengan keberadaan dan lingkungan
yang mereka diami terutama hutan yang mereka miliki sendiri, sebagaimana yang kita
ketahui bahwa posisi Suku Tuguti dengan kekayaan yang mereka miliki yang di
dalamnya terdapat berbagai Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah ditengah-tengah
keberadaan mereka. Namun sayangnya sampai sekarang ini pemerintah pada wilayahwilayah tersebut belum menunjukan secara kongkrit keterlibatan mereka dalam
pengelolaan sumber daya alam tersebut, padahal keterlibatan mereka menjadi penting
sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.
Keterlibatan mereka bukan

saja dilihat sebagai upaya pemerataan pembangunan

berdasarkan pada hak dan kewajiban yang dimiliki tetapi yang terpenting adalah
bagaimana keterlibatan mereka dengan peran yang dimilikianya dalam rangka
pengelolaan sumber daya alam (SDA) terdapat pada wilayah-wilayah yang terdapat
keberadaan mereka, yang secara hukum mereka memilikinya.

B. METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan hukum adat maupun antropologi hukum karena
menekankan pada masyarakat adat dengan hak dan kewajiban yang diberikan
berdasarkan pada instrument hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena
melihat berbagai keberadaan suatu suku selaku mendekatkan pada budaya dan kultur
masing-masing, maka yang terpenting agar dapat menjawab issu dalam kajian ini, maka
jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-eksploratif yakni mempelajari
perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada/yang
dikehendaki, bukan semata mempelajari norma-norma hukum yang berlaku, tapi melihat
perilaku manusia dengan melihat peran-peran yang dimilikinya.

7
8

Badan Geologi, 2007
Wikipedia, lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Togutil
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Eksistensi Suku Tugutil
Suku Tugutil atau orang Tugutil merupakan suatu penyebutan oleh masyarakat

pada umumnya, penyebutan tersebut selalu dilakukan oleh warga desa yang hidup di
sekitar komunitas tersebut dan bagi mereka menyebut orang Tugutil sama dengan
menyebut suku Tugutil atau orang asli9.Berdasarkan sejarah suku Tugutil merupakan
komunitas yang sebelumnya mendiami wilayah pesisir Halmahera bagian utara tepatnya
di teluk Koa. Pada masa penjajahan Belanda, seluruh masyarakat dapat dikenakan pajak
kecuali orang Tugutil, hal itu disebabkan mereka enggan membayar pajak dan mereka
menyingkirkan dari tempat tersebut untuk menghindari pembayaran pajak.Wilayah yang
mereka tempati pertama adalah daerah sekitar danau Talaga Lina, selanjutnya mereka
tersebar ke daerah-daerah lain di wilayah pedalaman Halmahera bagian utara, tengah dan
timur.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan
juga merupakan negara multi-etnis.Pemerintah mengkalkulasikan terdapat 1.128 etnis di
Indonesia. Penduduk Indonesia pun terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu Austronesia
yang merupakan ras mayoritas dan ras Melanesia terutama penduduk asli Pulau Papua.
Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan bahwa jumlah masyarakat
adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia.
Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah
indigenous peoples secara regional di Asia dan dunia. UN Permanen Forum on
Indigenous Issue memperkirakan jumlah indigenous peoples adalah 370 juta jiwa yang
2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia.10
Gerakan masyarakat adat di Indonesia berkembang pada awal dekade 1990-an
terutama untuk merespons persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dampak program
pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru dibawah kepempimpinan
Presiden Soeharto. Permasalahan itu baik dalam bentuk diskriminasi, perampasan tanah,
pengusiran dan kekerasan lainnya. Agak berbeda dengan ciri perkembangan gerakan
serupa di negara lain yang hadir untuk merespons penguasa dan praktik colonial yang
masih berlangsung pada saat negara baru sudah terbentuk. Dalam berbagai peraturan
perundang-undangan di Indonesia ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat

9

Safruddin Abd Rahman, 2019, Harian Malut Pos. Ternate 5 September.
Ibid. Lihat juga AIPP.2014. Panduan Praktis bagi Praktisi Media mengenai Isu-isu seputar
Masyarakat Adat di Asia. Asia Indigenous People Pact. Chiang Mai: Thailand.
10
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adat.Istilah-istilah tersebut mulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat,
masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat
tradisional.Perbedaan istilah itu menunjukan belum adanya suatu pemahaman tentang
siapa itu masyarakat adat dan sekaligus menunjukan perbedaan-perbedaan pendekatan
yang digunakan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat adat.11
Bila merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945), istilah yang dipergunakan adalah kesatuan masyarakat hukum
adat (Pasal 18B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3).Selain itu ada pula
Pasal 32 UUD NRI 1945 yang relevan sebagai rujukan bagi pengaturan masyarakat adat
namun pada ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah untuk penyebutan subjek
hukum masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Sedangkan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa: Identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Diantara ketiga ketentuan itu, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang paling
sering dirujuk karena juga pada ketentuan tersebut diatur baik mengenai subjek maupun
hak masyarakat adat. Dalam pengaturan mengenai subjek, ketentuan Pasal 18B ayat (2)
UUD NRI 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan
hak-hak masyarakat adat.Namun pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan
dengan sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak
masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: (1) Masyarakat adatnya
masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan berbagai instrument hukum tersebut setidaknya memiliki legitimasi
yang kuat untuk menunjukan bahwa keberadaan atau eksistensi suku Tugutil di
pedalaman wilayah Halmahera diakui oleh Negara. Pengakuan tersebut harus dapat
ditunjukan dengan keterlibatan dalam berbagai aspek dalam kehidupan dalam konteks ini
termasuk pengelolan sumber daya alam (SDA) termasuk dalam pengambilan berbagai
kebijakan yang menyangkut kelompok dan dirinya yang berada disekitar keberadaanya
yang secara yuris formal mereka memilikinya.Namun yang terjadi dengan berdasar

11

Yance Arizona, 2014, Ibid.
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berbagai fakta dan data-data yang diperoleh keberadaanya saja masih menjadi perdebatan
apalagi membutuhkan suatu pengakuan dan hampir dapat dipastikan berdampak pada
keterlibatan dalam berbagai aspek yang menyangkut kehidupan mereka termasuk dalam
pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam berbagai diskusi tentang gerakan
masyarakat adat secara umum.Pengakuan bersyarat itu berimplikasi bahwa keberadaan
masyarakat hukum adat tidak ditentukan melalui self-determination atau selfidentification, melainkan ditentukan keberadaannya oleh negara, tentu saja melalui
pemerintah, apabila syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.12

2.

Potret Orang Tugutil Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku Utara khususnya di Halmahera Utara,

Tengah maupun Timur yang daerahnya begitu kaya dalam berbagai aspek terutama
tambang.Namun secara faktual, kekayaan yang begitu besar kadang-kadang dapat
munculnya konflik horisontal di pelbagai wilayah tersebut yang dari dulu sampai
sekarang juga belum diatasi. Pertikaian antara state (maupun pemda) dengan masyarakat,
maupun antar kelompok masyarakat sendiri. Kebanyakan penulis menyetujui bahwa
hukum adalah suatu bentuk pengawasan sosial, itulah mengapa secara esensial sifatnya
normatif dan hal itu merujuk pada apa yang disebut (sebagai) konsepsi-konsepsi yang
obyektif. Implikasi pendekatan semacam ini adalah: bahwa hukum memberi input kepada
pranata pengendalian sosial (apapun variant-nya) dan kemudian kepada rujukan berpikir
masyarakat dan sebaliknya. Hukum, di sisi lain dapat pula menyebabkan perubahan
perangkat berpikir dan rujukan kemasyarakatan lainnya atau dikenal dalam sosiologi
hukum sebagai “law as tool of social engineering”. Namun, bila kesemua hal itu berubah
(dan pada kenyataannya memang selalu demikian), maka hukum pun berubah mengikuti
perubahan masyarakat dan lingkungannya.13
Dalam konteks tersebut maka hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang
harus dipatuhi yang dapat menjadi rujukan tetap juga harus dilihat dalam berbagai
perspektif yang salah satunya dengan pendekatan pada aspek antropologi, maka dapat
dimaknai hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan dan karena
itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-

12

Ibid.
Ibid., hlm. 151

13
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aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi dan lain lain.14 Di
sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam
kehidupan masyarakat.15
Riset ini menekankkan pada suatu komunitas atau orang yang dilihat secara nyata
dalam kehidupannya sebagai suatu potret dalam keterlibatan dalam pengelolaan Sumber
Daya Alam (SDA) yang menjadi miliknya karena keberadaannya pada wilayah-wilayah
tersebut, maka hukum dalam lingkup kajian Antropologi Hukum ditanggapi sebagai
gejala empirik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam konteks ini tidak
ditanggapi seperti halnya para yuris mengkaji hukum (secara dogmatik). Secara umum
metode Antropologi Hukum adalah sebagai berikut: (a). deskriptif, yakni pemerian gejala
hukumempirik dalam masyarakat yang diteliti; (b). ideologi(menelusuri aturan
normatifnya); (c). telaah kasus (case study method), ditambah dengan metode komparasi
(perbandingan). Metode yang satu ini mendorong, antara lain diberlakukannya konsepsi
cultural relativism (relativisme budaya). Selain metode tersebut, dapat ditambahkan
pendekatan historis yang mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan
sudut proses sejarah.16
Manusia sebagai pelaku-pelaku hukum dan objek hukum tidak lagi memiliki
identitas alami yang lama, melainkan berubah menjadi (hasil) konstruksi. Hasil
konstruksi tersebut adalah seperti subjek hukum, hak hukum, asas hukum, proses hukum,
hubungan hukum dan akibat hukum. Kendati demikian, masyarakat tempat hukum itu ada
dan bekerja tidak sepenuhnya ikut direkonstruksi bahkan untuk sebagian besar tetap
menjalani kehidupannya yang biasa, yaitu yang alami.17
1.

Ia menggunakan metode kasus dari studinya sebagai alat yang memungkinkan
baginya untuk melakukan pendekatan terhadap bahan hukum dari suatu kebudayaan
(“the law stuff of a culture”). Ia menolak investigasi terhadap aturan-aturan yang
abstrak, atau abstraksi semata dari perilaku sosial.

2.

Konsep dari beberapa pakar antropologi tentang “lawless tribal society” (masyarakat
yang tidak mengenal hukum) ditolaknya sebagai suatu mitos. Ketegasannya
mengatakan tidak ada tribal groups.
14

Pospisil L., 1971, Anthropology of Law, A Comparative Theory, London: Harper & Row
Publisher, hlm. x
15
Sally F. Moore, 1978, Law As Process, An Anthropological Approach, London: Routledge &
Kegan Paul Ltd., lihat juga Ali Sodiqin, Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum
Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam Al Manahij, Volume VII Nomor 1, Januari 2013, hlm. 4
16
Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Antropologi Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
hlm. 9. Lihat juga Sartono Sahlan, 2010, Loc.Cit., hlm. 151
17
Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Jakarta: UKI Press, hlm. 142
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Ada tiga unsur esensial hukum yang mungkin digunakan sebagai kriteria untuk
mengidenti kasi yang mana yang termasuk fenomena-fenomena hukum, ketiga unsur
esensial itu adalah:
a.

Keteraturan hidup (regularity);

b.

Otoritas pajabat (official authority);

c.

Sanksi, secara yuridis sanksi ini merupakan aplikasi paksaan secara fisik yang
dilaksanakan secara resmi (officially) maupun quasi-officially, atas nama
masyarakat secara keseluruhan dan dengan penerimaan masyarakat secara
umum terhadap legitimasinya.
Suku Tugutil adalah sebutan sekelompok manusia yang mendiami hutan di

kawasan Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara.Mereka hidup di hutan belantara
masih tergolong primitif.Setengah dari tubuh mereka baik kaum lelaki maupun
perempuan hanya ditutupi daun.Mereka belum mengenal budaya maupun agama.Untuk
bertahan hidup saja, kebutuhan makanan mereka masih berharap banyak dari alam.Meski
demikian, ada di antara mereka sesekali keluar hutan menuju permukiman penduduk dan
camp-camp perusahaan untuk mencari makanan. Tampang yang brewok ditambah
rambut gimbal nan panjang membuat warga berpandangan bahwa mereka orang jahat.
Padahal mereka sebenarnya baik.Sifat mereka itu, kalau melihat warga, lari. Begitu pun
sebaliknya, kalau warga melihat suku Tugutil, lari juga,.Kalau melihat warga di hutan,
mereka akan ikuti dari belakang dengan harapan ada jejak sisa makanan. Ada juga yang
mendatangi camp-camp perusahaan.
Mereka di sana akan berkomunikasi baik-baik dengan menggunakan bahasa
Tobelo untuk minta makanan maupun pakaian. Begitulah cara hidup mereka selama
berpuluh-puluh tahun di dalam hutan. Kehidupan di antara mereka mulai berubah total
ketika para pencari kayu gaharu di kawasan hutan baik di Halmahera Utara, Tengah
maupun Timur, sekitar bulan Oktober 2016 mendapati satu di antara mereka (Tugutil)
dalam kondisi memprihatinkan. Wanita itu dalam kondisi kelaparan, sangat lemah.Tidak
berpakaian, setengah badannya hanya ditutupi daun.Melihat kondisinya demikian,
akhirnya ditawarkan untuk dibawa ke perkampungan dan ia pun menyetujuinya. Dia
berkata, kalau dia merasa lebih baik akan kembali lagi ke hutan yang ditempuh dengan
jarak tiga hari, untuk memanggil keluarganya lagi.18 Kondisi demikian memberikan

18

Dulu

Kompas (Kontributor Fatimah Yamin, Editor Farid Assifav), Cerita Suku Primitif di Halmahera,
Setengah
Telanjang
tetapi
Kini
Pakai
Hijab,
lihat
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gambaran kepada kita bahwa dalam beberapa wilayah yang ada di Halmahera masih
terdapat banyak infrastruktur yang belum terpenuhi dengan baik, masyarakat miskin yang
belum tersentuh oleh program atau kebijakan pemerintah dan kurangnya pelibatan
masyarakat lokal terhadap pemberdayaan potensi-potensi ekonomi yang ada di sekitar
tempatnya bermukim.
Kondisi tersebut menjadi issu penting dalam kajian ini karena melihat potret dari
kehidupan suku Tugutil di tengah-tengah mereka terdapat berbagai kekayaan alam, yang
apabila dilibatkan dalam pengelolaanya maka hampir dipastikan apa yang terjadi seperti
adanya konflik-konflik, kelaparan bahkan mereka menjadi asing di negerinya sendiri bisa
saja tidak menjadi perdebatan yang tidak aka nada batasnya, padahal seharusnya tugas
Negara untuk mampu menyelesaikan dengan membuat berbagai kebijakan yang
melibatkan semua elemen dengan peranan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan
kompotensi yang dimiliki.Apa yang terjadi tersebut yang mereka hidup ditengah-tengah
kekayaan alam yang berlimpah ruah tetapi karena komitmen dari pemerintah maupun
para investor yang memiliki perusahan baik dalam skala kecil maupun besar yang berada
di tengah-tengah tidak dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pengelolaan sumber daya (SDA) yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki
maka berbagai dampak yang terjadi seperti sekarang ini. Memang harus diakui bahwa
kemampuan mereka hampir rata-rata belum seperti masyarakat lain yang memiliki
kemampun sumber daya manusia mumpuni sesuai dengan bidang-bidang yang
diharapkan

tetapi

keterbatasan

yang

mereka

miliki

tidak

harus

membuat

keberadaanmereka dari waktu ke waktu selalu menjadi bagian yang dipinggirkan dalam
pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada.
Potret yang seperti ini harus membuat para pengambil kebijakan untuk menata
kembali agar cara berfikir kita tentang suatu suku atau komunitas itu tidak hanya karena
simbol yang dimiliki tetapi peran itu juga sangat penting tetap menekankan pada
kompotensi yang dimiliki. Dengan demikian maka harapan untuk memandang orang
dengan kebudayaan yang dimilikinya itu harus juga menjadi tolak ukur dalam melibatkan
dalam berbagai aktivitas yang terjadi.Tentu kondisi tersebut dapat menunjukan bahwa
adanya tanggung jawab yang harus diwujudkan kepada semua masyarakat.Riset yang
kami lakukan kalau keterlibatan orang Tugutil baik secara formal maupun informal dalam
berbagai pengelolaan sumber daya alam (SDA) maka konfilk-konfik yang terjadi bisa
https://regional.kompas.com/read/2018/02/08/23474691/cerita-suku-primitif-di-halmahera-dulu-setengahtelanjang-tetapi-kini-pakai.
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saja dapat diselesaikan secara baik dan benar karena keberadaan mereka begitu penting
dalam sistem tersebut.
Berdasarkan pada data lapangan, berbagai peristiwa yang terjadi antara suku
Tugutil dengan berbagai perusahan sering terjadi bahkan sampai sekarang juga masih
terjadi, yang hanya dapat dipicu oleh adanya kelaparan yang dialami oleh suku Tugutil.
Kondisi tersebut terjadi ketika belasan warga Suku Tugutil ini menuju perkampungan dan
menyerang basecamp PT. Bumi Jaya Utama di Desa Kotalo dengan menggunakan batu
dan panah. Penyerangan itu menyebabkan atap base camp rusak.Sementara itu, karyawan
ada yang bertahan, ada pula yang mengungsi karena takut, menurut kesaksian Jidon,
warga setempat. Menurut Jidon, anggota Suku Tugutil mendatangi perkampungan hanya
untuk mencari makanan. Setelah negosiasi dengan karyawan yang memahami bahasa
Suku Tugutil, mereka diberi sejumlah bahan makanan, antara lain beras, mie instan,
tembakau, peralatan memasak dan pakaian.Setelah diberi makanan dan peralatan masak,
mereka kemudian pergi meninggalkan base camp, menurut kesaksian Jidon.19 Kondisi
demikian memberikan banyak pertanyaan, apakah tidak ada program pemberdayaan yang
dilakukan oleh pemerintah setempat terkait eksistensi Suku Tugutil yang juga merupakan
bagian dari masyarakat lokal, hal ini tentunya patut dikritisi mengingat peran pemerintah
sangat vital bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah.
Hal ini menjadi menarik kemudian, karena Kabupaten Halmahera Timur salah
satu kabupaten yang menjadi daerah penyangga pangan di Provinsi Maluku Utara,
berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di lapangan dan data BPS yang
menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur masih sangat
memprihatinkan dengan jumlah 13.711 jiwa. Disisi lain, masyarakat Kabupaten
Halmahera Timur, khususnya Suku Tugutil banyak didapati kondisinya dalam keadaan
memprihatinkan bahkan ada yang kelaparan dan kebanyakan dari mereka meminta-minta
dipinggir jalan hanya karena ingin meminta makanan. Patut diduga bahwa Suku Tugutil
yang mendiami wilayah Kabupaten Halmahera tidak mendapatkan perhatian yang serius
dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Hal ini juga menjadi problem
tersendiri mengenai keberlanjutan eksistensi dari Suku Tugutil utamanya yang mendiami
wilayah Kabupaten Halmahera, karena selain eksistensinya yang sebenarnya dilindungi
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi
19

Kompas (Kontributor Fatimah Yamin, Editor Farid Assifav), Keluar Hutan Cari Makanan,
Warga
Suku
Togutil
Serang
Perusahaan,
lihat
https://regional.kompas.com/read/2016/04/20/17014231/Keluar.Hutan.Cari.Makanan.Warga.Suku.Togutil.
Serang.Perusahaan.
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negara, juga dalam undang-undang organik yang merupakan turunan atau aturan
pelaksanaan atau penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengakui eksistensi suku-suku asli Indonesia yang mendiami wilayahwilayah tertentu di sebuah kabupaten/kota. Bukan hanya eksistensinya saja yang
dilindungi namun juga pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar juga menjadi
tanggung jawab pemerintah.
Berbagai potensi sumber daya alam (SDA) di wilayah Halmahera baik di Utara,
Tengah maupun Timur seperti perikanan di daerah yang memiliki wilayah laut cukup
luas ini yang dikembangkan yaitu usaha penangkapan ikan segar, udang, rumput laut,
cumi-cumi dan teripang.Selain itu juga luas hutan yang diperuntukkan untuk Hutan
Tanaman Industri HTI. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh hutan yang luas itu lebih
banyak diperuntukan untuk berbagai perusahaan swasta nasional yang mengelola hasil
disektor kehutanan, baik di Halmahera Utara, Tengah maupun Timur.Dari jumlah luas
lahan hutan tersebut, sebagian kecil diantaranya ditinggali oleh beberapa keluarga dari
Suku Tugutil. Peran Pemerintah Daerah di wilayah Hamahera dalam memaksimalkan
dana Corporate Social Responsibility (CSR), dari berbagai perusahaan Swasta Nasional
yang mengelola hasil disektor kehutanan yang sebagian kecilnya dapat digunakan untuk
menunjang kehidupan masyarakat Suku Tugutil sangat sedikit bahkan untuk kebutuhan
sehari-hari saja tidak cukup.Namun sampai sekarang belum ada perhatian baik di tingkat
kabupaten maupun propinsi dengan kondisi tersebut bahkan yang terjadi peran
pemerintah daerah lebih memberikan perlindungan kepada berbagai perusahan-perusahan
tersebut ketimbang kepada suku Tugutil.
Bahkan selain perikanan dan hutan yang dimiliki pada wilayah-wilayah tersebut
juga memiliki ketersediaan potensi tambang yang tersebar dibeberapa daerah diantaranya
emas di NHM, Nikel di Weda Bay Nikel, Magnesit, Kromit, Talk, Batu Gamping dan
Minyak Bumi.Semua itu memiliki potensi yang luar biasa dan pekerjanya sebagian besar
dari luar daerah Halmahera, sedang orang Tugutil yang secara yuridis memiliki wilayah
tersebut tidak dipergunakan potensi dan peran yang mereka miliki. Perusahaanperusahaan tersebut, hingga saat ini masih beropersi, namun pengamatan tim peneliti
perusahaan-perusahaan tersebut belum melibatkan atau memberdayakan Suku Tugutil
yang ada khususnya yang tinggal di hutan-hutan dekat daerah pertambangan. Selain itu,
berdasarkan temuan-temuan peneliti bahwa tidak ada satupun instrumen daerah (baik di
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tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota) yang mengatur secara khusus tentang
Suku Tugutil.20
Hal tersebut menjadi dasar kemudian profil Suku Tugutil juga dimasukkan ke
dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Maluku
Utara yang menyebutkan bahwa Suku Tugutil adalah suku asli yang hidup di pedalaman
pulau Halmahera. Walaupun mereka masih primitif karena pola hidup secara nomaden
tanpa merobah dan merusak alam,komunitas suku pengembara ini ditemui di beberapa
kawasan di wilayah Halmahera baik di Utara masih terdapatdi Tobelo, di tengah di
Dodaga, di pedalaman Kao, di pedalaman Wasilei dan agak ke selatan juga terdapat
beberapa komunitas mereka di pedalaman Maba dan Buli.21Tentu menjadi menarik
kemudian, karena profil Suku Tugutil dimasukkan ke dalam Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Maluku Utara, namun eksistensinya tidak
diperhatikan oleh Pemerintah Daerah baik di Kabupaten Halmahera Timur, Tengah dan
Utara.
Hingga saat ini, berdasarkan hasil penelusuran tim peneliti, bahwa tidak ada
satupun instrumen daerah (baik peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten,
peraturan gubernur, peraturan bupati) dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang mengatur khusus mengenai
perlindungan dan pemberdayaan Suku Tugutil.Pengaturan itu menjadi penting agar
mereka juga dapat memahami dan mengetahui peran-peran yang harus dilakukan sebagai
warga negara.Walaupun bagi mereka dengan melihat realitas yang terjadi bagi Suku
Tugutil yang hidup secara turun temurun dan bagi mereka ada atau tidaknya aturan tidak
akan ada bedanya. Sebagian besar dari mereka sudah berbaur dengan masyarakat dan
sisanya kurang lebih 10 keluarga tinggal di Hutan Adat dan Bukan Hutan Lindung milik
pemerintah.

D. KESIMPULAN
Merujuk pada berbagai kajian yang telah dilakukan dengan berdasarkan baik pada
data sekunder maupun data primer maka setidaknya dapat disimpulkan terdapat 2 hal:
Hasil wawancara tim peneliti dengan Madiki Higimik ‘kepala suku Togutil’ yang didampingi
oleh Faisal Sangaji ‘Informan Ahli’ di Dusun Titipa, Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten
Halmahera Timur.
21
Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Maluku
Utara, tanpa tahun, hlm. 11
20
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Pertama; Suku Tugutil atau orang Tugutil dalam berbagai literature dan perundangundangan Indonesia dapat diartikan sebagai komunitas adat terpencil, masyarakat adat,
masyarakat hukumadat, kesatuan masyarakat hukum adat maupun masayarakat
tradisional. Kedua; belum ada satupun instrument hukum yang mengatur secara khusus
tentang suku Tugutil, kondisi tersebut dapat berakibat pada hak dan kewajiban sebagai
negara juga dapat tidak dapat berjalan sebagaimana warga negara yang lain.Potret
tersebut berdampak pada peran suku Tugutil dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA)
baik pada perikanan, hutan dan tambang.Bahkan kehadiran perusahan-perusahan swasta
nasional maupun lokal di tempat yang mereka mendiami secara turun temurun tidak juga
memperhatikan nasib orang Tugutil dengan memperhatikan peran yang mereka
setidaknya menempatkan mereka menjadi bagian dalam pekerja perusahan tersebut sesuai
dengan kompotensi yang mereka miliki.Perwujudan tersebut tentu menunjukan bahwa
negara tidak boleh membedakan warga negara karena semua orang dimata hukum itu
sama, maka suku Tugutil juga berhak memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan
hukum dalam semua aspek apalagi hal itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
alam (SDA) untuk kemakmuran dan kesejahteran kususnya di Wilayah Halmahera
Maluku Utara, yang berbasis pada kearifan lokal.
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HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN
(TINJAUAN HISTORIS YURIDIS KARHUTLA 2019)
Oleh:
Sryani Br. Ginting & Ricky Banke
Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPH Kampus Medan
sryani.ginting@uph.edu rickybanke@yahoo.com

Abstrak
Masyarakat hukum adat di Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman budaya
dan kepercayaan, memiliki pengaruh terhadap sumberdaya alam di Indonesia yang sangat
kaya pula. Sumber daya alam di Indonesia masuk menjadi keanekaragaman hayati yang
sangat diperlukan di dalam pembangunan dan perlu dikelola serta dilestarikan, karena
berkaitan dengan prinsip inter generation. Prinsip inter generation memastikan perlunya
dukungan masyarakat hukum adat di seluruh pelosok wilayah Indonesia.
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi bencana nasional sekaligus kejahatan
kemanusiaan yang telah menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun internasional 2
bulan terakhir, meliputi beberapa wilayah Indonesia yaitu Kalimatan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi dan Riau; dan beberapa daerah berbatasan dengan Negara
tetangga yaitu Malaysia dan Brunei Darusalam. Sumber daya alam yang menjadi
keanekaragaman hayati milik Indonesia menjadi rusak akibat kebakaran hutan tersebut.
Ekosistem maupun kesehatan masyarakat di sekitar pun menjadi terganggu pula. Kerugian
bukan hanya secara materil, namun juga kerugian immaterial termasuk juga kesehatan secara
fisik, terkait gangguan kesehatan pernafasan. Hal tersebut dapat ditinjau secara historis dan
yuridis, terkait Hak Ulayat Masyarakat hukum adat dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017.
Sumber daya alam yang menjadi hak sekaligus membebankan tanggungjawab pemeliharaan
bagi seluruh warganegara Indonesia dalam rangka Negara demokrasi, menjadi hal yang tidak
dapat ditunda lagi untuk masyarakat hukum adat ikut ambil bagian di dalam penyelesaian
masalah yang sedang dihadapi saat ini. Masyarakat hukum adat khususnya yang berada di
wilayah terjadinya maupun terkena dampak kebakaran hutan tersebut, dapat bergandengan
tangan untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan lingkungan terkait. Peran dan
eksistensi terkait hak dan kewajiban masyarakat hukum adat menjadi penting dan
berpengaruh, karena wilayah masyarakat hukum adat untuk tinggal dan bertumbuhkembang
rusak oleh karena pengelolaan alam khususnya hutan yang tidak dilakukan secara
bertanggung jawab.
Kata kunci : Masyarakat hukumadat, Hak dan kewajiban, Pengelolaan sumber daya hutan,
Historis yuridis.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Tanah adalah kebutuhan,
setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada
juga yang tidak pernah memiliki tanah. Tanah dapat dimiliki oleh siapa saja, individu,
masyarakat sebagai kelompok, ataupun badan hukum. Tanah mempunyai nilai ekonomis,
semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah,
dan tidak terhindar, yang berakibat pada semakin tinggi konflik tanah. Menurut Hukum
Adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain
hubungan hukum. Hubungan hukum ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga
antara

sekelompok

anggota

masyarakat

suatu

masyarakat

hukum

adat

(rechtshemeentschap) dalam hubungan hak ulayat. Di beberapa daerah, diperlukan
pengakuan dari kepala masyarakat hukum adat untuk memungkinkan sebidang tanah
menjadi hak milik. Pada zaman kolonial terjadi proses peralihan hak milik melalui
campur tangan pihak penguasa dalam bentuk izin pembukaan hutan, sedangkan kepada
orang bukan pribumi dalam bentuk pemberian hak eigendom, erfach, dan opstal oleh
Gubernur Jenderal atau eigendom uitwyzing melalui putusan Pengadilan Negeri (PN). Di
Indonesia, individualisasi hak atas tanah terus berproses secara evolusi. Terjadinya
individualisasi hak atas tanah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut (Rosnidar
Sembiring, 2017: 4-5) :
a.

Proses perkembangan penduduk yang terus meningkat, sehingga semakin menambah
proses percepatan perpindahan penggunaan tanah mengakibatkan mulai terasa
kekurangan tanah karena sulitnya mendapatkan tanah pengganti.

b.

Kemajuan ekonomi berupa hasil-hasil produksi pertanian, peternakan membawa
akibat bidang-bidang tanah tertentu mempunyai nilai lebih.

c.

Menurunnya pengaruh dan kekuasaan hak persekutuan hukum yang jatuh ke tangan
para raja atau tangan kaum penjajah (ketika itu).

d.

Peralihan pengaruh dan kekuasaan dari pengausa tradisional (adat) ke tangan para
raja atau penjajah, ternyata tidak bersifat menyeluruh karena faktor komunikasi dan
hilangnya pengaruh raja sehingga terjadi suatu stagnasi kekuasaan.

e.

Pengaruh yang datang dari luar.
Hak ulayat, sebagaimana dirumuskan dalam PMNA/Ka BPN No. 5 Tahun 1999

adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk
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mengambil manfaat dari sumber daya alam dan termasuk tanah dalam wilayah tersebut
bagi kelangsungan hidup dan kehidupannyayang timbul dari hubungan secara lahiriah
dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut
dengan wilayah yang bersangkutan. Tanda-tanda atau ciri-ciri Hak Ulayat menurut Van
Vollenhoven (Rosnidar Sembiring, 2017: 6-11) yaitu:
a.

Hanya persekutuan hukum dan anggota-anggotanya yang dapat menggunakan tanah,
belukar di dalam wilayahnya;

b.

Yang bukan anggota persekutuan dapat menggunakan hak itu, tetapi harus seizin dari
persekutuan hukum tersebut.

c.

Dalam menggunakan hak itu bagi yang bukan anggota selalu harus membayar
recognitie.

d.

Persekutuan hukummmempunyai tanggung jawab terhadap kejahatan tertentu yang
terjadi dalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu
sendiri tidak dapat digugat.

e.

Persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selama-lamanya kepada
siapapun.

f.

Persekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang telah
digarap.
Tanah ulayat yang merupakan Hak Perorangan (Tolib Setiady, 2009: 324-334)

terdiri dari :
a.

Hak milik atas tanah:
1) Hak milik terikat
2) Hak menikmati (Genootsrecht)
3) Hak usaha (Hak Menggarap)
4) Hak terdahulu (Voorkkeurs Recht)
5) Hak terdahulu untuk beli (Naastingsrecht)
6) Hak memungut hasil karena jabatan (Ambtelijk Profijtsrecht)

b.

Transaksi-transaksi tanah :
1) Transaksi tanah bersifat Perbuatan Hukum Sepihak
a) Pendirian suatu Desa/ Dusun (Dorpstichting).
b) Pembukaan tanah olehWarga Persekutuan.
2) Transaksi tanah bersifat Perbuatan Hukum Dua Pihak :
a) Menjualgadai
b) Menjuallepas
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c) Menjualtahunan.
3) Transaksi-transaksi yang adahubungannyadengantanah
a) Pembagianbagihasil (deelbouwovereenkomst)
b) Sewatanah
c) Penjaminan (Zekerheidstelling) dengantanah
d) MenumpangrumahdanMenumpangpekarangan
e) Memperduai atau Sewa.
Ter Haar mengemukakan pendapatnya bahwa berlakunya Hak Ulayat berarah dua
(Rosnidar Sembiring, 2017: 97-99), yaitu:
a.

ke dalam, menyangkut pengaturn hak dan kewajiban anggota Masyarakat hukum
adat;

b.

ke luar merupakan pengaturan hak dan kewajiban orang luar dan hak untuk
mempertahankan Hak Ulayatnya terhadap gangguan dari pihak luar.
Hak dan kewajiban, pemanfaatan dan penggunaan hak ulayat merupakan isi

pokok dari Hukum Tanah Adat. Hubungan yang saling berkaitan karena Masyarakat
hukum adat mempunyai tiga dimensi yaitu Masyarakat hukum adat sebagai totalitas,
kesatuan publik dan badan hukum.Totalitas masyarakat hukum adat merupakan
penjumlahan dari warganya termasuk kepala adatnya. Kesatuan publik merupakan badan
hukum penguasa yang memiliki hak untuk menerbitkan dan mengambil tindkan tertentu
terhadap warganya.Badan hukum diwakili kepala adat dan lebih banyak bergerak di
bidang penggunaan tanah.
Masyarakat hukum adat dalam hal ini sebagai Pengampu kearifan lokal di dalam
Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

RI

Nomor

P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, ditetapkan terkait
hak dan kewajibannya. Hak-hak yang dimiliki oleh Pengampu Kearifan lokal dalam Pasal
23 butir (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu :
a.

Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan Kearifan Lokal dalam pemanfaatan
Sumber Daya Genetik dan mendapat pembagian keuntungan baik secara moneter
maupun non moneter atas pemanfaatan Kearifan Lokal baik pada pengetahuan
generik maupun lanjutannya.
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Mengekspresikan Kearifan Lokal baik di dalam maupun di luar Wilayah Kearifan
Lokal;

c.

Mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam PADIA;

d.

Menolak atau menerima permohonan akses melalui PADIA;

e.

Memperoleh kesempatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan
kelembagaan masyarakat;

f.

Mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
dan sumber daya alam;

g.

Mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam, religi,
politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya;

h.

Melakukan pelaporan dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan
lingkungan hidup dan sumber daya alam;

i.

Mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/ atau;

j.

Mengajukan gugatan atas wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan
bersama antara Pengampu dengan Pengakses Kearifan Lokal.
Kewajiban Pengampu Kearifan Lokal dalam Pasal 23 butir (2) Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup meliputi :
a.

memelihara, mengembangkan, dan mempraktikkan Kearifan Lokal dan pengetahuan
tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya
alam secara lestari; dan

b.

mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada
generasi berikutnya.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan sebagai sumber

daya alam hayati yang didominasi pepohonana dalam persekutuan alam lingkungannya
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kepemilikan bersama kawasan hutan
dan perkebunan oleh Masyarakat hukum adat disebut sebagai Hak Komunal. Pasal 1 butir
1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam
Kawasan Tertentu, mengatur bahwa Hak Komunal atas tanah adalah hak milik bersama
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atas tanah suatu masyarakat hukumadat atau hak milik bersama atas tanahyang diberikan
kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan. Persyaratan yang
harus dipenuhi oleh Masyarakat hukum adat untuk dapat dikukuhkan hak atas tanahnya
(Rosnidar Sembiring, 2017: 91-95), yaitu :
a.

masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;

b.

ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;

c.

ada wilayah hukum adat yang jelas;

d.

ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.
Persyaratan Kelompok Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu yang

diatur dalam Pasal 2 ayat (2)Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat
Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, meliputi:
a.

menguasai secara fisik paling kuang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturutturut;

b.

masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

c.

menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat;

d.

terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan
masyarakat.
Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang menarik perhatian semua pihak,

baik dari dalam maupun luar negeri, memberi dampak bagi sumber daya alam khususnya
hutan maupun Masyarakat hukum adat yang tinggal menetap di wilayah terjadinya
Karhutla tersebut atau wilayah yang mendapatkan dampak dari Karhutla tersebut.
Kompas.com memaparkan wilayah terkait Karhutla mulai bulan Januari sampai dengan
September 2019, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan (Harian Kompas, Infografik Titik Api Kebakaran
Hutan di Kalimantan dan Sumatera, dalam : https://www.kompas.com, diakses pada hari
Jumat, tanggal 20 September 2019, pukul 09.59 WIB). Hukum adat sebagai “the living
law” mengalami perkembangan dengan lingkup permasalahannya bergerak dari privat
menuju ke publik, terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam yang merupakan
keanekaragaman hayati bangsa Indonesia.

2.

Rumusan Masalah
Bagaimana tinjauan historis yuridis terhadap Karhutla tahun 2019 ?
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Metode Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif kualitatif, meneliti

permasalah hukum yang terjadi yaitu Karhutla tahun 2019 ditinjau dari sejarah hukum
dan peraturan terkait yang mendukung analisis penelitian. Penelitian dilakukan di
lingkungan UPH Kampus Medan khususnya perpustakaan UPH Kampus Medan.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Hubungan manusia dengan tanah ada 2 (dua), hubungan antara masyarakat
dengan tanah secara timbal balik dan hubungan bangsa Indonesia dengan tanah.
Hubungan masyarakat dengan tanah dalam kaitannya dengan hak ulayat seslalu ada
hubungan timbal balik, semakin banyak usaha yang dilakukan oleh perorangan terhadap
tanahnya makin erat hubungan antara perorangan dengan tanah dan kekuasaan
persekutuan terhadap hak ulayat makin berkurang atau lemah. Di samping itu, hubungan
hukum bangsa Indonesia dengan tanah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, bahwa seluruh wilayah adalah
kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, disebut juga “hak bangsa Indonesia”.
Hubungan Masyarakat hukum adat dengan tanah (Rosnidar Sembiring, 2017: 21-22),
meliputi :
1.

Bersifat kebatinan (magis religius), yaitu hubungan berdasar suatu kepercayaan
bahwa tanah adalah sumber hidup yang harus dimuliakan dan dihormati oleh anggota
masyarakat.

2.

Bersifat ekonomi, tanah merupakan pemberi sumber kehidupan Masyarakat hukum
adat karena masyarakat hukum adata lah yang berwenang untuk menentukan
pemakaian tanah bagi kepentingan masyarakat di samping pemakaian tanah milik
perorangan.

3.

Bersifat sosial, Masyarakat hukum adat bertanggung jawab Bersama atas terjadinya
kejahatan dalam lingkungan wilayahnya, maka Hak ulayat tidak merupakan suatu
hak tetapi sekumpulan hak dan kewajiban dari Masyarakat hukum adat.
Hak Ulayat atau hak pertuanan atau Lingkungan Kekuasaan (Beschikkingsrecht),

menurut Van Vallenhoven memiliki 6 ciri-ciri (Tolib Setiady, 2009: 312-313), yaitu :
1.

Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari
segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh serta yang hidup di atas
Tanah Ulayat.
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Hak individual diliputi Hak Persekutuan. Barend Ter Haar menyebut Teori Bola :
“Hubungan antara Hak Persekutuan dan Hak Individual adalah bersifat timbale balik
yang berarti semakin hak individual atas sebidang tanah maka semakin lemah Hak
Persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak individual atas
sebidang tanah semakin kuat Hak Persekutuan atas tanah tersebut.”

3.

Pimpinan Persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan
bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum, dan terhadap
tanah ini tidak diperkenankan diletakkan Hak Peroranngan.

4.

Orang asing yang mau menarik hasil dari Tanah-tanah Ulayat harus terlebih dahulu
meminta izin dari Kepala Persekutuan dan harus membayar Uang Pengakuan, setelah
panen harus membayar Uang Sewa.

5.

Persekutuan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas Lingkungan
Ulayat.

6.

Larangan mengasingkan tanah yang termasuk Tanah Ulayat, artinya baik
Persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara
mutlak sebidang Tanah Ulayat sehingga Persekutuan sama sekali hilang
wewenangnya atas tanah tersebut.
Objek Hak Ulayat (Tolib Setiady, 2009: 316-317) meliputi :

1.

Tanah (daratan).

2.

Air (perairan), misalnya kali, danau, pantaibesertaperairannya.

3.

Tumbuh-tumbuhan yang hidupsecara liar.

4.

Binatang-binatangyang hidup di atasLingkunganUlayat.
Kearifan local adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan

masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan
sumber daya alam secara lestari (Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan
dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup). Pasal 1 butir (11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup mengatur bahwa Wilayah Kearifan Lokal adalah suatu wilayah tertentu berupa
daratan dan/ atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, dengan batasbatas tertentu di mana pemanfaatan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional
dilaksanakan secara turun-termurun dan berkelanjutan. Wilayah Kearifan Lokal menurut
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Pasal 6 butir (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi :
1.

Kearifan Lokal dalam satu wilayah ulayat;

2.

Kearifan Lokal yang ada di dalamdan di luar wilayah ulayat; atau

3.

Kearifan Lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat.
Pihak terkait yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, meliputi 2 pihak yang berkepentingan yaitu Masyarakat hukum adat (disebut juga
Pengampu Kearifan lokal), dan orang perseorangan atau kelompok masyarakat atau
organisasi masyarakat atau organisasiprofesi, dan/ atau badan usaha, baik dari dalam
maupun luar negeri, yang mengakses dan/ atau memanfaatkan kearifan lokal (disebut
juga Pengakses Kearifan lokal).
Pengampu kearifan lokal adalah masyarakat hukum adat atau masyarakat
setempat yang memegang hak ulayat atau pengelolaan dalam bentuk tanggung jawab
moral, ekonomi dan budaya (Pasal 1 butir (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup). Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup memberi
pengertian Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang secara turun-temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, adanya sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang mendapatkan pengakuan
sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengakses Kearifan Lokal (diatur dalamPasal 1 butir (8)

Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup) adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat,
organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau badan usaha, baik dari dalam maupun
luar negeri, yang mengakses dan/ atau memanfaatkan kearifan lokal yang diampu oleh
Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat.
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Hak-hak yang dimiliki oleh Pengampu Kearifan lokal dalam Pasal 23 butir (1)
Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

RI

Nomor

P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu :
1.

Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan Kearifan Lokal dalam pemanfaatan
Sumber Daya Genetik dan mendapat pembagian keuntungan baik secara moneter
maupun non moneter atas pemanfaatan Kearifan Lokal baik pada pengetahuan
generik maupun lanjutannya.

2.

Mengekspresikan Kearifan Lokal baik di dalam maupun di luar Wilayah Kearifan
Lokal;

3.

Mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam PADIA;

4.

Menolak atau menerima permohonan akses melalui PADIA;

5.

Memperoleh kesempatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan
kelembagaan masyarakat;

6.

Mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
dan sumber daya alam;

7.

Mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sumberdaya alam, religi,
politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya;

8.

Melakukan pelaporan dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup dan sumber daya alam;

9.

Mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau;

10. Mengajukan gugatan atas wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan
bersama antara Pengampu dengan Pengakses Kearifan Lokal.
Kewajiban PengampuKearifanLokal dalam Pasal 23 butir (2) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup meliputi :
1.

memelihara, mengembangkan, dan mempraktikkan Kearifan Lokal dan pengetahuan
tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya
alam secara lestari; dan
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mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada
generasi berikutnya.
Hak PengaksesKearifanLokal diatur dalam Pasal 24 butir (1) yaitu berhak untuk

memperoleh keuntungan financial dan non financial sebagaimana ditentukan dalam
kesepakatan bersama dari pemanfaatan Kearifan Lokal dengan cara yang benar, terbuka,
adil, seimbang, keberlanjutan, dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat atau
masyarakat setempat. Pasal 24 butir (2) mengatur Kewajiban Pengakses Kearifan Lokal
meliputi :
1.

melakukan pemberitahuan kepada Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya;

2.

melakukan PADIA dan kesepakatan bersama dengan Pengampu Kearifan Lokal;

3.

mematuhi protokol komunitas Pengampu Kearifan Lokal;

4.

membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama;

5.

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran
dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam;

6.

melindungi Kearifan Lokal yang bersifat generik dengan tidak mematenkannya;

7.

meminta persetujuan dan kesepakatan dari Pengampu Kearifan Lokal jika
mematenkan turunan dari KearifanLokal; dan

8.

melaporkan hasil turunan Kearifan Lokal kepada Pemerintah Pusatdan daerah.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur hal-hal penting

terkait hak dan kewajiban dari Masyarakat Hukum Adat terhadap pengelolaan
hutan.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yangt didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Penguasaan hutan semua di dalam wilayah
Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara tersebut
tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada
dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam
hal status dan fungsi hutan, Hutan Negara dapat berupa Hutan adat. Dalam
perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak
pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.Pengurusan hutan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan
kehutanan,pengelolaan hutan,penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta
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penyuluhan kehutanan, danpengawasan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
dilaksanakan untuk tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Pembentukan
wilayah

pengelolaan

hutan

tingkat

unit

pengelolaan

dilaksanakan

dengan

mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran
sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk Masyarakat
hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk
memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara
berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.Pemanfaatan kawasan hutan dapat
dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan
zona rimba pada taman nasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012 mengenai pengujian
terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mencakup 2 hal penting
yaitu mengabulkan permohonan berkaitan dengan Hutan Adat dan menolak permohonan
untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan Masyarakat adat (Rosnidar
Sembiring, 2017, Hukum Pertanahan Adat, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 235239). Perubahan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebelumnya “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
Masyarakat hukum adat”, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012
mengenai pengujian terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
“Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Hutan
Adat dikeluarkan posisinya dari Hutan negara kemudian dimasukkan ke dalam hutan hak.
Posisi hutan adat merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat hukum adat, karena
berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat yang
peragaannya didasarkan atas leluri (tradition) yang hidup dalam suasana rakyat (in de
volksfeer) dan mempunyai suatu badan pengurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh
lingkungan wilayahnya. Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan,
merupakan prinsip penguasaan vertikal yaitu pihak yang menguasai tanah maka juga
menguasai hak-hak yang ada di atas tanah. Status hutan menjadi hutan negara, hutan adat
dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Otoritas negara terhadap hutan menjadi
negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan,
peruntukan, pemanfaatan, pengurusan dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di
wilayah hutan negara. Wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang
tercakup dalam hutan adat, yang berada dalam cakupan Hak ulayat karena berada dalam
satu kesatuan wilayah Masyarakat hukum adat yang peragaannya didasarkan atas leluri
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(tradition) yang hidup dalam suasana rakyat (in de volksfeer) dan mempunyai suatu badan
pengurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.Masyarakat
hukum adat merupakan penyandang hak, sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan
kewajiban, yang tunduk pada batasan konstitusi selaras dengan perkembangan zaman dan
tidak bertentangan dengan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,
adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana
produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman
Perkebunan. Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam
pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Hak ulayat dan Masyarakat hukum adat diatur
pula dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perkebunan, adalah sekelompok orang yang
secara turun-temurun bermukim di wilayahgeografis tertentu di Negara Kesatuan
Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,hubungan yang kuat
dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adatdan
tatanan hukum adat di wilayah adatnya.Hak Ulayat diatur dalam Pasal 1 angka 5, adalah
kewenangan Masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-samapemanfaatan
tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah Masyarakat hukum adat
yangbersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
Karhutla atau Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada beberapa waktu
terdekat di Indonesia, mulai pada bulan Januari sampai dengan September 2019
Kompas.com memaparkan wilayah terkait Karhutla mulai bulan Januari sampai dengan
September 2019, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Karhutla di Kalimantan dan Sumatera tersebut telah
menghanguskan 328.724 hektar (https://www.kompas.com Loc.Cit.). Dalam hal ini
Masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan pun turut bertanggung
jawab sekaligus berhak menuntut penyelesaian masalah Karhutla tersebut. Bersama
dengan pengakses Kearifan Lokal, dalam hal ini badan usaha terkait, baik dari dalam
maupun luar negeri, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut terkait
wilayah usahanya beroperasi. Sumber daya alam di Indonesia masuk menjadi
keanekaragaman hayati yang sangat diperlukan di dalam pembangunan dan perlu dikelola
serta dilestarikan, karena berkaitan dengan prinsip inter generation. Hal ini sejalan
dengan peraturan terkait dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
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Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan
Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.Generasi
sekarang bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan dan sumber daya alam bagi
generasi yang akan datang, sebagai modal dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Sumber daya hutan menjadi hal kritis bagi Indonesia, karena Indonesia dikenal sebagai
salah satu negara yang menjadi “paru-paru dunia”. Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah yang berwenang memberikan izin bagi Pengakses Kearifan Lokal pun tidak dapat
menghindari

tanggung

jawabnya

dalam

hal

pencegahan

(preventif)

maupun

penanggulangan (represif) terhadap Karhutla yang terjadi di wilayah kearifan lokal
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera
Selatan.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah
Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, mengatur
pengertian Tanah adat dalam Pasal 1 angka 12, adalah tanah beserta isinya yang berada
di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan
hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang
jelas, baik milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. Hak-hak
adat di atas tanah menurut Pasal 1 angka 15, adalah hak bersama maupun hak perorangan
untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasilhasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain
hubungan hukum. Pengampu kearifan lokal adalah masyarakat hukum adat atau
masyarakat setempat yang memegang hak ulayat atau pengelolaan dalam bentuk
tanggung jawab moral, ekonomi dan budaya (Pasal 1 butir (7) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup). PengaksesKearifanLokal (diatur dalamPasal 1 butir (8)
Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

RI

Nomor

P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup) adalah orang
perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau
badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengakses dan/ atau
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memanfaatkan kearifan lokal yang diampu oleh Masyarakat Hukum Adat atau
masyarakat setempat. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009
tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah,
mengatur pengertian Tanah adat dalam Pasal 1 angka 12, adalah tanah beserta isinya
yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai
berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batasbatas yang jelas, baik milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala
Adat. Hak-hak adat di atas tanah menurut Pasal 1 angka 15, adalah hak bersama maupun
hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan
atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar
tanah adat.
Hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat hukum adat selaku Pengampu Kearifan
lokal dalam Pasal 23 butir (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan
Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terkait
Karhutla, hak-hak pentingnya yaitu mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam; mengajukan keberatan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan hidup, sumberdaya alam, religi, politik, keamanan, ekonomi, sosial dan
budaya; melakukan pelaporan dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam; mendapat perlindungan dan
pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan sumber daya alam; dan/atau; mengajukan gugatan atas wanprestasi atau
pelanggaran terhadap kesepakatan bersama antara Pengampu dengan Pengakses Kearifan
Lokal. Di samping itu juga ada Kewajiban PengampuKearifanLokal atau dalam hal ini
adalah Masyarakat hukum adat, diatur dalam Pasal 23 butir (2) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup yaitu memelihara, mengembangkan, dan mempraktikkan
Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari; dan mewariskan nilai-nilai luhur
Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada generasi berikutnya.
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Hak Pengakses Kearifan Lokal, yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat,
organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau badan usaha, baik dari dalam maupun
luar negeri, yang mengakses dan/ atau memanfaatkan kearifan lokal; dalam Pasal 24 butir
(1)

Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

RI

Nomor

P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mendapatkan hak
untuk memperoleh keuntungan financial dan nonfinansial sebagaimana ditentukan dalam
kesepakatan bersama dari pemanfaatan Kearifan Lokal dengancara yang benar, terbuka,
adil, seimbang, keberlanjutan, dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat atau
masyarakat setempat. Pasal 24 butir (2) mengatur Kewajiban Pengakses Kearifan Lokal,
beberapa hal penting terkait Karhutla yaitu memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dan
sumber daya alam; serta melindungi Kearifan Lokal yang bersifat generik dengan tidak
mematenkannya. Karhutla yang sudah terjadi beberapa kali dan beberapa tahun
sebelumnya hingga 2019, bukan merupakan bencana alam biasa melainkan merupakan
bencana yang disadari dan disengaja terjadi, sehingga hutan yang seharusnya menjadi
paru-paru dunia berubah menjadi lautan asap yang membawa kecelakaan yaitu
terganggunya ekosistem dan keanekaragaman hayati serta gangguan kesehatan terhadap
manusia dalam hal ini masyarakat setempat.
Sasaran penelitian hukum ini pada dasarnya adalah hukum atau kaidah (norm),
dalam hal ini hukum/ peraturan dan norma serta asas terkait Masyarakat hukum adat,
lingkungan dan hutan. Hakikat meneliti berarti mencari, yang dicari dalam penelitian
hukum adalahkaidah atau norma (das Sollen)dan perilaku atau fakta (das Sein). Hukum
adat sebagai “the living law” yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat, menjadi
unsur pembetukan hukum nasional dan etika serta norma hidup yang bersifat mengikat
meskipun tidak tertulis. Tinjauan historis Karhutla yang terjadi kembali tahun 2019,
menunjukkan bahwa eksistensi Masyarakat hukum adat di dalam undang-undang dan
peraturan terkait lainnya telah ada, namun dalam hal kehidupan praktis belum mendapat
tempat atau bahkan dapat dikatakan diabaikan atau dilupakan keberadaannya, apalagi hak
dan kewajibannya. Pihak pengakses kearifan lokal atau orang/persekutuan/badan usaha
yang memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber daya hutan yang memiliki
keanekaragaman hayati, dirasakan lebih menguasai atau dominan dibanding dengan
Masyarakat hukum adat ataupun pemerintah daerah setempat.
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Karhutla atau Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada beberapa waktu
terdekat di Indonesia, mulai pada bulan Januari sampai dengan September 2019
Kompas.com memaparkan wilayah terkait Karhutla mulai bulan Januari sampai dengan
September 2019, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Karhutla di Kalimantan dan Sumatera tersebut telah
menghanguskan 328.724 hektar (https://www.kompas.com, Loc.Cit.) Dalam hal ini
Masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan pun turut bertanggung
jawab sekaligus berhak menuntut penyelesaian masalah Karhutla tersebut. Bersama
dengan pengakses Kearifan Lokal, dalam hal ini badan usaha terkait, baik dari dalam
maupun luar negeri, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut terkait
wilayah usahanya beroperasi. Sumber daya alam di Indonesia masuk menjadi
keanekaragaman hayati yang sangat diperlukan di dalam pembangunan dan perlu dikelola
serta dilestarikan, karena berkaitan dengan prinsip inter generation. Dalam hal ini
keanekaragaman hayati yang dari segi kuantitas sangat melimpah di kawasan hutan,
bukanlah hak generasi sekarang saja, melainkan hak generasi mendatang yang menjadi
penerus bangsa dan negara Indonesia tercinta.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Tinjauan Historis, hubungan manusia dan tanah adalah sangat erat dan timbal

balik. Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah bersifat kebatinan (magis
religius), ekonomi dan sosial. Menurut Hukum Adat, manusia dengan tanahnya
mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan hukum
ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat
suatu Masyarakat hukum adat (rechtshemeentschap) dalam hubungan hak ulayat.Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012 mengenai pengujian terhadap UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,Peraturan
Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

RI

Nomor

P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidupmengakui
keberadaan/eksistensi Masyarakat adat, namun dalam praktiknya terjadi pengabaian
terhadap hak dan kewajiban Masyarakat hukum adat. Terkait kasus Karhutla 2019 yang
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mencakup beberapa wilayah Indonesia salah satunya Kalimantan Tengah, Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak
Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, mengatur terkait Tanah adat dalam
Pasal 1 angka 12,dan Hak-hak adat di atas tanah menurut Pasal 1 angka 15sebagai hak
bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber
daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam
hutan di luar tanah adat.
Tinjuan Yuridis, eksistensi Masyarakat hukum adat di dalam undang-undang dan
peraturan terkait lainnya telah ada, namun dalam hal kehidupan praktis belum mendapat
tempat atau bahkan dapat dikatakan diabaikan atau dilupakan keberadaannya, apalagi hak
dan kewajibannya. Pihak pengakses kearifan lokal atau orang/persekutuan/badan usaha
yang memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber daya hutan yang memiliki
keanekaragaman hayati, dirasakan lebih menguasai atau dominan dibanding dengan
Masyarakat hukum adat ataupun pemerintah daerah setempat.Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, menjawab masalah Karhutla, dalam hal ini Masyarakat
hukum adat yang bertempat tinggal di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan pun turut bertanggung jawab
sekaligus berhak menuntut penyelesaian masalah Karhutla tersebut. Bersama dengan
pengakses Kearifan Lokal, dalam hal ini badan usaha terkait, baik dari dalam maupun
luar negeri, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut terkait wilayah
usahanya beroperasi. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berwenang
memberikan izin bagi Pengakses Kearifan Lokal pun tidak dapat menghindari tanggung
jawabnya dalam hal pencegahan (preventif) maupun penanggulangan (represif) terhadap
Karhutla yang terjadi di wilayah kearifan lokal Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sumber daya alam di Indonesia
masuk menjadi keanekaragaman hayati yang sangat diperlukan di dalam pembangunan
dan perlu dikelola serta dilestarikan, karena berkaitan dengan prinsip inter generation.
Generasi sekarang bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan dan sumber daya
alam bagi generasi yang akan datang, sebagai modal dalam pembangunan yang
berkelanjutan.
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Saran
Pengabaian terhadap hak dan kewajiban Masyarakat hukum adat tidak dapat

dibiarkan terus-menerus, sehingga pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat
hukum adat setempat dalam penyelesaian masalah lingkungan khususnya dalam hal
pengelolaan sumber daya hutan, sehingga Karhutla dapat diminimalkan atau dapat
dicegah terjadi kembali khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Hukum adat sebagai “the living law”
mengalami perkembangan dengan lingkup permasalahannya bergerak dari privat menuju
ke publik, sehingga dapat semakin dilengkapi dan didukung bagi perkembangan hukum
nasional yang berkeadilan sosial, khususnya terkait lingkungan hidup dan sumber daya
alam yang merupakan keanekaragaman hayati bangsa Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA
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Soekanto, Soerjono. 2003. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
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PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA
Oleh :
Evi Oktarina, SH., MH.
Zakaria Abbas, SH., M.Hum .
Liza Deshaini, SH., M.Hun.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda
evioktarina255@gmail.com

Abstrak
Pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan
masyarakat adat, karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat
tidak melibatkan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk perlindungan
hak-hak ulayat dalam kegiatan pertambangan sehingga menjadi permasalahan hukum terkait
dengan kegiatan eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.Permasalahan
dalam tulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan tanah ulayat pada kegiatan usaha
pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.Dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara,perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu
masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak
memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan
gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang
menyalahi ketentuan
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat dan Pertambangan.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan

galian itu meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta batu bara. Di
IndonesiaNegara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alammineral dan
batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumidan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai olehnegara dandipergunakan untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat
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Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubaratentu akanbersentuhan
dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya seperti dalamhal
penggunaan tanah diatasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi benturan
kepentingan dan kewenangan antar instansi atau departemen, misalnya terkait dengan izin
pertambangan diberikan oleh pemerintah dalam haliniadalah dibawah kementerian
ESDM, sedangkan terkait dengan hakatas tanah diatur di Badan Petanahan Nasional,
bahkan bias terjadi benturan dengan hak-hak rakyat serta masyarakat hukum adat.
Dimana permasalahan yang mendasar dalam hukum pertambangan ini adalah, jika
pengelolaan pertambangan ini harus dilaksanakan di atas tanah ulayat. Pengertian hak
ulayat secara umum adalah :
Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan dan mengolah
tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk memenuhi
kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang yang berada
diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan mengerjakan tanah itu
dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.(Simorangkir dkk,
1997: 61)
Eksistensinya masyarakat hukum adat salah satunya tertuang pada pasal 18B ayat
(2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang”.
Materi muatan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada unsur dari kata
“sepanjang masih hidup” mengamanatkan bahwa negara Indonesia memiliki konstitusi
yang pluralis. Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang
perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di jaman modern.
Sehinggadengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat serta hukum adat,
seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadikan hukum
adat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat pun memiliki hak
untuk mengakses sumber daya alam.
Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, tidak terlepas dari
penggunaan tanah diatasnya sedangkan Sumber Daya Alam mineral dan batubara
tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu diketahui hukum yang mengatur tentang hak
atas tanah dan hukum yang mengatur izin pertambangan diatasnya ketika ingin mengelola
sumber dayaalam mineral dan batubara yang ada dibawah tanah tersebut agar tidak
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terjadi tumpang tindih terhadap hak atastanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh
pemerintah
Pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan
masyarakat adat, karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat
tidak melibatkan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk
perlindungan hak-hak ulayat

dalam kegiatan pertambangan

menjadi permasalahan

hukum terkait dengan kegiatan eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.

2.

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil satu permasalahan yaitu

bagaimana bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan
menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan
pertambangan

usaha

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara
b. Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Akademis
Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan
dan dalam hukum pertambangan dalam hubungannya dengan tanah ulayat.
2) Kegunaan Praktis
Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan
dan referensi dalam pengambilan keputusan dan rencana aksi dalam hal
memberi perlindungan tanah ulayat pada kegiatan

usaha pertambangan

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

4.

Metode Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif .Pendekatan secara

yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis:
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

265

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Oleh

karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif maka data yang
digunakan adalah data sekunder

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Pengertian Perlindungan Hukum
Dalam kamus besar Bahas Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung

yangmemiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.
Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.
Beberapa unsur kata Perlindungan;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara,
merawat, menyelamatkan.
Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
Melindungkan: membuat diri terlindungi .

Pengertian hukum adalah untuk manusia,maka pelaksanaan hukum atau
penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. (Maidin
Gultom 2006: 14). Sedangkan perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal
protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechts becherming. Harjono
mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan
menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan
kepada

perlindungan

terhadap

kepentingan-kepentingan

tertentu,

yaitu

dengan

menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.
(Harjono, 2008, : 357). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan
yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban
kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam
berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan
bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984: 133)
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Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau
kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari
sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.(Philipus M. Hadjon.
et.all,2002: 25)
Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai
berikut :
1.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum.

2.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai
dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono.
2004 : 3)

3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. Ikhtisar , 2004: 14)
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a.

Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b.

Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,
yaitu :
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Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di
indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum
preventif.
Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan
dengan tujuan dari negara hukum.
Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :
1. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan
melindungi integritas dirinya
3. Hukum sebagai fasilisator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan
aspirasi sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003 : 12)
Dengan demikianpengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan
kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.
Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan
hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupkan konsep Negara
hukum yang merupkan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah rechstaat dan rule of
law. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan,
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“Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat),tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(Machtsstaat)”.

2.

Pengertian Tanah Ulayat
Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah

dan nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah
ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit
atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain : patuanan (ambon), panyampeto dan
pawatasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar (bali), totabuan
(bolaang mongondow), torluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan), nuru (buru), paer
(lombok), ulayat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat
tersebut. (B Ter Haar, 1999: 63)
Namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang
membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat,
khususnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi
dan asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya
berbeda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.
Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan
kawan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan
pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa ;
“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu
persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/
pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan
hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua
persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. (G.Kertasapoetra, A.
Setiady ,1985: 88)
Pengertian hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/masyarakat
desa untuk menggunakan dan mengolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa
mereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk
kepentingan orang yang berada diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu
dengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada
masyarakat.(Simorangkir dkk, 1997: 61)
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Secara khusus hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk
menggunakan tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukumnya.(Sudarsono,
1992: 156.)
Sedangkan pengertian hak ulayat menurut Budi Harsono adalah hak dari suatu
masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenangwewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan
tanah wilayah masyarakat hukum tersebut.(Boedi Harsono,. 1991:22)
Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah :
“Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya
untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah
tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan
secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat
hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian, bahwa hak ulayat
diakui, apabila dalam kenyataanya memang masih. Kriteria-kriteria untuk menentukan
apakah hak ulayat tersebut dalam kenyataannya masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal
2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :
a.

b.

c.

terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari,
terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari,dan
terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan
wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama
penghidupan

dan

kehidupan

masyarakat

yang

bersangkutan

sepanjang

masa.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang
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masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum
perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.
Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukumperdata dan ada
yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang
hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaanatas tanah tersebut.
Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untukmengelola, mengatur
dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, danpemeliharaannya ada pada
Kepala Adat/ketua Adat.
Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :
a.

Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemikiman, bercocok
tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan
tanah.

b.

Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah
(memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).

c.

Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan
hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).
Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah

masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun
yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak
dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara
masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

3.

Pengertian Pertambangan
Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineraldiproses dan

dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses
untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode
ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineraldari batuan terhadap mineral pengikut
yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah
industri pertambangan danmempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada
pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang
menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir
yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.
Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah : “sebagian
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atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
kegiatan pascatambang”. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai
kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan,
proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.
Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa baik orang atau
badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan
pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.
Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral
atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta pasca tambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan
usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral
ikutannya.
Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas :
a.

Pertambangan mineral; dan

b.

Pertambangan batubara.
Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan

atas :
a.

Pertambangan mineral radio aktif;

b.

Pertambangan mineral logam;

c.

Pertambangan mineral bukan logam; dan

d.

Pertambangan batuan
Pembagian tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan penggolongan
komoditas tambang pada Pasal 2 huruf(d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang
menyebutkan bahwa:
Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome,
tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit,
basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert,
kristal kuarsa, jasper, krisoprase,kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas,
batu gunung quarry besar, kerikil galiandari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil
sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasirpasang, kerikil berpasir alami (sirtu),
bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu
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gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam
atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yangberarti ditinjau dari segi
ekonomi pertambangan.
Dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilaluli terlebih
dahaulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu;
a.

Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau
fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk
membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan
galian pada umumnya.

b.

Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk
menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.

c.

Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan
bahan galian dan memanfaatkannya.

d.

Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu
bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat
pada bahan galian.

e.

Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil
pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat
pengolahan/pemurnian.

f.

Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil
pengolahan/pemurnian bahan galian.
Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan darimasalahagraria, karena

kegiatan pertambangan berada didalam tanahdan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
wajib mendapat izinterlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.Usaha pertambangan
dilaksanakan dalam bentuk Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat
(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). maka apabila izin ini didapat
olehseorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini
merupakan hak-hak atas pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/
walikota apabila wilayah berada di dalam satu wilayahkabupaten/kota,jikawilayah usaha
pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota maka izin diberikan oleh
gubernur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin
diberikanoleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi darigubernur dan bupati/
walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha
pertambangan dapat diberikankepada badan usaha, koperasi ataupun perseorangan, hal ini
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sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

C. PEMBAHASAN
Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan
Pengakuan hukum terhadap masyarakathukum adat di Indonesia terjadi pada
tahun 1960 yaitu semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.
5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat dilakukan
sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan
selaras dengan perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda
dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA
adalah konsep pengakuan bersyarat. Sesuai dengan amanat konstitusi Negara pengelolaan
tanah dan air di permukaan bumi ini tidak lepas dari kebijaksanaandasar yang digariskan
dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Tanah sebagai sumber daya dan modal dasar pembangunan harus di kelolah
secara cermat agar memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkeadilan, ini
mengundang makna bahwa konsepsi maupun azaz-azaznya di landasi oleh ketentuan
hukum di masyarakat kita sendiri konsep sumber adat kita komunalistik yang
memungkinkan ada penguasaan tanah perorangan sekaligus mengandung unsur
kebersamaan. Hal ini terlihat misalnya pada pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 UUPA.
Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika hak-hak yang
melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara.Hak-hak masyarakat adat
yang selama ini samar tercantum dalam berbagai peraturan-peraturan yang tersebar,
dalam kenyataannya hak mereka juga tidak diindahkan dalam pelaksanaan pembangunan
yang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan kembali hak-hak
masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak masyarakat adat
merupakan

keharusan.

Namun

untuk

menjawabnya

diperlukan

sikap

bijak

mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukankah masyarakat
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adat sekarang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang
terdiri dari seluruh suku-suku yang ada. (Hazairin, 1985:. 69)
Pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :
a.

terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari,
b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari,dan
c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut
Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah
daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang
ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi
yang mengelola sumber daya alam.
Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan
dalam petadasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi
dan,apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam
daftar tanah.
Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung
pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan
keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak
yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat
bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing
daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan hak
ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah,dengan
mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat
hukum adat yang bersangkutan.
Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
pun, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat yang istimewa seperti
pada UU Sumber Daya Air. Karena Mineral dan Batu Bara merupakan hak mutlak dari
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negara untuk memberikan izin kepada siapa saja yang ingin mengelola mineral dan batu
bara. Pemerintah daerah yang berwenang memberikan izin hanya memberikan ganti rugi
pada tanah-tanah yang terdapat mineral dan batu bara (Pasal 145) dan diberikan akses
untuk melakukan usaha pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. (Pasal
106).
Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki tanggung jawab
secara sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka, termasuk jika usaha
tersebut dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat. Tanggung jawab perusahaan ini
antara lain diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
perusahaan Terbatas yang menyebutkan :
1.

2.

3.

4.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa perusahaan yang bergerak
dibidang pertambangan harus mengalokasikan dana khusus untuk
pengelolaan limbah. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan, mengingat efek
pengelolaan tambang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan
merugikan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat yang tinggal
diwilayah pertambangan.

Perlu adanya pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasan pengelolaan
tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar pengusahaan tambang
mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat
sekitarnya termasuk masyarakat adat.
Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksariakan oleh pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupatenl kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya
dalam ayat (2) bahwa Pembinaan meliputi :
1.

pemberian pedoman clan standar pelaksailaan pengelolaan usaha pertambangan;

2.

pemberian bimbiiigan, supervisi, dan konsultasi;

3.

pendidikan darl pelatihan; dan

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

276

PROSIDING : Call Of Paper

4.

ISBN : 978-623-90705-1-9

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
Selanjutnya dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap

masyarakat yaitu

masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan
berhak :
1.

memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan
pertambangan yang menyalahi ketentuan.
Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya, khususnya di bidang ekonomi

ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak pemerintah menetapkan
alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayahwilayah adat.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang
terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
a) memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan
pertambangan yang menyalahi ketentuan.

2.

Saran-saran
a) Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih kepada pelaku usaha
pertambangan
b) Masyarakat sudah selayaknya turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi
pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(KARHUTLA) DALAM MEMANFAATKAN TANAH
UNTUK PERKEBUNAN
Oleh :
Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang
firmanbusroh@gmail.com fatriakhairo79@gmail.com

Abstrak
Sepanjang tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober, asap melanda Indonesia akibat
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi dikawasan wilayah Provinsi Sumatera
Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Asap
tersebut sudah sangat mengganggu kehidupan dan aktifitas masyarakat. Bahkan beberapa
sekolah meliburkan sekolah karena tingkat polusi udara sudah mencapai titik yang
membahayakan. Bahkan gangguan asap tersebut sampai ke negara tetangga seperti Malaysia,
Singapura, Filipina, Thailand. Hal ini membuat citra buruk Indonesia dihadapan negara
tetangga. Fenomena asap ini kerap kali terjadi di Indonesia bahkan hampir terjadi setiap
tahunnya. Hal ini merugikan bagi bangsa Indonesia dan sudah semestinya ada tindakan
hukum tegas untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peristiwa
kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi seakan-akan tidak mendapatkan perhatian
serius pemerintah. Beberapa pelaku pembakaran sudah ditangkap tapi tetap saja terjadi
kebakaran hutan dan lahan di area perkebunan. Sepertinya penegakan hukum kurang
mendapat perhatian masyarakat sehingga kurang memberikan efek jera terhadap pelaku
pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia bisa dipicu oleh
2 (dua) faktor yakni faktor alam dan faktor kesengajaan. Pembakaran hutan dan lahan
seringkali dilakukan untuk membuka lahan perkebunan karena biaya landclearing dengan
cara dibakar lebih murah dibandingkan mereka harus menyewa alat berat. Akan tetapi hal ini
berdampak luas pada hidup masyarakat Indonesia. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan oleh
pemerintah. Untuk itu perlu penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi kebakaran
hutan dan lahan khususnya di area perkebunan.
Kata Kunci : Kebakaran hutan dan lahan; perkebunan; penegakan hukum; pemanfaatan tanah.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Sepanjang tahun 2019 di bulan Agustus s.d. September , Indonesia dirundung

permasalahan yang memalukan yakni fenomena asap akibat kebakaran hutan. Asap yang
ditimbulkan berasal dari beberapa wilayah provinsi Indonesia seperti Provinsi Riau,
Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan. Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulanggan Bencana (BNPB)
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hingga Selasa (17/9/2019), karhutla di Kalimantan dan Sumatera telah menghanguskan
328.724 hektar. Jumlah tersebut terjadi sejak Januari hingga Agustus 2019. Angka
tersebut terjadi dari 2.984 titik panas.1
Dari semua provinsi yang masih mengalami karhutla itu, Kalimantan Tengah
menjadi yang terparah dengan 1.220 titik panas. Disusul oleh Kalimantan Barat dengan
923 titik panas. Adapun kebakaran yang terjadi di wilayah Jawa, semua sudah berhasil
dipadamkan, antara lain kebakaran yang terjadi di Kawasan Gunung Ciremai, Kacapi,
Merapi, Sumbing, dan Gunung Arjuno. Upaya pemadaman api dan titik panas yang
dilakukan oleh BNPB adalah dengan membuat bom air (water bombing) yang dilakukan
dari ketinggian menggunakan helikopter. Setidaknya, saat ini terdapat 37 kendaraan heli
yang dioperasikan di seluruh Kawasan terbakar untuk membuat bom air (29 unit) dan
melakukan patrol (8 unit).2
Bahkan negara luar negeri turut menyoroti permasalahan kebakaran hutan dan
lahan di Indonesia. Dalam situs resmi NASA Earth Data, artikel terbaru berada di posisi
pertama dalam pembahasan satelit gabungan NASA.Menggunakan judul artikel "Fires in
Kalimantan, Indonesia", NASA menjelaskan banyak titik api yang berada di
Kalimantan.
Tak hanya itu, kepulan asap juga sangat terlihat dari satelit NASA.Gambar yang
dipampang pada artikel di earthdata.nasa.gov/worldview merupakan citra satelit yang
diambil pada tanggal 14 September 2019. Pengunjung situs resmi NASA dapat melihat
tampilan Kalimantan dari sisi atas yang diambil menggunakan instrumen Visible
Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS). Instrumen tersebut merupakan instrumen
radiometer di atas satelit gabungan NASA/ NOAA Suomi National Polar.
"Satelit mengambil snapshot peristiwa saat melewati Bumi. Setiap titik
merah yang dilapisi di atas gambar benar-benar mewakili pusat piksel 375m. Itu
menunjukkan bahwa satu atau beberapa kebakaran atau anomali termal terjadi di
wilayah tersebut," tulis situs resmi NASA.
Dalam satelit NASA yang terekam pada 14 September 2019, terlihat banyak titik
api yang terkumpul terutama pada daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Titik panas di Sumatera terpantau ada 1.231 titik, di Kalimantan ada 1.865 titik, di
Semenanjung Malaysia 412 titik, dan Sarawak-Sabah ada 216 titik.
1

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/17/203000665/infografik--titik-api-kebakaranhutan-di-kalimantan-dan-sumatera diakses tanggal 07 Oktober 2019
2
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/11/155500165/lebih-dari-5000-titik-api-masihterdeteksi-di-sumatera-dan-kalimantan diakses tanggal 07 Oktober 2019
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Laporan dari media The Maritime Executive, Badan Lingkungan Hidup
Nasional Singapura atau NEA (National Environment Agency) telah mengidentifikasi
setidaknya hampir 1.300 titik panas atau kebakaran yang tersebar di Kalimantan dan
Sumatera.3
Pihak Kepolisian menetapkan PT Bumi Hijau Lestari dan seorang direkturnya,
sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang merupakan
direktur operasional PT Bumi Hijau Lestari menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat
Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis, 19 September
2019.
PT Bumi Hijau Lestari diduga lalai mencegah kebakaran hutan dan lahan. dimana
petugas pemadam hanya enam orang untuk bertanggung jawab terhadap lahan seluas
sekitar 2.500 hektare. Selain PT Bumi Hijau Lestari, empat korporasi lainnya yang
menjadi tersangka adalah PT.Sumber Sawit Sejahtera di Riau, PT.Palmindo Gemilang
Kencana di Kalimantan Tengah, PT.SAP di Kalimantan Barat, dan PT Sepanjang Inti
Surya Utama (PT SISU) di Kalimantan Barat.
Sedangkan untuk tersangka individu yang tersebar di tujuh provinsi terjadinya
karhutla pihak Polri telah menetapkan 230 orang. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
akan memeriksa sejumlah saksi ahli untuk kasus kebakaran hutan ini. Pihak korporasi
yang ditetapkan sebagai tersangka akan dikenai banyak pasal sehingga penetapan
sangkaan pasal harus melalui saksi ahli sebagaimana diatur dalam KUHP, UU
Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Kehutanan.4
Akan tetapi dengan ditetapkan tersangka kebakaran hutan , hal ini masih kerap
terjadi. Sepanjang tahun 2015 sebanyak 12 perusahaan dijadikan tersangka pelaku
pembakaran hutan dan lahan. Ke-12 perusahaan tersebut beroperasi di berbagai wilayah,
termasuk Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Perusahaan-perusahaan tersebut
bergerak di bidang perkebunan dan ada yang di bidang hutan tanaman industri (HTI).
Dari 12 perusahaan yang dijadikan tersangka, ada empat kasus yang masuk tahap satu.
Artinya penyidik dari kepolisian telah menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa
Penuntut Umum (JPU).
Disamping perusahaan dalam negeri, ada dua perusahaan asing yang masuk
jajaran 12 tersangka. Keduanya masing-masing dari Malaysia dan Cina. Mereka dikenai
3

https://www.suara.com/tekno/2019/09/19/154152/banyak-titik-api-terlihat-nasa-sorotikebakaran-hutan-di-kalimantan diakses tanggal 07 Oktober 2019
4
https://nasional.tempo.co/read/1249662/lima-perusahaan-dan-direktur-tersangka-kebakaranhutan-dan-lahan diakses tanggal 07 Oktober 2019
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Pasal 108 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang berisi ancaman pidana hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 10
tahun serta denda minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar.
Selain perusahaan, sebanyak 209 orang juga dikenai status tersangka. Pihak
kepolisian menetapkan tujuh perusahaan sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan.
Ketujuh perusahaan itu adalah PT RPP di Sumatra Selatan, PT BMH di Sumsel,
PT RPS di Sumsel, PT LIH di Riau, PT GAP di Kalimantan Tengah, PT MBA di
Kalimantan Tengah, dan PT ASP di Kalteng. Di samping hukum pidana, Menteri
Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengatakan pihaknya telah
mengupayakan sanksi administratif kepada para perusahaan yang terlibat pembakaran.
Sanksi administratif berupa tiga macam, yakni paksaan penghentian kegiatan,
membekukan ijin usaha, hingga pencabutan izin usaha.5
Pada tahun 2016 sebanyak 79 orang kini ditahan kepolisian Riau karena diduga
sebagai pelaku pembakaran hutan. Menurut Kabid Humas Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo
mengatakan, hingga bulan Agustus ini, terdapat 64 kebakaran hutan. Dari 64 kejadian
tersebut, telah ditetapkan sebanyak 79 orang sebagai tersangka. Dari 64 kasus tersebut,
sebanyak 43 kasus sudah dinyatakan P21. Sehingga saat ini masih ada 21 kasus lagi yang
sedang diperiksa dan pendalaman. Namun dari 21 kasus tersebut, 16 sudah naik dalam
tahap penyidikan dan empat kasus masih berstatus penyelidikan. 64 kasus kebakaran
hutan dan lahan ini dikarenakan ulah warga sendiri. Mereka sengaja membakar hutan
untuk membuka lahan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pertanian. Luas lahan
yang terbakar mencapai 380.485 hektar.6
Dari data-data kebakaran hutan tahun 2014-2019 seperti dikutip dari situs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di beberapa provinsi di Indonesia :
1. Kalimantan Barat
Tercatat kebakaran hutan di Kalimantan Barat sedikit menurun. Tahun 2014,
kebakaran hutan seluas 3.556,10 Hektare. Tahun 2015, kebakaran hutan seluas
93.515,80 Hektare. Tahun 2016, kebakaran hutan seluas 9.174,19 Hektare. Kemudian
tahun 2017, kebakaran hutan seluas 7.467,33 Hektare. Tahun 2018, kebakaran hutan
seluas 68.311,06 Hektare dan tahun 2019, kebakaran hutan seluas 25.900,00 Hektare.
Dari data tersebut, Kalimantan Barat mengalami kebakaran hutan cukup parah terjadi
pada 2015, yaitu seluas 93.515,80 Hektare. Sedangkan tahun 2019, kebakaran hutan
sedikit berkurang sekitar 41,411 Hektare dibandingkan tahun 2018.
5

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151012_indonesia_tersangka_
pembakaran diakses tanggal 7 Oktober 2019
6
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/10/obp99s361-polda-riau-tetapkan-79tersangka-kasus-kebakaran-hutan diakses tanggal 07 Oktober 2019
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2. Kalimantan Selatan
Di Kalimantan Selatan, kebakaran hutan terbilang parah. Di tahun 2014,
kebakaran hutan seluas 341 Hektare. Tahun 2015, kebakaran hutan seluas 196.516,77
Hektare. Tahun 2016, kebakaran hutan seluas 2.331,96 Hektare. Kemudian tahun
2017, kebakaran hutan seluas 8.290,34 Hektare. Tahun 2018, kebakaran hutan seluas
98.637,99 Hektare dan tahun 2019 kebakaran hutan 19.490,00 Hektare.Dari lima
tahun tersebut, kebakaran hutan di Kalimantan Selatan paling parah terjadi pada tahun
2015, yaitu seluas 196.516,77 Hektare. Tahun 2018 seluas 98.637,99 Hektare. Tahun
2018 ke 2019 berkurang sekitar 79,147 Hektare.
3. Kalimantan Tengah
Wilayah Kalimantan Tengah menjadi yang paling parah soal kebakaran hutan.
Di tahun 2014, kebakaran hutan seluas 4.022,85 Hektare. Tahun 2015, kebakaran
hutan seluas 583.833,44 Hektare. Tahun 2016, kebakaran hutan seluas 6.148,42
Hektare. Kemudian tahun 2017, kebakaran hutan seluas 1.743,82 Hektare. Tahun
2018, kebakaran hutan seluas 41.521,31 Hektare dan tahun 2019 kebakaran hutan
44.769,00 Hektare. Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah paling parah tercatat pada
tahun 2015, yaitu seluas 583.833,44 Hektare. Namun kebakaran berkurang drastis
pada 2016. Kemudian kebakaran menjadi makin parah dan meningkat pada tahun
2018 dan 2019. Kebakaran tersebut terjadi di beberapa titik, hingga membuat hewanhewan mati.
4. Kalimantan Timur
Kebakaran hutan di Kalimantan Timur memang tidak separah di Kalimantan
Tengah. Meski begitu, efeknya sangat dirasakan masyarakat sekitar. Tahun 2014,
kebakaran hutan seluas 325,19 Hektare. Tahun 2015, kebakaran hutan seluas
69.352,96 Hektare. Tahun 2016, kebakaran hutan seluas 43.136,78 Hektare.
Kemudian tahun 2017, kebakaran hutan seluas 676,38 Hektare. Tahun 2018,
kebakaran hutan seluas 26.605,57 Hektare dan tahun 2019, kebakaran hutan seluas
6.715,00 Hektare. Dari data tersebut, kebakaran hutan paling parah tahun 2015, yaitu
seluas 69.352,96 Hektare. Namun kebakaran hutan turun drastis pada tahun 2017
menjadi seluas 676,38 Hektare. Namun kebakaran hutan tahun 2018 ke 2019 di
Kalimantan Timur sempat berkurang 19,890 Hektare.
5. Kalimantan Utara
Kebakaran hutan di Kalimantan Utara tidak terjadi di tahun 2014. Namun
tahun 2015, kebakaran hutan yang paling parah seluas 14,506,20 Hektare. Kemudian
tahun 2016, kebakaran hutan seluas 2.107,21 Hektare. Tahun 2017, kebakaran hutan
seluas 82 Hektare. Untuk tahun 2018, kebakaran hutan terjadi seluas 625,82 Hektare
dan kebakaran hutan kembali meningkat pada 2019, yaitu seluas 1.444 Hektare.
6. Riau
Provinsi Riau juga mengalami kebakaran hutan yang cukup parah. Tahun
2014, kebakaran hutan seluas 6.301,10 Hektare. Tahun 2015 adalah yang paling parah,
yaitu seluas 183.808,59 Hektare. Kemudian kebakaran hutan sempat menurun pada
tahun 2016, yaitu seluas 85.219,51 Hektare. Tahun 2017, kebakaran hutan semakin
berkurang menjadi 6.866,09 Hektare. Di tahun 2018, kebakaran hutan meningkat
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drastis menjadi 37.220,74 Hektare. Tahun 2019, kebakaran hutan makin parah
menjadi 49.266 Hektare.
7. Sumatera Selatan
Beberapa wilayah Sumatera Selatan terkena dampak kebakaran hutan, seperti
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Banyuasin di tahun
2019. Tak hanya tahun 2019, kebakaran hutan di Sumatera Selatan juga pernah terjadi
lima tahun terakhir. Tahun 2014, kebakaran hutan seluas 8.504,86 Hektare. Tahun
2015 adalah yang paling parah, yaitu seluas 646.298,80 Hektare. Kemudian kebakaran
hutan berkurang drastis pada 2016, menjadi seluas 8.784,91 Hektare. Kebakaran hutan
makin menurun pada tahun 2017, menjadi 3.625,66 Hektare. Namun pada tahun 2018,
kebakaran hutan menjadi meningkat seluas 13.019,68 Hektare. Pada tahun 2019,
kebakaran hutan menurun menjadi 11.826,00 Hektare.
8. Sumatera Utara
Kebakaran hutan di Sumatera Utara memang tak separah dibandingkan
wilayah lainnya. Pada tahun 2014, kebakaran hutan seluas 3.219,90 Hektare. Tahun
2015, kebakaran hutan semakin meluas menjadi 6.010,92 Hektare. Pada 2016,
kebakaran hutan di Sumatera Utara menjadi yang makin parah, yaitu seluas 33.028,62
Hektare. Kemudian pada tahun 2017, kebakaran hutan berkurang drastis menjadi
767,98 Hektare. Namun kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 3.678,79 Hektare.
Pada 2019, kebakaran berkurang menjadi 1.775,00 Hektare.
9. Jambi
Provinsi Jambi juga pernah mengalami kebakaran hutan yang cukup parah.
Tahun 2014, kebakaran hutan seluas 3.470,61 Hektare. Kebakaran hutan tahun 2015
adalah yang paling parah mencapai 115.634,34 Hektare. Namun pada 2016 kebakaran
berkurang sangat drastis menjadi 8.281,25 Hektare. Di tahun 2017, kebakaran hutan
seluas 109,17 Hektare. Tahun 2018, kebakaran hutan meningkat menjadi 1.390,90
Hektare. Pada 2019, kebakaran hutan semakin parah menjadi 11.022,00 Hektare.
10. Bengkulu
Kebakaran hutan di Bengkulu memang tidak separah di wilayah lainnya.
Namun imbasnya bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Pada 2014, kebakaran hutan
di Bengkulu hanya 5,25 Hektare. Pada 2015, kebakaran hutan mencapai 931,76
Hektare. Angka kebakaran hutan meningkat pada 2016 mencapai 1.000,39 Hektare.
Namun pada 2017, kebakaran hutan berkurang menjadi 131,04 Hektare. Angka
kebakaran hutan semakin berkurang pada 2018 dan 2019, yakni 8,82 Hektare dan 1,00
Hektare.7
Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi dibeberapa wilayah Indonesia tersebut
cukup memprihatinkan dan perlu adanya kebijakan hukum dan instrumen hukum yang
lebih tegas dan komprehensif agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan diatasi

7
https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-karhutla-ini-data-kebakaran-hutan-di-era-jokowiperiode-pertama.html diakses tanggal 07 Oktober 2019
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dengan perangkat hukum yang tegas. Untuk kebakaran hutan yang terjadi areal
perkebunan sudah semestinya dapat dikontrol dengan instrumen hukum.

2.

Permasalahan
Dari uraian diatas ada 2 (dua) permasalahan sebagai berikut :

1.

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dalam
pemanfaatan tanah untuk perkebunan ?

2.

Bagaimana upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam area
perkebunan ?

C. PEMBAHASAN
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah semestinya mendapat
perhatian serius dari pemerintah karena hal ini kerap kali terjadi dari tahun ke tahun.
Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menangani kasus yang terjadi
akan tetapi harus bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apalagi akibat
asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat dan negara tetangga Indonesia sekitar seperti Malaysia, Singapura,
Thailand, Filipina.
Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka
lahan. Pada awalnya banyak dipraktekkan oleh para peladang tradisional atau peladang
berpindah. Namun karena biayanya yang sangat murah, praktek membakar hutan dan
lahan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan.
Kebakaran hutan di Indonesia sudah menjadi permasalahan sejak pemerintahan
Hindia Belanda. Kebakaran hutan menjadi perhatian dan menjadi dasar beberapa aturan
(ordonansi) baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintahan kerajaan pada
saat itu. Beberapa aturan yang menyangkut kebakaran hutan lain :
1. Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura (1927) pasal 20
2. Provinciale Bosverordening Midden Java (pasal 14) yang menyebutkan upaya
kesiapsiagaan menghadapi musim kebakaran di bulan Mei sampai dengan
November dan tata cara penggunaan api (pembakaran) di perbatasan hutan.
3. Rijkblad-Soerakarta Ongko 11 (tahun 1939) yang memuat “ anulak bencana geni
ing alas” atau tatatanan untuk menolak bencana yang diakibatkan oleh api di
dalam hutan.
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Penggunaan api dalam sejarah hidup manusia di Nusantara terbukti pada
timbunan sisa-sisa terbakarnya vegetasi di dalam tanah di hutan hujan tropis yang
diperkirakan lebih dari ratusan tahun yang lalu.
Dalam beberapa tulisan dari para penjelajah Eropa yang mendarat di Borneo
(Kalimantan) menyebutkan adanya serangan asap yang tercium sampai bermil-mil
jauhnya di laut. Catatan sejarah dari Steenis dan Schippers-Lammertse (1965)
menyebutkan bahwa sekitar tahun 1870 tercatat hilangnya hutan-hutan primer di Jawa
karena cepatnya peningkatan populasi yang disertai dengan aktifitas manusia : api untuk
berburu, untuk kesenangan, untuk pembersihan lahan, akses, perubahan hutan menjadi
lahan peternakan. Bowen mencatat lima periode kebakaran hutan dalam skala besar yang
terjadi di Indonesia. Periode tersebut mulai dari tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994,
1997-1998 yang terjadi pada saat periode gelombang panas (El-Nino) antara lain :8
a.

1982/1983 Tahun 1982/1983 terjadi kemarau panjang yang menjadi pemicu
kebakaran besar di Kalimantan Timur yang menghancurkan 3,2 juta hektar
dengan kerugian mencapai lebih dari 6 trilyun rupiah (FWI, 2001).
b. 1987 Tahun 1987, data yang dikeluarkan pemerintah, mencatat 66.000 Ha
terbakar, namun pada kenyataannya kemungkinan luas hutan dan lahan yang
terbakar sepuluh kali lebih luas dari data resmi terbut. Kebakaran terjadi
menyebar mulai dari Sumatera bagian barat, Kalimantan sampai Timor sebelah
timur.
c. 1991 Kebakaran besar kembali terjadi pada tahun 1991 pada lokasi-lokasi yang
hampir sama dengan kebakaran pada tahun 1987. Data resmi yang dirilis
menyebutkan terbakarnya 500.000 Ha dengan laporan terjadinya asap pada skala
lokal.
d. 1994/1995 Tahun 1994, terjadi kemarau panjang yang melanda Indonesia, tercatat
terjadi kebakaran besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. BAPPENAS mencatat
terjadinya kebakaran hutan dengan luasan 500.000 Ha pada tahun 1991 dan lebih
dari 5 juta hektar pada tahun 1994. Bencana asap melanda sampai Malaysia dan
Singapura pada akhir bulan September yang kemudian mendasari beberapa
project dan kerjasama Internasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan
di Indonesia.
e. 1997/1998 Tahun 1997/1998, di Indonesia kembali terjadi kekeringan dan
gelombang panas yang menyebabkan kebakaran hampir di seluruh pulau
Sumatera dan Kalimantan yang mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi
serta menelan biaya ekonomi sekitar USD 1.62-2.7 miliar. Asap tebal yang terjadi
mengakibatkan lumpuhnya beberapa bandara, pelabuhan dan jalan raya di
Sumatera dan Kalimantan sehingga mengganggu roda perekonomian masyarakat.
8
Bowen MR, Bompard JM, Anderson IP, Guizol P, Gouyon A. 2001. Anthropogenic fires in
Indonesia, a viem from Sumatra. Di dalam : radojevic M & Eaton P, editor. EU & Departemen Kehutanan
dan Perkebunan Republik Indonesia.
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Biaya pencemaran asap menelan kerugian sekitar USD 674-799 juta dan terkait
dengan emisi karbon kerugian terhitung sekitar USD 2.8 miliar dollar. Bencana
asap juga mempengaruhi kesehatan penduduk di Sumatera dan Kalimantan,
bahkan sampai ke negara tetangga dan mengganggu stabilitas politik.
Motif pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan kelapa sawit karena lebih
efektif dari pada melakukannya dengan menggunakan cara konvensional dengan
penebasan dan bahan kimia. Selain itu, dengan melakukan pembakaran dapat menaikkan
PH hingga 5-6 yang cocok untuk menanam kelapa sawit.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah
di Sumatra dan Kalimantan beberapa waktu belakangan ini, telah mengganggu kehidupan
masyarakat. Kondisi tersebut terjadi hampir setiap tahun, khususnya di musim kemarau.
Pada tahun 2015, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat setidaknya
terdapat 95 titik panas sumber kabut asap di Sumatra dan 61 titik panas di Kalimantan.
Penyebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menyelimuti
wilayah Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan. Setidaknya 22, 6 juta jiwa menjadi korban di Sumatra dan 3 juta
jiwa di Kalimantan korban asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah
melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serta
kabut asap, salah satunya di provinsi Jambi. Kerugian finasial dari indikasi kerugian
lingkungan saja di jambi diperkirakan telah mencapai Rp 7 triliun pada tahun 2015.
Jumlah tersebut diperkirakan meningkat dari kerugian yang diderita tahun lalu sebesar
Rp 4 triliun.
Kerugian tersebut belum termasuk masyarakat yang pernapasannya terganggu
karena pencemaran udara, anak-anak dan sekolah diliburkan serta arus transportasi yang
terhambat, gagal panen bagi petani serta lahan menjadi tidak produktif akibat asap.
Sedangkan di Riau, kerugian ekonomi pada tahun 2015 dari kebakaran hutan mencapai
Rp 20 triliun yaitu 2.398 Ha cagar biosfer terbakar, 21.914 Ha lahan terbakar, 58.000
orang menderita gangguan pernapasan , ditambah pekerja dan aktifitas sekolah
terganggu.
Berdasarkan tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya, kebakaran hutan dan
lahan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu:
1.

Kebakaran bawah (ground fire) merupakan tipe kebakaran dimana api membakar
bahan organik dibawah permukaan. Oleh karena sedikit udara dan bahan organik
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maka kebkaran ini tidak terlihat apinya namun asap. Penyebaran api juga sangat
lambat dan terjadi dalam waktu yang lama (biasanya terjadi pada lahan gambut yang
ketebalannya mencapai 10 meter).
Kebakaran permukaan (surface fire) yaitu tipe kebakaran dimana api membakar
bahan bakar permukaan yang berupa serasah, semak belukar, anakan, pancang, dan
limbah pembalakan. Sifat api permukaan cepat merambat, nyalanya besar dan panas,
namun cepat padam.
Kebakaran tajuk (crown fire) merupakan tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon
(bagian atas pohon). Kebakaran ini akan parah jika terjadi di tanaman yang daunnya
mudah terbakar dan rapat. Kebakaran hutan dan lahan antara lain karena faktor alam,
biasanya terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas dan faktor
pembakaran oleh manusia.
Adapun penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan antara lain disebabkan

kegiatan pembukaan lahan yang meliputi:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke masyarakat maupun
perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam
skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan tersebut sering
dilaksanakan untuk usaha perkebunan, (Hutan Tanaman Industri) HTI, pertanian
lahan kering, sonor dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya
adalah di daerah rawa/gambut.
Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya dilahan bekas
(Hak Pengusahaan Hutan) HPH dan di daerah yang beralang-alang.
Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan
sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari
luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin
diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi
nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasim dan dengan demikian
perusahaan akan lebih mudah mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran
ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.
Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk
memprotes pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.
Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpakasa memilih
alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.
Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan
pembukaan lahan.
Faktor alam seperti sambaran petir, lahar dari letusan gunung dan lain-lain.9

9
Desri Gunawan, 2016, Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia
melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”?, Semarang, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1
Tahun 2016, hal 277-292
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Kebijakan hukum yang mengatur tentang penanganan kebakaran hutan sudah
diatur dalam beberapa instrumen hukum antara lain :
1. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
Pasal 50 ayat (3) huruf d :
Setiap orang dilarang membakar hutan
Pasal 78 ayat (3) :
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal 78 ayat (4) :
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH)
Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:
Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
Pasal 108 UUPPLH :
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan
sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.
Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran
lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami
tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah
penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
Pasal 98 ayat (1) UUPPLH :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
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Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH :
Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar rupiah).
Pasal 98 ayat (3) UUPPLH :
Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka
berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 99 ayat (1) UUPPLH :
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 99 ayat (2) UUPPLH :
Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah).
Pasal 99 ayat (3) UUPPLH :
Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan
orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00
(sembilan miliar rupiah).
Pasal 119 UUPPLH:
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan
usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
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d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Pasal 56 ayat (1) :
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan
cara membakar.
Pasal 108 :
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan
cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 187 KUHP
Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan
tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan
tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama
dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa
orang lain dan meng-akibatkan orang mati.
Pasal 189 KUHP
Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan
hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau
alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi
pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Dari instrumen hukum diatas, kenyataannya kasus kebakaran hutan masih kerap
terjadi dan sulit untuk dicegah karena kurangnya kesadaran hukum. Di dalam ilmu
hukum dikenal adanya beberapa teori mengenai kesadaran hukum. Ada yang
merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan
kekuatan mengikatnya hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang
merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran
hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur
ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau
perundang-undangan di dalam masyarakat.
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Menurut teori kesadaran hukum Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat
dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran
hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan
pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun
diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan
suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.
Teori kesadaran hukum menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu
kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh
dan taat pada hukum yang berlaku.
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan
terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan,
pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya
pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu
pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul
suatu kepatuhan hukum. Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat
dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara
suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena
seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan
menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami
hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil
atau tidaknya hukum tersebut.10
Teori kesadaran hukum menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran
atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang
hukum yang diharapkan ada.11
Sedangkan menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah:
Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa
seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita
membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya
dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.12
Laica Marzuki berpendapat bahwa pengertian kesadaran hukum adalah :
10

Iwan Zainul Fuad, 2010, Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam
Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, Tesis, Universitas Diponegoro,
Semarang 2010, hal 47.
11
Achmad Ali dan Wiwie Heryani.,2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta:
Kencana. hal 141
12
Soerjono Soekanto ,2002, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 215
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Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran
hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada
dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (compos menitis) dapat bertumbuh dan
berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam
ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum
(rectsinstinct) yang menempati wujud bawah peraaan hukum (lagere vorm van
rechtsgevoed).13
Achmad Ali berpendapat bahwa kesadaran hukum itu sendiri ada dua macam,
yaitu:
a.

Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.

b.

Kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.
Kesadaran hukum yang dimiliki sesorang atau warga masyarakat, belum

menjamin bahwa seseorang atau warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan
hukum atau perundang-undangan. Sebagai contoh, diberikan oleh Achmad Ali, seseorang
yang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar traffic light adalah pelanggaran
hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan
menilangnya, orang itu dengan kesadaran hukumnya tadi,belum tentu tidak melanggar
lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi di sekitar traffic light, maka orang
itu karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin
saja akan melanggar lampu merah, sekali lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa
dirinya tidak akan tertangkap dan tidak akan dikenai tilang, karena tidak ada seorang
polisi pun di sekitar itu.14
Untuk itu instrumen hukum yang dikonstruksikan harus menitikberatkan
pembangunan kesadaran hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran
hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut:15
1.

Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundangundangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan
tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang
dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah

13

Laica Marzuki. 1995. Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar. Hasanuddin
University Pres. hal 152
14
Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana. Cet 4. hal
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15
Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. hal
123-124
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mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering
ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap
ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan
dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman
terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan
jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum
tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhinya, tetapi perlu diakui juga
bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya
cenderung untuk mematuhinya.
Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap
ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sampai sejauh mana suatu tindakan atau
perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta
bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang
berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan
kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum
yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga
masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber
dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang
harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit
banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat
dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau
tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya
rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena
kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.
Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum maka lebih mudah untuk

mematuhi hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum
yaitu :
1.

2.

3.

4.

Compliance; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha
untuk menghidarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang
melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum
tersebut.
Identification; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai
intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada
hubungan baik dengn mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah
kaidah hukum tersebut
Internalization; seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara
intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari
pribadi yang bersangkutan
Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.
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Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung
maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh
langsung pada kepatuhan hukum masyarakat.
Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka
membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat
secara baik, benar dan adil. Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum
masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh
pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau
karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena
diminta, bahkan dipaksanakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena
perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini,
kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama,
kepercayaannya, dan sebagainya. 16
Dalam mematuhi hukum setidaknya ada 2 (dua) masalah antara lain :
1.

Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga banyak terjadi pelanggaran
hukum. Bahkan pelanggaran hukum pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak
perlu terjadi. Contoh tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak membawa SIM dengan
alasan hanya untuk sementara waktu. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh
Negara dimuatkan dalam perundang-undangan. Maraknya kasus-kasus pelanggaran
hukum banyak terjadi di masyarakat. Kita mulai dari kasus kecil seperti pencurian
dan perjudian sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror.

2.

Hukum dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Dalam suatu negara hukum maka
semestinya hukumlah yang menjadi panglima. Semua institusi dan lembaga Negara
tunduk pada hukum yang berlaku. Namun yang terjadi hukum dibuat justru untuk
melayani kekuasaan dalam Negara. Dengan alih-alih telah berdasarkan hukum, tetapi
peraturan yang dibuat justru menyengsarakan rakyat, menciptakan ketidakadilan, dan
menumbuh suburkan KKN.
Permasalahan inilah yang kemudian membuat masyarakat tidak patuh hukum.

Oleh karena itu tidak salah bila Soerjono Soekanto meletakan regulasi diposisi teratas
dalam sistem penegakan hukum. Dengan regulasi yang baik yang berpihak kepada

16

Achmad Ali, Loc.Cit
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keadilan dalam masyarakat, maka semua orang akan patuh hukum dengan sendirinya
tanpa harus dipaksa.
Bila dicermati, kasus-kasus Karhutla terjadi karena masih lemahnya penegakan
hukum. Faktor-Faktor lemahnya penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan
di Indonesia :
1.

Disharmoni dan disikronisasi antar regulasi yang terkait UU Agraria, UU Kehutanan,
UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta
Peraturan Derah Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga menimbulkan konflik regulasi
pada tahap implementasinya. Perlunya payung hukum nasional yang bisa secara
tegas dapat dilaksanakan untuk menindak pelaku pembakaran hutan baik individu
maupun korporasi.

2.

Belum maksimal sosialisasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dimasyarakat
dan perusahaan.

3.

Sanksi pelaku pembakaran hutan masih tergolong ringan semestinya sanksi
diperberat seperti pemindanaan penjara lebih lama sampai 20 tahun penjara, denda
diatas 10 Milyar untuk korporasi, ganti rugi, pencabutan ijin perusahaan, perampasan
keuntungan dan pidana alternatif lainnya seperti pelaku wajib merestorasi hutan dan
lahan yang terbakar akibat perbuatannya atau dalam area perusahaan perkebunan.

4.

Kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana kebakaran hutan dan lahan
(karhutla) serta sinergitas antara aparat penegak hukum dan eksekutif baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan ada pihak pemerintah yang
menjadi saksi yang meringankan bagi tergugat / pelaku pembakaran hutan.

5.

Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan masih dikategorikan kejahatan biasa
belum sebagai kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime). Padahal dampak
karhutla berdampak buruk nasional maupun internasional. Sehingga perlu kebijakan
Presiden dan Pemerintah Pusat yang akan dipatuhi seluruh lapisan masyarakat tanpa
terkecuali dan menyatakan Karhutla sebagai kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary
Crime).
Untuk itu faktor-faktor kelemahan diatas perlu mendapat perhatian pemerintah

dan segera menyusun langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk mengatasi dan
mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kita semua berharap peristiwa
kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sedini mungkin dan diatasi segera karena
peristiwa kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di Indonesia dan dampak yang timbul
sangat mengganggu masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.
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D. PENUTUP
Lemahnya penegakan hukum Karhutla antara lain disebabkan Disharmoni dan
disikronisasi antar regulasi (UU Agraria, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Derah Provinsi,
Kabupaten/ Kota) sehingga menimbulkan konflik regulasi pada tahap implementasinya,
belum maksimal sosialisasi dan wawasan mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan
lahan dimasyarakat serta pihak perusahaan, pidana pelaku pembakaran hutan masih
tergolong ringan semestinya sanksi diperberat (pemindanaan penjara lebih lama sampai
20 tahun penjara dan denda diatas 10 Milyar untuk korporasi, ganti rugi, pencabutan ijin
perusahaan, perampasan keuntungan dan pidana alternatif lainnya seperti pelaku wajib
merestorasi hutan dan lahan yang terbakar akibat perbuatannya atau dalam area
perusahaan perkebunan), kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) serta sinergitas antara aparat penegak hukum dan eksekutif
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tindak pidana Kebakaran Hutan dan
Lahan masih dikategorikan kejahatan biasa belum sebagai kejahatan luar biasa (Ekstra
Ordinary Crime).
Untuk itu diharapkan pemerintah segera melakukan langkah-langkah tegas dan
mengeluarkan kebijakan strategis untuk melindungi lingkungan dari pencemaran
lingkungan hidup. Kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan tegas dibutuhkan agar
menimbulkan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Khususnya dalam area
perkebunan yang sudah memiliki ijin dan hak atas tanah maka pemegang ijin memiliki
kewajiban untuk menjaga lingkungan serta tidak menimbulkan dampak negatif atas
aktifitas perkebunan yang dilakukan. Jangan sampai pemanfaatan tanah untuk
perkebunan memiliki dampak negatif yang menganggu kenyamanan bangsa Indonesia.
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Abstrak
Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), di dalam pelaksanaannya banyak mengalami
kendala dan masalah yang terjadi di masyarakat Agraris. Hal ini terlihat fenomena sengketa
tanah yang paling ketat antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya, pengusaha
dengan pemerintah, dan pengusaha dengan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan dari
tahun 2018 sebanyak 6,545 kasus dan pada 2019 sebanyak 8900 kasus.
Jadi perlu diteliti secara mendalam faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik tanah, dan
tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap Sengketa tanah tradisional antara masyarakat
dan pemerintah. Metode Penulisan inimenggunakan studi literatur. Dengan melihat fenomena
yang terjadi saat ini yang memicu konflik tanah dalam dua tahun telah meningkat tajam.
Berdasarkan fenomena, faktor utama adalah motivasi untuk sumber daya tanah untuk
kebutuhan proyek pembangunan pemerintah dan untuk meningkatkan sumber daya
masyarakat .
Dalam diskusi ini, disetujui pada saat hukum adat memposisikan prinsip keadilan dalam
penyelesaian konflik tanah. Apapun bentuk atau sifat perselisihan itu, solusinya untuk
membawa harmoni bagi masyarakat. Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian
sengketa adat.
Bagi masyarakat adat di Indonesia dalam penyelesaian sengketa tanah, biasanya dilakukan
dalam musyawarah dengan keadilan. Ini membuktikan penyelesaian hukum adat
memprioritaskan perlunya rasa keadilan para pihak.
Kata kunci : Sengketa Tanah, Hukum Adat, Keadilan.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Tanah yang baik tergantung pada manusia dan pengelolaannya, tanah sebagai

tubuh alam yang dapat tumbuh dan hidup, tanah yang baik selalu menjadi sumber daya
utama yang selalu terjaga dan berlangsung kebesarannya selama mereka pandai
memelihara tanah sebagai tubuh alam.
Manusia tidak akan lepas dari tanah, karena eksistensi Manusia sebenarnya
berbicara tentang tanah. Tanah adalah tempat manusia melakukan aktivitas untuk
mendapatkan sumber daya untuk mendapatkan kehidupan.
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Sebagaimana yang kita ketahui bagi masyarakat Indonesia, persekutuan Hukum
itu merupakan organisasi sosial untuk mencapai kepentingan, sehingga para anggotanya
diperlukan untuk melanjutkan kehidupan mereka di dalam persekutuan hukum. Oleh
karena itu, agar persekutuan Hukum dapat mendukung kehidupannya, perlu untuk
mengatur lingkungan tanah yang akan digunakan untuk menyediakan tempat tinggal bagi
para anggotanya, untuk menyediakan kehidupan bagi para anggotanya dan untuk
memenuhi tugas roh para leluhur mereka. Jadi persekutuan hukum adalah dasar untuk
mempertahankan hidupnya. Itulah sebabnya persekutuan hukum kemudian mengubah
hak-hak Lingkungan tanah tertentu. persekutuan hukum memiliki hak untuk mengatur
tanah yang didudukinya, serta untuk mengontrol hak atas semua isi hutan, danau dan laut.
Dalam masyarakat adat Jawa "Sedumuk Bathuk Sejari Bumi di Tohi Sampe Pati"
yang maknanya "nilai tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manuisa
nilainya hanya sekecil jari dan pelipis kening manusia dibandingnkan dengan seluas
bumi yang ada, tidaklah ada artinya namun kalau menyoal tanah meskipun kecil hanya
satu jari-jari bumi orang akan mempertahankan dan memperjuangkan tanah itu sampai
dengan titik penghabisan”. Melihat arti pentingnya tanah, orang akan berselisih meskipun
dengan saudaranya sendiri.
Sengketa pertanahan tidak dapat dilepaskan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berorientasi pada anggaran umum yang diterbitkan dalam UUD 1945.
Tanah adalah sumber daya alam yang penting bagi manusia untuk memperbaiki umat
manusia, hubungan manusia dengan tanah yang tidak hanya digunakan sebagai tempat
berteduh, tetapi tanah juga menyediakan sumber daya untuk mendukung hidup manusia.
Sengketta Tanah adalah masalah yang muncul karena pentingnya tanah, yang
tidak dapat ditolak karena berbagai alasan, yang sangat tinggi, sementara jumlah bidang
tanah terbatas. Ini membutuhkan perbaikan di bidang penggunaan lahan dan penataan
untuk kesejahteraan masyarakat, terutama kepastian hukum. Upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adalah untuk menghindari penumpukan
sengketa tanah yang dapat merugikan masyarakat .Berdasarkan data tahun 2018 ada 6545
kasus sengeketa tanah sementara di tahun 2019 ada 8900 kasus sengketa tanah.
Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi 1. Dari sudut
pandang ekonomi adalah sarana produksi untuk membawa kemakmuran, 2. Secara politis
menentukan posisi setiap orang dalam mengambil keputusanmasyarakat, 3. Sosial budaya
yang tinggi dan rendahnya pemilik, 4. Sakral, karena menyangkut masalah warisan dan
transendental. Berdasarkan uraian di atas makna multidimensi komunitas khusus untuk
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kehidupan masyarakat agraris. Oleh karena itu, seseorang akan mencoba untuk memiliki
dan menguasainya, sehingga tidak mengherankan tanah menjadi harta khusus dan
mengatasi masalah sosial yang kompleks dan kompleks. Menyadari pentingnya tanah
Bagi kehidupan Manusia, Republik Indonesia merumuskan tanah dan sumber daya alam
secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3)
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa
negara bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara
pengelolaan sumber daya alam yang baik.
Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah
tanah dinegara agrarian terutama Indonesia yang merupakan salat Satu penyebab konflik
agraria. Bagi masyarakat Indonesia, ketimpangan kepemilikan tanah masih kontraks
terutama dalam hal pembangunan. Di mana, pengembangan masyarakat cukup pesat dan
kebutuhan meningkat tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah meningkat.
Ketidaksetaraan ini sangat kontras dengan kehidupan masyarakat pedesaan, yang ratarata masih di bawah tingkat kemiskinan. Fakta ini tidak dapat disangkal karena
merupakan aset ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi pemiliknya
juga merupakan aset politik dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Tidak heran
sekarang bahwa tanah selalu menjadi objek yang diperebutkan, menyebabkan
perselisihan dan konflik yang timbul sehubungan dengan tanah dan sumber daya di
dalamnya. Selain itu, ketidakseimbangan dalam struktur kepemilikan, penggunaan dan
penggunaan tanah dan ketidaksetaraan dengan sumber-sumber produksi lainnya
menyebabkan konflik agraria.

2.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian

normatif dasar adalah penelitian kepustakaan yang berisi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah
penelitian yang didasarkan pada penelitian hukum nyata di masyarakat. Pada kesempatan
ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggambar data
menggunakan kata-kata dan kalimat.
Selain itu, teknik yang digunakan didalam penelitian ini adalah teknik
argumentasi dari penggunaan teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada
rumusan penalaran hukum. Sambil mencari hubungan antara konsep hukum dengan
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undang-undang yang diperoleh mengacu pada pengaturan Hukum Adat yang sistematis.
Diharapkan memperoleh kesimpulan tentang permasala han yang sesuai penelitaian.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Masalah Sengketa Tanah
Tanah sengekta adalah sengketa yang telah ada sejak lama, dari era orde lama,

era orde baru, era reformasi dan hingga sekarang. Sengketa tanah kualitatif dan
kuantitatif adalah masalah yang selalu ada dalam jalinan kehidupan masyarakat. Sengketa
tanah atau konflik menjadi masalah kronis dan klasik yang terjadi di masa lalu bahkan di
mana-mana. Perselisihan dan konflik tanah adalah masalah yang kompleks dan
multidimensi.261
Sengketa tanah telah mengakar sejak zaman dahulu hingga sekarang, akar
sengketa tanah merupakan faktor dasar yang menyebabkan sengketa tanah. Akar masalah
konflik tanah penting untuk disepakati dan diinventarisasi untuk menemukan solusi atau
bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.262
Jika dilihat secara faktual, diagram yuridis yang mengatur masalah tanah tidak
dapat

diimplementasikan

secara

konsekuen

dengan

berbagai

alasan

sehingga

menimbulkan sengketa pertanahan. Sumber sengketa tanah yang ada meliputi:263
1.

Kontrol kepemilikan / kendali tanah yang tidak merata

2.

Perbedaan dalam penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian

3.

Kurangnya keberpihakan bagi orang-orang yang ekonominya lemah

4.

Kurangnya pengakuan dari masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat

5.

Lemahnya tawar menawar dari hak atas tanah masyarakat dalam pembebasan tanah.
Secara garis besar. Maria SW Sumardjono menyebutkan beberapa akar sengketa

tanah, sebagai berikut264:
1.

Konflik yang ditimbulkan oleh kepentingan yang terkait substantif (Contoh: hak atas
sumber daya alam termasuk tanah) kepentinganpribadi, serta kepentingan psikologis.

261

Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tanah dengan Prinsip Solusi MenangMenang oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia", Disampaikan ke Direktorat Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 19 September 2012. Hal 2.
262
Ibid..., Hal 4.
263
Noer Fauzi Rachman, "Rantai Konflik Agraria Kronis, Sistematis, dan Penjelasan Kronik di
Indonesia". Bhumi, Jurnal Ilmiah PPPM-STPN Bidang Pertanahan, Nomor 37 Tahun 12 , April 2013, Hal
4.
264
Maria SW Sumardjono, "Tanah dalam Perspektif Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya",
Jakarta: Kompas, 2008. Hal 112-113.
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Konflik struktural yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang berinteraksi
atau distruktif, pengawasan kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak
merata, otoritas yang tidak seimbang, dan faktor geografis, fisik atau lingkungan
yang menghambat kerja sama.

3.

Konflik nilai disebabkan oleh perbedaan kriteria yang digunakan untuk
mengevaluasi ide atau perilaku, Perbedaan didalam gaya hidup, ideologi atau
agama/kepercayaan.

4.

Konflik hubungan yang disebabkan oleh dialog yang berlebihan, persepsi yang salah,
komunikasi yang buruk, dan pengulangan perilaku negatif.

5.

Konflik data yang disebabkan oleh informasi yang salah, informasi yang salah,
tentang perbedaan pendapat hal-halyang sudah biasa, interpretasi terhadap data-data
yang berbeda , dan perbedaan dalam prosedur penilaian.
Dari sini ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan sering terjadinya masalah

sengketa tanah :
1.

Sistem administrasi pertanahan dalam sertifikasi tanah, yang salah. Masalah ini
muncul dikarenakan sistem administrasi yang buruk dikarenakan banyak yang tidak
bermoral.

2.

Penyaluran

kepemilikan

tanah

yang

tidak

seimbang

disebabkan

oleh

ketidakseimbangan dalam penyaluran kepemilikan tanah, baik dari sektor pertanian
maupun dari non-pertanian yang menyebabkan ketidakseimbangan baik secara
ekonomi, politik, dan sosiologis. Ketidakseimbangan dalam distribusi tanah tidak
dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi yang menggunakan kapitalistik dan liberal.
3.

Keapsahan suatu kepemilikan tanah pada persetujuan formal (sertifikat) tanpa
memperhatikan legalitas atau tidak (de jure) . Mungkin saja tanah yang disertifikasi
oleh perusahaan besar atau pemodal, tetapi tanah ini telah lama ditinggalkan. Ketika
masyarakat ingin memanfaatkan lahan yang yang kosong tersebut dengan
memanfaatkan dengan menggarapkan lahan tersebut, bahkan ada yang berpuluhan
tahun dengan mudahnya masyarakat dikalahkan haknya dipengadilan ketika muncul
suatu masalah sengketa.
Sebelumnya

sudah

dijelaskan

untuk

penyebab

terjadinya

sengekta

pertanahanadalah ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan antara manajemen negara
dan penguasaan lahan negara . Jadi, untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan tanah
yang bersifat tetap, pemerintah meminta untuk memanfaatkan penggunaan lahan, dengan
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mengeluarkan persyaratan seperti halnya tentang penyediaan tanah pribadi dan badan
hukum di tanah negara dan di hak atas tanah .265
2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat
Dalam hukum adat tidak ada perbedaan atau pembagian hukum menjadi hukum
perdata atau hukum pidana seperti yang kita bedakan dalam konteks hukum formal.
Dengan demikian, sengketa yang dimasukkan dalam konteks penyelesaian sengketa
adatsemuaadalah bentuk pelanggaran hukum adat baik perdata dan pidana. Apa pun
bentuk atau sifat perselisihan itu, solusinya untuk membawa harmoni bagi masyarakat.
Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian sengketa adat.
Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan pada pertemuan hakim adat .Dengan
kata lain, proses itu bisa dilakukan di antara mereka. Penyelesaian sengketa adat
diselesaikan secara damai. Hal ini dapat menjadi solusi alternatif untuk tanah sengketa,
untuk masyarakat adat Indonesia untuk menyelesaikan masalah sengketa dilakukan
secara damai demi keadilan bagi para pihak. Tujuan akhir diharapkan untuk mencapai
kedamaian komunitas, kedamaian dan keharmonisan pihak dalam perselisihan untuk
menjadi harmonis dan mengakhiri permusuhan dan saling menerima.266

C. KESIMPULAN
Sengketa tanah adalah masalah yang muncul karena adanya kepentingan atas
tanah. Faktor yang menyebabkan sering timbul sengketa tanah adalah sebagai berikut :
a.

Administrasi belum terpenuhi .

b.

Prinsip keadilan kepemilikan tidak terdistribusi secara adil

c.

Kepemilikan tanah hanya berdasarkan bukti formal (sertifikat).
Pemukiman berbasis tanah adat diimplementasikan dalam bentuk penyelesaian

secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif menyelesaiansengketa. Bagi masyarakat
Indonesia dalam survei berhasil dilakukan secara damai. Setelah perselisihan
diselesaikan, masyarakat tetap damai dan harmonis, pihak-pihak yang berselisih akan
kembali bersama ,tidak akan ada permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan
benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam
pemberian

kewajiban

tertentu

sebagai

suatu

sanksi.

265

Herlina Ratna Sambawa Ningrum, Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Tanah
Berbasis Keadilan, Jurnal Reformasi Hukum Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014, hal 221-224.
266
Abdurrahman, " Penyelesaian Sengketa through Pendekatan Adat (Penyelesaian Sengketa
through Pendekatan Adat)", Jurnal Kanun Edisi April 50 2010, Ha 130.
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KEARIFAN LOKAL “BEKARANG IWAK”
DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
Oleh :
Marsudi Utoyo & Tobi Haryadi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
Jalan Suka Bangun II Lrg. Suka Pandai No.1610 PAlembang
Telp dan Fax. (0711) 418873
e-mail: mutoyo68@gmail.com tobi@stihpada.ac.id
Abstrak
Lahan gambut dan lahan rawa adalah suatu pemandangan yang mewarnai kehidupan
masayarakat Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kearifan lokal sebagai bentuk
pemanfaaatan sumber daya alam dalam bentuk kearifan lokal yang tersebut dalam prasati
talang tou dan kebiasaan masyarakat dalam bekarang iwak, di sungai pinggiran sungai musi di
Kelurahan Pulokerto serta manfaatnya terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di
kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Provinsi Sumatera-Selatan, yang dilaksanakan pada
tahun 2019. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan
dengan metode survei, responden dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hasil sungai sebagai
sumberdaya ikan di sungai pinggiran sungai Musi yang dikelola oleh masyarakat dalam
bentuk menjaga kelestarian sungai dan menjaga kearifan lokal masyarakat adat atau dikenal
dengan istilah bekarang iwak. Sementara, Pelaksanaan bekarang iwak harus dilestarikan
sebagai kearifan lokal yang ada dipinggiran sungai Musi. Nilai-nilai lingkungan hidup dalam
Prasasti Talang Tuwo tampak dari tujuh unsur nilai yang ditawarkan. Mulai dari anjuran
melakukan penanaman ulang tanaman endemik, keyakinan pada Yang Maha Kuasa, hingga
keserasian hubungan sosial. Nilai-nilai ini bisa diuraikan dari teks-teks yang sudah
diterjemahkan dan diwujudkan dalam pembuatan sebuah taman Sriksetra oleh Dapunta Hyang
dengan tujuanuntuk kesejahteraan mahluk hidup di Sriwijaya.
Kata Kunci : bekarang iwak, prasasti talang tuo, sungai musi

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Sumatera Selatan secara geografis sebagian besar wilayahnya berupa dataran

rendah, rawa-rawa atau yang lebih dikenal dengan istilah lebak lebung. Rawa lebak
lebung merupakan rawa-rawa yang terdapat di sekitar daerah aliran sungai. Daerah ini
tergenang saat musim penghujan dan kering saat musim kemarau. Perbedaan ketinggian
air di rawa banjiran ini sangat ekstrim namun daerah ini sangat subur karena banyak
mengandung unsur hara untuk pakan ikan terutama berasal dari proses dekomposisi
vegetasi saat tergenang.
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Pemanfaatan daerah rawa untuk kegiatan perikanan masih belum optimal. 17
kabupaten/kota beserta ibu kota kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang
terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota pada tahun 2015 berdasarkan data yang
dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai
berikut:Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten
Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin,
Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar
Alam, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih. Sungai Musi dan rawa lebak lebung
merupakan tepian sungai yang sepanjang musim penghujan merupakan kawasan luapan
air. Sedangkan dimusim kemarau merupakan hamparan lahan gambut yang sangat mudah
terbakar. Perairan ini berperan sangat penting dalam penyediaan komoditas dan jasa
lingkungan, termasuk perikanan air tawar yang menjanjikan, sehingga areal ini menjadi
kantong ikan tangkapan yang sering di lelang dalam menentukan hak pengelolaannya.
Memasuki musim kemarau, kawasan sungai dan rawa yang tadinya banjir mulai surut dan
fungsinya berubah menjadi ladang sawah lebak.
Kondisi lingkungan Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta
sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi
alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjung kelangsungan hidupnya.
Manusia Indonesia memandang sumber alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup
masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan Adat Istiadat alami yang dituangkan
menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sifat alam yang berkembang sesuai
keberadaannya dan menjadi pelajaran yang berharga dari seorang guru dalam kehidupan
bermasyarakat. Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai
kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam
perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan
mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu
dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi
kebutuhan hidupnya.
Di berbagai daerah di Sumatera Selatan terdapat praktek pengelolaan sumberdaya
ikan di sungai yang berbeda-beda. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera
Selatan, pengelolaan sumberdaya ikan di sungai, lebak dan lebung dilakukan melalui
sistem lelang yang diatur dalam Perda OKI No. 9/2008. Perda ini mengatur tentang
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pemanfaatan sumberdaya ikan melalui sistem lelang serta wilayah konservasi perikanan
pada wilayah sungai (perairan) tersebut.1

2.

Metodologi
a.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di Sungai Lacak Kelurahan Pulo Kerto
Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kelurahan ini
memiliki

kawasan lahan lebak dan sungai sebagai sumber daya perikanan

perairan yang dibentuk oleh masyarakat dan telah berkembang menjadi kegiatan
tahunan.
Jenis dan Sumber Data Penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam
dengan informan kunci secara individual dengan menggunakan daftar
pertanyaan terstruktur. Informan yang dipilih terdiri dari pihak kelurahan
kecamatan Gandus, Perangkat RT di Pulo Kerto.
Data sekunder diambil dari data yang berbentuk dokumen, laporan, dan
publikasi lainnya yang terkait dengan kebutuhan riset, seperti laporan tahunan
kelurahan dan kecamatan di daerah Gandus, data Badan Pusat Statistik, data
hasil penelitian sebelumnya. Metode Pengumpulan Data Informan ditentukan
dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan untuk
memenuhi kebutuhan data yang diinginkan yaitu terbatas pada para perangkat
lurah dan RT yang terkait dengan penelitian. Data primer dikumpulkan dengan
cara wawancara mendalam kepada informan kunci dengan menggunakan daftar
pertanyaan terstruktur. Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah
sebanyak 13 orang, terdiri dari dua orang dari Dinas Perikanan dan Peternakan
Kota Palembang, dua orang perangkat kelurahan, dua orang tokoh masyarakat
Pulo Kerto, dua orang anggota masyarakat di lingkungan RT Pulo Kerto dan 5
orang pedagang ikan disekitar Kelurahan Pulo Kerto. Mengacu pada
Singarimbun (1989), jumlah informan kunci dalam penelitian studi kasus ini
didasarkan pada syarat kecukupan informasi menurut justfikasi peneliti.2 Data

1

Pramoda, R. 2010. Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 9 Tahun
2008 Terhadap Pengelolaan Perairan Umum Daratan
2
Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1989, Metode Penelitian Survei (Edisi Revisi),
LP3ES,Jakarta, hlm 3
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

307

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

sekunder diperoleh dari hasil laporan tahunan Kecamatan Gandus terkait kondisi
dan potensi perikanan hasil laporan penelitian yang terkait dengan kajian ini.

b. Metode Analisis Data
Untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran terkait bentuk pengelolaan
sumberdaya ikan di sungai di kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota
Palembang Sumatera Selatan, data primer dan sekunder yang telah diperoleh
dianalisis secara kualitatif melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan.3 Terkait dengan bentuk pengelolaan sumberdaya ikan
di sungai yang dibahas didasarkan atas aktor pengelola dan kepemilikan
sumberdaya. Terkait dengan manfaat dari pengelolaan tersebut bagi masyarakat
dibatasi pada manfaat langsung yang bersifat ekstraktif perikanan dan
berdasarkan pengamatan (observasi) lapangan terhadap aktifitas ekonomi
masyarakat di lokasi penelitian yang kemudian diinterpretasikan dalam sebuah
narasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Kearifan Lokal dalam Prasasti Talang Tou
Kebesaran kerajaan Sriwijaya sudah tidak diragukan oleh banyak pihak. Kerajaan

yang ada sejak abad ke 7 M (684 M) ini, diyakini menjadi kerajaan pertama yang
menyatukan nusantara dengan bentang kekuasaan mencapai hampir seluruh Asia
Tenggara. Kerajaan bercorak Budha ini merupakan ikon penting dalam sejarah
keberadaan Indonesia di masa selanjutnya. Sampai saat ini, peninggalan dari kerajaan
besar ini memang masih menjadi perdebatan di banyak sejarawan. Ada yang mengatakan
bahwa pusat kerajaan berada di Palembang (Coedes, 2014, Munoz, 2009),4 tetapi tidak
sedikit pula yang percaya berada di Jambi (Muljana, 2008). Hal ini terjadi karena
memang bukti-bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebar di kedua provinsi tersebut,
bahkan ada yang sampai ke Lampung. Dari sisi kuantitas dan materi yang tertulis di
prasasti, memang temuan yang di Palembang lebih akurat datanya.

3

Moh. Nazir, 2005. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 174
Coedes, George, Louis Charles Damais, Hermann Kulke, dan Pierre Yves Manguin, (2014),
Kedatuan Sriwijaya, edisi kedua, Pusat Arkeologi Nasional, Komunitas Bambu, Jakarta dan Munoz, Paul
Michel, (2009), KerajaanKerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia, Penerbit Mitra
Abadi, Yogyakarta.
4
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Terdapat beberapa prasasti utama yang ditemukan di Palembang, yaitu Prasasti
Kedukan Bukit (yang kemudian dianggap sebagai piagam pendirian kerajaan Sriwijaya),
prasasti Boom Baru, prasasti Sabokingking, prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuwo,
dan prasasti Karang Anyar. Dari sekian banyak prasasti tersebut, yang khusus
membicarakan soal penataan ruang dan lingkungan adalah Talang Tuwo,sekaligus juga
prasasti dengan teks terpanjang yang pernah ada. Melihat pada naskah Prasasti Talang
Tuwo, akan tampak bahwa semangat penataan lingkungan hidup sudah dilakukan sejak
zaman dulu. Di saat segalanya masih hijau, hutan masih banyak, sungai masih
terpelihara, ruang masih begitu longgar, tetapi tata ruang sudah dikaji dan diperhatikan
oleh raja. Kepemimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa sudah memperhitungkan semua hal
dan sudah menunjukkan fenomena yang bakal terjadi. Pesan-pesan pada naskah prasasti
Talang Tuwo menjadi menarik karena tertulis secara sistematis, khusus bicara soal
lingkungan hidup dan penataan ruang. Pada konteks ini, prasasti Talang Tuwo bisa
dimaknai dan dikaji dengan menggunakan perspektif komunikasi lingkungan.
Sebongkah batu tertelungkup di dataran rawa. Tempat itu bernama Talang Tuo,
letaknya di barat laut Bukit Siguntang dengan jarak lurus lima kilometer. L.C.
Westenenk, Residen Palembang, menemukan batu itu pada 17 November 1920.
Permukaan batu pasir itu seluas 50 X 80 cm dan terdapat empat belas baris tulisan
Pallawa, India, menggunakan bahasa Melayu Kuno dan Sansekerta.
Sejumlah ahli tulisan kuno telah membaca dan menafsirkan isi Prasasti Talang
Tuo. Pada tahun 1930, seorang ahli tulisan kuno bangsa Perancis, George Coedes,
menyempurnakan pembacaan teks dan terjemahannya.
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Naskah Prasasti Talang Tuwo
śwasti . śri śaka warṣa titā . 606 . diŋ dwitiya ṣuklapakṣa wulan caitra .
sāna tatkālāña parlak śri kṣetra ini . niparwuat
parwaṇḍa punta hiyaŋ śrī jayanāga . ini priṇadhānāṇḍa punta hiyaŋ .
sawañakña yaŋ nitanaŋ di sini . ñīyur pinaŋ hanāu . ru
mwiya . dṅan samigra . ña yaŋ kāyu nimakan wuaḥña . tathapi hāur wuluḥ
pattuŋ ityewamādi . punarapi yaŋ parlak wukan
dṅan tawad talāga sawañakña yaŋ wuatku sucarita parāwis prayojanākaḥ
puṇyaña sawwa satwa sacarācara waropāyāña tmu
sukha . di āsannakala di antara mārgga lai . tmu muaḥ ya āhāra dṅan āir
niminuŋña . sawañakña wuatña huma parlak mañcak mu
aḥ ya . maŋhidupi paśu prakāra . marhulun tuwi wṛddhi muaḥ ya jāṅan ya
niknāi savañakña yaŋ upasargga . pidanna swapnawighna . waraŋ wua
taña kathamapi . anukūla yaŋ graha nakṣatra parāwis diya . nirwyadhi ajara
kawuatanāña . tathāpi sawañakña yaŋ bhṛtyāna
saṭyārjjawa dṛḍhabhagti muaḥ ya dya . ya mitrāña tuwi jāṅān ya kapaṭa yaŋ
winiña mulang anukūla bhāryya muaḥ ya waraŋ sthā
naña lāgi jāṅān cūri ucci wadhañca . paradāra di sāna . punarapi tmu ya
kalyāṇamitra . marwwaṅun wodhicitta dṅan maitri
ṭadhāri di daŋ hyaŋ ratnatraya jāṅān marsarak dṅan daŋ hyaŋ ratnatraya .
tathāpi nityakāla tyaga marśila kṣānti . marwwaṅun wiryya rājin
tāhu di samiśraña śilpakalā parāwis . samāhitacinta . tmu ya prajñā . smṛti
medhāwi . punarapi dhaiyyamāni mahāsa(ttwa)
wajra śarira . anupamaśakti . jaya . tathāpi jātismara . awikalendriya .
mañcak rupa . subhaga hāsin hālap āde
yawākya . wrahmaswara . jādi lāki swayaŋbhu puna(ra)pi tmu ya
cintāmaṇinidhāna . tmu janmawaŋśitā . karmmawaśitā . kleśa(va)śi(ta)
awasāna tmu ya anuttarābhisaŋmyaksaŋ wodhi.
Kemakmuran!!!
Pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, pada saat itulah taman ini yang
dinamakan Śrīksetra dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Śrī Jayanāśa.
Inilah niat baginda: Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang,
aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan,
demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan
semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan
dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat
digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan
yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan
kebahagiaan. Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam
perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum.
Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih (panennya).
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Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara, dan juga
budak-budak milik mereka. Semoga mereka tidak terkena malapetaka,
tidak tersiksa karena tidak bisa tidur. Apa pun yang mereka perbuat,
semoga semua planet dan bintang menguntungkan mereka, dan semoga
mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha
mereka. Dan juga semoga semua hamba mereka setia pada mereka dan
berbakti, lagipula semoga teman-teman mereka tidak mengkhianati
mereka dan semoga istri mereka menjadi istri yang setia. Lebih-lebih lagi,
di mana pun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri, atau
orang yang mempergunakan kekerasan, atau pembunuh, atau penzinah.
Isi Prasasti Talang Tuo yang diterbitkan oleh Raja Sriwijaya, Dapunta Hyang Sri
Jayanasa pada 23 Maret 684 Masehi. Sebelumnya, kata yang sama, tersebut pula pada
Prasasti Kedukan Bukit bertarikh 16 Juni 682 Masehi ketika sang raja mengadakan
perjalanan suci dari Minanga Tamwan hingga ibu kota kerajaan, dan beliau meletakan
batu pertama pembangunan permukiman (vanua) baru. Kemakmuran, menjadi kata kunci
bagi Raja Sriwijaya pada masa itu. Kemakmuran tidak sekadar kata atau janji, melainkan
suatu tindakan nyata yang dilakukan raja untuk membahagiakan semua mahluk yang
hidup di muka bumi.
Tindakan nyata itu tersurat dalam Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini memuat
peristiwa pembangunan Taman Sriksetra atas perintah raja. Di taman itu, ditanam
berbagai tumbuhan seperti pohon kelapa, pinang, aren, sagu, bambu haur, wuluh dan
sebagainya. Taman Sriksetra menjadi acuan untuk pengembangan taman-taman atau
kebun-kebun lainnya yang dilengkapi dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolam.
Pada masa itu taman, kebun, bendungan, dan kolam tersebar di berbagai tempat.
Semua itu untuk kebahagian semua: manusia, tumbuhan, dan hewan. Raja menginginkan
semua kebun dengan berbagai tumbuhan hidup subur dan berlebih panennya, demikian
pula ternak-ternak yang dipelihara penduduk terus bertambah. Raja mempunyai
komitmen tidak ada lagi orang yang lapar, tidak ada lagi pencuri, pembunuh, atau
pezinah.
Amanat Dapunta Hyang Sri Jayanasa melalui Prasasti Talang Tuo sangat jelas:
kelola lingkungan untuk kemakmuran dan kesejahteraan semua mahluk. Amanat tersebut
perlu ditindaklanjuti oleh para pemimpin saat ini dan yang akan datang.
Taman Sriwijaya
Taman Sriksetra yang disebutkan dalam Prasasti Talang Tuo memberikan
inspirasikepada kita untuk senantiasa mempunyai niat baik dalam mengelola lingkungan
untukkemakmuran semua mahluk hidup di muka bumi. Prasasti Talang Tuo juga
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memberiinformasi berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat SumateraSelatan bila dikelola dengan baik.
Penelitian arkeologi di daerah lahan gambut Sumatera Selatan yang dilakukan
sejak tahun 2000 sampai sekarang oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan dan Pusat
Penelitian Arkeologi Nasional telah mengungkap situs-situs permukiman sejak awal
Masehi sampai masa Sriwijaya (abad ke-7 hingga 13 Masehi). Penelitian dilakukan di
wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi
Banyuasin. Bukti-bukti arkeologis tersebut menggambarkan bahwa pada masa lampau
daerah pantai timur Sumarera Selatan menjadi pusat aktivitas manusia.

Wilayah Kekuasaan Sriwijaya abad ke-8 Masehi yang membentang luas dari Sumatera,
Jawa Tengah, hingga Semenanjung Malaysia

Wilayah persebaran situs tersebut merupakan daerah yang mengalami kebakaran
hutan dan lahan gambut. Kebakaran juga merusak situs-situs arkeologi. Oleh karena itu,
situs-situs tersebut perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan.
Berkaitan dengan upaya restorasi gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG)
dan Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun (2016-2020),
maka restorasi gambut di Sumatera Selatan menggunakan pendekatan budaya, yaitu
memberi ruang dan makna pada situs-situs arkeologi pada lahan-lahan gambut yang akan
direstorasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Spirit Sriwijaya untuk Pelestarian
Lingkungan Hidup yang ikut terlibat dalam Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera
Selatan, merancang program, yaitu program Taman Sriwijaya.
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Taman Sriwijaya adalah nama kawasan budaya dan ekologi yang berdasarkan
keberadaan tinggalan arkeologis masa Pra Sriwijaya dan masa Sriwijaya di wilayah lahan
gambut, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi
Banyuasin.
Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, ditentukan lima kawasan situs sebagai
Taman Sriwijaya. Seperti halnya di masa lalu, Taman Sriwijaya juga berfungsi sebagai
spot hidrologis gambut, habitat keanekaragaman hayati, dan sumber ekonomi
berkelanjutan atau sumber kehidupan masyarakat.
Target yang ingin dicapai dalam Program Taman Sriwijaya yaitu:
1.

Ditetapkannya lima kawasan situs di lahan gambut sebagai Cagar Budaya Sriwijaya

2.

Spot hidrologis gambut

3.

Habitat keanekaragaman hayati

4.

Sumber ekonomi berkelanjutan masyarakat

5.

Taman Sriwijaya menjadi objek wisata pendidikan sejarah dan lingkungan
Berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), ditentukan pula kawasan-kawasan

Taman Sriwijaya.
Taman Sriwijaya Langpipi-Ketupak
Kawasan yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Lumpur di
daerahCengal, Kabupaten OKI. Situs-situs arkeologi terdapat di wilayah Desa UlakKedondong pada aliran Sungai Langpipi dan Sungai Ketupak. Kawasan arkeologis ini,
berasal dari abad ke-8 hingga 12 Masehi. Di kawasan ini ditemukan sisa-sisa bangunan
tiang kayu, perhiasan emas, perahu, manik-manik, prasasti pendek, keramik, pipisan, dan
alat penumbuk biji-bijian.
Taman Sriwijaya Riding-Lebunggajah
Kawasan yang merupakan bagian dari DAS Riding dan DAS Lebung Gajah di
daerah Simpang Tiga Sakti di daerah Tulung Selapan, Kabupaten OKI. Di kawasan ini
ditemukan perahu dan tempayan keramik.
Taman Sriwijaya Air Sugihan Kanan
Kawasan ini bagian dari DAS Air Sugihan di daerah Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten OKI. Kawasan situs berasal dari masa Pra Sriwijaya sampai masa Sriwijaya.
Di kawasan ini ditemukan sisa-sisa bangunan tiang kayu dan nibung, perahu, manikmanik, tembikar, keramik, getah damar.
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Taman Sriwijaya Air Sugihan Kiri
Kawasan yang merupakan bagian dari DAS Air Sugihan di daerah Kecamatan
Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Kawasan ini berasal dari masa Pra Sriwijaya
sampai masa Sriwijaya. Kawasan ini berasal dari masa Pra Sriwijaya sampai masa
Sriwijaya. Ditemukan sisa-sisa bangunan tiang kayu, perahu, keramik, tembikar, dan
manik-manik.
Taman Pra Sriwijaya Lalan-Sembilang
Kawasan ini merupakan bagian DAS Lalan dan DAS Sembilang di daerah
Karangagung Tengah Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Kawasan situs ini
berasal dari abad ke-4 Masehi (Pra Sriwijaya). Di kawasan ini, ditemukan sisa-sisa
bangunan tiang kayu dan nibung, manik-manik, kemudi perahu, keramik, tembikar, kubur
tempayan, sisa-sisa manusia dalam tempayan.

Model Taman Sriwijaya.
Sumber: Tim Spirit Sriwijaya untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

Guna mewujudkan program tersebut ada beberapa persoalan yang harus
diselesaikan atau dipenuhi.
Pertama, situs-situs sejarah Kerajaan Sriwijaya tersebut belum ditetapkan
pemerintah sebagai cagar budaya. Kedua, hampir sebagian besar situs berada di lahan
konsesi perusahaan dan sebagian kecil berada di lahan masyarakat. Saat ini ada beberapa
peluang di lahan konsesi perusahaan karena wilayah gambut yang akan direstorasi oleh
pemerintah. Misalnya sejumlah situs di Cengal, yang sebagian besar berada di lahan
konsesi PT. BMH (Bumi Mekar Hijau) yang akan direstorasi karena terbakar.
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Ketiga, sampai saat ini belum ada anggaran untuk melaksanakan program ini.
Baik dari pemerintah maupun sponsor. Terakhir, penelitian situs Sriwijaya di lahan
gambut Sumatera Selatan masih terus berlangsung atau belum selesai hingga saat ini.
Akan ada informasi penting yang didapat dalam pelaksanaan program ini.
Horton dan Hunt dalam sosiologi menjelaskan bahwa perspktif struktural
fungsional itu memiliki sejumlah asumsi yang digunakan untuk memahami masyarakat.
Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:5
1.

Corak prilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat.

2.

Pola-pola prilaku timbul untuk memahami kebutuhan dan hilang apabila kebutuhan
berubah.

3.

Perubahan sosial dapat mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil, namun
setelah itu akan terjadi keseimbangan baru.

4.

Nilai atau kejadian pada suatu waktu atau tempat dapat menjadi fungsional atau
disfungsional pada saat dan tempat yang berbeda.

5.

Para fungsionalis mengajukan pertanyaan.
Menurut rumusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial kearifan lokal

diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan
yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai
masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.6
Dalam perjalanannya pemerintah memberikan perhatian penuh dari fenomena
kehidupan masyarakat untuk mengatur secara teratur dan damai dalam masyarakat, maka
pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur sesuai kebutuhan dan kehendak
masyarakat, seperti dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang
kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara
lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan
tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

5
6

Shonhadji, Sholeh, Sosiologi Dakwah, IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2011, hlm 15
Departemen Sosial RI, 2006, Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil
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Kearifan Lokal “Bekarang Iwak”
Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing
merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan secara
turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan, menjelaskan
bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat
menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara
lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan sebagai warisan nenek moyang kita.
Kearifan lokal sebagai produk kolektif dari masyarakat, difungsikan guna mencegah
keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian
hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika
masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku positif memanfaatkan
sumberdaya alam didukung oleh kebijakan pembangunan yang pro kepada lingkungan
hidup.
Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat
bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota
masyarakatnya.7
Banyak sekali bentuk dan rupa kebiasaan adat istiadat dari Daerah Adat yang ada
di wilayah Nusantara, kebiasaan dari daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing
yang bernilai tinggi. Hasil karya kerajinan anak-anak bangsa yang tersebar di Daerah
Adat, yang berada dan bertahan dalam kelompok masyarakat adat tersebut.
Pada Agustus tahun 2018 tahun lalu warga Kelurahan Pulokerto, Kecamatan
Gandus, Palembang melaksanakan sebuah sedekah adat yang disebut Bekarang Iwak
yaitu sebuah tradisi adat yang rutin dilaksanakan tiap tahun di sungai Lacak. Bekarang
Iwak sendiri sebenarnya hampir tak berbeda dengan sedekah-sedekah adat lain yang biasa
dilaksanakan oleh warga yang ada di kota Palembang. Yang membedakan di sini
hanyalah bahwa setelah diadakan beberapa ritual upacara adat dan makan bersama,
kemudian disusul dengan acara menangkap ikan secara bersama-sama di sungai Lacak
yang melibatkan warga kelurahan Pulokerto seperti nama tradisi tersebut yaitu Bekarang
= menangkap, dan Iwak = ikan.
Hasil dari tangkapan ikan itu kemudian dikumpulkan dan dipilah antara yang
besar dan kecil. Untuk ikan-ikan kecil diperbolehkan oleh pemangku adat untuk di bawa
pulang warga yang ikut serta menangkap ikan, sementara untuk yang besar-besar diambil
7

Sartini, 2004, Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Filsafat, 37,
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oleh pemangku adat untuk kemudian di jual. Uang dari penjualan ikan tersebut digunakan
untuk keperluan umum warga seperti membangun masjid, jembatan dan sebagainya.
Hasil tangkapan ikan dari tradisi Bekarang Iwak ini memang bisa mencapai
beberapa ton hingga dari tradisi ini saja sarana-sarana umum seperti jembatan atau
bendungan bisa terbantu pelaksanannya. Hal ini dapat terjadi karena berbeda dengan
sungai-sungai di pulau jawa yang kebanyakan tercemar dan terjadi pendangkalan tiap
tahunnya, dan diperparah lagi dengan terjadinya perburuan-perburuan ikan yang tak
jarang memakai bahan-bahan kimia hingga hanya menyisakan ikan sapu-sapu sebagai
penghuninya, maka di sungai Lacak ini kelestarian sungai sangat diperhatikan karena
mereka sadar bahwa penghidupan mereka sangat tergantung oleh sungai ini. Oleh karena
itu warga kelurahan Pulokerto ini jangankan menangkap ikan menggunakan bahan-bahan
kimia, bahkan untuk menangkap ikan menggunakan setrum ikan pun tidak diperbolehkan
dan akan mendapat hukuman dari pemangku adat setempat.
Maka tak heran ketika tradisi adat Bekarang Iwak dilaksanakan pun ikan-ikan
yang di dapat relative besar-besar dan memang dari jenis ikan yang layak jual seperti ikan
gabus, lele, mujair dan sebagainya.
Menurut kepercayaan setempat kenapa ritual Bekarang Iwak ini selalu
dilaksanakan rutin tiap tahunnya adalah karena bila tradisi ini tak dilaksanakan maka desa
Pulokerto yang memang warganya selalu berhubungan dengan sungai lacak dalam
keseharian mereka akan mendapat hukuman berupa penampakan-penampakan buaya di
sungai Lacak baik ketika mereka sedang menggelar tradisi-tradisi adat lainnya maupun
dalam keseharian mereka.
Oleh karena itu dengan diadakannya tradisi adat Bekarang Iwak ini diharapkan
setiap warga yang mengikuti acara Bekarang Iwak ini selalu dijauhkan dari malapetaka
dan diberikan rezeki yang melimpah ketika mereka menggunakan sungai Lacak sebagai
mata pencaharian mereka yaitu menangkap ikan.
Banyak masyarakat melakukan praktek ilegal di dalam memanfaatkan
sumberdaya yang ada, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan potasium tanpa
memikirkan keberlanjutannya. Berbagai tata aturan dalam pemanfaatan sumberdaya,
sebenarnya telah dilakukan, baik melalui undang-undang maupun peraturan di tingkat
desa; namun sifatnya yang terbuka dan menjadi milik umum, didukung dengan tuntutan
kebutuhan yang cenderung terus meningkat, mendorong beberapa pihak untuk
berperilaku kurang arif dalam memanfaatkannya.
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Menurut Francis Wahono, kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi
sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi
seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam
konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.
Kearifan Lokal merupakan solusi dalam menjaga kelestarian perairan, beberapa peraturan
adat seringkali lebih dipatuhi dibanding peraturan pemerintah, karena kalau melanggar
adat, maka bisa dikucilkan oleh masyarakat. Peraturan adat biasanya mengatur kapan
warga boleh mencari ikan, cara-cara yang sesuai, serta aturan lain yang bertujuan untuk
kelestarian ikan dan hasil-hasil perairan, sehingga dapat dipertahankan sampai anak
cucunya kelak.8
Perairan umum adalah bagian permukaan bumi yang secara permanen atau
berkala digenangi air, baik air tawar, air payau, mulai dari garis pasang surt laut terendah
kearah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan. Yang termasuk
ke dalam perairan umum adalah sungai, sungai mati atau oxbow lake, lebak lebung,
saluran irigasi, kanal, estuary, danau, waduk, rawa, goba, dan genangan air lain. Perairan
umum memiliki karakteristik antara lain: sumberdaya air cenderung menjadi multiguna
(perikanan, energy listrik, turisme, transportasi, irigasi dan lain-lain), sumberdaya ikan
lebih terbatas jenis dibanding dengan perairan laut, armada perikanan lebih bersifat skala
kecil, sensitive terhadap dampak perubahan lingkungan, pengelolaan perikanan harus
ditangani dalam kerangka pengelolaan yang terintegrasi, potensi kearifan lokal dalam
pengelolaan lebih menonjol, hukum kelembagaan menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah.Usaha perikanan merupakan segala usaha pemanfaatan sumberdaya ikan yang
merupakan aspek agribisnis yakni produksi (penangkapan dan budidaya), pengolahan,
dan pemasaran.
Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya,
tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alamidi lahan yang relatif
datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, danditumbuhi vegetasi, yang
merupakan suatu ekosistem (Peraturan PemerintahNomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa).
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintahtersebut, rawa dikuasai oleh negara dan hal ini
mengandung makna negaramenjamin hak setiap orang dalam pemanfaatan rawa sebagai
sumberdaya air danlahan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Rawa dapat
dibedakanmenjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.

Rawa pasang

8
Francis Wahono. 2005. Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati,
Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogykarta hlm 217
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surutmerupakan rawa yang terletak di tepi pantai atau dekat pantai, di muara sungaiatau
dekat muara sungai, dan tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut airlaut, sedangkan
rawa lebak merupakan rawa yang terletak jauh dari pantai dantergenangi air akibat luapan
air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secaraperiodik atau menerus.

C. KESIMPULAN
Deskripsi Prasasti Talang Tuo hasil peninggalan pada masa kerajaansriwijaya ini
dapat memberikan dampak yang positif (baik) di Sriwijaya. Hal ini dikarenakan, isi dari
prasasti Talang Tuo ini yaitu tentang Penggambaran nilai-nilai lingkungan hidup dalam
Prasasti Talang Tuwo tampak dari tujuh unsur nilai yang ditawarkan. Mulai dari anjuran
melakukan penanaman ulang tanaman endemik, keyakinan pada Yang Maha Kuasa,
hingga keserasian hubungan sosial. Nilai-nilai lingkungan hidup yang ada dalam prasasti
dengan kondisi sekarang. Hasil analisis menunjukkan bahwa ia memang sangat relevan
dan dibutuhkan saat ini. Mulai dari keharusan menanam tanaman, variasi, pengaturan air,
keyakinan pada Tuhan, keserasian sosial dan sebagainya. Ini didasarkan atas fenomena
lingkungan yang dialami masyarakat memang cukup rumit dan kompleks, ini bisa
diuraikan dari teks-teks yang sudah diterjemahkan dan diwujudkan dalam pembuatan
sebuah taman Sriksetra oleh Dapunta Hyang dengan tujuanuntuk kesejahteraan mahluk
hidup di Sriwijaya. Kebiasaan masyarakat dalam bekarang iwak, di sungai pinggiran
sungai musi di Kelurahan Pulokerto serta manfaatnya terhadap masyarakat sekitar.
Pelaksanaan bekarang iwak harus dilestarikan

sebagai kearifan lokal yang ada

dipinggiran sungai Musi.
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IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL “SASI”
HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM
Oleh :
Abdul Aziz, Laspri Antoni, Gordon Butar-Butar
Mahasiswa Program Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Sumpah Pemuda

Abstrak
Keanekaragaman hayati merupakan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman,
dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan
sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara
keseluruhan membentuk ekosistem. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
secara lestari termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.
Sasi di kecamatan Haruku Kabupaten Maluku Tengah merupakan kearifan lokal
pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang dilaksanakan masyarakat adat dinilai
selaras dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Sasi juga
didukung oleh kebijakan adat sebagai bentuk pengetahuan hukum yang secara turuntemurun sudah mengatur bahwa pengelolaan dan pemanfaatan alam harus memperhatikan
kelestarian sumber daya alam serta lingkungan.
Kata Kunci : Hukum Adat Sasi, Kearifan Lokal, Sumber Daya Alam

A. PENDAHULUAN
Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun
benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
hidup

manusia. Sebagai

modal

dasar

pembangunan, sumberdaya

alam

harus

dimanfaatkan sepenuhnya tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak. Cara-cara yang
dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal
dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa
mendatang.
Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkann oleh pemerintah di
berbagai bidang / sektor yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan
segala sumber daya yang ada termasuk penggunaan sumber daya alam yang dimiliki
untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam
akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan
karena kurangnya perhatian untuk menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan
dan kelestarian sumber daya alam. Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang
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ditimbulkan akibat pengelolaan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak benar,
maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan
mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya.
Jika hal tersebut terjadi, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat1. Oleh karena itu maka pengelolaan sumber daya
alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (nature resource oriented)
untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan
menggunakan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal masyarakat adat.
Sedangkan St.Munadjat Danusaputra mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah
semua benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi
kehidupan. Lingkungan hidup pada hakekatnya dapat dibagi menjadi:2
1.

Lingkungan fisik atau alami ialah lingkungan hidup dengan segala unsur-unsurnya,
diamana campur tangan manusia belum terdeteksi;

2.

Lingkungan biologis atau binaan ialah lingkungan yang tercipta karena intervensi
budaya manusia dalam meningkatkan kehidupannya;

3.

Lingkungan sosial budaya ialah lingkungan yang mencakup manusia perorangan
maupun kelompok yang berinteraksi satu sama lain baik perilakunya maupun pranata
sosialnya Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh faktor:
a) Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
b) Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan tersebut;
c) Faktor non materiil, suhu, cahaya, dan kebisingan.
Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu environment and human

environment yang berarti lingkungan.3
Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono
mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum lingkungan diartikan
sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang
kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas
ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi

1
2

UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
St.Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku 11, Bandung: Nasional Binacit. 1985.hlm.

201
3
M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia,Bandung: P.T. Alumni, 2001, hlm, 8.
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ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor
alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.4
Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip
ekoefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam
memikirkan kelanjutan hidup umat manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan
pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan
manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya
dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah
kehidupan bisa terganggu.

B. PEMBAHASAN
1.

Definisi Sumber Daya Alam
Sumber daya alam dalam bahasa Inggris dikenal sebagai natural resources.

Manfaat sumber daya alam penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, sebagai
penghasil bahan bakar dan energi, sebagai pembangkit listrik, memenuhi kebutuhan
makanan manusia, menjaga keseimbangan alam dan lain sebagainyaSumber daya
alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak
hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga
komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.
Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah
membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus
berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya alam
mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya
tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brasil, Kongo, Maroko, dan
berbagai 323hukum323 di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati
yang sangat berlimpah.
Sumber Daya Alam menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 (9)
menyebutkan bahwa Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan

4

RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Sinar Grafika, Jakarta,

hlm 14
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ekosistem5.Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan
menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat
diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak
dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan
air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di
alam, penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA
tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih
cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan
habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya
memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga
jumlahnya sangat terbatas., minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisasisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal
dari lingkungan perairan.Perubahan tekanan dan suhu panasselama jutaaan tahun ini
kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan
tambang tersebut.“asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan
pengelolaan

lingkungan

hidup

harus

memperhatikan

upaya

terpadu

untuk

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati
yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama
dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

a.

Sumber Daya Alam Menurut Para Ahli
1) Menurut Chapman (1969)
sumber daya alam menurut Chapman adalah hasil penilaian manusia terhadap
hukumunsur lingkungan hidup yang diperlukannya, dimana terdapat 3 definisi
sumber daya alam yakni persediaan total (total stock), sumber daya (resources)
dan cadangan (reserve).
2) Menurut Isard (1972)
sumber daya alam secara umum adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan
mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki
kesejahteraannya.

5
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 1 butir 9 tentang PERLINDUNGAN DAN
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3) Menurut Ireland (1974)
sumber daya alam menurut pendapat Ireland merupakan suatu keadaan
lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia.
4) Menurut Suryanegara (1977)
SDA menurut Suryanegaraa (1977) adalahhukumunsur lingkungan alam, baik
fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya
guna meningkatkan kesejahteraan hidup.
5) Menurut Katili (1983)
Katili mengemukakan bahwa definisi sumber daya alam adalah semuahukum
tata lingkungan biofisik yang nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan
manusia.
2.

Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam
Kekayaan pengetahuan masyarakat adat di Indonesia sudah berkembang dalam

jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses
perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang
dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Sesuai dengan kebutuhan dasar
manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah
pengetahuan dalam pemanfaatan lahan,baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk
mencari atau memproduksi bahan makanannya. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan,
penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat
adat ini dengan pengetahuan lokalnya (indigenus knowledge), dengan kekuatan
memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata
lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Pengetahuan 325hukum yang dikenal
sebagai kearifan hukum tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai
pengetahuan yang di turunkan dari generasi kegenerasi sebagai bagian dari adaptasi
terhadap lingkungannya.
Para ahli berpendapat bahwa lingkungan itu terdiri dari tiga bagian, diantaranya:6
a.

Lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang
bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air, dan lain sebagainya.

b.

Lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada
disekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuhtumbuhan dan sebagainya.
6

Fuad Amsyari, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, 1977
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Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia lain yang berada di
sekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.
Menurut Wahyu (2007) bahwa kearifan local, dalam terminology budaya, dapat

diinterpretasikan sebagai pengetahuan local yang berasal dari budaya masyarakat, yang
unik, mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi
dengan system ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan
pengetahuan baru. Secara lebih spesifik, kearifan local dapat diartikan sebagai suatu
pengetahuan local, yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang
dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat local dalam bidang pertanian,
kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam dan beragam
kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas. Selanjutnya Wahyu juga menyatakan
bahwa kemampuan memaknai kearifan local oleh individu, masyarakat dan pemerintah
yang

diwujudkan

dalam

cara

berpikir,

gaya

hidup

dan

kebijakan

secara

berkesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dapat diharapkan
untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan
Negara.7
3.

Antara Hak-Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan sumber daya alamnya dan
Hak-Hak Masyarakat Adat Lainnya8
Hak-hak masyarakat adat sampai saat ini lebih banyak terpusat pada hak-hak atas

tanah (land rights) dan sumber daya alamnya (resorce rights) yang terlihat akan tetapi
cenderung mengabaikan hak-hak milik masyarakat adat lainnya yang tidak terlihat
misalnya hak-hak kepemilikan intelektual atas temuan obat-obatan tradisional serta hakhak masyarakat adat atas keamanan hayati yang berasal dari proses budidaya (biosafety)
yang bersumber dari pengetahuan adat serta wilayah adatnya. Perlindungan dan pemajuan
masyarakat adat atas hak-hak intelektual masyarakat adat dan keamanan hayati adat dari
penjarah-penjarah hak paten hayati (bio-piracy) dan penjarah-penjarah hak intelektual
serta perlindungan atas bio prospeksi lainnya perlu ditekankan.
Ratifikasi UN Convention on Biological Diversity dalam bentuk Undang-undang
telah dilakukan akan tetapi perlu dijabarkan dalam peraturan pemerintah dan surat
keputusan Menteri yang berwenang. Sehingga Departemen Kehutanan dan Perkebunan
7

Abdul Mukti, Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,
2010 Brawijaya Malang, hml 1
8
https://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hakadat/269-kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
diakses tanggal 3 Oktober 2019
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dalam kebijakan yang akan mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat harus dapat
menterjemahkan hak-hak masyarakat hukum adat tidak hanya pada hak pengelolaan
sumber daya hutan berupa kayu tetapi lebih luas sampai kepada perlindungan dan
pemajuan hak-hak intelektual dan keamanan hayati.

a) Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
1.

Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup. Dalam penjelasan sebelumya telah
secara jelas dijelaskan tentang hak masyarakat akan lingkungan hidup yang tertuang
dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.
Bahwasannya masyarakat berhak atas ketersedian lingkungan hidup yang sehat dan
baik, serta perkembangan perekonomian yang berwawasan lingkungan untuk
kesejahteraan rakyat.Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebelumnya
penjelasan mengenai hak lebih tegas dibanding Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982. Prinsip-prinsip yang belum tegas diatur dalam UUPLH 1982, misalnya
mengenai hak partisipatif masyarakat yang bersifat luas dalam pembangunan
lingkungan, yang dalam UUPLH 1997 dirumuskan secara tegas dalam ayat (1) dan
secara elaboratif pada ayat (2).9 Hal yang sama juga berlaku pada hak informasi, hal
ini secara tegas tertuang dalam UUPLH 1997 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2)
yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.” Kemudian didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan lebih
lanjut mengenai hak masyarakat terhadap lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 65
yang menyatakan bahwa :
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian

a.

dari hak asasi manusia;
b.

Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,
akses pertisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat;

c.

Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap
lingkungan hidup;

9

N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm

217
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

327

PROSIDING : Call Of Paper

d.

ISBN : 978-623-90705-1-9

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan;

e.

Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.”

b) Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
Tidak hanya hak yang diberikan negara kepada masyarakat melainkan juga
dibebankan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Kewajiban tersebut tidak
hanya menitik beratkan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap para pelaku usaha yang
usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil (mikro)
ataupun berskala besar (makro), baik usaha penambangan ataupun industri.Kewajiban
tersebut telah tertuang sebelumnya dalam UUPLH 1997 yang kemudian disempurnakan
dalam UUPPLH 2009, yang tertuang dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap
orang

berkewajiban

memelihara

kelestarian

fungsi

lingkungan

hidup

serta

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Dijelaskan lebih
lanjut dalam Pasal 68 UUPLH 2009 yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.”

c)

Kearifan Lokal SASI dalam memungut hasil-hasil potensi tertentu dengan atau
tanpa merusak lingkungan
Pola pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat 328hukum adat pada umumnya
berdasarkan pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala normanorma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi. Pola ini berkembang sangat dinamis
sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat dinamis ini pada umumnya tidak secara tegas
mendefinisikan pengelolaan sumber daya alam berupa; hutan, kebun atau usaha
pertanian, sehingga diperlukan pemahaman yang cukup oleh pemerintah daerah tentang
pola-pola tersebut. Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah di
laksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat
Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa
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merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh
masyarakat Maluku di kenal dengan sebutan ”SASI”. Sasi merupakan suatu tradisi
masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Peranan sasi
memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Dengan
kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu di lestarikan dalam suatu periode
tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang
memuaskan.10 Menurut sejarahnya sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan
merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh
masyarakat dan tokoh agama. Hal ini di dasar-kan atas kesadaran bahwa tanpa
lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga sasi harus dipertahankan
oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam ini ada aturan-aturan
yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang di kenal dengan
sebutan ”Hukum Sasi”. Hukum Sasi, yaitu suatu sistim hukum lokal yang berisikan
larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari
jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek. 11
Kehidupan hukum dan budaya masyarakatyang tidak terlepas dari hukum adat
digunakan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan
hidupnya sekaligus sebagai upaya pelestarian atas sumber daya hayati dan ekosistemnya.
Salah satu bentuk pengelolaan dan perlindungan atas lingkungan hidup oleh masyarakat
adat adalah SASI.
Sasi merupakan praktik-praktik pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
yang dilaksanakan masyarakat adat dinilai selaras dengan prinsip pengelolaan lingkungan
hidup yang lestari dan berkelanjutan. Sasi juga didukung oleh kebijakan adat sebagai
bentuk pengetahuan hukum

yang secara turun-temurun sudah mengatur bahwa

pengelolaan dan pemanfaatan alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam
serta lingkungan.Sasi sebagai pranata adat mengandung kekuatan hukum yang mengikat
bagi masyarakat adat tesebut karena dalam penyelangaraan sasi mengandung ketentuan
yang mengatur tentang larangan serta kebolehan bagi masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan perlindungannya. Keberlakuan hukum dalam sasi mengenal
pembatasan wasktu berdasarkan jenis sumber daya alam yang diaturnya.Di Maluku
masyarakat adat yang tinggal pulau-pulau kecil maupun di wilayah pesisir memiliki

10
W. Pattinama, dan M, Pattipeilohy. ”Upacara Sasi ikan Lompa di Negeri Haruku.”Kementrian
Kebudayaan dan Pariwisata Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003
11
Ibid.
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hukum ‘sasi’ atau larangan memanen ataumengambil dari alam (di laut atau didarat)
sumber daya alam tertentu untuk waktu tertentu. Sasi sebagai upaya perlindunganguna
menjaga mutu dan populasi sumber daya alam hayati. Adanya larangan pengembilan
hasil sebelum waktunya, maka akan terjadi peningkatan populasi sumber daya alam
hayati.
Penerapan sasi diterapkan pada sumber daya alam di laut maupun didarat, di darat
sasi diberlakukan pada tanaman dan buah-huahan yang dilarang untuk di panen setiap
waktu, ada waktu-waktu tertentu tanaman tersebut dilarang untuk di ambil dengan tujuan
hasil yang di dapat lebih maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adat
tersebut. Larangan dalam hukum sasi mulai berlaku sejak adanya upacara adat “tutup
sasi” dan berakhinya hukum sasi saat upacara “buka sasi “ di lakukan .
Sasi yang dikenal masyarakat di pesisir Salah satunya adalah Sasi ikan lompa di
Pulau Haruku kabupatenhukum tengah, terkenal sebagai satu acara tahunan yang unik
bagi masyarakat di Pulau Haruku dan Ambon yang menunjukkan salah satu bentuk
kearifan hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan ditetapkannya sasi atas
spesies dan di wilayah tertentu oleh Kewang maka siapapun tidak berhak untuk
mengambil spesies tersebut. Ketentuan ini memungkinkan adanya pengembang-biakan
dan membesarnya si ikan lompa, untuk kemudian di panen ketika sasi dibuka lagi.12
Keunikan sasi di pulau haruku ini karena sasi ini merupakan perpaduan antara sasi laut
dengan sasi kali (sungai). Hal ini disebabkan karena keunikan ikan lompa itu sendiri
yang, dapat hidup baik di air laut maupun di air kali. Setiap hari, dari pukul 04.00 dinihari
sampai pukul 18.30 petang, ikan ini tetap tinggal di dalam kali Learisa Kayeli sejauh
kurang lebih 1500 meter dari muara. Pada malam hari barulah ikan-ikan ini ke luar ke
laut lepas untuk mencari makan dan kembali lagi ke dalam kali pada subuh hari. Pada
saat mulai memberlakukan masa sasi (tutup sasi), dilaksanakan upacara yang disebut
panas sasi. Upacara ini dilakukan tiga kali dalam setahun, dimulai sejak benih ikan lompa
sudah mulai terlihat13.
Sasi dalam penyelengaraanya di awasi oleh suatu lembaga adat yang di sebut
kewang (semacam polisi adat di Maluku Tengah), kewang sebagai lembaga adat yang
berakses secara langsung dengan wilayah adat (wilayah ulayat/petuanan) suatu
masyarakat adat baik di darat maupun di laut. Pengawasan dan pengaman lembaga
12

Sandra Moniaga, Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup
di Indonesia, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. /Tahun II/12 Juni 2002.
13
Eliza Kissya, Sasi Ikan Lompa Haruku, diakses pada tanggal 12 maret 2013
pada http://www.kewang-haruku.org/eliza.html dikases pada Tanggal 8 Oktober 2019
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kewang menjamin terjaganya keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan
hidupnya dengan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana .Lain
lagi bentuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Masyarakat Adat Aru
(Maluku Tenggara), berperadaban yang ecocentrism, tercermin dalam eksploitasi
sumberdaya pesisir dan laut sebagai mata-pencaharian utamanya dengan memanfaatkan
pengetahuan dan kearifanhukum pada sebuah ekosistem pesisir dan kepulauan. Pada
Musim Timur (Mei-Oktober) mereka bekerja di kebun membuat kanji dari sagu dan
berburu, Pada Musim Barat (November-April) lebih terfokus pada sumberdaya laut
seperti mengumpulkan Teripang dipesisir pantai yang sedang pasang ataupun berburu
Hiu.
Pengumpulan teripang oleh masyarakat adat Aru tidak mengunakan alat apapun
tetapi memanfaatkan pengetahuan/kearifan hukum (indigenous knowledge) mengenai
kehidupan Tripang seperti habitat yang disukainya, bulan apa bereproduksi, pada cuaca
bagaimana menampakkan diri dan sebagainya. Melalui pengetahuan hukum inilah
komunitas hukum Aru mengorganisasikan kekuatannya mengelola sumberdaya alam
yang satu ini secara lestari. Sebagai contoh: Di Musim Barat saat pasang naik merupakan
saat yang tepat untuk “memanen”Tripang; tetapi dibatasi dari November sampai Maret
saja karena Tripang (khususnya Tripang Putih dan Tripang Matahui) berproduksi pada
bulan April. Masyarakat adat Aru sangat kuat memegang kepercayaan yang dianutnya
yang berhubungan erat dengan mitologi, hal ini menjadi 331hukum tangguh dalam
menjaga kelestarian alam dan keberlanjutanya, karena alam dan seluruh isinya dianggap
sebagi milik leluhurnya yang senantiasa memantau agar pengunaan sumber daya alam
sehemat mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memikirkan mereka
yang akan hidup14.
Kepala adat sebagi mediator antara leluhur dan anak cucunya pada waktu-waktu
tertentu akan melakukan dialog, hasil dialog tersebut berupa kesepakatan untuk hanya
menagambil teripang yang berukuran besar dan ada masa larangan (restriction) untuk
mengambil teripang atau yang dikenal dengan sasi teripang selama ± 3 (tiga) tahun, hal
ini dimaksud agar memberikan kesempatan pada alam untuk melakukan regenerasi. Jika
hal ini dilanggar maka akan terjadi penyimpangan yang dimanifestasikan dengan bencana
alam.

14
H.Maman Djumantri, Ruang Untuk MasyarakatLokal Tradisional ( Masyarakat Adat ) yang
Semakin Terpinggirkan, hlm 1
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Melihat bentuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masyarakat
adat Maluku dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari sasi di Maluku merupakan wujud
dari kesadaran dan kearifan hukum masyarakat adat hukumdalam pengelolaan dan
perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup sebagai modal dasar. Dengan adanya
sasi warga masyarakat adat tidak mengelola sumberdaya alamnya secara sembarangan
sehingga sumber daya alam yang ada dapat berdaya guna dan lestari demi kepentingan
dan kesejahtraan masyarakat. Keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari hukum
kesatuan hukum Indonesia yang di akui hak-hak adat dan hukumnya, termasuk sumber
daya alam yang ada di wilayahnya. Untuk itu masyarakat adat perlu diberikan
kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan suberdaya alam di wilayahnya sesuai
dengan kearifan hukum yang dimilikinya.
Sasi sebagai kearifan hukum masyarakat adat hukummerupakan modal dan
model pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah terutama
hukumdan nasional, dimana Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Upacara Buka dan Tutup Sasi
Sasi ditandai dengan upacara tutup sasi yakni pernyataan bahwa larangan itu
mulai berlaku dengan memberikan tanda sasi yaitu berupa kayu yang diikat dengan
pucuk daun kelapa muda dan tanaman
pada batas areal terlarang, dan pada akhirnya diadakan upacara buka sasi dengan
mengangkat tanda
sasi tadi dengan upacara adat sebagai tanda larangan itu tidak berlaku lagi. Setelah
sesudah upacara itu, barulah si pemilik dapat mengambil hasilnya yang sudah matang.
Upacara tutup dan buka sasi ada 2 macam, yaitu :
1.

Upacara tutup dan buka menurut adat. Pelaksanaan upacara tutup sasi dapat
dikemukakan sebagai berikut, biasanya 1 atau 2 hari menjelang upacara, telah ada
pemberitahuan yang dilakukan oleh kepala kewang dan anak-anak kewang kepada
seluruh masyarakat. Dengan demikian masing-masing orang atau keluarga telah
mempersiapkan kebutuhannya selama masa tutup sasi itu a. Upacara tutup sasi. Pada
malam yang telah ditentukan maka kepala kewang atau kewang besar yang dibantu
oleh anak-anak kewang berpencar keseluruh pelosok desa atau kampung. Mula-mula
teon atau nama asli negeri di tabaos (diteriaki). Anak-anak kewang langsung
membunyikan tahuri atau meniup kerang memperdengarkan suatu suara yang syahdu
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namun mengandung mistis. Kepala kewang berteriak si lo ooo artinya sasi…
kemudian anak-anak kewang menjawab mese eee ooo yang artinya tetap. Sejak
malam itu sasi atas dusun-dusun dimulai dimana seluruh tatanaman yang ada di
dalam dusun atau lahan dinyatakan dilarang atau dipetik. Saat itu pula kewang dan
anakanak kewang mulai menjalankan tugas sebagai pengawas hutan. Hutan dan laut
dinyatakan tertutup. Biasanya sasi berlangsung selama 3(tiga) bulan. Selama sasi
suasana disekitar hutan, kebun atau labuhan (laut) harus dijaga agar tetap hening.
Penduduk boleh pergi ketempattempat tersebut tetapi semuanya harus berjalan
dengan tenang dan makanan yang diambil harus tidak berlebihan. Untuk buahbuahan yang sementara kena sasi misalnya walaupun buah tersebut telah jatuh
ditanah, orang tidak boleh mengambilnya. Untuk menangkap ikan, alat tangkap yang
dipakai harus sederhana misalnya kail sehingga tangkapan tidaklah banyak.
Menangkap ikan dengan jaring sama sekali tidakdiperkenankan. Jika masa tutup sasi
masih berlangsung dan karena keadaan mendesak misalnya ada keluarga yang
terpaksa harus mengambil sesuatu tanaman dihutan atau dusunnya (misalnya kelapa)
maka yang bersangkutan harus datang minta izin dari kepala kewang. Harihari
khusus untuk hal yang demikian itu biasanya jatuh pada hari selasa dan jumat
malam.Bila di setujui, ketika pemilik hendak memetik kelapa tersebut harus diawasi
oleh anak kewang.
2.

Upacara buka sasi dilaksanakan dalam rumah baileu atau rumah adat dengan
melantunkan kapata-kapata (nyanyianadat) yang semuanya bermuara pada pemujaan
kepada penguasa langit dan bumi (upu lanite). Menjelang masa buka sasi maka pada
malam hari menjelang pagi kewang, anak-anak kewang dan perangkat pejabat negeri
mengadakan pertemuan. Setelah hari yang disepakati tiba, maka kewang dan anakanak kewang berjalan mengelilingi negeri sambil berteriak memanggil nama teon
atau nama asli negeri.Tahuri ditiup kembali dan kewang meneriaki kata pua silo teas
toto mullalo amun hutumyang artinya sasi kini terbuka. Jangan potongatau petik
buah-buahan yang masih muda (belum layak dipetik), bersihkan pohon dan daun dari
seluruh dusun. Ketika masyarakat mendengar teriakan itu bagi mereka adalah tanda
suka cita karena besok mulai penen hasil sasi. Sebagai tanda ucapan terima kasih
kepadapemerintah dan tokoh agama maka biasanya masing-masing keluarga akan
membawa sedikit hasil terbaiknya untuk diberikan kepada raja dan pendeta. Barangbarang tersebut dikumpulkan didepan rumah adat atau baileubaru diantar kerumahrumah pejabat dan tokoh agama tersebut.
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C. PENUTUP
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti dimaksud
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944, yaitu
sumber daya alam indonesia adalah sistem ekologi (ecological system) dan sumber
kehidupan mahluk hidup terutama manusia, yang dikuasai Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,
pengelolaan sumber daya alam berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat yang
berkelanjutan adalah media yang digunakan untuk mewujudkan amanat kontitusi 1945
dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam indonesia untuk menjamin
kemakmuran rakyat dan sejalan dengan Undang-undang Dasar1945 Perubahan kedua
(tahun 2000) Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.Dengan adanya sasi laut
yang masih dipertahankan di kecamatan Haruku kabupaten Maluku Tengah, maka secara
langsung dapat dilestarikan sumber daya alam agar tidak punah dan dapat digunakan oleh
generasi berikutnya. Kaitan antara sanksi yang masih yang masih dipakai di desa Eti
dengan kelestarian lingkungan memiliki dampak terhadap potensi sumber daya alam laut
dalam hal ini teripang. Dengan sasi maka kesejahteraan rakyat terpenuhi karena hasil dari
laut dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat desa
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BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI
BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT
Oleh :
Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H
Maligi Tanjung
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
Abstrak
Dalam makalah ini akan dibahas sistem bercocok tanam seperti apa yang bisa dipakai
masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam mereka.
Seringkali pembukaan lahan hutan yang akan di jadikan sebagai tempat berladang nya
masyarakat adat terlantar setelah gagal panen pada satu tanaman di satu lahan. Ini disebabkan
karena kurang nya pengetahuan masyarakat adat di suatu daerah akan hal nya pemanfaatan
tanah ladang setelah panen satu tanaman atau gagal panen di satu tanaman dalam satu lahan
hutan yang telah dibuka. Dengan sistem atau metode tumpang sari, permasalahan tanah
terlantar yg disebabkan gagal panen satu tanaman dalam satu lahan tersebut bukan lagi sebuah
persoalan besar bagi masyarakat khususnya masyarakat adat.
Selain itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat
dalam eksistensinya pada hukum nasional juga mempengaruhi keberadaan masyarakat adat
tersebut terhadap pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Dalam makalah ini
juga akan dibahas sedikit tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak adat
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kata Kunci : Kearifan Lokal, Tumpang Sari, Hutan Adat.

1.

PENDAHULUAN
1.1 Rumusan Masalah
1.1.1

Apa itu sistem atau metode tumpang sari?

1.1.2

Jenis tanaman apa saja yang cocok di tumpang sari kan?

1.1.3

Bagaimana kearifan lokal pengelolaan hutan adat?

1.1.4

Bagaimana pengakuan dan penghormatan Negara terhadap hak-hak adat
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.1.5

Apa manfaat bercocok tanam dengan sistem atau metode tumpang sari
pada masyarakat adat khususnya?

1.2 Tujuan Masalah
1.2.1

Mengetahui seperti apa sistem atau metode tumpang sari tersebut.

1.2.2

Memahami jenis tanaman apa saja yang cocok di tumpang sari kan.

1.2.3

Mengetahui bagaimana kearifan lokal pengelolaan hutan adat.

1.2.4

Mengetahui seperti apa pengakuan dan penghormatan Negara terhadap
hak-hak adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
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Mengetahui apa saja manfaat bercocok tanam dengan sistem atau metode
tumpang sari.

2.

PEMBAHASAN
2.1 Sistem atau Metode Tumpang Sari
Tumpang sari (multiple cropping) adalah suatu metode bercocok tanam dengan
menanam dua tanaman atau lebih dalam satu lahan dalam waktu yang sama yang
diatur dalam bentuk barisan barisan yang rapi. Penanaman dengan metode tumpang
sari dilakukan hanya pada tanaman yang hanya satu musim panen seperti sayursayuran. Tanaman tumpang sari sangat bagus jika dikombinasikan dua tanaman inti
dan satu tanaman penolak hama seperti menamam sayur bayam satu baris, sayur kol
satu baris dan ditengahnya ditanami daun bawang karena daun bawang dapat
menolak hama.
Penerapan tumpang sari (multiple cropping) sebaiknya memiliki umur atau
periode pertumbuhan yang tidak sama, mempunyai perbedaan kebutuhan terhadap
faktor lingkungan seperti air, kelembapan, cahaya dan unsur hara tanaman, karena
jika memiliki kebutuhan yang sama maka tanaman akan bersaing.
Salah satu permasalahan yang dialami petani adalah gagalnya panen dalam
bercocok tanam, sebagian petani hanya bercocok tanam satu tanaman pada satu
lahan, hal itu jika terjadi serangan hama maka dapat menyebabkan gagal panen yang
akan membuat petani tidak memiliki pendapatan sama sekali, penerapan bercocok
tanam dengan sistem tumpang sari (multiple cropping) dapat membantu petani jika
terjadinya gagal panen pada satu tanaman, karena masih memiliki tanaman yang
lain.

2.2 Jenis-jenis Tanaman yang dapat di Tumpang Sari kan
Dari dulu, masyarakat asli benua Amerika mengenal tiga tanaman yang disebut
The Three Sisters (Tiga Saudari). Ketiganya, yakni jagung, polong-polongan, dan
labu-labuan, ditanam berdekatan. Interaksi saling menguntungkan hadir baik dari
sisi praktis maupun molekular. Polong-polongan atau legum merambati jagung,
menjaganya agar tak mudah tumbang oleh angin kencang. Akar legum juga
mengikat nitrogen di tanah, menyediakan nutrisi bagi tanaman jagung dan labu dari
musim ke musim. Labu-labuan, dengan daun-daunnya yang lebar dan lebat, menjaga
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tanah tetap lembab. Selain itu, sinar matahari yang terhalang sampai ke permukaan
tanah oleh daun-daun labu membuat rumput sulit tumbuh.
Selain mampu menyeimbangkan nutrisi tanah, ada pula tanaman-tanaman yang
menjauhkan hama lewat baunya, atau mengundang berbagai jenis hewan yang
membantu polinasi atau memangsa serangga-serangga merugikan. Dengan
keanekaragaman tanaman di kebun, keanekaragaman fauna pun bisa tercipta,
sehingga alam tetap lestari.
Beberapa jenis tanaman yang cocok di tumpang sari kan, yaitu sebagai berikut :
a. Wortel
Penanaman wortel bersama bawang-bawangan akan membuat lalat wortel
menjauh. Penanaman wortel berbarengan dengan kacang-kacangan juga
dapat menghasilkan nitrogen yang lebih banyak yang sangat dibutuhkan
oleh wortel. Wortel harus dibiarkan berbunga agar dapat mengundang
serangga-serangga yang bermanfaat. Adas, parsnip dan lobak adalah
tanaman-tanaman yang tidak boleh ditanam bersama wortel.
b. Kacang-kacangan
Tanaman-tanaman yang bisa di tumpang sari kan bersama kacang-kacangan
adalah bit atau lobak, sawi, kol, seledri, wortel, jagung, timun, selada,
polong-polongan dan kentang. Tanaman-tanaman yang dilarang di tanam
bersamaan adalah tomat, cabai dan bawang-bawangan.
c. Cabai
Cabai dapat membantu marjoram manis, cabai dibantu oleh tomat, tapak
dara dan petunia. Cabai menyukai kelembapan tinggi, yang bias dibantu
oleh tanaman-tanaman berdaun lebat atau penutup tanah seperti marjoram.

2.3 Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat
Pada dasarnya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan
kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah
pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Kearifan lingkungan yang dimiliki
oleh suatu masyarakat tertentu berisi gambaran tentang anggapan masyarakat yang
bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan; bagaimana
lingkungan berfungsi; bagaimana reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

338

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

serta hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia dengan
lingkungan alamnya.
Masyarakat hukum adat sebagai salah satu kelompok dalam masyarakat juga
memiliki peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan/kearifan
lokal yang sesuai dengan filsafat hidup mereka sendiri.
Konstitusi pasca amandemen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945, menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Kemudian, ketentuan Pasal 28I ayat
(3) mengukuhkan kembali bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat ini
terkait erat dengan hak atas sumber daya alam. Dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia, hak penguasaan atas sumber daya alam terletak pada negara
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,
“Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk penjabaran lebih lanjut
amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, kemudian dikeluarkanlah Undang-undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut
UUPA).
Kemudian Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menentukan, “ Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum
adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
Kewenangan untuk menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat hukum adat
adalah kewenangan pemerintah daerah melalui pengukuhan dalam peraturan daerah.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan, “(1) Dalam rangka
penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum
adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (2)
Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi
selaras dengan perkembangan zaman”.
Menurut Maria Sumardjono, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak
ulayat yang dihubungkan dengan eksistensi masyarakat hukum adat adalah:
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1. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai
subjek hak ulayat;
2. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum
(ruang hidup/habitat) yang merupakan objek hak ulayat;
3. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain,
serta perbuatan-perbuatan hukum.
Persyaratan tersebut di atas tidak perlu dipenuhi secara kumulatif. Hal itu
merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan
masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas
suatu komunitas untuk dikatakan bukan masyarakat hukumadat, tetapi membantu
para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat
beserta hak-haknya.
Kehidupan masyarakat hukum adat sangat bergantung pada sumber daya alam
yang ada disekitarnya, termasuk lingkungan hutan. Hutan adalah suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi
oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan yang lainnya
tidak dapat dipisahkan ( Pasal 1 butir 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
Sebagai masyarakat adat, mereka mengangga hutan sebagai sumber kehidupan.hutan
telah membentuk sistem nilai, budaya, tradisi, serta peradaban mereka. Dalam
menjaga lingkungan hidup termasuk lingkungan hutan, mereka sangat berpegang
teguh pada aturan para leluhur. Semenjak leluhur mereka menetapkan suatu hutan
sebagai hutan keramat atau hutan titipan atau hutan larangan, keberadaan hutan
tersebut sangat mereka jaga dari ulah manusia yang hendak merusak.
Selanjutnya akan dipaparkan tentang bentuk kearifan lokal pengelolaan hutan
adat dari beberapa masyarakat hukum adat, yaitu sebagai berikut:
1. Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga-Tasikmalaya
Secara administratif pemerintah, Kampung Naga termasuk ke dalam wilayah
Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Jawa Barat.
Di sebelah barat kampung itu dibatasi oleh dua hutan yang merupakan tempat
keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat
Naga. Kedua hutan keramat tersebut dinamakan Leuweung Naga dan Leuweung
Biuk.
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Mata pencaharian utama penduduk Kampung Naga adalah bertani. Di bidang
pertanian ini, ada upacara-upacara nya mulai dari waktu tanam sampai waktu
panen tiba. Pada saat waktu tanam tiba, sehari sebelum penanaman, diadakan
upacara oleh masing-masing warga (secara pribadi) pada malam hari untuk
memohon restu dari Dewi Sri dan Karuhun. Setelah penanaman selesai, diadakan
selamatan pada malam harinya dengan kelapa muda, bubur merah putih, ketupat
dan tantang angin. Kemudian, setelah tanaman berbuah, diadakan selamatan
kembali yang disebut nyuguh pari beurkah. Pada saat panen tiba, sehari
sebelumnya diadakan kembali upacara, yaitu upacara permisi dan mohon berkah
untuk mengambil tanaman setelah dititipkan.
2. Masyarakat Hukum Adat Petalangan-Riau
Masyarakat Hukum Adat Petalangan adalah sebuah masyarakat adat yang berada
di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Adat Petalangan mengatur pemanfaatan
hutan tanah wilayahnya, salah satunya adalah tanah peladangan. Tanah
Peladangan, yaitu tanah khusus tempat berladang yang lazimnya dilakukan
secara berpindah-pindah. Adat mereka menetapkan bahwa hak seorang atas
tanah ini hanya selama tiga tahun naik berladang. Maksudnya adalah seseorang
boleh menguasai lahan itu selama tiga kali musim berladang atau tiga kali
melanjutkan berladang ke arah keala ladang sebelumnya. Sesudah tiga tahun
berladang, orang lain boleh berladang.
Terhadap hutan tanah ulayat, pemeliharaan dan pelestariannya ditentukan
berdasarkan keputusan musyawarah adat dan menjadi “ hukum adat” tempatan.
Hal ini tercermin dari berbagai ketentuan adat seperti: Adat Menyusuk Kampung,
Adat Menyusuk Dusun, Adat Berladang, Adat Kepungan Sialang, dan adat lain
sebagainya.

Kearifan

masyarakat

Petalangan

dalam

memelihara

dan

melestarikan hutan tanah dan lingkungannya akan lebih terlihat pada berbagai
ketentuan adat dan pantang larang mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan
hutan.
3. Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus-Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan terbagi dalam tiga belas daerah otonom, yaitu
Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tapin,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong,
Balangan, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
terdiri dari beragam suku yang mayoritasnya adalah suku Banjar yang
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merupakan penduduk asli. Selain suku Banjar, ada satu suku yang juga
penduduk asli, yaitu Urang Bukit (Suku Dayak) yang sekarang lebih dikenal
dengan sebutan Urang Bukit Meratus.
Pada umumnya Urang Bukit atau Urang Bukit Meratus bermukim di wilayah
berhutan dan berbukit-bukit di sepanjang pegunungan Meratus yang tersebar.
Urang Bukit merupakan masyarakat peladang yang hidup secara berkelompok
dalam suatu komunitas di wilayah pemukiman tradisional mereka dengan Balai
Adat sebagai sentralnya sehingga dalam setiap satu wilayah pemukiman
tradisional komunitas Urang Bukit selalu terdapat satu Balai Adat. Berladang
merupakan mata pencaharian pokok Urang Bukit Meratus Hulu pada umumnya.
Berladang merupakan tradisi turun-temurun yang sudah terintegrasi ke dalam
sistem kepercayaan mereka. Sistem perladangan mereka dikenal dengan istilah “
ladang berpindah”. Dengan sistem perladangan yang demikian, lahan
perladangan untuk pertama kali diperoleh melalui menebang dan membakar
hutan (primer) yang kemudian ditanami dengan berbagai komuditas.
Perladangan berpindah yag mereka lakukan sesungguhnya tidak dalam arti
bahwa mereka melakukan perladangan berpindah-pindah dengan cara membuka
dan membakar hutan primer atau hutan sekunder dari satu tempat ke tempat
lainnya secara terus menerus. Mereka mengenal sistem bera sebagai suatu
kearifan lokal, yang dengan sistem ini dimaksudkan adalah sebagai suatu masa
di mana lahan bekas ladang diberikan kesempatan untuk memulihkan
kesuburannya kembali secara alami.
Semua masyarakat adat yang bertempat tinggal di pedalaman Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Kecamatan Loksado pada dasarnya melakukan kegiatan
membuka tanah jika ingin berladang sesuai dengan musim tanam/musim
berladang yang berlaku di daerah itu. Biasanya dimulai pada sekitar bulan Juni
sampai September untuk selanjutnya memulai penanaman pada bulan
September-Oktober.
Pembukaan tanah/lahan dilakukan dengan cara membabat hutan untuk
selanjutnya dilakukan pembakaran setelah dua bulan kemudian. Pada ladang
yang dibuka tersebut biasanya ditanami padi dan palawija, utamanya tanaman
padi. Lahan yang telah digarap dan dipanen pada tahun ini tidak akan digarap
ulang di tahun depan. Alasannya adalah bila digarap setiap tahun hasil panennya
tidak akan baik dan banyak. Pembuka lahan (masyarakat) akan kembali
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membuka dan menanami tanah/lahan tersebut setelah lima/enam tahun lagi.
Inilah yang dikatakan sebagai sistem perladangan berputar. Pembuka lahan/tanah
pertama (secara individu) akan mendapatkan hak prioritas membuka lahan/tanah
yang pernah digarap nya pada lima/enam tahun yang lalu. Inilah disebut dengan
Hak Membuka Tanah dalam Hukum Adat.
4. Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba/Suku Anak Dalam-Jambi
Orang Rimba atau biasa disebut Orang Kubu atau Suku Anak Dalam adalah
suatu kelompok suku bangsa di Jambi, Sumatera. Jumlah penduduk Jambi 2010
adalah 3.088.168, dengan jumlah Orang Rimba/Orang Kubu/Suku Anak Dalam
3.198 jiwa yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Sarolangun
merupakan kabupaten dengan jumlah Suku Anak Dalam (SAD) terbanyak, yaitu
1.542 jiwa. Mereka menempati hutan yang kemudian hutan tersebut dinyatakan
sebagai kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, yang terletak di perbatasan
empat kabupaten, yaitu Batanghari, Tebo, Merangin, dan Sarolangun. Mereka
hidup di antara anak sungai yang ada di kawasan Bukit Duabelas tersebut.
Jumlah SAD Bukit Duabelas meliputi 3 kelompok, yaitu SAD yang berada di
Air Hitam, SAD yang berada di Makekal, dan SAD yang berada di Kejasung.
Suku Anak Dalam (SAD) yang selama hidupnya dan segala aktivitas dilakukan
di hutan, juga memiliki budaya dan kearifan lokal yang khas dalam mengelola
sumber daya alamnya. Dalam pengelolaan sumber daya hutan, SAD mengenal
wilayah peruntukan seperti adanya Tanoh Peranokon, rimba, ladang, sesap,
belukor, dan benuaron. Peruntukan wilayah merupakan rotasi penggunaan tanah
yang berurutan dan dapat dikatakan sebagai sistem suksesi sumber daya hutan
mereka. Urutan nya sebagai berikut :
a. Rimba diolah menjadi ladang sebagai suplai makanan pokok (ubi kayu, padi,
ubi jalar, dll), kemudian setelah ditinggalkan menjadi sesap.
b. Sesap adalah ladang yang ditinggalkan yang masih menghasilkan sumber
pangan bagi mereka. Setelah tidak menghasilkan sumber makanan pokok,
sesap menjadi belukor.
c. Belukor, meski tidak menghasilkan sumber makanan pokok, masih
menyisakan tanaman buah-buahan dan berbagai tumbuhan yang bermanfaat
bagi mereka.
d. Benuaron, selain berperan sebagai sumber makanan (buah-buahan) dan kayu,
bermanfaat juga sebagai tanoh peranokon.
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e. Tanah peranokon adalah tempat proses persalinan ibu dalam melahirkan
bayi. Tanah peranokon adalah tempat yang sangat dijaga keberadaannya,
tidak boleh dibuka atau dialihfungsikan untuk lahan kegiatan lain, missal
tempat berladang atau kebun.
Rotasi penggunaan sumber daya hutan dari rimba menjadi ladang, kemudian
sesap, belukor, benuaron, dan tanah peranokon, terakhir kembali menjadi rimba,
merupakan warisan budaya mereka sebagai kearifan lokal.

2.4 Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Hak-hak Adat dalam
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Hak-hak masyarakat adat merupakan satu kesatuan kolektif terhadap segala
sumber daya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat, yang pada
dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan
sumber daya. Beberapa peraturan perundang tingkat nasional yang mengatur dan
mengakui hak-hak masyarakat adat tersebut, antara lain sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Pengakuan dan
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat diatur dalam dua pasal yaitu
Pasal 18B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (3)
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( TAP MPR) : TAP MPR No.
XVII/1998 (sebelum amandemen UUD 1945) tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) dalam Pasal 32 dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pasal 4.
c. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria dalam Pasal 3.
d. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6
ayat (1) dan (2) .
e. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat
(2) dan (3), serta Pasal 34 ayat (3).
f. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 4 ayat
(2)
g. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional
Mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological
Diversity) dalam Pasal 8 huruf j.
h. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 8c.
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i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam
Pasal 1 ayat (1).

2.5 Manfaat Bercocok Tanam dengan Sistem atau Metode Tumpang Sari
Sistem penanaman tumpang sari (multiple cropping) memiliki keuntungan
selain mengurangi resiko gagal panen sistem tumpang sari (multiple cropping) juga
dapat mengurangi erosi tanah dan kehilangan tanah olah, pemanfaatan lahan kosong
disela-sela tanaman pokok, peningkatan produksi total persatuan luas, menyuburkan
dan memperbaiki struktur tanah dan juga dapat memperbaiki tata air dalam tanahtanah pada lahan yang dilakukan bercocok tanam.
Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pola tanam tumpang sari sebagai berikut :
1. Efisien penggunaan ruang dan waktu
Seperti talah dijelaskan sebelumnya, tumpangsari merupakan penanaman lebih
dari satu jenis tanaman pada satu lahan dalam periode waktu yang sama. Dengan
pola tanam ini, akan dihasilkan lebih dari satu jenis panenan dalam waktu yang
bersamaan atau hampir bersamaan. Lebih dari satu hasil panen yang dihasilkan
dalam satu waktu merupakan alah satu efisiensi produksi dalam kaitannya dengan
waktu.
Dalam kaitannya dengan ruang, pada pola tanam tumpang sari, masih ada space
yang kosong pada jarak tanam tanaman dengan habitus tinggi seperti jagung atau
tanaman tahunan yang lainnya. Ruang kosong itu yang dimanfaatkan untuk
pertanaman tanaman yang lain sehingga penggunaan lahan lebih efisien.
Dalam beberapa penelitian, tumpangsari diketahui mampu meningkatkan
produktivitas lahan. Tumpangsari memang menurunkan hasil untuk masing-masing
komoditas yang ditumpangsarikan karena adanya pengaruh kompetisi, tetapi,
berdasarkan nilai nisbah kesetaraan lahan (NKL), berkurangnya hasil tiap-tiap
komoditas masih berada di dalam kondisi yang menguntungkan.
2. Mencegah dan Mengurangi Pengangguran usim
Pada beberapa jenis tanaman, tanaga kerja banyak dibutuhkan pada musim
tanam dan musim panen saja. Akibatnya, banyak pengangguran di sela-sela musim
tanam dengan musim panen. Pada tumpang sari, tanaman yang diusahakan lebih
beragam. Perawatan yang dilakukan untuk setiap jenis tanaman kebanyakan juga
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tidak dalam waktu yang sama. Dengan demikian, petani akan selalu memiliki
pekerjaan selama siklus hidup tanaman.
3. Pengolahan Tanah Menjadi Minimal
Pengolahan tanah minimal lebih terlihat pada pola tanam tumpang gilir. Pada
tumpang gilir, segera setelah suatu tanaman hampir menyelesaikan siklus hidupnya,
buru-buru ditanami tanaman yang lain. Akibatnya, tidak ada waktu lebih untuk
melakukan pengolahan tanah. Salah satu kelebihan tanpa pengolahan tanah atau
dengan pengolahan tanah minimal adalah tidak terjadinya kerusakan struktur tanah
karena terlalu intensif diolah. Selain itu, pada pengolahan tanah minimal atau tanpa
oleh tanah resiko erosi akan lebih kecil daripada yang diolah secara sempurna.
4. Meragamkan Gizi Masyarakat
Hasil tanaman yang lebih dari satu jenis tentunya akan memberikan nilai gizi
yang beragam. Setiap tanaman pada dasarnya memiliki kandungan gizi yang
berbeda-beda. Ada sebagian yang mengandung karbohidrat, ada juga yang
mengandung protein, lemak, ataupun vitamin-vitamin. Penganekaragaman jenis
tanaman juga akan memberikan keanekaragaman jenis gizi kepada masyarakat.
5. Menekan Serangan Hama dan Patogen
Pola tanam monokultur telah mengingkari sistem ekologi. Penanaman hanya
satu jenis tanaman talah mengurangi keberagaman makhluk hidup penyusun
ekosistemnya sehingga seringkali terjadi ledakan populasi hama dan patogen
penyebab penyakit tanaman.

E.
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KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM
MEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT LELUHUR
PADA ERA GLOBALISASI
Oleh :
Ummu Salamah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional
Email : umu_salmah@yahoo.com

Abstrak
Suku Baduy dikenal sebagai suku terasing yang mengisolasi dirinya dari peradaban
modern, namun seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh perkembangan sosial di
era global ini suku Baduy dapat beradapatasi dengan budaya modern dengan pola tanpa harus
meninggalkan kerarifan lokal yang telah ditanamkan oleh para leluhurnya. bagaimana agar
kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Baduy mampu bertahan dalam menghadapi arus
deras perkembangan budaya modern di era global. Metode penelitian ini empiris dengan
pendekatan sosial legal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh modernisasi di
masyarakat adat Baduy dan mengidentifikasi upaya mempertahankan kearifan lokal
masyarakat hukum adat Baduy dalam menghadapi era globalisasi.
Kata Kunci : Suku Baduy, Kerarifan Lokal, Era Globalisasi

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Perkembangan arus globalisasi dan tekhnologi informasi yang semakin pesat

melintasi berbagai belahan dunia dan tak terbatas hanya pada masyarakat modern saja
tapi juga pada masyarakat sederhana atau masyarakat tradisional. Proses perkembangan
ini mengaburkan batas-batas tradisonal. Pada Masyarakat adat misalnya, norma-norma
adat atau budaya hukum adat yang terdapat di dalamnya, berkembang dinamis sejalan
dengan perkembangan zaman. Jumlah masyarakat adat yang masih memegang pada
budaya leluhur semakin berkurang.
Akulturasi budaya merupakan proses dari perkembangan masuknya budaya dari
negara lain meskipun budaya itu memiliki perbedaan besar. Masuknya budaya asing ke
suatu negara tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan ketat yang mengikat karena globalisai
informasi dan komunikasi mampu mengatasinya. Tanpa perlu baiaya yang besar untuk
menjadikan budaya lokal suatu negara bermetamorfosis menjadi budaya global yang
dianut masyarakat dunia. Masyarakat hanya perlu menguasai teknologi informasi dan
komunikasi, suatu negara dapat mengeskpor budayanya ke seluruh dunia, apa lagi saat ini
memasuki era revolusi industry 4.0. Situasi ini mengancam budaya lokal yang telah lama
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mengakar dalam kehidupan sosiokultural masyarakat Indonesia. Daya tahan budaya lokal
sedang diuji dalam menghadapi penetrasi budaya asing yang mengglobal itu.1
Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta
terbangunnya jaringan pemerintahan hingga daerah-daerah terpencil, telah menyebabkan
terbukanya daerah terisolasi.2 Salah satu suku di Indonesia yang masuk kategori suku
terasing adalah suku Baduy, hingga saat ini suku Baduy yang berada di Provinsi Banten
masih erat menjaga nilai dan norma serta tradisi adat istiadat leluhurnya. Mereka sengaja
mengasingkan diri dan menutup diri dengan tidak megharapkan bantuan dari luar dengan
tujuan untuk menghindarkan dari pengaruh budaya luar yang akan masuk.
Masyarakat Kanekes “Masyarakat Baduy” atau “Masyarakat Rawayan” adalah
sekelompok masyarakat Sunda yang masih mempertahankan gaya hidup tradisional dan
mengisolasi diri dari kehidupan modern, segala sesuatunya dilakukan dengan
menggunakan aturan adat. Masyarakat Baduy terbagi ke dalam kelompok masyarakat
Baduy Dalam dan masyarakat Baduy Luar, hal mendasar yang membedakan keduanya
terletak pada ketaatan terhadap aturan adat, hal itu tampak dari cara berpakaian dan
keterbukaan terhadap kehidupan modern. Masyarakat Baduy Dalam sangat ketat dalam
menjalankan setiap aturan adat, sehingga hal-hal yang berbau modern sangat dihindari,
dari segi pakain mereka biasa menggunakan pakaian putih dengan ikat kepala warna
senada, berbeda dengan masyarakat Baduy Luar yang biasa menggunakan pakaian warna
hitam dan ikat kepala warna biru motif batik Baduy.
Walaupun terasing, interaksi sosial masyarakat Adat Baduy dengan warga
masyarakat diluar tetap terjadi apalagi banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke
kampung adat Baduy bahkan para peneliti banyak yang tinggal berbulan-bulan bersama
keluarga Baduy untuk mengamati dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Baduy.
Hal ini mengandung implikasi lebih lanjut bahwa kebudayaan yang dimiliki masyarakat
Baduy pun relative mengikuti perkembangan roda kehidupan Gejala-gejala perubahan
terlihat lebih tinggi frekuensinya pada orang Baduy Penamping (Baduy Luar) di
bandingkan dengan orang Baduy Tangtu (Baduy Dalam).3 Bahkan banyak juga dari
masyarakat adat Baduy yang memilih keluar dari komunitas Adatnya dan hidup bersama
masyarakat lainnya. Ada beberapa cara masyarakat adat Baduy agar bisa keluar dari
1

Siti Farina, Eksisitensi Budaya loka dalam menghadapi Globalisasi Budaya, Kompasiana, 26
November 2018,
2
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 1
3
Toto Sucipto, Julianus Limbeng, Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kenekes
Provinsi Banten, (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Nilai dan BUdaya Seni dan
Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa( 2007 hal. 3
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masyarakat adatnya diantaranya melalui perkawinan dengan orang luar Baduy atau pun
menjadi seorang muslim.
Dalam Teori Perubahan Sosial, dijelaskan bahwa kehidupan manusia selalu
berubah seiring dengan perubahan zaman, jika dulu manusia hanya berpusat pada daerah
tempat tinggalnya saja maka seiring dengan adanya globalisasi, maka arus komunikasi
dan informasi terbuka lebar menyebabkan nilai-nilai yang dianut masyarakat mulai
bergeser. Ibnu Khaldun (1332-1406), seorang pemikir Islam dalam bidang ilmu sosial
menjelaskan bahwa masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat nomaden
menuju masyarakat (yang tinggal) menetap (masyarakat kota).4 Sedangkan Auguste
Comte (1798-1857) menjelaskan mengeni perubahan tahap kehidupan manusia mulai dari
tingkat teologis, metafisik, dan positivistik. Pertama, tahap, teologis, masyarakat
diarahkan oleh nilai-nilai supernatural, dimana akal budi manusia dengan mencari kodrat
manusia yakni sebab pertama dan sebab terakhir dari segala akibat. Kedua, tahap
metafisik, tagap peralihan dari kepercayaan terhadap unsur supernatural menuju prinsipprinsip abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan budaya. Tahap ini merupakan
proses transisi dari teologis, yang mana pada tahap ini sebagai suatu kepercayaan akan
hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dengan akal budi. Ketiga, tahap
Positif atau ilmiah, pada tahap ini semua gejala alam dan fenomena yang terjadi dapat
dijelaskan secara ilmial berdasarkan peninjauan ,pengujian dan dapat di buktikan secara
empiris. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi
lebih rasional, sehingga tercipta dunia yang lebih baik karena orang cenderung berhenti
melakukan pencarian sebab mutlak (tuhan atau alam) dan lebih berkonsentrasi pada
penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upayanya menemukan hukum yang
mengaturnya.5
Dalam pandangan sosiologi, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat
dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Perubahan sosial mencakup perubahan pada
norma sosial, nilai sosial, interaksi sosial, pola perilaku , organisasi sosial, lembaga
kemasyarakatan, lapisan masyarakat, susunan kekuasaan, tanggung jawab dan
wewenang.6 Sedangkan bentuk perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat
dibedakan menjadi : pertama, perubahan yang cepat (revolusi) dan kedua, perubahan

4

Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Prespektif Klasik, Modern, Postmodern dan
Poskolonial, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
5
Herabudin, Pengantar Sosiologi, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hal. 219
6
Ibid., 225
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yang lambat (evolusi).7 Revolusi merupakan wujud perubahan yang spektakuler, sebagai
tanda perpecahan mendasar dalam proses historis karena mencakup pada seluruh lini
kehidupan dan semua tingkat dimensi masyarakat.
Pada masyarakat adat Baduy perubahan terjadi sangat lambat dan tidak pada
semua aspek, berdasarakan pengamatan penulis ketika melakukan obeservasi dilapangan
bahwa perubahan sosial masyarakat adat Baduy lebih terlihat pada aspek kegiatan
ekonomi, sebagai contoh, dalam kegiatan perdagangan sudah banyak meninggalkan
sistem barter yang berganti dengan sistem pembayaran dengan uang, menurut salah
seorang masyarakat Baduy Dalam yang juga sebagai berprofesi sebagai guide, hal itu
dilakukan untuk memudahkan transaksi apalagi banyak wisatawan yang datang ke Baduy
bahkan menurutnya orang Baduy terutama yang ikut berprofesi sebagai pemandu wisata
di kampung Baduy memiliki rekening untuk proses pembayaran jika jual beli dilakukan
secara online.8
Oleh karena itu orang Baduy pun sudah banyak yang mengunakan alat
komunikasi berbasis tekhnologi yang disebut dengan Handphone, bahkan mereka juga
mengenal media sosial seperti instragram, Whats App atau pun Facebook. Walaupun
pengunaan peralatan tekhnologi ini dilakukan secara hati hati dan hanya dipergunakan
ketika mereka berada di wilayah luar Baduy, karena berdasarkan peraturan adat Pekukuh,
tidak boleh memakai alat tersebut dan jika diketahui oleh ketua Adatnya Puun atau Jaro
maka akan di berikan sanksi.
Menurut penuturan salah seorang Ustaz yang sudah keluar dari komunitas
masyarakat Adat Baduy, bahwa pengunaan Hand Phone merupakan salah satu cara
mengenalkan orang Baduy untuk bisa baca tulis dan berhubungan dengan dunia luar. 9
Sedangkan pada aspek aspek lainnya masyarakat Adat Baduy sangat kental dalam
mengikuti tradisi leluhurnya seperti dalam pertanian, pelestarian lingkungan, penggunaan
alat tehknololgi lainnya sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Baduy.
Berdasarkan hal tersebutlah menurut saya yang menjadi menarik untuk dikaji dan
di teliti lebih mendalam terkait dengan pola perubahan yang terjadi, disatu sisi mereka
melanggar aturan adat dengan alasan ekonomi tapi disisi lain mereka tetap perpegang
teguh pada aturan adat.

7
8

Nanang Martono, Op.Cit, hal. 14
Wawancara dengan salah seorang warga Baduy Dalam di Desa Kenekes, Baduy, 28 Desember

2017
9

Wawancara dengan tokoh masyarakat luar Baduy, 28 Desemebr 2017 di Desa Cikakal Girang,
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Rumusan Masalah
Dari uraian permasalahan di atas maka perlu di dipikirkan bagaimana agar

kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat Adat Baduy mampu terus bertahan
dalam menghadapi arus deras perkembangan budaya modern di era global. Karena
walaupun secara sembunyi sembunyi sudah banyak yang kita jumpai orang Baduy yang
terpengaruh dan mempergunakan alat-alat modern.

3.

Tujuan Dan Manfaat Penulisan
a.

Tujuan Penelitian ini adalah :
1.

Untuk menganalisa pengaruh modernisasi di masyarakat adat Baduy

2.

Untuk mengidentifikasi upaya mempertahankan kearifan lokal masyarakat
hukum adat Baduy dalam menghadapi era globalisasi

b.

Manfaat Penelitian
Manfaat Praktis; Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.

Untuk mengetahui pengaruh modernisasi pada masyarakat Baduy di Era
Global

2.

Mengetahui upaya mempertahankan adat leluhur masyarakat Baduy dalam
melalui kearifan lokal

ManfaatTeoritis; Dari segi Teoritis di harapkan penelitian ini akan dapat :
1.

Memberikan informasi terbaru tentang masyarakat hukum adat Baduy
sehingga dapat menambah literatur dalam mata perkuliahan Hukum Adat,
Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum

2.

Sebagi tambahan bahan bacaan dalam mengkaji hukum adat dan kearifan
lokal di Indonesia

3.

Sebagai tambahan bacaan dalam memberikan kebijakan pada masyarakat
adat

4.

Metode Penelitian
Studi ini tentang kearifan lokal masyarakat adat Baduy dalam mempertahankan

adat istiadat leluhur pada era globalisasi. Dasar pemikiran awal dalam penelitian ini
adalah melihat pola pergeseran budaya Suku Baduy yang dikenal sebagai suku terasing
dan masih sangat tradisional dalam menjalankan kehidupannya, ternyata bisa
beradapatasi dalam pemakaian tekhnologi dalam hal ini alat komunikasi dan bahkan
dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan cara online. Oleh karena itu metode
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

351

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

penelitian ini empirisi dengan pendekatan sosio legal. Pendekatan sosio legal adalah
yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian sosial. Dengan pendekatan ini
maka masalah yang ada di teliti dan dikaji berdasarkan yang hidup dan berkembang di
masyarakat.
Kenyataan itu sendiri bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Kenyataan sosial
(social reality) merupakan tindakan sekelompok manusia dan juga benar menurut
jalan pikiran para pelakunya. Proses pengembangan pengetahuan ilmiah seperti
diterangkan oleh de Groot (dalam Wuisman, 1996:32) sebagai proses stimulus respon
antara manusia dengan lingkungan. Hubungan antara manusia dengan alam seperti proses
belajar. Dalam proses ini terjadi interaksi dan usaha mengembangkan pengetahuan ilmiah
berlangsung dalam konteks tersebut. Bertolak dari pengamatan dan terutama pengalaman
para pelaku secara kolektive yang diwakili oleh pimpinan Lembaga, organisasi,
paguyuban atau komunitas tertentu yang mana pengalaman tersebut disampaikan kepada
peneliti.
a.

Pengumpulan Data
1.

Data Primer
Data primer adalah data yang secara langsung dihasilkan oleh peneliti baik
melalui pengamatan langsung maupun melalui wawancara terhadapa para
pimpinan Lembaga dalam hal ini Jaro sebagai tokoh adat di dua kampung Baduy
Luar dan Baduy Dalam dan juga warga masyarakat suku Baduy serta masyarakat
yang sudah keluar dari Baduy. Studi di lapangan dilakukan pada tanggal 26-28
Desember 2017 dengan bermalam di desa Baduy Luar dan desa Baduy Dalam.

2.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau lembaga lain
yang memiliki relevansi dengan studi ini. Data tersebut berupa buku-buku
bacaan, jurnal, dan literatur lainnya.

b. Analisis Data
Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam susunan yang
mudah dikomunikasikan dan dipahami. Analisis data juga merupakan proses penyajian
data, sistematisasi data, pengorganisasian data dan pemaknaan data yang diambil dari
data primer dan data sekunder.
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Masyarakat Adat Baduy dalam arus budaya modernisasi
Masyarakat adat atau sering disebut juga dengan masyarakat tradisional adalah

suatu komunitas masyarakat yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami
suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa
lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai satu nenek
moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya khas yang ingin mereka
pelihara dan lestarikan untuk kurun waktu sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai
posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.10
Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan
di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa
yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar
diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya
sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.11
Landasan yuridis keberadaan masyarakat hukum adat terdapat dalam UndangUndang Dasar 1945. Pengakuan atas eksistensi masyarakat adat terlihat pada Pasal 18 B
Amandemen Kedua UUD 1945 “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalmya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia yang
diatur dalam undang-undang.12
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak
masyarakat

tradisional

dihormati

selaras

dengan

perkembangan

zaman

dan

peradaban”.13Demikian pula dalam Undang-undanglainnya seperti Undang-Undang No.
5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan,
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 14
Konsep masyarakat adat adalah masyarakat sederhana, dimana dalam kajian
antroplogi hukum pada masyarakat sederhana bahwa pangkal pemikirannya adalah
ketaatan terhadap nilai-nilai dasar atau ketertiban umum, dalam masyarakat sederhana
dipertahankan oleh kekuatan mengikat dari adat istiadatnya. sebagaimana dikemukakan

10

Saefudin Bahar, Hak Masyarakat Hukum Adat, (Jakarta: Komisi HAk Asasi Manusia, 2006) h. 1
Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat Indonesia. Medan: CV. Nuansa Aulia, hal.69
12
Undang Undang Dasar 1945
13
Undang Undang Dasar 1945
14
Lakasanto Utomo, Hukum Adat, Rajawali Press, 2016, hal. 178
11
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oleh E.S. Hartland, bahwa manusia sederhana itu kehidupannya diliputi oleh adat istiadat
yang mengikat secara tradisional, sehingga ketaatan pada adat berlangsung sebagai
bagian dari proses kehidupannnya. Jadi pada masyarakat sederhana adat istiadat itu sama
dengan hukum. 15
Dalam perjalanannya kehidupan masyarakat sederhana ini kemudian mengalami
pergeseran praktik hukum adat dalam pola-pola kehidupan masyarakatnya, pergesaran ini
ada yang mampu bertahan dan adapula yang menghilang. Hukum adat yang mampu
bertahan adalah bidang-bidang hukum yang bersifat privat dan sensitif, menyentuh
wilayah-wilayah budaya serta keyakinan masyarakat. Sedangkan hukum adat yang
bersifat publik tidak memiliki daya berlaku lagi. 16
Istilah modernisasi diambil dari kata dasar modern yang berasal dari bahasa Latin,
modernus, yang dibentuk dari dua buah kata, yaitu modo berarti akhir-akhir ini dan ernus
yang menunjukkan adanya periode waktu masa kini. Pengertian modernisasi adalah
proses yang ditempuh untuk sampai atau menuju periode waktu “masa kini” tersebut.
Koentjaranigrat mendefinisikan modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan
zaman dan konstelasi dunia sekarang.17
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto modernisasi adalah suatu bentuk
perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (directed
change) yang didasarkan pada suatu perencanaan yang disebut social planning.18
Periode modern dimulai ada tahun 1980 sampai saat ini dan mengalami perubahan
sosial yang sangat mencolok bahkan pada saat ini dunia sedang memasuki era revolusi
industry 4.0. Walaupun modernisasi bertujuan kearah yangl lebih baik, namun disatu sisi
justru mengikis keberadaan tradisionlisme. Tantangan yang paling berat dalam
menghadapi budaya modernisasi dan globalisasi adalah dalam upaya mempertahankan
tradisi dan adat istiadat pada masyarakat adat. salah satunya adalah masyarakat adat suku
Baduy.
Suku Baduy merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang sampai
sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan di yakininya,
ditengah-tengah kemajuan peradaban disekitarnya. Kearifan lokal yang dianut oleh
masyarakat disana justru menjadi pelajaran bagi masyarakat modern. Saat ini banyak

15

Hilman Adikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, PT Citra Adiyakti Bandung, 2004, hal. 71
Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang, Kencana, 2014., hal.

16

162
17

Hadi Agung Tri A, Modernisasi, www. Academia.edu/19659437/Modernisasi
Soerjono Soekanto, Op.Cit.,

18
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sekali orang kota yang berkunjung kesana untuk melihat dan mempelajari secara
langsung budaya dan keindahan lingkungan yang alami. Namun walaupun banyak
masyarakat kota yang berkunjung kesana tetapi tetap mampu bertahan dengan keyakinan
dan tidak terpengaruh dengan nilai-nilai dan budaya luar.
Ditengah kehidupan modern yang serba nyaman dengan listrik, kendaraan
bermotor, hiburan televisi serta tempat-tempat hiburan lain yang mewah mewah,
masyarakat baduy masih setia dengan kesederhanaan dan hidup menggunakan
penerangan lilin atau lampu teplok, kemana-mana mereka berjalan kaki. Kesadaran
hukum

masyarakat Baduy pada adat istadatnya (pekukuh) sangat tinggi sekali, ini

membuktikan bahwa hukum itu bukan untuk di takuti karena ada sanksi tapi kesadara
hukum menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum bahwa hukum itu sesuai
dengan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga
hukum harus ditaati.
Orang Baduy meskipun anti modernisasi mereka tetap menghormati kehidupan
modern yang ada di sekitarnya. Menurut salah satu ketua mereka, “Modernisasi yang
salah kaprah, hanya akan membuat kita jadi pemalas dan tidak mensyukuri pemberian
Tuhan. Kita bisa lupa pada bumi dan isinya, ketika kita sudah merasa diri modern dan
hebat”19
Kesederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan disekitarnya adalah ajaran
utama di masyarakat Baduy. Dari kedua unsur tersebut, otomatis akan muncul rasa
gotong royong dalam kehidupan mereka. Tidak ada keterpaksaan untuk mengikuti dan
menjaga tradisi kehidupan yang damai oleh mereka. Tidak ada rasa iri satu dengan
lainnya karena semuanya dilakukan secara bersama-sama. Kepentingan sosial selalu
dikedepankan sehingga jarang dijumpai kepemilikan individu, tetapi tetap menjunjung
tinggi asas demokrasi. Tidak ada kesenjangan sosial maupun ekonomi antara individu
disana.20
Konsep pembangunan berkelanjutan telah diajarkan secara turun temurun oleh
masyarakat Baduy,tanpa terlebih dahulu mengenal istilah pembangunan berkelanjutan
yang menjadi isu internasional.Prinsip perubahan sekecil-kecilnya dan alam merupakan
titipan dari Tuhan untuk anak cucu, mendasari pemikiran mereka dan mempengaruhi

19
FeriPrihantono, BINTARI Foundation, Kehidupan Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy,
Jakarta, Asia Good ESD Practice Project, 2006
20
Ibid.,..
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segala aktivitas kehidupan mereka. Gaya hidup sederhana tanpa mengharapkan bantuan
dari luar telah membangun mental yang mandiri danberkelanjutan.21
Wilayah Baduy secara geografis terletak di Provinsi Banten Kabupaten Lebak
Kecamatan Leuidamar, Desa Kanekes yang berada di wilayah Gunung Kendeng yang
sebagian wilayahnya adalah hutan, baik hutanlindung maupun hutan produksi. Dari
Jakarta berjarak 130 kilometer atau 38 kilometer dari Rangkasbitung. perjalanan ke
kampung-kampung Baduy hanya dapat di tempuh melalui jalan kaki melalui jalan
setapak, tidak ada moda transportasi yang dipergunakan karena merupakan suatu
pantangan yang tidak boleh dilanggar. Untuk mencapai desa-desa di Baduy
membutuhkan waktu relative lebih lama dan jalan yang berat dengan jarak kampung satu
ke kampung lainnya antara 0.5 km hingga 1.5 kilometer.
Luas areal suku Baduy sekarang telah mengalami penyempitan seiring dengan
adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan sebagian areal hutan Baduy menjadi
hutan produksi dengan ditanami pohon Sawit dan Karet. Dalam catatan yang ditulis oleh
A.J. Spaan pada tahun 1867 dan B. Van Tricht tahun 1929 bahwa pada abad ke-18
wilayah Baduy terbentang mulai dari Kecamatan Leuwidamar sampai ke Pantai Selatan.
Sedangkan dalam catatan Judhistira Garna, berdasarkan adanya kesamaan kepercayaan
sunda lama dan adanya pertalian kerabat masyarakat, maka wilayah Baduy meliputi
beberapa kecamatan yakni; Muncang, Sajira, Cimarga, Maja, Bojongmanik dan
Leuwidamar. Terjadinya penyempitan wilayah Baduy pada fase kemudian disebabkan
adanya kebijakan Sultan Banten dalam rangka penyebarluasan agama Islam. 22 Luas
wilayah Baduy saat ini Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) N0. 32 Tahun 2001 tentang
perlindungan Hak Ulayat, masyarakat Baduy memiliki luas 5.101,85 hektar meliputi areal
pemukiman, perladangan atau areal pertanian, dan hutan larangan. Lahan pertanian
merupakan areal terluas yakni sekitar 50,67 %, areal pemukiman 0,48 % dan areal hutan
larangan sekitar 48,85%.23
Istilah Baduy berasal dari nama tempat yang diambil dari nama sungaiCibaduy.
Kemudian orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah itudikenal dengan nama orang
Baduy, selain itu istilah Baduy juga berasaldari nama pohon yang hanya terdapat di
kampung itu yaitu pohon Baduyut, yang kemudian juga dijadikan nama untuk menyebut

21

Ibid.,
Kiki Muhammad Hakiki, Identitas Agama Orang Baduy., Jurnal Al-Ad-YaN/Vol. No. 1/JanJuni/2011, hal. 64
23
Peraturan Daerah (Perda) No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat,
22
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orang-orang yang tinggal di sekitar pohon-pohon itu tumbuh.24Keterangan lain
menyebutkan bahwa kata Baduy berasal dari kata Budha, yaitu agamayang dianut oleh
Prabu Siliwangi dan rakyat dari Kerajaan Padjadjaran,hal ini sejalan dengan sumber yang
mengatakan bahwa asal muasalmasyarakat Baduy adalah berasal dari masyarakat para
punggawa Kerajaan Padjadjaran (sekitar abad XVI) yang melarikan diri dari
kerjaaan, karena masuknya agama Islam ke wilayah Banten melalui Pantai utara Cirebon.
Kemudian mereka melarikan ke daerah Banten selatan, diwilayah Pegunungan Kendeng.
Selanjutnya ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka berasal dari kelompok
masyarakat pengungsi yang terdesak oleh gerakan perluasanwilayah kekuasaan dan
pengislaman dari Kesultanan Banten. Merekamenganut agama Hindu, dan pada mulanya
menetap disekitar gunung Polosari (Kabupaten Pandeglang) yang berhasil ditundukan
oleh Kesultanan Banten. Sebagian diantaranya berhasil melarikan diri ke arahselatan dan
mendirikan pemukiman baru di tempat pengungsian mereka, maka jadilah pemukiman
masyarakat Baduy. Sedangkan menurut masyarakat Baduy sendiri, bahwa leluhur
masyarakat Kanekes memang sudah sejak dahulu kala mendiami tempat yang mereka
tempati sekarang, yaitu Desa Kanekes.25
Menurut Hovel, penyebutan istilah Baduy pertamakali dilakukan oleh orang-orang
yang berada di luar Baduy yang sudah memeluk agama Islam. Penyebutan ini ditenggarai
sebagai sebuah ejekan diantara mereka (orang Baduy) berdasarkan beberapa alasan, yakni
kehidupan yang primitive, nomaden, ketergantungan pada alam, membuat mereka
disamakan dengan kehidupan masyarakat Badui, Badawi atau Bedoin yang ada di daerah
Arab.26
Dalam sumber yang lain, penyebutan mereka dengan istilah Baduy, pertama kali
disebutkan oleh orang Belanda ketika melakukan penjajahan di Indonesia. Orang Belanda
biasa menyebut mereka dengan sebutan badoe’i, badoej, badoewi, Urang Kanekes dan
Urang Rawayan.27
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kokolot adat (tokoh adat) bapak
Mursyid dan masyarakat Baduy, terkait dengan sejarah asal usul masyarakat suku Baduy,
mereka meyakini bahwa asal masyarakat Baduy berasal dari keturunan Batara Cikal yang
24

Nandang Rusnandar, dkk, 2012, Seba Dalam Tradiis Masyarakat Baduy di Banten, Balai
Pelestarian Nilai Budaya (BPNP) Bandung hal. 65
25
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provisni Banten, Profil Masyarkat Hukum Adat dan
Kearifan Lokal di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan
Hutan), 2017
26
Kiki Muhammad Hakiki, ibid., hal. 66
27
Judhistira Garna, Masyarakat Baduy di Banten, dalam Koentjaraningrat,(ed), Masyarakat
Terasing di Indonesia, hal. 120
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merupakan salah satu dari tujuh Dewa atau Batara yang diutus untuk datang dan
memelihara bumi. Dan yang menarik menurut penulis dari kepercayaan masyarakat
Baduy ketika penelitian ini dilakukan adalah adanya kepercayaan bahwa mereka
memiliki hubungan keturunan langsung dengan Nabi Adam yang diyakini oleh mereka
sebagai nenek moyang pertama. Dalam kepercayaan mereka, Nabi Adam dan
keturunannya, adalah termasuk warga Kanekes (Baduy) yang mempunyai tugas bertapa
atau asketik (mandita) dalam rangka untuk menjaga harmoni dunia ini. Dari kepercayaan
ini, maka masyarakat Baduy meyakini bahwa mereka adalah sebagai suku pertama yang
ada di muka bumi ini.28
Masyarakat suku Baduy sendiri terbagi dalam dua kelompok. Kelompok terbesar
disebut dengan Baduy Luar atau Urang Panamping yang tinggal disebelah utara
Kanekes. Mereka berjumlah sekitar 7 ribuan yang menempati 28 kampung dan 8 anak
kampung. Sementara di bagian selatannya dihuni masyarakat Baduy Dalam atau Urang
Tangtu. Diperkirakan mereka berjumlah 800an orang yang tersebar di Kampung
Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana.
Kedua kelompok ini memang memiliki ciri yang beda. Bila Baduy Dalam
menyebut Baduy Luar dengan sebutan Urang Kaluaran, sebaliknya Baduy Luar
menyebut Badui Dalam dengan panggilan Urang Girang atau Urang Kejeroan. Ciri
lainnya, pakaian yang biasa dikenakan Baduy Dalam lebih didominasi berwarna putihputih. Sedangkan, Baduy Luar lebih banyak mengenakan pakaian hitam dengan ikat
kepala bercorak batik warna biru.Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,
masyarakat yang memiliki konsep inti kesederhanaan ini belum pernah mengharapkan
bantuan dari luar. Mereka secara mandiri dengan cara bercocok tanam dan berladang.
Selain itu mereka menjual hasil kerajinan seperti Koja dan Jarog(tas yang terbuat dari
kulit kayu), tenunan berupa selendang, baju, celana, ikat kepala, sarung, golok, parang
dan berburu. Dalam penggunnan alat-alat modern bagi orang Baduy sangatlan pantang,
pola bercocok tanam misalnya, masih dilakukan sangat tradisional sekali dengan
memegang adat leluhur, alat yang dipergunakan juga masih sangat sederhana. Motor,
radio, televisi, listrik, bahkan handphone dilarang dipergunakan.
Jika mereka mencari mata pencaharian dengan membawa dagangan ke kota
mereka tetap taat berjalan kaki tanpa sandal sejauh apa pun itu, walau pun di depan
mereka berseliweran moda transportasi yang bisa mereka pergunakan, keteguhan mereka
28
Wawancara dengan Bapak Mursyid, Tokoh Adat Baduy, 27 Desember 2017, Kampung Baduy
Dalam, Desa kenekes, Leuwidamar Banten.
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ini merupakan suatu ketaatan kepada tuhan dan leluhurnya, menurut Herman (penduduk
Baduy Dalam) bahwa apa yang dikerjakan itu pasti dilihat oleh yang di Atas.
Barang-barang modern lainnya seperti sabun, piring plastik, kosmestik dilarang
dipakai terutama di Baduy Dalam, sedangkan di Baduy Luar barang tersebut sudah boleh
dipergunakan. Oleh karena itu untuk para wisatawan yang datang harus dapat
menghormati hukum adat yang berlaku untuk tidak mempergunakan sabun dan odol.
Namun demikian, tidak bisa di nafikkan juga, beberapa orang Baduy secara diamdiam mempergunakan handphone walaupun mempergunakan alat telekomunikasi ini
tidak dibawa ke pemukiman. Mereka juga sudah mengenal pola perdagangan modern
seperti melakukan jual beli melalui media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp) dan
untuk proses pembayarannya melalui transfer. Oleh karena itu mereka juga sudah ada
yang memiliki rekening.29 Bahkan penulis sendiri juga kerap mendapatkan kiriman
WhatsApp dari salah seorang suku Baduy Dalam di mana dia juga menawarkan barang
dagangannya berupa tenun dan madu. Menurut Herman, Handphone boleh di pergunakan
jika sedang keluar berdagang ke kota untuk memudahkan komunikasi.
Sedangkan dalam bidang Pendidikan mereka memang tidak boleh diajarkan baca
tulis, tidak ada sekolah formal, namun meskipun demikian hampir 40 % penduduknya
bisa baca tulis. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama yang sudah
keluar dari Baduy, penggunaan alat komunikasi seperti Handphone menjadi salah satu
media mereka dalam belajar membaca dan menulis.30

2.

Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam mempertahankan adat istiadat
leluhur pada era global
Kearifan lokal atau yang disebut juga dengan istilah local wisdom diartikan

sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang
berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai
masalah terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup.31
Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang yang menata kehidupan yang
menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat.Kehidupan manusia di masa
lampau

telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut dengan pan

cosmism dimana manusia berusaha hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan

29

. Wawancara dengan Syafri, Masyarakat Baduy Dalam ,26 Desember 2017.
.Wawancara dengan tokoh masyrakat luar Baduy, di Desa Cikakal Girang, 28 Desember 2017
31
Magdalia Alfian, 2013 : 428
30
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manusia pada masa itu alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga
tidak terjadi kerusakan alam yang akan berakibat negative pada manusia itu sendiri.32
Di Indonesia, kearifan tradisional yang bersifat lokal merupakan salah satu
warisan budaya yang berada di hampir seluruh pelosok negeri ini dan dilaksanakan secara
turun temurun oleh kelompok kelompok masyarakat bersangkutan.33 Warisan Adat
istiadat ini kemudian menjadi hukum rakyat atau yang disebut juga dengan hukum adat
yang mengatur tertibnya pergaulan masyarakat. Hukum rakyat itu tidak dibuat (by
design), tetapi lahir, tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang
tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu (law is from its social) ke
masyarakat kompleks.34 Sebagaimana yang di kemukakan oleh Von Savigny bahwa
hukum adalah hasil dari proses yang bersifat internal dan otonom serta diam-diam
(silently operating) dalam diri masyarakat.35 Sedangakan cicero menyatakan “ubi
societies ibi ius”, bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk
mengatur perilaku mereka.36
Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak yang khas yang berbeda dari
hukum-hukum lainya. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme yang artinya hukum
adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga
hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial.37 Menurut F.D Holleman
dalam bukunya De Commune Trek in het Indonesisheven, sebagaimana yang dikutip oleh
Suriyaman Mustarie dalam bukunya Hukum Adat: Dahulu Kini dan Akan Datang,38
mengatakan adanya empat sifat umum dari masyaraat adat, yaitu : pertama, Magis
Religius, bahwa hukum adat berkaitan erat dengan persoalan magis dan spiritualisme
(kepercayaan terhadap hal-hal ghaib),

kedua, communal, masyarakat hukum adat

memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupaka bagian yang
teringral dari masyarakat secara keseluruham. Ketiga, Concrete, diartikan sebagai corak
hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan setiap hubungan hukum yang
terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar tapi terbuka.
32
Munir Salim, Adat sebagai budaya kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi adat ke depan,
Jurnal Ad-Daulah, Vol. 5/No. 2/ Desember 2016, 246
33
Ibid.,
34
Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Grasindo,
Jakarta, 2010, hal. 26
35
Antonius Cahyadi, Hukum Rakyat a La friderich Karl von Savigny, Jurnal Hukum dan
Pembangunan, Tahun ke 35 No. 4 Oktober-Desember 2005
36
Sofyan Hadi, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam
Masyarakat), DiH jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26, 2017, hal.259
37
Mustari Suriyaman Pide, Op.Cit., hal. 11
38
Ibid.,, hal. 11-15
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Keempat, Contan, sifat kontan memberikan pengertian bahwa suatu tindakan berupa
perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikn
tindakan hukum serentak dengan waktunyanya manakala ia melakukan perbuatan
menurut hukum adat.
Sedangkan Van Dijk menyebutkan ada tiga corak khas yang dimiliki oleh hukum
adat yaitu :pertama, hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, kedua, hukum
adat dapat berubah, ketiga, kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.39
Dari corak tersebut diatas maka sifat hukum adat itu memiliki dua sisi yang
berdampingan, disatu sisi, hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur
dan berupaya mempertahankan pola-pola lama yang terbentuk, di sisi lain hukum adat
hidup dan berkembang mengikuti perubahan sosial di masyarakat. Dalam pembangunan
sistem hukum di Indonesia hukum adat tidak ditempatkan dalam posisi yang pasti,
apalagi konstitusi menyebutkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat diakui
sebagaimana dinyatakan dalam Undamg-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip kesatuan republik Indonesia.
Hukum adat yang timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat
hidup di dalam sistem tersebut. Mereka mengetahui, memahami, meanaati dan
menghargai hukum tersebut. Namun demikian ada suatu pertanyaan apakah semua warga
masyarakarat mematuhi hukum adat? Secara sosiologis, pasti ada warga-warga
masyarakat yang tidak mematuhi hukum adat.

40

sebagaimana masyarakat hukum adat di

Baduy, ada warga masyarakat yang juga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap
norma-norma dari ajaran leluhurnya, misalnya pelanggaran dalam perkawinan,
melakukan tindak pidana seperti perzinahan atau pun pencurian. Namun demikian orang
Baduy yang melakukan pelanggaran bisa terbilang hanya sedikit sekali karena pendidikan
kesadaran hukum untuk mematuhi adat pekukuh yang dibangun oleh para leluhurnya
sangat melekat dan kental terdoktrinasi di alam pikiran mereka sejak dini.
Sedangkan dalam menyikapi orang Baduy yang juga ikut pengaruh dalam gaya
hidup modern dengan mempergunakan alat komunikasi digital dan juga mengembangkan
perekonomian dengan pola perdagangan modern-bertransaksi secara online-tidak dapat
terelakkan terlepas dari karaketeristik masyarakat Adat Baduy yang fatalistic pada
39

Ibid.
Ibid.,.,hal. 152

40
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bentuk-bentuk rutinitas dalam kehidupan diantaranya : kesederhanaan, keterikatan yang
kuat di dalam memegang teguh kekerabatan Seuwe Putu Baduy atau Sa-Adat Baduy .41
Y.A Cohen dalam Sya dan Mutakin, 201242, menyatakah bahwa “it is a general
characteristic of higly traditional people that are not only fundamentalist in out look but
the they are also generally guided by particularistic values in the organization of their
social relationship and by particularistic criteria in the evaluation of performance”
Pola pergeseran masyarakat Baduy yang juga walaupun secara diam-diam ikut
dalam pemanfatan teknologi informasi harus dapat di batasi di perkuat dengan nilai-nliai
keraifan lokal yang kuat, karena jika tidak maka pengaruh modern akan mudah masuk ke
seluruh aspek kehidupan.
Mempertahan dan memperkuat Nilai-nilai keraifan lokal masyarakat Baduy bisa
di lakukan melalui dua cara yakni secara internal dan eksternal. Secara internal, nilai
keraifan lokal yang di tanamkan harus semakin diperkuat, segala gerak laku masyarakat
Baduy harus berpedoman kepada buyut sebagaimana ajarannya dalam bentuk pikukuh
karuhun. Seseorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah
tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun temurun.
Ketentuan yang tertulis dalam pikukuh harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan
masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy, ketentuan itu : diantaranya adalah:
1.

Dilarang masuk hutan larangan (leuweung kolot) untuk menebang pohon, membuka
ladang atau mengambil hasil hutan lainnya

2.

Dilarang menebang sembarangan jenis tanaman, misalnya pohon buah-buahan, dan
jenis-jenis tertentu

3.

Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, dan obat
pemberantas hama penyakit dan menuba atau meracuni ikan

4.

Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat, dll
Buyut dan pikukuh karuhun dilafalkan dangan bahasa sunda kolot dalam bentuk

ujaranyang akan disampaikan pada saat upacara-upacara adat atau akan diceritakan oleh
orang tua kepada anak-anaknya.Ujaran-ujaran itu dianggap sebagai prinsip hidup
masyarakat Baduy.Orang Baduy juga berpegang teguh kepada pedoman hidupnya yang
dikenal dengan dasasila, yaitu (Djoeswisno dalam Gunggung Senoaji, 2003 : 125)
1.

Moal megatkeun nyawa nu lian (tidak membunuh orang lain)
41

Otom Mustomi, Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy
Provinsi Banten, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, Akreditasi LIPI: No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, hal.
318
42
Ahman Sya dan Awan Mutakin, Masyarakat Suku Banten, Banten: Gadjah Plenh, 2014 hal. 86
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2.

Moal mibanda pangaboga nu lian (tidak mengambil barang orang lain)

3.

Moal linyok moal bohong (tidak ingkar dan tidak berbohong)

4.

Moal mirucaan kana inuman nu matak mabok (tidak melibatkan diri pada minuman
yang memabukkan

5.

Moal midua ati ka nu sejen (tidak menduakan hati pada yang lain/poligami)

6.

Moal barang dahar dina waktu nu ka kungkung ku peting (tidak makan pada tengah
malam)

7.

Moal make kekembangan jeung seuseungitan (tidak memakai bunga-bungaan dan
wangi-wangian)

8.

Moal ngageunah-geunah geusan sare (tidak melelapkan diri dalam tidur)

9.

Moal nyukakeun atu ku igel, gamelan, kawih, atawa tembang (tidak menyenangkan
hati dengan tarian, musik atau nyanyian)

10. Moal made emas atawa salaka (tidak memakai emas atau permata)
Doktrin ini lah yang melekat pada diri orang Baduy, menyatu dalam jiwa dan
menjelma dalam perbuatan,. Jika dilihat kehidupan masyarakat Baduy, sulit untuk
dipertemukan dengan keadaan zaman sekarang. Jikapun ada sedikit penyesuaian ada pada
suku Baduy Luar atau pun sedikit pada Baduy Dalam yang ikut dalam yang sebatas pada
penggunaan alat komunikasi dengan tujuan untuk memudahkan bertansaksi dalam
kegiatan ekonomi.
Sedangkan penguatan masyarakat adat Baduy dari faktor eksternal ialah dengan
menjadikan Masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat yang harus dilindungi
keberadaannya melalui negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2001 Seri C Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang
Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy merupakan salah satu upaya negara
memberikan penguatan masyarakat Baduy beserta dengan hak ulayatnya, dari pihak
pemerintah dalam mengambil kebijakan yang melibatkan masyarakat Baduy dan wilayah
ulayatnya harus mematuhi adat pikukuh dan menghormati segala keputusan yang sudah
sepakati oleh tokoh adanya yaitu Puun atau Jaro. Begitu pula dari aspek masyarakat
terutama pendatang/ wisatawan harus menghormati peraturan adat selama di wilayah
Baduy.

C. KESIMPULAN
Suku Baduy yang dikenal juga dengan sebutan sebagai urang Kanakes adalah
suatu kelompok etnis sunda yang berada di wilayah provinsi Banten. Suku Baduy terdiri
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dari Baduy Dalam dan Baduy Luar dikenal sebagai suku yang masih sangat tradisional
dan menutup diri dari kebudayaan lain. karaketeristik masyarakat Adat Baduy yang
fatalistic dengan tetap memegang teguh adat Pikukuh leluhurnya tidak lekang dengan
pengaruh modernisasi. Namun walaupun demikian suku Baduy mampu beradapatsi
dengan perkembangan zaman dan bahkan dapat mempergunakan alat komunikasi digital
dan juga mengembangkan perekonomian dengan pola perdagangan modern sebagai
contoh bertransaksi secara online. Walaupun penggunaan perlatan ini dilakukan secara
diam-diam dengan tidak membawanya ke perkampungan suku Baduy terutama di Baduy
Dalam karena merupakan pelanggaran dari aturan leluhurnya.
Sebagai upaya untuk dapat mempertahankan suku Baduy dari perkembangan arus
modern maka dapat dilakukan melaui dua cara : pertama, memperkuat dan
mempertahankan kearifan lokal yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh
masyarakat Baduy, walau sudah banyak yang pandai dengan penggunaan alat tehnologi.
Kedua, penguatan dari negara dengan memberikan perlindungan pada suku Baduy
sebagai suku yang harus dipertahankan di Indonesia
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PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MEMBUTUHKAN
PERAN PEREMPUAN
Oleh :
Dr. Siti Muflichah, SH., MH.
Abstrak
Besarnya peran yang diemban perempuan dalam pekerjaan di sektor publik tidak bisa
lepas dari faktor kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Terdapat pembagian kerja
berdasar jenis kelamin, di samping pertimbangan aspek biologis, juga harus dipandang
sebagai perkembangan tradisi suku bangsa tertentu. Pembagian peran yang berjalan dalam
suatu masyarakat tertentu seringkali meletakkan perempuan pada posisi yang kurang
menguntungkan,selain itu prespektif keadilan gender penting untuk diperhatikan karena
selama ini perempuan menjadi pihak yang dimarjinalisasi. Dalam perjuangan menyelamatkan
lingkungan, perempuan adalah korban sekaligus tokoh penggeraknya yang langsung
berhadapan dengan kelompok penguasa. Hal ini sebagai akibat sistem patriarkis yang dianut
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga perempuan kurang mendapat kesempatan
berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) padahal dalam realitas kehidupan
justru perempuan mempunyai peran penting dalam pengelola lingkungan dan pembangunan.
Partisipasi penuh perempuan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan
berkelanjutan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perempuan terkait hubungannya dengan
pengelolaan lingkungan. Bentuk peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam
adalah aktivitas kepedulian dalam menyelamatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup,
dengan mencegah pencemaran dan perusakan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi.
Kata Kunci : Peran, Perempuan, Lingkunga, SDA.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Perempuan dalam panggung sejarah manusia, selalu diposisikan minor dan

dipandang negatif oleh struktur budaya, praktek, dan peradaban. Tidak banyak
masyarakat yang memberikan ruang yang baik bagi perempuan. Dominasi laki-laki
terhadap perempuan adalah realitas kehidupan dalam hampir setiap elemen masyarakat.
Perempuan dalam padangan laki-laki didefinisikan sebagai makhluk yang lemah. Definisi
itu kemudian diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjadi label dan perlakuan
yang khusus bagi perempuan yang biasanya lebih banyak membatasi dan merugikan
perempuan. Citra perempuan, dengan berbagai aspek negatifnya, akhirnya mendarah
daging seiring sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri (Ricklander,
1993: 183).
Di Indonesia gambaran perempuan, bagi banyak pengamat, cukup menyedihkan.
Hal itu memicu munculnya aneka woman centre dan pusat kajian perempuan oleh
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berbagai elemen masyarakat di pemerintah, seperti LSM perempuan, pusat studi wanita
dari berbagai lembaga perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Eksistensi lembagalembaga tersebut adalah sebagai keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan.
Gerakan perempuan yang mengusung pemberdayaan perempuan sejauh ini telah dapat
mendesakkan berlangsungnya shifting paradigm masyarakat tentang perempuan.
Tabel 1. Presentase Penduduk Indonesia menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009-2013
Tahun

Jenis
Kelamin

2009

2010

2011

2012

2013

Laki-laki

49,53

50,17

50,37

50,35

50,25

Perempuan

50,47

49,83

49,63

49,65

49,75

Sumber: hhtp://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1601
Hasil sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk
Indonesia adalah 237.641.300 jiwa, dengan 118.416.660 jiwa berjenis kelamin
perempuan, sedangkan pada tahun 2011 persentase jumlah penduduk Indonesia berjenis
kelamin perempuan menurun 0,20%. Persentase jumlah perempuan pada tahun 2012 naik
0,02% yang selanjutnya tahun 2013 naik 10% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data
tersebut dapat dilihat jumlah penduduk Indonesia berjenis kelamin perempuan 49,75%
pada tahun 2013, Indonesia dapat memperluas pembangunan menggunakan pendekatan
persentase jumlah penduduk ini. Berdasarkan tabel tersebut, persentase penduduk
Indonesia dengan jenis kelamin perempuan dari tahun ke tahun hampir menunjukkan
setengah dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Indonesia dapatmemasukan peran
perempuan dalam membangun negeri yang lebih baik lagi.
Dengan kata lain, perempuan juga memperoleh hak yang sama dengan laki-laki
untuk menyumbangkan perannya dalam memajukan pembangunan bangsa. Seperti lakilaki, perempuan juga dapat menggunakan haknya di berbagai bidang kehidupan. Hal ini
sudah ada di dalam UUD 1945 pasal 27, pasal 28, pasal 28A-J, pasal 30 ayat (1), pasal
31, pasal 32 ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan
bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak, upaya bela negara, untuk hidup, mendapat pendidikan, memajukan diri,
mendapat jaminan hukum, kebebasan memilih kepercayaan, berserikat, dan lain
sebagainya. Dasar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk acuan bahwa laki-laki dan
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perempuan dapat sama dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang selanjutnya adalah
menuju pembangunan negri.
Keterlibatan perempuan di sektor publik sebenarnya juga tidak terlepas dari
tuntutan ekonomi keluarga. Karena kesulitan ekonomi, terutama sebagai dampak dari
krisis moneter berkepanjangan yang melanda Indonesia telah mendorong kaum
perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ekonomi
keluarga dengan melakukan berbagai pekerjaan di luar rumah. Dengan masuknya kaum
perempuan ke sektor publik, berarti perannya tidak lagi sebagai seorang isteri dan ibu
yang bertanggung jawab dalam sosialisasi anak-anaknya melainkan sekaligus sebagai
pekerja.
Besarnya peran yang diemban perempuan dalam pekerjaan di sektor publik tidak
bisa lepas dari faktor kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Terdapat pembagian
kerja jberdasar enis kelamin, di samping pertimbangan aspek biologis, juga harus
dipandang sebagai perkembangan tradisi suku bangsa tertentu. Oleh karena itu untuk
melihat bagaimana suatu masyarakat menentukan atau membagi-bagi pekerjaan di antara
laki-laki dan perempuan harus dipelajari secara lebih dalam.
Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA)
tidaklah sekedar untuk menunjukan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kepentingan mendesak, mengingat masyarakat
merupakan orang yang paling dekat dengan sumberdaya alam (SDA). Sangat dibutuhkan
partisipasi masyarakat pria dan wanita. Walaupun banyak bukti menunjukan bahwa
wanita mampu bekerja mencari nafkah di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, dan
lainnya, namun peran wanita seringkali diabaikan dan tidak dilihat dalam proyek-proyek
pembangunan (Suharjito 1996: 76).
Untuk itu, penulis akan membahas tantang peran perempuan melalui tulisan
dengan judul ”Pengelolaan Sumber Daya Alam Membutuhkan Peran Perempuan” dengan
tujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut.

2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,maka rumusan

masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran perempuan dalam
pengelolaan sumber daya alam?
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Tujuan dan Kegunaan
a.

Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan dalam
pengelolaan sumber daya alam.

b.

Kegunaan
1) Penelitian ini secara konseptual dapat memberikan dan memperkaya teori
peran gender perempuan.
2) Dapat memberi gambaran sejauh mana peran perempuan dalam pengelolaan
sumber daya alam.
3) Dapat

bermanfaat

sebagai

bahan

rujukan

ilmiah

dalam

konteks

pemberdayaan perempuan.

4.

Metode Penelitian
Dalam penyusunan tulisan ini, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu

dengan cara mengumpulkan data mengenai keadaan secara langsung dari yang menjadi
objek penelitian untuk mendapatkan data secara relevan. Teknik pengumpulan data yang
penulis lakukan dalam mencari dan mengumpulkan data serta mengolah informasi yang
diperlukan menggunakan metodepengamatan dan studi pustaka.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Peran Perempuan
Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa

(KBBI, 2007:23). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila
seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia
menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus
dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.
Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti
“tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun
menurut Zaitunah Subhan (2004:19) kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya
dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita.
Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada
kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.
Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan
yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan
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terjadilebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi
psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih
cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat (Muthahari,
1995:110). Menurut Kartini Kartono (1989:4), perbedaan fisiologis yang dialami sejak
lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya
oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.
Menurut Hubies (1998: 110) dalam (Alghaasyiyah, 2014: 14) bahwa analisis
alternatif pemecahan atau pembagian peran wanita dapat dilihat dari perspektif dalam
kaitannya dengan posisinya sebagai manager rumah tangga, partisipan pembangunan dan
pekerja pencari nafkah. Jika dilihat dari peran wanita dalam rumah tangga, maka dapat
digolongkan, antara lain :
a.

Peran Tradisional
Peran ini merupakan wanita harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari
membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang
berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur
rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang.
Ibu merupakan figure yang paling menentukan dalam membentuk pribadi anak. Hal
ini disebabkan karena anak sangat terikat terhadap ibunya sejak anak masih dalam
kandungan.

b.

Peran Transisi
Peran wanita yang juga berperan atau terbiasa bekerja untuk mencari nafkah.
Partisipasi tenaga kerja wanita atau ibu disebabkan karena beberapa faktor, misalnya
bidang pertanian, wanita dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada,
sedangkan di bidang industri peluang bagi wanita untuk bekerja sebagai buruh
industri, khususnya industri kecil yang cocok bagi wanita yang berpendidikan
rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang mendorong lebih banyak wanita
untuk mencari nafkah.

c.

Peran kontemporer
Peran dimana seorang wanita hanya memiliki peran di luar rumah tangga atau
sebagai wanita karier.
Sedangkan menurut Astuti (2010, 2) dalam (Alghaasyiyah,2014: 17) mengenai

peran gender wanita terdiri atas:
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Peran produktif
Peran produktif pada dasarnya hampir sama dengan peran transisi, yaitu peran dari
seorang wanita yang memiliki peran tambahan sebagai pencari nafkah tambahan bagi
keluarganya. Peran produktif adalah peran yang dihargai dengan uang atau barang
yang menghasilkan uang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Peran
ini diidentikan sebagai peran wanita di sektor publik, contoh petani, penjahit, buruh,
guru, pengusaha.

b.

Peran domestik
Pada dasarnya hampir sama dengan peran tradisional, hanya saja peran ini lebih
menitikberatkan pada kodrat wanita secara biologis tidak dapat dihargai dengan nilai
uang/barang. Peran ini terkait dengan kelangsungan hidup manusia, contoh peran ibu
pada saat mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah kodrat dari seorang
ibu. Peran ini pada akhiranya diikuti dengan mengerjakan kewajiban mengerjakan
pekerjaan rumah.

c.

Peran sosial
Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu rumahtangga
untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa peran wanita merupakan tata laku atau fungsi
seorang wanita yang dijalankan sesuai kewajibannya sebagai seorang perempuan
secara kodrati maupun secara kontruksi sosial.

2.

Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya alam adalah unsur-unsur yang terdiri dari sumber daya alam (SDA)

nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang
secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam (SDA) memiliki peranan
dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam
Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati
dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
Pengertian sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun
abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan
manusia. Pada dasarnya Alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan
seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan
untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Semua kekayaan yang ada
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di bumi ini, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba
merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan
sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh
pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas (Ridwan AZ,
2014).
Kebutuhan sumber daya alam (SDA) meningkat dikarenakan pertambahan
penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa
upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun, persediaan
langka, keanekaragaman berkurang, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam
(SDA) dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA Hayati dan Non Hayati. Pasal 12 ayat 1
UU No.32 tahun 2009 menyatakan pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumberdaya alam. Antara lain
ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar yaitu SDA
terestris (daratan) dan SDA akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam pengelolaan
SDA umumnya dikenal tiga macam sumberdaya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu:
a.

Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources)
Dimana aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa
kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat.

b.

Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (non renewable atau deposit
resources)
Dimana persediaan tetap dan sumberdaya alam ini terdiri dari :
1) Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara, minyak bumi,
gas alam.
2) Persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang). Contoh:
kelompok logam dan karet

c.

Sumber daya alam yang tak akan habis (continuous atau flow resources),
Dimana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari:
1) Persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia.
Contoh: energi matahari, energi pasang surut.
2) Persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh:
bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa dan udara.
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Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak dan lain-lain merupakan
sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau
berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak besar bagi
kelangsungan hidup manusia. Tanpa sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan dan
lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia,
namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa.
Oleh karena itu, agar sumber daya alam dapat bermanfaat dalam waktu yang
panjang maka hal-hal berikut sangat perlu dilaksanakan :
1.

Sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi
pengelolaan sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap
berkelanjutan.

2.

Eksploitasinya harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya
alam.

3.

Diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada agar dapat
lestari dan berkelanjutan dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan
lingkungannya.

4.

Di dalam pengelolaan sumber daya alam hayati perlu adanya pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :
a.

Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya untuk
pembaruannya.

b.

Sebagian hasil panen harus digunakan untuk menjamin pertumbuhan sumber
daya alam hayati.

c.

Dampak negatif pengelolaannya harus ikut dikelola,misalnya dengan daur ulang.

d.

Pengelolaannya harus secara serentak disertai proses pembaruannya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala

sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya serta juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
kesejahteraan suatu bangsa.

3.

Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama,

sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi, hak untuk
mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

373

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan
keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus
dimiliki oleh setiap orang.
Seorang tokoh feminisme, Broverman (dalam Fakih, 2008:8) mengatakan bahwa
manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati)
tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang
datar, memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat
reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki
vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat-alat
tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya
dan tidak bisa ditukar.
Di Indonesia potret perempuan, bagi banyak pengamat, cukup menyedihkan. Hal
itu mendorong munculnya aneka woman centre dan pusat kajian perempuan oleh
berbagai elemen masyarakat di pemerintah, seperti LSM perempuan, pusat studi wanita
dari berbagai lembaga perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Eksistensi lembagalembaga tersebut adalah sebagai pilar keberdayaan perempuan dalam proses
pembangunan, termasuk di dalamnya adalah bidang sosial-ekonomi. Gerakan perempuan
yang mengusung wacana pemberdayaan sejauh ini perlahan tapi pasti telah relatif mampu
mendesakkan berlangsungnya shifting paradigm masyarakat tentang perempuan.
Besarnya peran yang diemban perempuan dalam pekerjaan di sektor publik tidak
bisa lepas dari faktor kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Haviland (1988)
mengemukakan bahwa bentuk-bentuk khusus yang terdapat dalam pembagian kerja jenis
kelamin, di samping pertimbangan aspek biologis, juga harus dipandang sebagai
perkembangan tradisi suku bangsa tertentu. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana
suatu masyarakat menentukan atau membagi-bagi pekerjaan di antara laki-laki dan
perempuan harus dipelajari secara tersendiri.
Isu-isu mengenai kiprah perempuan di sektor publik nampaknya tidak pernah sepi
dari perbincangan. Hal ini kemungkinan dikarenakan permasalahan perempuan dalam
lintasan sejarah merupakan permasalahan sosial yang belum berimbang dalam
memandang kaum perempuan masih sangat kuat. Dalam masyarakat yang mengaku
modern dan demokratis sekalipun, masih dijumpai pandangan yang menganggap bahwa
perempuan merupakan warga kelas dua dan pelengkap sehingga kiprahnya di sektor
publik layak dipertanyakan.
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Dari studi awal yang dilakukan YWRI diperoleh gambaran bahwa perempuan
terlibat dalam kerja-kerja produktif pertanian sebagaimana dengan laki-laki, khususnya
dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Meski demikian, manfaat yang
diterima oleh perempuan belum signifikan dan belum memberi manfaat ekonomi yang
menyejahterakan karena keterlibatan mereka masih rendah dalam hal pengambilan
keputusan baik di tingkat keluarga maupun di tingkat komunitas.
Salah satu kelompok penerima dampak terbesar dari fungsi lingkungan alam
adalah perempuan. Perempuan dan pembedaan peran perempuan dalam masyarakat di
Indonesia membuat beban yang lebih bagi perempuan. Perempuan sering mengalami
ketidakadilan akibat pembedaan gender tersebut. Sejak awal sejarah manusia, perempuan
pada dasarnya telah memberikan kontribusi kepada konservasi, penggunaan dan
pengelolaan sumber daya alam. Di seluruh dunia mereka memainkan peran berbeda dari
laki-laki dalam mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan dalam
mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik dan pendapatan, dalam
pengumpulan dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, berarti mereka
berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan
pembangunan masyarakat. Pengalaman mereka yang luas membuat mereka menjadi
sumber pengetahuan dan keahlian yang tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan
hidup dan tindakan yang tepat.
Kelangkaan hukum atau kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang
mempertimbangkan isu sosial (terutama dari aspek manusianya) menyebabkan peran dan
posisi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin tidak terakomodir,
bahkan tidak terlindungi dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang
ada saat ini. Secara normatif, penguasaan sumber daya alam lebih banyak berada di
tangan laki-laki. Hukum normatif tidak berpihak kepada perempuan dan hampir tidak
memberikan peluang kepada perempuan untuk dapat menguasai dan memegang kontrol
atas pengelolaan sumber daya alam tersebut secara bebas. Posisi perempuan sangatlah
tidak diuntungkan dalam hukum, padahal dalam prakteknya untuk mengatasi kemiskinan
keluarga, perempuanlah yang sering menempatkan diri sebagai survivor. Kebijakan
pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih didasari oleh paradigma Hak
Menguasai oleh Negara yang semakin memarjinalkan perempuan (Darwin, 2005: 75).
Pada dasarnya semua sumber daya alam (SDA) termasuk SDA hayati harus
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan
kemampuan dan fungsinya. Pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan UU
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No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam (SDA) Hayati dan
Ekosistemnya, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa
depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut seperti tersebut di atas harus dilaksanakan
secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam
(SDA) hayati dan ekosistemnya.
Pengelolaan

SDA

(natural

resource

management)

dimaksud

untuk

mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan
manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih
banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik
pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut :
1.

Usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumber daya alam (SDA)agar dapat
diperoleh manfaat yang maksimal (maximum yield) dan berkesinambungan
(sustained yield).

2.

Proses pengalokasian sumber daya alam (SDA)dalam ruang dan waktu untuk
memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan
a.

Pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya.

b.

Pencegahan kerusakan sumberdaya alam (dan lingkungan).
Tenaga wanita cakap dan wanita ideal dibutuhkan secara mutlak di era

pembangunan, yaitu wanita yang dapat menjalankan peranan rangkapnya (peran ganda)
(Aswiyati, 2016: 2). Mugniesyah (2006: 16) melaporkan bahwa program yang telah
dilaksanakan pemerintah tidak menyentuh rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan
dan anggota rumah tangga perempuan lainnya. Sebagaimana halnya studi gender dalam
pertanian, ditemukan bahwa sekalipun kontribusi perempuan terhadap usaha tani cukup
nyata bahkan dijumpai lebih besar dibanding pria, namun mereka belum mempunyai
akses dan kontrol terhadap informasi dan teknologi. Hal ini terjadi karena wanita tidak
menjadi kelompok sasaran dalam kegiatan penyuluhan sistem latihan dan kunjungan,
sementara pria sebagai anggota kelompok tani tidak semuanya berbagi pengetahuan dan
keterampilan dengan istri-istri mereka. Selain itu, intervensi dari berbagai instansi,
rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan serta pengaruh adat budaya masyarakat
menjadi 2 faktor penting lain yang menjadikan kurangnya melibatkan perempuan dalam
program pembangunan.
Ketiadaan pengaturan yang adil (secara sosial dan lingkungan) yang dikeluarkan
oleh pemerintah menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas sumber daya alam
(SDA) dari tangan rakyat, perempuan dan laki-laki kepada pihak lain, pelaku bisnis dan
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pemerintah. Kondisi seperti ini kemudian menyingkirkan sebagian besar rakyat dari
sumber-sumber penghidupannya (Arief, 1994: 14).
Budaya masyarakat merupakan salah satu hal yang membatasi partisipasi
perempuan dalam menyampaikan keperluan dan aspirasi mereka di pertemuan desa,
khususnya masalah lingkungan yang biasanya dianggap sebagai urusan dan dominasi
laki-laki.

Apabila

perempuan

berpartisipasi

pada

pertemuan,

laki-laki

tidak

mendengarkan keluhan, rekomendasi dan apa yang dibicarakan perempuan. Perempuan
dianggap hanya berurusan dengan kegiatan domestik tertentu yang tidak mendapatkan
gaji atau tidak dianggap sebagai pekerjaan penting. Tempat mereka dalam organisasi desa
tidak dianggap penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan.
Pembagian peran yang berjalan dalam suatu masyarakat tertentu seringkali
meletakkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, misalnya dibatasi akses
dan kontrolnya terhadap pengambilan keputusan bahkan keputusan yang menyangkut
dirinya dan kehidupannya. Dalam banyak hal, perempuan diharuskan tunduk pada
keputusan yang diambil oleh laki-laki (Tobing et al. 2007). Permasalahan yang berkaitan
dengan sumberdaya perempuan menunjukan bahwa masih terdapat diskriminasi gender
dalam tingkatan keluarga maupun masyarakat berupa keterbatasan perempuan dalam
akses pendidikan, diskriminasi dalam kesempatan bekerja dan perolehan upah yang
menyebabkan produktivitas perempuan menjadi rendah.
Menurut Vandana Shiva (2005: 128) dalam perjuangan menyelamatkan
lingkungan, perempuan adalah korban sekaligus tokoh penggeraknya yang langsung
berhadapan dengan kelompok penguasa (penindas). Konsep ecofeminisme Shiva yaitu
menawarkan pandangan atau jalan keluar tentang masalah kehidupan manusia dan alam
di masa mendatang. Ekofeminisme seperti dalam buku Reclaim The Earth menawarkan
analisis relasi perempuan dan alam dan bagaimana perempuan sepanjang masa telah
melindungi alam. Bagi Indonesia sebuah Negara yang tingkat kemiskinan dan kerusakan
potensi alamnya sama-sama luar biasa pada satu dimensi, dan lemahnya posisi
perempuan terutama pada dimensi kemiskinan, gagasan Shiva akan menjadi wacana bagi
pengambil kebijakan untuk memperhatikan peran perempuan dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Keluarga dan rumah tangga merupakan satuan masyarakat terkecil dimana segala
macam hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat tercermin. Mulai dari pembedaan
peran, pembagian kerja, penguasaan dam akses atas sumbersumber fisik, maupun
ideologis, hak dan posisi (Simateuw, 2001). Kedekatan perempuan dengan sektor pangan
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dan sumberdaya lahan menjadikan posisi perempuan semakin kuat dalam kegiatan
pengelolaan hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Molnar dan Schreiber
(1989) diacu dalam Suharjito (1996) memberikan beberapa catatan bagaimana proyek
kehutanan dapat memaksimumkan penghasilan suatu investasi dengan melibatkan wanita.
Pertama, jika preferensi produk dan jenis bagi wanita turut dipertimbangkan,
mereka akan lebih bersemangat untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran-sasaran
proyek secara keseluruhan. Kedua, jika kegiatankegiatan direncanakan seputar jadwal
wanita mereka akan lebih mempunyai waktu untuk dicurahkan pada kegiatan tersebut.
Ketiga, rumah tangga yang 7 dikepalai wanita (atau rumah tangga tanpa pria dewasa)
mungkin merupakan persentase terbesar di wilayah proyek. Jika mereka dapat bertingkat
kehadiran penghasilan proyek akan meningkat. Keempat, wanita dapat membangkitkan
pendapatan rumah tangga secara signifikan jika bahan baku untuk industri rumah tangga
tersedia.
Jika kita meninjau UU No. 32 Tahun 2009, maka tidak ada pasal yang
menunjukkan pasal yang secara langsung menyebutkan perempuan sebagai subyek dalam
lingkungan hidup. Peran perempuan dalam lingkungan hidup dapat ditunjukan tersirat di
dalam pasal 70 tentang peran masyarakat, yang menyebutkan bahwa :
1.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan pemikiran yang sama dan seluas-luasnya
untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.

3.

Peran masyarakat dapat berupa :
a.

pengawasan sosial;

b.

pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

c.

penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk :
a.

meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

b.

meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

c.

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d.

menumbuhkembangkan

ketanggapsegeraan

masyarakat

untuk

melakukan

pengawasan sosial; dan
e.

mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan pasal tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan

adalah sebagai berikut :
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Peran Perempuan dalam Pengawasan Sosial
Perempuan merupakan bagian dari masyarakat harus ikut berperan dalam
pengawasan timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengganggu
kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab harus juga menjadi perhatian kaum perempuan. Pemahaman
perempuan tentang lingkungan hidup merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki
oleh perempuan, sehingga perempuan dapat tanggap terhadap lingkungannya.
Perempuan diharapkan dapat proaktif jika telah terjadi ketidakadilan dalam bentuk
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2.

Peran Perempuan dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang
No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam
dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen.
Kuota tersebut dapat membantu perempuan di dalam ikut serta dalam pengambilan
kebijakan. Kuota perempuan dalam legislative telah memberi kesempatan pada
perempuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan pada
demokrasi, perempuan dapat ikut berperan di dalam menentukan kebijakan
lingkungan hidup melalui lembaga legislative di daerah.
Melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bagian
III UUPPLH dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (pasal 15 UU No. 32 tahun
2009), perempuan dapat berperan ikut memastikan bahwa setiap kebijakan
pembangunan di daerah harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan
dan tidak berpotensi menimbulkan dampak risiko lingkungan hidup.
Peran perempuan dalam rumah tangga, dalam masalah lingkungan di sekitar

rumah di jelaskan oleh KTT Bumi Rio de Jeneiro dalam prinsip ke 20 deklarasi Rio;
“Perempuan mempunyai peran penting dalam pengelola lingkungan dan pembangunan.
Partisipasi

penuh

mereka

sangat

penting

untuk

meningkatkan

pembangunan

berkelanjutan”. Hal lain dalam deklarasi itu menjelaskan peran penting laki-laki dan
peran perempuan yang bertuliskan “Kami bertekat untuk menjamin bahwa pemberdayaan
dan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender terintegrasi dalam segala aktivitas yang
terdapat dalam Agenda 21, tujuan pembangunan berkelanjutan dan rencana pelaksanaan
Johannesberg.
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Perempuan merupakan agen perubahan dan memberi pengaruh besar terhadap
kualitas lingkungan hidup. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perempuan terkait
hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, seperti :
1.

Mengurangi pemakaian kosmetik dalam skala besar. Selanjutnya, sisa-sisa dari bahan
kosmetik yang telah digunakan dibuang pada tempatnya atau didaur ulang.

2.

Mengurangi pemakaian deterjen yang berlebihan dan mengontrol pembuangan air
limbah sabun dengan cara tidak langsung dibuang ke tanah.

3.

Perempuan dapat melakukan perannya di rumah untuk mengendalikan produksi
sampah plastik dengan cara menghemat plastik saat berbelanja di pasar tau bahan
belanjaan. Perempuan juga dapat mengurangi sampah botol plastik minum dengan
cara membawa bekal minuman kemanapun mereka pergi dan menjadikan itu sebagai
suatu kebiasaan untuk keluarganya.

4.

Perempuan sebagai ibu yang mengatur segala urusan rumah tangga seperti
membersihkan rumah dan pekarangan, dapat membiasakan diri melakukan hal-hal
yang bermanfaat untuk lingkungan rumah dan akan diikuti oleh anggota keluarga
lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan pembagian sampah
berdasarkan kategorinya seperti sampah basah dan sampah kering

5.

Perempuan sebagai ibu rumah tangga yang dapat menjadi pendidik bagi anak-anak
mereka. Dalam hal ini, seorang ibu bisa menanamkan nilai-nilai kepedulian
lingkungan kepada anakanaknya dari kecil sehingga si anak terbiasa melakukan halhal yang menjaga lingkungan dimanapun si anak berada.

6.

Perempuan merupakan seseorang yang aktif melakukan penanaman di rumahnya
masing-masing. Setidaknya hal ini dapat menjadi pilar untuk gerakan penghijauan
lingkungan di sekitar tempat tinggal.

7.

Perempuan dapat terlibat langsung melalui suatu organisasi lingkungan dan
melakukan sosialisasi langsung ke sesamanya. Hal ini dianggap lebih mudah untuk
dipahami dan diterima oleh perempuan lainnya.

8.

Perempuan sebagai sosok yang teliti dan telaten, dapat menjadikan permasalahan
sampah menjadi peluang ekonomi dengan cara memanfaatkan sampah menjadi
barang yang dapat digunakan lagi setelah melalui proses daur ulang. Hal ini sangat
bermanfaat untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan.

9.

Perempuan dapat mendirikan komunitas lingkungan yang bergerak untuk mengajak
kaum perempuan lainnya peduli dan melestarikan lingkungan. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara menyalurkan tulisan melalui media agar penyebaran
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informasinya lebih meluas dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum (Mardiyah,
2013)

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia.
Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berpotensi besar dalam
menyukseskan pengelolaan maupun pelestarian sumber daya alam. Bila potensi
perempuan ini dimanfaatkan dengan baik maka dapat membantu pemerintah dalam
membangun Indonesia.
Selain itu prespektif keadilan gender penting untuk diperhatikan karena selama ini
perempuan menjadi pihak yang dimarjinalisasi. Hal ini sebagai akibat sistem patriarkis
yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga perempuan kurang
mendapat kesempatan berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Oleh
karena itu, kesadaran dan kepekaan terhadap kesenjangan yang dihadapi perempuan dan
dampak lingkungan yang ditimbulkannya perlu diperhatikan.
Bentuk peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah aktivitas
kepedulian dalam menyelamatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, dengan
mencegah pencemaran dan perusakan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi.

2.

Saran
a) Perempuan sebaiknya diberikan motivasi yang nyata, berupa intensif atau
penghargaan, sehingga mereka lebih aktif lagi dalam pengelolaan sumber daya
alam.
b) Perlu dilakukan peningkatan kualitas perempuan, sehingga perempuan dapat
secara maksimal membantu pengelolaan sumber daya alam.
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HARMONISASI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM
Oleh :
Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide SH., MH.
(Dipresentasikan pada forum Seminar Nasional STIHPADA bekerja sama dengan APHA, 2019, Palembang )

Abstrak
Dewasa ini modernisasi dapat dilihat sebagai suatu kategori perubahan sosial yang tak
terelakkan di tengah arus globalisasi. Dalam hal ini,eksistensi Masyarakat Hukum Adat yang
menjunjung nilai-nilai kearifansangat penting untuk dikaji sebagai bahan perimbangan dalam
menjawab tantangan perubahan zaman yang cenderung mengaburkan karakteristik kita
sebagai Bangsa yang berbudaya. Hukum adat dengan sifatnya yang dinamis mampu
menciptakan sebuahkeberaturan tatanan yang berkelanjutan, bahkan hingga saat ini di tengah
derasnya arus globalisasi.Sejumlah perilaku arifyang dilakoni oleh masyarakat hukum adat
lahir dan tumbuh secara natural berdasar pada hati nurani, membawa pengaruh kolektif
terhadap perilaku kepatuhan dan kesadaran hukum dalam mendukung stabilitas hubungan
manusia dan lingkungannya.Merujuk pada hal tersebut, penulis akan memaparkan sejauh
mana harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat mampu berkontribusi
terhadap skema pembangunan hukum yang seyogyanya harus tetap utuh dansejalan dengan
jiwa dan kepentingan bangsa Indonesia. Dengan menilik realitas social perilaku arif
masyarakat adat serta merujuk pada referensi ilmiah, penulis mengarah pada konklusi bahwa
untuk mencapai tujuan pembangunan hukum, nilai-nilai kearifan yang memuat prinsip
keseimbangan manusia dan alam, tetap harus diletakkan dalam kerangka instrument kebijakan
untuk mengatur tatanan hidup yang seimbang dan berkelanjutan.
Kata kunci: Masayarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pembangunan Hukum.

A. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia merupakan sebuah kelompok dengan karakteristiknya yang
heterogen, terdiri dari beragam suku bangsa yang tersebar dari sabang sampai marauke.
Demikian dengan eksistensi Hukum adat yang ada di Indonesia, tiap wilayah persekutuan
memiliki ragam keunikan budaya yang berbeda. Meski heterogen, namun pada
hakikatnyaberlaku universal

dalammemaknai

nilai-nilai

kearifan

lokal, tentang

bagaimana masyarakat hukum adat mampu memelihara keseimbangan manusia dan alam.
Sementara itu, era globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perubahan gaya
hidup masyarakat yang dipandang sebagai gejala modernisasi. Bagi Giddens, Modernitas
ibarat sebuah mesin yang berjalan dengan kekuatan besar dan cepat. Melindas apa saja
yang menghalanginya, dengan arah yang tak dapat diperkirakan, dibikin was-was dengan
segala konsekuensi dan keraguan atas ketidak siapan kita menerima segala perubahan
yang ditawarkan.
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Sejalan dengan hal tersebut, arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi
Bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang untuk mendorong perubahan
di berbagi sektor secara bersamaan, sebagai upaya pembangunan yang lebih maju dan
berdaya saing. Ironinya, nilai-nilai kearifan lokal yang lahir dari budaya bangsa tidak
jarang ditempatkan dalam konteks tradisonalitas, yang secara sempit dipandang dapat
menghambat perkembangan zaman. Padahal idealnya, tidak ada tujuan yang terpisah atau
bertentangan di antara semua aspek, melainkan berjalan beriringan dan saling terintegrasi
melakukan harmonisasi yang sejalan dengan cita-cita Bangsa.
Seiring perkembangan zaman sangat dapat dipastikan bahwa perubahan akan
selalu ada, satu-satunya yang tidak berubah dalam kehidupan ini adalah perubahan itu
sendiri. Tidak terkecuali dengan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan di bidang
hukum terletak pada upaya penyusunan kembali sistem hukum di Indonesia, baik sebagai
sistem peraturan, maupun dalam hal bekerjanya.
Melakukan studi tentang hukum adat berarti berusaha memahami cara hidup dan
pandangan hidup bangsa Indonesia sebab karakteristik hukum adat adalah refleksi cara
berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia.Sebagaimana tradisi hukum adat
dipercayai telah hidup sejak awal terbentuknya masyarakat asli di berbagai gugusan
kepulauan nusantara. Mendeskripsikan hukum adat sebagai sebuah kultur kehidupan
masyarakat Indonesia merupakan upaya untuk memotret hukum asli masyarakat sebagai
hukum yang lahir dari bumi Indonesia bukan dari luar. Sehingga perlu memahami nilainilai hukum adatsebagai pengkajian kriteria-kriteria internal masyarakat asli Indonesia itu
sendiri dalam merancang sebuah regulasi yang mampu mengejahwantahkan jiwa bangsa
Indonesia.
Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini akan mencoba memaparkan
sejauh mana Hukum Adat dengan sejumlah muatan nilai kearifan local yang ada,
seyogyanya memiliki kontribusi fundamental dalam upaya pembagunan hukum yang
harmonis dan terintegrasi.

B. PEMBAHASAN
1.

Aspek Kebudayaan Hukum Adat bagi Stabilitas Sosial
Manusia lahir dan saling berinteraksi dalam sebuah persekutuan tidak terlepas dari

hasrat untuk selalu berada pada kehendaknya yakni keteraturan dalam hidupnya. Yang
masing-masing mempunyai pendirian tentang keteraturan dengan berpedoman pada
norma atau kaidah yang merupakan batasan dalam menilai manusia dalam berperilaku.
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menegakkannya diperlukan suatu sistem pengendalian sosial dalam suatu

komunitas masyarakat.
Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu
disorganisasi dan menjadi penghambat bagi perkembangan bidang-bidang lainnya,
Dimana kaidah-kaidah lama telah mengalami degradasi sedangkan kaidah-kaidah baru
sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk secara utuh. Keadaan tersebut dapat
menyebabkan terjadinya suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan
bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya.
Sejalan dengan hal tersebut, Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 fungsi
sistem hukum: 1) sebagai bagian dari social control yang mengatur perilaku manusia, 2)
Sarana menyelesaikan sengketa (dispute settlement), 3) Sebagai social angeneering
function, 4) sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum
sebagai pemeliharaan ‘status quo” yang tidak menginginkan perubahan.1
Jika dikaji lebih dalam suatu sistem pengendalian dalam masyarakat tidak lain
dengan unsur-unsur mengatur, memaksakan dan bahkan dipatuhi oleh mayarakat. Nilainilai itulah yang dikenal dalam Hukum Adat sebagai pengendali sosial yang diyakini
sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian akan setiap perubahan-perubahan yang
terjadi.
Salah satu ciri yang melekat pada kondisi perkembangan masyarakat yakni
terjadinya diferensiasi. Melalui proses diferensiasi ini suatu masyarakat menjadi teruarai
kedalam berbagai berbagai bentuk yang lebih spesialis dan spesifik, sebab susunan
masyarakat semakin kompleks. Sebagai contoh proses produksi rumah tangga pertanian
yang dulunya dilakukan secara sederhana, melalui proses diferensiasi tersebut digantikan
oleh beroperasinya pabrik-pabrik industri modern yang mampu menyerap lebih banyak
sumber-sumber daya dan menghasilkan nilai kuantitas lebih besar dan bervariasi. Satu
persoalan yang timbul, yaitu bagaimana kita menyatukan kembali komponen-komponen
baru yang timbul sebagai akibat diferensiasi. Pada tingkat perkembangan yang mendahuli
proses tersebut, maka komponen-komponen itu sedikit banyak telah terintegrasi dengan
baik ke dalam sistem social yang ada.
Bagi Indonesia, hal tersebut tampak dalam kebutuhan untuk memberi dasar
filsafat bagi modernisasi-industrialisasi masyarakatnya yang dalam hal ini ingin tetap
dikembalikannya kepada nilai-nilai yang lama, seperti gotong royong dan kekeluargaan.

1

Baca lawrance M. Friedman, American Law, New York: W.W Norton & Company. 1984). Hal 5.
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Hal tersebut tentu tidak mudah, karena nilai-nilai lama tersebut harus diserap kembali
sebagai makna baru dalam hubungannya dengan proses diferensiasi yang telah berjalan.
Namun demikian, kita bisa melihat bagaimana peran faktor kultur bangsa Indonesia.
Dalam hal ini, tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat
merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru,
sebab masyarakat adalah sesuatu yang berjalan terus, tidak berhenti. Masyarakat berubah
tetapi tidak sekaligus meninggalkan yang lama. Jadi di dalam sesuatu masyarakat
terdapatlah realitas bahwa sesuatu proses perkembangan mengatur kembali yang lama
serta menghasilkan synthese dari yang lama dan yang baru, sesuai dengan kehendak,
kebutuhan, cara hidup dan pandangan hidup sebuah persekutuan masyarakat.
Sejalan dengan Von Savigny, hukum adat mengikuti “Volksgeist” (jiwa/semangat
rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena Volksgeist masing-masing
masyarakat berlainan, maka juga hukum masyarakat itu berlainan pula. Demikian halnya
Hukum Adat di Indonesia, hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup
yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.
Sangat tidak wajar jika suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau
dibuat, apabila hukum yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak
dalam masyarakat yang bersangkutan, dalam arti bertentangan dengan kebudayaan
masyarakat yang bersangkutan.
Budaya tempat dimana kita dibesarkan biasanya menjadi titik awal untuk belajar
apa yang benar dan apa yang salah, boleh dan tidak boleh, lazim dan tidak lazim. Budaya
asal yang membentuk nilai dan norma pribadi yang kemudian terekspresikan dengan
nyata.
Kebudayaan merupakan usaha dan atau hasil usaha manusia menyesuaikan
dirinya dengan alam sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya
Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat bersamaan dengan tumbuh dan
berkembangnya kebudayaan pada masyarakat tersebut, oleh karena hukum merupakan
salah satu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat.
Dikatakan Hukum adat sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia
karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat
itu sendiri. Hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks
dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam
berkehidupan di masyarakat,dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam
kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Hukum adat mewujud dari
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suatu kebutuhan hidup yang nyata,diserap sebagai cara pandangan hidup yang secara
keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.
Inilah mengapa budaya hukum masyarakat adat mesti diletakkan sebagai sebuah
asas yang mengejawantahkan pribadi dan karakteristik bangsa Indonesia. Sebab hukum
sejatinya tidak dapat dipahami tanpa sebelumnya mengerti kepentingan, persepsi, dan
tujuan dari berbagai kelompok masyarakat untuk dilaksanakan secara profesional.
Dengan demikian, relevansi pembinaan kebudayaan di tengah modernisasi-industrialisasi
juga menjadi jelas, yakni dalam rangka mempertahankan stabilitas soSial.

2.

Hukum Adat dalam Memandang Hubungan Manusia dan Alam
Kenyataan dewasa ini bahwa kemajuan peradaban, populasi manusia yang

semakin bertambah, inovasi teknologi, serta revolusi industri yang tak terelakkan, telah
membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam

besar-besaran tanpa

mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang. Mengingat setiap
orang memperoleh akses yang sama, maka sumber daya alam cenderung dieksploitasi
dengan cara yang berlebihan. Pengeksploitasian sumber daya alam secara berlebih
berujung pada terjadinya tragedy of common (Hidayat, 2011).
Bagi masyarakat adat, alam merupakan sumber penghidupan yang mengandung
nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai ekologi.Sejatinya, alam diciptakan tidak hanya untuk
manusia, tapi juga untuk makhluk-nakhluk lain seperti binatang dan tumbuhan, sehingga
manusia harus arif memanfaatkan alam dan menjaga keharmonisan diantara semuanya.
Diskursus manusia dan alam dapat dipahami melalui gagasan Julian Steward
(1902-1972) melalui kajian ekologi budayanya (ecology cultural). Konsep ecology
culural bermula dari sebuah aliran yang dikembangkan dalam ilmu antropologi yang
mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Sehingga
proses adaptasi ini memberikan pemahaman interaksi antara manusia dan Alam yang
mampu menumbuh kembangkan tingkat kreatifitas manusia sebagai faktor determinan
dalam perubahan kebudayaan manusia.
Oleh Henryaja (2009), alam diibaratkan sebagai rumah yang melindungi manusia
dari panas dan hujan, sedangkan dalam arti yang luas dalam aspek psikologi, rumah
diibaratkan olehnya sebagai masyarakat. Masyarakat yang memiliki interaksi sesamanya
sebagai makhluk sosial dan mampu memahami alam secara ecology cultural. Fenomena
ini masih dimiliki oleh masyarakat tradisional, sangat kontras dengan masyarakat modern
yang terkesan apatis terhadap lingkungan sosialnya.Bagi masyarakat modern, eksistensi
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lingkungan Alam jauh dari entitasnya, dimana alam tidak dipandang lagi sebagai rumah
tempat berlindung tetapi ruang untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada.
Lebih lanjut, menurut gagasan Kluckohn dan Strodtbeck (1961), adanya
perubahan budaya dipengaruhi oleh perbedaan orientasi nilai budaya terhadap Alam yang
diwujudkan manusia dalam konteks diskursus, diantaranya :
1) Masyarakat yang berorientasi bahwa alam merupakan sesuatu yang potensial dan
harus dieksploitasi untuk membahagiakan kehidupan manusia.
2) Masyarakat yang berorientasi bahwa alam merupakan sarana atau media bagi
manusia untuk melangsungkan kehidupannya dan juga sebagai medan yang
memungkinkan perubahannya untuk berjuang hidup melalui karya-karyanya
sehingga terdapat suatu hubungan struktural antar manusia dengan lingkungan
Alamnya yang tak terpisahkan.
3) Masyarakat yang berorientasi budaya bahwa alam merupakan sesuatu yang sakral,
oleh karena itu tidak boleh diganggu.
Disamping itu, terdapat beberapa pemahaman yang selalu diasosiasikan hubungan
antara Manusia dan Alam, dimana pemahaman tersebut terkesan saling kontradiktif satu
sama lain. Namun demikian, pemahaman tersebutsangat mempengaruhi eksistensi
lingkungan Alam yang ditempati oleh manusia dan ekosistem lainya yang menjadi satu
kesatuan komponen Alam secara entitasnya.
Paham yang dimaksud tersebut yakni pemahaman tentang anthroposentrisme
(Manusia sebagai pusat segalanya) dan ekosentrisme (Alam sebagai pusat segalanya).
Anthroposentrisme merupakan pemahaman yang menitik beratkan bahwa manusia
merupakan pusat segalanya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Menurut
pemahaman ini, manusia memiliki akal dan pengetahuan, sehingga mampu berkembang
secara revolusi dan kreatif dalam meramu sumber makanan untuk keberlangsungan
hidupnya, sebagaimana berkembangnya revolusi industri pada abad ke 19 yang berupaya
mengeksploitasi hasil Alam secara besar-besaran. Paham ini kemudian ditentang oleh
paham biosentrisme yang secara harfiah lebih menitik beratkan Alam sebagai pusat
tertinggi dan memiliki keyakinan bahwa kehidupan manusia memiliki hubungan yang
sangat erat dengan kehidupan seluruh kosmos. Artinya, manusia dianggap sebagai satu
makhluk hidup yang memiliki hubungan rasa saling ketergantungan dengan makhluk
hidup lainnya di Alam Semesta. Sedangkan paham ekosentrisme menitik beratkan pada
nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing diri makhluk hidup itu sendiri yang masih
selaras dengan paham biosentris yang bersifat feminisme.
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Seyogyanya Hukum Adat yang mengatur masyarakat harus tetap dianut dan
dipertahankan, sebab di dalamnya tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar
sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup pula kepentingan yang bersifat batiniah
dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan
hormati.Pranata yang terbangun membentuk sebuah integrasi dari konsep perwujudan
yang melebihi diskursus antara manusia dan Alam, yakni interaksi vertikal secara
langsung antara manusia dan Tuhan-Nya melalui penghormatan terhadap eksistensi alam.
Berdasarkan hasil penelitian di berbagai daerah yang masih eksis dengan
masyarakat adatnya, alam dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan, keduanya saling memberikan pengaruh timbal balik. Bagi mereka alam
adalah sumber kehidupan dan penghidupan dari generasi ke generasi. Masyarakat Adat
memiliki pola pikir imanen, dimana mereka memandang sumber daya alam termasuk
hutan di dalamnya tidak terpisahkan dari sistim social, karena keduanya memiliki
komponen ekosistem. Pemanfaatan yang berlebihan apalagi merusak akan memusnahkan
kehidupan mereka sendiri adalah sebuah kesatuan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang
memiliki kekuatan magis. Alam akan ramah jika diperlakukan secara arif, begitupun
sebaliknya, alam akan menjadi marah jika kita merusaknya.
Dalam pandangan kosmis masyarakat tradisional, masyarakat adat tergolong
dalam kelompok yang mengintegrasikan dirinya dan alam sebagai entitas. Hal tersebut
dapat kita jumpai misalnya, perwujudan masyarakat Amungme (etnik papua) yang
mempersonifikasikan tubuhnya secara integral dengan alam, orang Asmat yang
menganggap pohon sebagai penjelmaan jati diri mereka, serta beberapa kelompok etnik
tertentu yang mempercayai bahwa mereka adalah keturunan dari burung atau jenis hewan
tertentu.
Menurut

keyakinan

masyarakat

adat,

perwujudan

tersebut

merupakan

personifikasi dari gejala-gejala alam yang diintegralkan dengan tubuh manusia. Jika
sebuah tindakan-tidakan larangan tidak dipatuhi, maka akan memberikan dampak negatif
yang serius terhadap Alam dan secara tidak langsung dapat merusak tatanan struktur
tubuh anggota masyarakat tradisional itu sendiri. Oleh sebab itu masyarakat percaya
bahwa bencana alam yang terjadi adalah dampak negatif jika Alam tidak diberlakukan
dengan baik dari kalangan mereka sendiri.
Tidak hanya itu, pemberlakuan sanksi-sanksi juga akan diberikan kepada para
pelanggar berupa hukuman fisik atau cemohan dan dikucilkan dari pergaulan
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masyarakatnya. Sebab, pemberian sanksi dianggap lebih efektif dalam memberikan efek
jerah.
Secara alamiah pandangan tersebut membentuk sebuah diskursus sosio ekologis
manusia dan alam, dimana keyakinan yang terbentuk di atas menjadi sebuah normanorma dan nilai-nilai tertentu sebagai fungsi pengendali sosial bagi masyarakat
tradisional yang mendukungnya. Norma-norma dan nilai-nilai kelokalan tersebut
menjadi sebuah pranata sosial dalam mengatur tatanan hidup sekaligus menjadi
supremasi hukum yang kuat dan diyakini oleh masyarakatnya. Keyakinan pranata
sosio cultural tersebut dikemas sebagai supremasi hukum Adat, meskipun tidak tertulis
atau dalam bentuk lisan, hukum tersebut mampu menghadirkan sebuah keyakinan dan
ketaatan yang terwariskan secara turun temurun.
Norma-norma dan nilai-nilai yang terbentuk tersebut, melahirkan sebuah sikap
kepatuhan terhadap apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam pemanfaatan dan
pengelolaan dari isi Alam, misalnya larangan-larangan untuk membunuh jenis hewanhewan tertentu, menebang sembarangan pohon-pohon di kawasan hutan tertentu, merusak
atau mencemarkan lingkungan alam tertentu atau melakukan perbuatan a-sosial ditempattempat tertentu.

3.

Hukum Adat Bagi Pembangunan Hukum
Kesadaran hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu

menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial,
sarana social engineering, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan
pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusian keadilan.2
Dalam hal ini, Eksisitensi Hukum Adat dimaknai sebagai rasa keadilan
rakyat Indonesia, sebagaimana diungkapkan Djojodiguno bahwa Hukum Adat adalah
kaidah-kaidah yang dapat disimpulkan dari sumber hukum tertentu dan timbul langsung
sebagai pernyataan dari rasa keadilan orang Indonesia dalam hubungan pamrih. Hukum
adat dimaknai sebagai semangat, jiwa dan kebudayaan Indonesia.
Mempelajari hubungan antara hukum dan perubahan sosial berarti mengamati
tempat hukum itu bekerja dalam suatu masyarakat. Suatu kerangka tentang masyarakat
dapat ditemukan pada teori tentang masyarakat yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.

2

Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin. 2013, hlm. 44.
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Menurut parsons,tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai
suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna.3
Pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang
lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial adalah segala perubahan pada
lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya,
termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.
Segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi
oleh beberapa sebab. Sebab yang dimaksud dapat berupa sebab intern atau berasal dari
masyarakat itu sendiri, maupun sebab ekstern atau sebab yang berasal dari luar
masyarakat tersebut. Sebab intern antara lain: pertambahan penduduk atau berkurangnya
penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (conflict) atau karena terjadinya
revolusi. Sedangkan sebab-sebab extern mencakup: sebab-sebab yang terjadi di
lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain-lain.4
Dengan kata lain, suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu
masyarakat sering mengadakan interaksi dalam melakukan interkoneksi dengan berbagai
masyarakat lain di luar lingkupannya. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang
heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu dapat pula
memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial tersebut.
Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau
sebaliknya, terjadi karena antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidahkaidah hukum, dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial
lainnya cenderung terjadi disintegrasi. Hal ini terjadi oleh karena regulasi sebagai sebuah
hukum yang tertulis pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh sebagian kecil dari
masyarakat yang pada saat itu mempunyai kekuasaan atau kewenangan.
Perubahan Hukum dan Legitimasi Masyarakat
Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan
untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika
terjadi ketidak efektifan hukum yang telah dibentuk.
Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan. Sehubungan
dengan sifat khas hukum tertulis yang tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti

3
4

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, 2009, hlm. 22
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, cet-5, 1988, hlm. 99
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perubahan-perubahan masalah yang diaturnya, maka terdapatnya kesenjangan adalah
sesuatu hal yang wajar atau normal. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai
timbul apabila kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa,
sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat tersebut bisa ditandai
oleh tingkah laku anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan adanya kewajibankewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan.
Melakukan upaya progresitas terhadap pembahruan hukum nasional tidak berarti
menciptakan hukum baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum
saja, tetapi juga memenuhi tututan naluri kebangsaan sesuai dengan falsafah negara yakni
Pancasila. Lahirnya hukum baru tak boleh terlepas dari tujuan untuk mendirikan suatu
masyarakat Indonesia yang bersatu, bersifat nasional, berdaulat kultur, adil, makmur di
segala aspek kehidupan. Sehingga dalam hal ini perundang-undangan yang baru sedapat
mungkin memeroleh bahan-bahan telaahnya dari hasil kajian hukum telah lahir dan
bertumbuh sebelum berlakunya hukum tertulis.
Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya bersoal tentang keadilan
yang diciptakan oleh pembuat kebijakan dan kepentingan-kepentingan yang dilayani oleh
hukum, melainkan juga agar dalam masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian
dalam menjamin hubungan mereka satu-sama lain dan juga dengan pengelolaan sumber
daya alam sebagai sumber penghidupan.
Dalam hal ini, kewenangan merupakan dasar bagi seorang atau sekelompok orang
di dalam pemerintahan yang diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan dan
mempengaruhi masyarakat agar mengikuti kehendak yang dibuat. Namun demikian,
kekuasaan dan kewenangan dapat dengan sendirinya kehilangan makna dan fungsi bila
tidak disertai legitimasi oleh masyarakat luas. Tanpa adanya legitimasi dari masyarakat,
apa yang dikehendaki oleh pemegang wewenang atau kekuasaan tidak akan efektif diikuti
oleh masyarakat luas. Pada dasarnya legitimasi merupakan daya penerimaan dan
pengakuan atas hak moral penguasa untuk membuat, memerintah, dan menjalankan
kebijakan publik.
Legitimasi bergantung pada factor psikologis, yaitu “perasaan masyarakat” yang
memang layak mematuhi kebijakan yang lahir. Hal tersebut juga pada akhirnya akan
menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggaran atas peraturan atau kebijakan yang
ditertibkan berarti semakin rendah kewibawaan pemegang kekuasaan dalam hal ini
penentu kebijakan. Akibatnya adalah masyarakat secara psikologis juga menilai penguasa
sebagai sesuatu yang legitimate.
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Tidak dapat dipungkiri jika kecenderungan disorientasi antara nilai yang
terkandung dalam hukum nasional dengan nilai-nilai masyarakat lokal sering terjadi. Hal
tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak sinkronan perspektif dan nilai dasar penyusunan
hukum antar legislator dengan masyarakat, serta kurangnya para pemegang kebijakan
melakukan survey mendalam secara partisipatif bersama masyarakat lokal, terutama bagi
masyarakat yang jangkauannya sangat sulit diakses secara geografis, sehingga terkesan
hukum yang dibuat terasa kosong makna dan tidak mewakili rasa keadilan yang
menyeluruh.
Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam hukum.
Teori tersebut mengajarkan bagaimana dan apa syarat syaratnya agar suatu kaidah hukum
menjadi legitimate dan berlaku sah (valid), sehingga dapat diberlakukan kepada
masyarakat (bila perlu dengan upaya paksa), yaitu suatu kaidah hukum yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut : 5
1.

Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan kedalam berbagai bentuk aturan formal,
seperti dalam bentuk pasal pasal daru UUD, undang-undang dan berbagai bentuk
peraturan lainnya, aturan aturan internasional, seperti dalam bentuk traktat, konvensi,
atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.

2.

Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang
undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).

3.

Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan

4.

Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

5.

Kaidah hukum tersebut harus diterapkan oleh badan badan penerap hukum, seperti
pengadilan, kepolisian, kejaksaan.

6.

Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

7.

Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat dengan

benar, atau tidak dbuat oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak diterima oleh
masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah sebuah hukum.
Sejalan dengan itu, J.W Haris berpendapat bahwa valid tidaknya suatu aturan
hukum diukur dari terpenuhi tidaknya suatu elemen elemen sebagai berikut :
1.

Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian (conformity) dengan aturan tertentu yang

5

Munir Fuadi, Teori Teori Besar dalam Hukum. Jakarta; Prenada Media Group, 2013. Hal. 109
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tingkatannya lebih tinggi.
2.

Apakah hukum tersebut merupakan bagian yang konsisten dengan bidang pengaturan
yang sudah ada saat ini?

3.

Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian dengan kenyataan sosial dalam
masyarakat (aspek sosiologis), sehingga berlaku efektif.

4.

Apakah dalam aturan hukum tersebut terdapat kecenderungan internal untuk
dihormati (atas dasar moral dan politik).

5.

Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian dari kenyataan normatif yang
transedental (aspek ontologis).
Pada hakikatnya Hukum adat sebagai hukum lokal, merepresentasikan budaya

atau kultur masyarakatnya. Ketika berbicara budaya, artinya menggambarkan bagaimana
jiwa dan karakteristik masyarakatnya. Sehingga, bisa dikatakan jika hukum adat
memenuhi sebuah prasyarat kaidah hukum untuk menjadi hukum yang legitimate. Oleh
karenanya bukan hal keliru ketika beberapa kalangan akademisi berpendapat bahwa
hukum nasional pada dasarnya merupakan kristalisasi nilai dari hukum sebelumnya,
yakni hukum adat.
Dalam hal ini, para pembuat kebijakan sepatutnya melibatkan diri secara langsung
dalam rangkaian proses, sebagai upanya menyelami perasaan masyarakat lokal, apalagi
dengan mengingat akibat yang akan timbul dari kebijakan-kebijakan yang dirancang
tersebut. Sebab, sebuah fakta (induksi) diperlukan untuk memverifikasi dalil (deduksi).
Jangan sampai kita hanya terus menerus menebar dan memepertahankan berbagai dalil
sebagai dasar tindakan.

Pengakuan Hukum Adat oleh Hukum Formal
Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana
diakui keberadaan hukum adat,hukum barat, hukum agama. Dalam prakteknya, sebagian
masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di
lingkungannya.
Hukum Adat sebagai Hukum tidak tertulis yang mempunyai akar dari budaya
bangsa mempunyai potensi yang kuat dalam mewujudkan perasaan hukum yang nyata
dan hidup di kalangan rakyat Indonesia. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang
tidak tertulis tidak cukup hanya sampai pada makna pengakuan saja, namun perlu
dilestarikan dan diberdayagunakan.
Pada dasarnya, Undang Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan keberadaan
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masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat yang terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya konkret yang
dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan hukum tidak tertulis adalah dengan
memasukan hukum tidak tertulis sebagai bagian pertimbangan di dalam pembentukan
hukum nasional.
Sebagai modal dasar pembangun hukum yang baru yang akan terus
tumbuh,sejatinya segala kebijakan tetap berakar pada hukum adat. Hukum yang baru
seyognyanya mengangkat hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari jiwa masyarakat,
hal ini sejalan dengan yang apa tertuang pada :
•

Pasal 23 ayat 1 bahwa “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasanalasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili” atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

•

Pasal 27 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970 bahwa “Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat.”

•

Pasal 5 UU nomor 5 tahun 1960 bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air
dan ruang angkasa ialah 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 perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Jika ditinjau secara preskripsi, dimana hukum adat dijadikan landasan dalam

menetapkan keputusan atau peraturan perundangan, secara resmi diakui keberadaaanya
namun dibatasi dalam peranannya. Sebagai contoh adalah UUPA No.5 Tahun 1960 yang
mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.
Hukum adat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 merupakan pengaturan yang sangat
bersentuan langsung dengan masyarakat adat. Dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960
ditegaskan: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang
berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang
tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan undang-undang lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama. Dalam
Penjelasan Undang-undang disebutkan: Hukum adat yang disempurnakan dan
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disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam
hubungannya dunia internasional serta sesuai dengan sosialisme Indonesia.

Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Bagi Pembangunan Tata Hukum Nasional
Sebuah pembangunan selalu dicirikan dengan perubahan. Sementara itu, peranan
hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan
suasana damai dan teratur. Hukum dalam pembangunan dengan sendirinya akan
dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat yang lebih
baik. Sehingga dalam hal ini fungsi hukum lebih dari sebagai kontrol sosial.
Indonesia telah diperhadapkan pada upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai
dasar Negara yang berdasar atas hukum. Supremasi hukum menghendaki bahwa dalam
menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi, sistem hukumlah yang harus
dijadikan pegangan sebagai satu-satunya ukuran yang tertinggi. Dengan demikian,
penegakan supremasi hukum tidak perlu mengabaikan perhatian terhadap aspek
pembangunan lainnya.
Namun, tidak dapat dipungkiri jika terdapat perbedaan cara pandang terhadap
hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas
penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara
pandang yang berbeda pula tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi
sumber hukum. Sehingga, apa yang dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan
berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme yang memandang hukum
itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Adapun nilainilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di
masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui
perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat dengan bentuknya yang tidak
tertulis, yang sifatnya magis religius, commun, kontan dan konkrit sebagai hukum asli
Indonesia semakin tergeser digantikan oleh paham positivis. Berbagai masalah
kekecewaan pada penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian
besarnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta
proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis.
Mengenai kearifan lokal, Negara dapat bertindak sebagai Custodian atau
pengampu dari kearifan lokal.

Pasal 67 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

mengatur bahwa: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
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hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”
Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-padangan
setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan
diikuti oleh anggota masyarakatnya.Kearifan lokal atau local wisdom dapat pula
dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan
bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.
Sejatinya, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang menjelma menjadi
budaya hukum. Dimana melalui proses jangka panjang dan terus menerus dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari baik oleh individu maupun kelompok masyarakat dan diakui
kebenarannya hingga menjadi panutan dalam mengatur tata hidup bermasyarakat.
Indonesia dengan kultur dan budaya hukumnya pada hakikatnya tertanam sebuah
nilai kearifan lokal,yang sebetulnya cocok, tepat guna, dan tepat konteks untuk
penyelesaiankonflik yang khronis dalam masyarakat, baik konflikhorisontal maupun
vertikal. Oleh karenanya, selayaknya kearifan lokal menjadi pondasi untuk menjaga
harmonisasi supaya tidak terjadi konflik.
Sejalan dengan itu, di tengah pengaruh arus globalisasi dengan kecenderungan
penyerapan modernisasi yang ada, Nilai kearifan lokal adalah sebuah kualitas yang tidak
mesti dilihat dan dibuktikan secara empiris, melainkan dibuktikan melalui pemaknaan
esensi yang membawa pada sebuah tujuan luhur. Kearifan lokal dapat berupa pesan,
petuah, atau pusaka yang mampu dijadikan sebagai pedoman sehingga secara suka rela
dipatuhi oleh masyarakat.
Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut dan secara terus
menerus dijadikan pegangan hidup, dalam hal ini adalah tidak terlepas dari nilai-nilai
kearifan lokal suatu bangsa. Sehingga, meskipun bersifat lokal tetapi makna yang
terkandung di dalamnya bersifat universal.
Dalam hal ini, Hukum Adat dimaknai dalam konteks yang lebih dalam dan lebih
tinggi sifatnya, yakni dalam bentuk asas-asas atau nilai-nilai yang hidup sebagai suatu
cita hukum dari masyarakat asli Indonesia, yang sifatnya lebih abstrak sehingga bersifat
universal.

Sebagai

contoh;

asas gotong

royong,

fungsi

sosial

manusia

dan

milik, persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan dan permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan, dan lain sebagainya.
Para ahli sosiologi dengan segala teorinya yang beragam bahkan berbeda dalam
memandang sebuah konsepsi hukum, pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain,
baik tokoh-tokoh klasik, maupun tokoh kontemporer. Misalnya, Eugen Ekrilch (1912)
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yang memiliki konsepsi tentang living law dalam bukunya yang berjudul “Grundlegung
der Sociologi des Richts” (Fundamental Principles of te Sociology of Law) . Dalam
konsepnya tersebut, living law adalah :
… Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu waktu yang lalu, pusat dari
pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang udangan, tidak dalam ilmu
pengetahuan, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam
masyarakat itu sendiri.
… inilah yang dinamakn living law berhadapan dengan hukum sebagaimana
diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. Living law adalah hukum yang
menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturanperaturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah
pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua, pengamatan secara
langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua
macam perhimpunan tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang
diabaikannya bahkan yang tidak disetujuinya.6
Hukum
melainkan justru

Adat

sejatinya

mampu

tidak

menembus

lagi terbatas
sekat-sekat

pada

sekat-sekat

tersebut dan

bersifat

lokalitas,
nasional.

Eksistensinya tidaklah mesti dipandang sebagai unsur pemisah, melainkan sebagai unsur
pemersatu. Sehingga Hukum Adat jelas mampu dijadikan hukum paling dasar dan
sebagai sumber norma yang pertama dalam tata Hukum Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Prof. I Nyoman Nurjaya berpendapat bahwa
pembangunan hukum nasional yang berkarakter Indonesia dilakukan dengan meresepsi
hukum adat dan hukum agama. Namun perlu diingat bahwa pemberdayaan hukum adat
tersebut dilakukan terhadap prinsip dan asas-asas nya, bukan normanya, dengan demikian
hukum negara dan hukum adat dapat hidup berdampingan, saling melengkapi, saling
mendukung, tidak mendominasi, dan tidak mensubordinasi satu sama lain.
Sedangkan Dr. Sukirno menyampaikan pemikiran tentang hakikat pemberdayaan
hukum tak tertulis yang hanya dapat dilakukan apabila pembatasan atau syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh hukum adat atau masyarakat hukum adat tersebut tidak
berlebihan, yaitu hanya didasarkan atas: benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat hukum
adat, memenuhi rasa keadilan, ditaati masyarakat, dan tidak melanggar hak asasi pihak
lain.
Berkait

uraian di

atas,

maka dalam pembentukan dan pembangunan

hukum Indonesia yang sesungguhnya hal yang perlu dilakukan adalah dengan banyak
mengadakan penelitian terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia asli oleh seluruh

6
Mulyana W Kusuma, Beberapa Perkembangan & Masalah dalam SOsiologi Hukum, Bandung,
Alumni. 1981. Hal 2.
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badan hukum di Indonesia, melakukan proses saneeringatas nilai-nilai dan asas-asas yang
bersifat abstrak, bernilai universal, serta berkarakter nasional.
Meski secara normatif pembangunan system hukum di Indonesia itu berpedoman
pada system hukum Negara-negara modern, akan tetapi asensinya tidak mengabaikan
kepentingan nasional dan tanpa menyisihkan hukum adat yang merupakan penjelmaan
dari kepribadian bangsa.

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
a) Hukum adat mewujud dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, diserap sebagai
cara pandangan hidup yang secara universalmenjadi aspek kebudayaan
masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Dengan demikian, relevansi
hukum

adat

sebagai

pembinaan

kebudayaan

di

tengah

modernisasi-

industrialisasi menjadi jelas, yakni dalam rangka mempertahankan stabilitas
sosial, sebab sebuah hukum sejatinya tidak dapat dipahami tanpa sebelumnya
mengerti kepentingan, persepsi, dan tujuan dari berbagai kelompok masyarakat
untuk dilaksanakan secara profesional.
b) Menurut keyakinan masyarakat adat, manusia merupakan personifikasi dari
gejala-gejala alam yang diintegralkan dengan tubuh manusia. Secara alamiah
keyakinan tersebut membentuk sebuah diskursus sosio ekologis manusia dan
alam, dimana keyakinan yang terbentuk tersebut menjadi sebuah norma-norma
dan nilai-nilai tertentu sebagai fungsi pengendali sosial. Norma-norma dan nilainilai kelokalan tersebut menjadi sebuah pranata sosial dalam mengatur tatanan
hidup sekaligus menjadi supremasi hukum yang kuat dan diyakini oleh
masyarakatnya. Keyakinan pranata sosio cultural tersebut dikemas sebagai
supremasi hukum Adat, meskipun tidak tertulis atau dalam bentuk lisan, hukum
tersebut mampu menghadirkan sebuah keyakinan dan ketaatan yang terwariskan
secara turun temurun.
c)

Terlepas dari lokalitas dan sifatnya yang heterogen, jika konsisten dengan apa
yang telah terjabarkan dalam pembahsan di atas bahwa hukum adat merupakan
hukum terdahulu yang lahir secara alamiah dan mengandung kewibawaan
sebagai pengejawantahan jiwa masyarakat, maka Hukum Adat dengan sejumlah
nilai

kearifan

lokalnya

merupakan

tawaran

bahkan

keharusan
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pembangunan Sistem Hukum Indonesia,menjadi acuan dalam mengarahkan
pembangunan hukum nasional.
2.

Saran
a) Hukum Adat sebagai Hukum tidak tertulis yang mempunyai akar dari budaya
bangsa mempunyai potensi yang kuat dalam mewujudkan perasaan hukum yang
nyata dan hidup di kalangan rakyat Indonesia. Keberadaan hukum adat sebagai
hukum yang tidak tertulis tidak cukup hanya sampai pada makna pengakuan
saja, namun perlu dilestarikan dan diberdayagunakan.
b) Pada hakikatnya Hukum adat sebagai hukum lokal, merepresentasikan budaya
atau kultur masyarakatnya. Ketika berbicara budaya, artinya menggambarkan
bagaimana jiwa dan karakteristik masyarakatnya. Sehingga, bisa dikatakan jika
hukum adat memenuhi sebuah prasyarat kaidah hukum untuk menjadi hukum
yang legitimate. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan sepatutnya melibatkan
diri secara langsung dalam rangkaian proses, sebagai upanya menyelami
perasaan masyarakat lokal, apalagi dengan mengingat akibat yang akan timbul
dari kebijakan-kebijakan yang dirancang tersebut. Sebab, sebuah fakta (induksi)
diperlukan untuk memverifikasi dalil (deduksi). Jangan sampai kita hanya terus
menerus menebar dan memepertahankan berbagai dalil sebagai dasar tindakan.
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PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
Oleh :
Nur Aida SH, MH, M.Si
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Jl. Balai Rakyat, Utan Kayu, Jakarta Timur
Email: nuraidah.dpb@gmail.com

Abstrak
Peran perempuan dalam pengelolan Sumber Daya Alam (SDA), tidak dapat dilepaskan
karena perempuan di samping memiliki kesetaraan dengan laki-laki, juga memiliki hak untuk
bekerja dan berkarya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya..
Negara sebagai pemegang kekuasaaan terhadap SDA, harus memperhatikan
kepentingan masyarakat dalam pengelolaan SDA yang mana memerlukan perencanaan,
monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Kebijakan yang arif dan berbasis masyarakat sekitar dalam pengelolaan SDA, harus
melibatkan lembaga masyarakat.Keikutsertaan masyarakat khususnya perempuan dalam
mengelolaan sumber daya alam merupakan kebijakan yang harus direalisasikan karena
perempuan sangat dekat dengan lingkungan dan juga dapat berperan sebagai agen
pembaharuan dengan mempersiapkan generasi berikutnya.
Kata kunci : Perempuan dan Pengelolaan SDA
A. PENDAHULUAN
Perkembangan pembangunan yang sedang terjadi dewasa ini akan berakibat pada
pergeseran sistem nilai-nilai budaya, sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Salah satu
yang dapat dilihat dalam pergeseran nilai yang dapat dilihat dalam masyarakat dari
budaya agraris menuju masyarakat industri. Pergeseran tersebut membutuhkan adanya
pergeseran nilai budaya baru untuk mendorong kita menguasai lingkungan. Kondisi ini
berakibat pada aktivitas kehidupan yang direfleksikan dengan perubahan lingkungan
yang diakibatkan oleh pertumbuhan

jumlah penduduk dan mobilitas penduduk,

kemampuan lingkungan yang mempunyai keterbatasan daya dukungnya. Di lain sisi,
perkembangan pembangunan membutuhkan lahan, oleh karenanya dampak pembangunan
jika tidak dikendalikan atau dikelola dengan baik dapat menimbulkan stabilitas sosial
terganggu, partisipasi masyarakat menurun, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah.
Untuk menjamin kualitas hidup manusia

dan berlangsungya pembangunan, maka

kebijakan pembangunan harus secara berkelanjutan seiring dengan dengan teknologi dan
pengetahuan ditengah masyarakat.
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Dukungan instrumen hukum dalam pelestarian pengelolaan suberdaya alam
meliputi berbagai aspek. Bidang-bidang yang terkait dan melingkupi persoalan sumber
daya alam di Indonesia anatara lain adalah :
•

Bidang Agraria yang diatur dalam Undang-Undang No, 5 tahun 1960 tentang
peraturan pokok agraria.

•

Bidang Pertambangan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 11 tahun 1967
tentang pertambangan.

•

Bidang Pengairan yang telah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang
Sumber daya Air.

•

Bidang Perikanan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.31 tahun 2004
tentang Perikanan.

•

Bidang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang diatur dalam
Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan
Ekosistemnya.

•

Bidang Kehutanan yang telah diatur oleh Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.
Masing-masing bidang secara kelembagaan dikelola oleh lembaga-lembaga

sektoral yang berada dilingkup departemen yang menanganinya. Idealnya dalam
pengelolaan sumber daya alam harus dikelola secara terpadu, dan tidak diatur secara
sektoral. Karena diperlukan untuk hidup, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat
tergantung pada perlakuan manusia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara
langsung mengandung resiko, yaitu berhadapan dengan masyarakat langsung,
kepentingan berbagai sektor dalam pemerintahan dan swasta, yang mana perlu keselarana
pengelolaan demi menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya.
Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia,
seperti juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan nasional secara
keseluruhan, khususnya jumlah penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai
kebutuhan dasar.
Sumber Daya Alam sejatinya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Daya
Alam Hayati (flora dan fauna) dan Sumber Daya Alam non Hayati yang lazim disebut
sebagai Sumber Daya Mineral (mineral dan gas bumi).
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Sumber Daya Alam Hayati
Indonesia terdiri atas 17.508 pulau, mempunyai daratan seluas 1,9 juta km2 dan
garis pantai sepanjang 80.791 km, serta cakupan laut seluas 3,1 juta km2. Di negara ini
terdapat pula gunung api yang berjumlah tidak kurang dari 200, berukuran rendah sampai
tinggi dan bersalju, sungai-sungai lebar dan panjang, serta danau yang sifatnya
bermacam-macam. Keadaan demikian menyuguhkan berbagai tipe lingkungan hidup
(habitat) alami bagi tumbuhan, hewan dan mikrobia.
Dalam hal kekayaan jenis tumbuhan, hewan dan mikrobia, Indonesia merupakan
salah satu pusat kekayaannya. Sebanyak 28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis binatang
dan 10.000 mikrobia diperkirakan hidup secara alami di Indonesia.
Luas daratan Indonesia yang hanya 1,32% luas seluruh daratan di bumi, ternyata
menjadi habitat 10% jenis tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan
amfibia, 17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga yang ada di dunia.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011 menunjukkan data keragaman
spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas :
a.

707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;

b.

1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;

c.

1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;

d.

2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata;

e.

1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;

f.

35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan

g.

120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.
Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki

450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari 700 (tujuh ratus) spesies dunia.
Indonesia juga menjadi unggulan dunia dan dianggap sebagai salah satu pusat
keanekaragaman tanaman ekonomi dunia. Jenis-jenis kayu perdagangan, buah-buahan
tropis (durian, duku, salak, rambutan, pisangdan sebagainya), anggrek, bambu, rotan,
kelapa dan lain-lain sebagian besar berasal dari Indonesia.
Sumber Daya Mineral
Sumber daya mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi
dan dapat dipakai bagi kebutuhan hidup manusia.
a.

Minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun.
Minyak bumi berasal dari mikroplankton(ganggang) yang terdapat di danau, teluk,
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rawa, dan laut yang dangkal. Sesudah mati, mikroplankton berjatuhan dan
mengendap di dasar-dasar kemudian bercampur dengan lumpur sapropelium.
Tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh magma yang mengakibatkan
terjadinya proses destilasi yang menghasilkan minyak bumi
b.

Gas alam merupakan campuran beberapa hidro karbon dengan kadar karbon yang
kecil, terutama metan, propan dan butan yang digunakan sebagi bahan bakar.
Terdapat dua macam gas alam cair yang diperdagangkan yaitu Liquified Natural atau
gas alam cair (LNG) dan Gas Liquified Petroleum Gas atau gas minyak bumi cair
(LPG), dipasarkan dengan nama elpiji dengan tabung gas. Elpiji ini yang digunakan
untuk bahan bakar kompor gas dan pemanas lainnya. Daerah persebarannya di Arun,
NAD (Sumatera), Kamojang (Jawa Timur), Bontang dan Kalimantan Timur
(Kalimantan).

c.

Batubara. Sebagian besar batu bara berasal dari tumbuh-tumbuhan tropis masa
prsejarah/masa karbon. Tumbuhan tersebut tertimbun hingga berada di dalam lapisan
batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara disebut inkolen (proses pengarangan)
yang terjadi mejadi dua (proses biokimia dan proses metamorfosis).
Seperti diketahui bahwa minyak dan gas bumi adalah salah satu produk energi

yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan menyangkut hajat hidup orang
banyak. Dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi sebagai sumber alam yang sangat vital
dan penting bagi negaradan masyakat, maka perlu pengaturan dalam pengelolaannya agar
tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
banyak.
Penguasaan Atas Sumber Daya Alam (Property Right) diuraikan sebagai :
a) Use Right (hak untuk menggunakan): hak atau penguasaan untuk menggunakan
sumber daya alam. Hak untuk menggunakan berarti sebatas kepada hak untuk
memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati
bersama.
b) Management Right (hak untuk mengelola): lebih tinggi derajatnya dari sekedar
memiliki hak untuk menggunakan adalah hak untuk mengelola. Tidak sekedar dapat
menggunaakan, pemegang kuasa juga memiliki hak untuk melakukan pengelolaan.
Pengelolaan yang dimaksud adalah hak untuk melakukan mengorganisasikan dan
hak untuk memutuskan hak tersebut akan diwujudkan untuk kegiatan apa. Misalnya
saja, hak atas lahan, maka tidak sekedar menggunakan lahan namun memiliki hak
untuk memutuskan lahan tersebut dipergunakan untuk apa.
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c) Transfer right: lebih tinggi lagi dari sekedar mengelola, hak yang dimiliki dapat
dipindahtangankan. (A. Rinto Pudyantoro, A to Z Bisnis Hulu Migas, Jakarta:
Petromindo, 2012, hal. 107.)
Oleh sebab itu ketika membahas, atau mendiskusikan pengertian penguasaan atas
sumber daya alam migas hendaknya semua pihak memilki pemahaman dan kesepakatan
definisi pokok yaitu Penguasaan Negara Atas Minyakdan Gas Bumi seperti tertera dalam
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa: (2) Cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam
Pasal 33 UUD 19458, yaitu bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945
memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik
yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di
bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham
kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ―dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Makna pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif bahwa Bumi dan Air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah
milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk
menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Rakyat
secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara
untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuurdaad),
pengaturan

(regelendaad),

pengelolaan

(beheersdaad),

dan

pengawasan

(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh
Negara diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang
bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber
kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk pula
didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber
kekayaan dimaksud.
Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan Negara :
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Pertama Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam,
dalam hal ini migas, sehingga Negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari
pengelolaan sumber daya alam.

•

Kedua Negara membuat kebijakan dan pengurusan,

•

Ketiga Negara menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan.
Sepanjang Negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen

dalam mengelola sumber daya alam maka Negara harus memilih untuk melakukan
pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dan pengelolaan secara langsung
ditafsirkan tidak sebagai monopoli. Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh
pemerintah dengan kewenangannya adalah hak mengeluarkan dan mencabut fasilitas
perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh eksekutif.
Hutan
Berikutnya, penulis juga mencoba menyoroti juga tempat yang menjadi bagian
utama dari ekosistem dan SDA yaitu hutan karena hutan adalah wahana dari sebagian
besar kegiatan pemanfaatan SDA.
Hutan sebagai salah satu SDA yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaannya
harus sejalan dengan konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung
jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu
pengelolaan hutan perlu dilakukan dengan asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan,
kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan
bertanggung jawab.
Hutan sebagai salah satu SDA mempunyai peran penting terhadap penyediaan
bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja,
mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan
tanah, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik seperti udara
bersih dan segar, memberikan keindahan alam, serta untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Hasil hutan juga merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi nilai olahan
dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha. Juga upaya pengolahan hasil hutan tersebut, tidak boleh
mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Hal itu agar selalu
terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri
pengolahannya.
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Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan suatu pemilikan, tetapi negara
memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu
yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Hutan sebagai salah satu
penyangga kehidupan manusia di alam semesta membutuhkan pengurusan dan
pengelolaan hutan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan
kayu, tetapi telah diperluas dengan pemanfaatan lainnya, seperti plasma nutfah, dan jasa
lingkungan, sehingga manfaat hutan akan menjadi lebih optimal.
Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Paragraf
keempat. 3 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (UU tentang Kehutanan) walau sekarang
dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta
tuntutan perkembangan keadaan pada saat ini. Karena dalam implementasi undangundang tersebut, banyak terjadi permasalahan, seperti berkurangnya luas kawasan hutan,
alih fungsi kawasan hutan, kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, perusakan hutan,
dan konflik dengan masyarakat hukum adat, yang masih menjadi persoalan sampai saat
ini.
Selain itu UU tentang Kehutanan juga memiliki permasalahan lainnya, seperti
adanya disharmoninasi dengan undang-undang lainnya, serta adanya beberapa Putusan
Mahkamah Konstitusi yang perlu disesuaikan dengan keberlakuan UU tentang
Kehutanan.

B. PEMBAHASAN
Sebagaimana judul makalah ini, maka penulis akan mulai membahas dengan
menyoroti hal-hal tentang Sumber Daya Alam, Partisipasi Perempuan dan kegiatan
Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Partisipasi Perempuan
Untuk melihat pembedaan yang terjadi selama ini antara laki-laki dan perempuan,
sejenak kita menelisik sejarah ke belakang. Secara mudah perlu dibedakan dalam dua
konsep tentang laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin dan gender. Konsep jenis
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kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan karena ada
perbedaan absolut di antara laki-laki dan perempuan.
Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki adalah terletak pada karakteristik
biologis masing-masing yang khas. Adapula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut
pada perempuan dan laki-laki. Misalnya laki-laki cenderung lebih berotot daripada
perempuan. Dan perbedaan karakterisik biologis ternyata menyebabkan terjadinya
interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-kontruksi, yang membedakan posisi, peran dan
nilai laki-laki dan perempuan.
Konsep Gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan
manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender
sebagai kontruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau
diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai lebih rendah, berbeda,
pendamping, menjadi obyek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk
mengatur diri sendiri, tercipta untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya.
Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan
berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ketidakadilan
gender, menurut Mansour Fakih (Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi
Sosial,Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1996, halaman 12) termanifestasi dalam berbagai
bentuk ketidakadilan yaitu :
(1) Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan;
(2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik;
(3) Stereotipe atau pelabelan negatif;
(4) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multibeban),
(5) kekerasan (violence); dan
(6) sosialisasi ideologi nilai peran gender.
Semua bentuk ketidakadilan gender tidak bisa dipisahpisahkan, karena terkait satu
sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi,
termasuk hukum. Hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan
dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau
gender. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang dalam
memandang relasi peran gender laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan
(sameness).
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Dimensi Keadilan & Kesetaraan Gender
Komitmen pemerintah Indonesia tercermin dengan menetapkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination
of all forms of discrimination against women, disingkat CEDAW), dalam pasal 14
menjelaskan hak-hak perempuan pedesaan, yaitu: “negara-negara Pihak wajib
memperhatikan masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di pedesaan untuk
mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka diluar sektor
monoter dalam ekonomi dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk
memastikan penerapan ketentuan konvensi ini pada perempuan pedesaan”.
Fokus kesetaraan gender ini memang terasa ketimpangannya pada perempuan
pedesaan, sedangkan di perkotaan yang dinamis, umumnya masih sama dengan
perempuan desa yang sulit mendapat kesempatan, namun pada tingkat tertentu kesetaraan
perempuan dan laki-laki nampak juga saling bersaing dalam mengejar peluang dengan
sama-sama memanfaatkan fasilitas kekinian, teknologi informasi dan jaringan-jaringan
kerja sama.
Pada kenyataannya, hingga saat ini, partisipasi perempuan pedesaan dalam
pembangunan belum mendapat ruang sepenuhnya. Peran perempuan masih dibatasi untuk
mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik. Partisipasi perempuan dalam politik juga masih
lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan
dalam Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi dalam musyawarah pertemuan
perencanaan pembangunan desa yang masih didominasi laki-laki. Demikian juga dalam
hal pendidikan, banyak sekali perempuan di pedesaan yang tidak mengenyam pendidikan
atau hanya sampai pendidikan dasar. Bisa dihitung jumlah perempuan yang mengenyam
pendidikan menengah hingga tinggi.
Data BPS 2015, menyebutkan pada kisaran usia penduduk 10 tahun ke atas
jumlah perempuan buta huruf sebanyak 7,69% lebih tinggi dari laki-laki yang hanya
sebesar 3,23%. Sementara dibidang kesehatan menunjukan kondisi perempuan yang
memiliki keluhan kesehatan (29,22%) lebih tinggi dibanding laki-laki (27,62%).
Perempuan di desa menghabiskan sebagaian besar waktu mereka untuk bekerja di
kebun, membuat kerajian atau beraktivitas di industri rumahan, berjualan di pasar, dan
mengurusi pekerjaan domestik, namun kondisi ekonomi mereka masih jauh dari layak.
Perempuan pedesaan hidup dalam kemiskinan. Perempuan dibuat miskin oleh adat
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budaya dan juga sistem negara yang tidak memudahkan bagi perempuan dalm mengakses
program-program bantuan sosial/layanan publik.
Tantangan utama yang dihadapi perempuan adalah kuatnya pandangan patriarki
yang berakibat bias atau tidak adil terhadap perempuan. Hal ini kuat sekali berlaku dalam
tradisi/budaya, agama/kepercayaan atau dalam kebiasaan sehari-hari, baik di lingkungan
rumah tangga maupun dalam komunitas yang lebih luas. Masih banyak penolakan
terhadap partisipasi perempuan diruang-ruang publik maupun dalam politik. Pandanganpandangan seperti: “perempuan urusan di belakang (dapur), perempuan ibu rumah tangga
tidak usah ikut politik, anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena akan
kembali ke rumah” dan berbagai pandangan bias yang merendahkan dan meminggirkan
perempuan.
Buruknya kondisi kesehatan perempuan dipengaruhi oleh kemiskinan, beban kerja
yang tinggi dan rendahnya akses pada layanan kesehatan. Meskipun dalam kehidupan
sehari-hari di pedesaan, ditemukan lebih banyak perempuan yang bekerja menghasilkan
makanan untuk keluarga, namun mereka tidak bisa memiliki atau menguasai sumbersumber kehidupan. Seperti kepemilikan atas tanah atau kebun, aset keluarga, alat-alat
produksi pertanian. Perempuan hanya mempunyai hak pakai, dan tidak bisa membuat
keputusan atas sumber-sumber kehidupan tersebut.
Pendidikan formal menyebabkan perempuan pedesaan sulit mengakses pekerjaan
yang mensyaratkan lulusan pendidikan tinggi. Hal ini membuat perempuan tidak
memiliki banyak pilihan dalam bekerja, selain mengurus kebun, membuat kerajianan atau
menjadi tenaga kerja di luar negeri. Peran jender yang tidak seimbang berdampak
perempuan pedesaan memiliki beban kerja tinggi dibanding laki-laki. Selain bekerja di
kebun, menenun, berjualan, perempuan juga mengurusi hampir semua pekerjaan dalam
rumah. Hal ini menyebabkan kondisi kesehatan mereka buruk dan tidak punya waktu
untuk berperan aktif dalam program-progam yang diselenggarakan di desa.
Pembentukan Semangat Partisipasi
Berangkat dari kondisi tersebut di atas, penting untuk menggagas sebuah strategi
untuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan serta komunitas dengan
pendekatan partisipatif yang berperspektif keadilan gender.
Upaya yang sudah dilakukan yang berperspektif gender setidaknya mencakup
misalnya :
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penguatan partisipasi politik perempuan di desa termasuk kuota minimal 30 persen
perempuan dalam BPD dan aparatus desa,

b.

alokasi dana khusus (minimal 10%) untuk program peningkatan kualitas hidup
perempuan (kesehatan, pendidikan),

c.

pendidikan non formal bagi perempuan seperti ketrampilan (life-skill), manajemen
bagi perempuan dan pengembangan teknologi dan pemberdayaan ekonomi.
Pendekatan yang partisiptif memungkinkan perempuan dan komunitas mampu

mengidentifikasi persoalan kunci yang mereka alami, kemudian menyusun agenda aksi
bersama dan advokasi kebijakan dilevel desa hingga kabupaten.
Dengan berpijak pada pengembangan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, non
diskriminasi, upaya pemberdayaan perempuan diharapkan tidak saja berkontribusi pada
peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar berdaya
secara ekonomi-sosial dan partisipasi politik, namun juga untuk mendorong perubahan
pandangan dan kebiasaan budaya patriarki yang diskriminatif pada perempuan, menuju
budaya masyarakat yang lebih baik untuk memperbaiki ketidakadilan peran gender antara
perempuan dan laki-laki.Untuk melakukan perubahan Negara mulai dari territorial yang
paling bawah, di rumah, di desa, di kampong dank e tinggkat yang lebih tinggi, maka
harus dimulai dari perempuan. Karena perubahan itu tidak hanya berdampak pada
perempuan saja, namun berpengaruh pada anak-anak dan keluarga, serta kepada generasi
berikut.
Sekarang ini ada upaya yang dilakukan yang didukung pemerintah melalui alokasi
dana desa yaitu berupa Kelompok Lingkar Belajar.
Dengan pengorganisiran dibentuk

kelompok-kelompok baru yang berpotensi

untuk menjalankan program-progam pemberdayaan di desa. kta bisa mengorganisir unit
usaha desa, kelompok baca tulis, latihan kepemimpinan bagi perempuan, kelompok tarian
dan musik, dll. Melalui pengogranisiran kita juga mampu mengidentifikasi potensi yang
dimiliki komunitas dan bagaimana mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan komunitas, termasuk mengidentifikasi komoditi pangan lokal dan wisata
alam desa. Pelibatan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok minoritas menjadi
penting untuk memastikan kepemilikan dan keberlanjutan proses pembangunan desa.
Aktivitas lingkar belajar desa bisa mencakup: a) pendidikan dan pelatihan bagi
perempuan, kelompok muda dan kelompok rentan/minoritas untuk menjadi fasilitator
desa. Tim fasilitator akan diberi pemahaman tentang dasar nilai-nilai Gender dan HAM,
pendidikan aksi partisipatif dan pemetaan sosial, serta pengenalan pada program desa
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yang berperspektif gender dan kebutuhan kelompok minoritas; b) tim fasilitator akan
memfasilitasi diskusi-diskusi di desa dengan kelompok perempuan dan dengan tokoh
masyarakat untuk merumuskan persoalan kunci yang dihadapi perempuan dan komunitas;
untuk merumuskan program yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas
perempuan, hambatan yang selama ini membatasi perempuan dalam mendapat manfaat
pembangunan; serta identifikasi potensi desa yang bisa dikembangkan. c) advokasi ke
pemerintah lokal (kepala desa dan camat) untuk penyusunan program desa secara
partisipatif dan berperspektif gender dan kebutuhan kelompok minoritas di setiap desa.
program usulan ini akan dibawah ke musyawarah pembanguan desa (musrembang) untuk
diusulkan sebagai program desa.

Perubahan ekosistem
Peningkatan

kebutuhan

dasar

manusia

dengan

mengeksploitasi

SDA

menyebabkan areal hutan alam berubah fungsi dan menyempit, dengan rata-rata
pengurangan 15.000-20.000 hektar per tahun (Soeriaatmadja, 1991,Ilmu lingkungan,
Bandung, ITB). Kawasan di luar hutan yang mendukung kehidupan keanekaragaman
hayati seperti daerah persawahan dan kebun-kebun rakyat berubah peruntukan dan
cenderung menjadi miskin keanekaragaman hayatinya. Pemanfaatan lahan untuk
kepentingan berbagai sektor lain, tidak selalu memperhitungkan akibat yang terjadi pada
lingkungan hidup.
Mengingat perusakan habitat dan eksploitasi berlebihan, tidak mengherankan jika
Indonesia memiliki daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia. Catatan:
mencakup 126 jenis burung, 63 jenis mamalia dan 21 jenis reptil, lebih tinggi
dibandingkan Brasil dimana burung, mamalia dan reptil yang terancam punah masingmasing 121, 38 dan 12 jenis.
Memang

harus

diakui

pelestarian

keanekaragaman

hayati

memberikan

keuntungan yang bersifat tidak langsung, dan manfaatnya tidak segera dirasakan, seperti
manfaat tumbuhan untuk pengatur air, penutup tanah, penjaga udara sehat dan lain-lain.
Indonesia menganut asas pemanfaatan kekayaan alam yang berupa keanekaragaman
hayati secara lestari, seperti disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa:
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian
kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi
dan seimbang.
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

414

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Penyusutan keanekaragaman jenis selain terjadi baik pada populasi alami, juga
terjadi pada populasi budidaya. Pemakaian bibit unggul secara besar-besaran
menyebabkan terdesak dan menghilangnya bibit tradisional yang secara turun-temurun
dikembangkan oleh petani (Swaminathan, 1983, Indian Agricultural Research Institute).
Perubahan ekosistem alami terus berlangsung, hingga melebihi batas kemampuan
untuk memulihkan diri. Gejala penyusutan kekayaan alam ini semakin terasa pada
beberapa dekade terakhir. Pemanfaatan ekosistem alami dengan mengubah habitat
berlangsung sangat cepat, sehingga terjadi pelangkaan banyak jenis tumbuhan dan
hewan, baik yang hidup di hutan, sungai, danau, pantai dan lain-lain.
Banyak di antara jenis-jenis tersebut belum diketahui kemanfaatnya, sehingga
dikhawatirkan akan musnah tanpa sempat diketahui peranannya dan tanpa dokumentasi
tertulis mengenai keberadaanya. Akibatnya, Indonesia sering kali menjadi sasaran
kecaman, sebagai negara yang telah mengabaikan keanekaragaman hayati, baik dalam
tingkat ekosistem, jenis maupun genetik.
Pemanfaatan lahan melalui ekspolitasi dan pembukaan hutan selain merubah
ekosistem juga memberi efek pemanasan global, yang seterusnya akan memberi efek
perubahan musim. Secara lokal, akibat dari eksploitasi lahan akan menyebabkan
penurunan daya dukung lahan, yang mana akan dapat meyebabkan bencana alam seperti
banjir, banjir bandang, kekeringan sumber air dan tanah longsor.
Kerusakan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati umumnya
disebabkan oleh :
a.

Illegal logging, pem/ke-bakaran hutan/lahan dan perambahan hutan;

b.

Praktek pengolahan lahan yang kurang memperhatikan ekologi, pertanian
monokultur, dan penggunaan varietas unggulan an sich;

c.

Pengolahan air oleh PDAM dengan banyak tawas menganggu keseimbangan hayati
tanah. Sementara industri air kemasan menyedot sumber mata air dalam jumlah yang
sangat besar dan tanpa kontrol, sehingga menyebabkan terjadi penurunan permukaan
air tanah, kekeringan, kegagalan panen, kerusakan kawasan mata air dan ekosistem
dan kekayaan hayati;

d.

Pembangunan industri yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;

e.

Pengolahan sampah yang belum sepenuhnya ke sanitary landfill dan terintegrasi;
serta

f.

Efek pemanasan global dan perubahan cuaca ekstrim.
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Perempuan sebagai agen perubahan
Agen perubahan adalah seorang individu atau kelompok yang memengaruhi orang
lain atau organisasi dalam mengambil keputusan inovasi agar sesuai dengan yang
diharapkan oleh agen perubahan itu sendiri. Agen perubahan mengadopsi sebuah ide
baru, yang juga dapat memperlambat proses difusi dan mencegah suatu adopsi dari
inovasi dengan efek yang tidak diharapkan, menghubungkan antara sumber perubahan
(Inovasi, Kebijakan Publik dll) dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan.
Komunikasi adalah alat strategis bagi tercapainya suatu perubahan dalam
organisasi maupun sistem sosial dalam masyarakat. Komunikasi adalah proses berbagi
informasi dalam sistem sosial masyarakat yang menciptakan temuan (innovator,
regulator) dengan target perubahan (kelompok masyarakat) dan atau proses berbagi
informasi diantara sesama mereka agar mampu membangun situasi saling pengertian
melalui penjelasan / pencerahan dalam menjalin hubungan antara Agen Perubahan
dengan kelompok masyarakat yang menjadi target perubahan.
Namun kenyataannya tidak semua perempuan mampu melakoni dirinya sebagai
agen perubahan sebagaimana berhubungan dengan kemampuan dirinya, karena memang
sulit memberikan pencerahan-percerahan atas makna pengelolaan dan pelestarian SDA,
karena factor pendidikan yang memang rendah, juga terlebih karena dalam kesehariannya
dihimpit oleh beban kehidupan sehari-hari yang amat berat.

C. KESIMPULAN
Semua

permasalahan,

perkembangan,

dan

kebutuhan

hukum

dalam

penyelenggaraan pengelolaan SDA harus direspons dan diakomodasi dalam bentuk
peraturan, di bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup yang lebih komprehensif dan
mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan kehutanan.
Penyuluhan tentang kesadaran merawat dan melestarikan lingkungan harus
merupakan program yang tercakup dalam pemberdayaan perempuan. Karena perempuan
berpengaruh pada anak-anak dan keluarga, serta kepada generasi berikut.
Partisipasi perempuan khususnya yang mereka yang punya kemampuan menjadi
Agen Perubahan dituntut untuk mencari tahu tentang cara bagaimana mempengaruhi
kelompok social/ masyarakat target Inovasi/ Kebijakan Publik berperilaku sebagaimana
rekomendasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.
Komunikasi interpersonal antar mereka sendiri (kelompok masyarakat) dapat
membantu meyakinkan mereka untuk memutuskan mengadopsi Inovasi/ Kebijakan
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Publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama pendapat tokoh informal
dalam sistim sosial masyarakat mereka sendiri. Salah satu wahana untuk mencerdaskan
perempuan, khususnya di desa, adalah membentuk kelompok-kelompok belajar.
Keberhasilan Agen Perubahan melakukan perubahan sikap dan perilaku
Komunitas Sosial target perubahan bergantung pada seberapa jauh upaya Agen
Perubahan melakukan pendekatan pada komunitas target perubahan.
Ethos Kerja Agen Perubahan (Change Agent Effort). Agen Perubahan akan
berhasil melakukan perubahan sikap/ perilaku komunitas sosial target perubahan sejalan
dengan seberapa sering mereka berhubungan dengan kelompok social target perubahan,
semakin tinggi frekuensi hubungan Agen Perubahan dengan Komunitas Sosial target
perubahan akan semakin tinggi keberhasilan Agen Perubahan. Sehubungan dengan itu
maka

keberhasilan

Agen

Perubahan

diukur

berdasarkan

seberapa

besar

kelompok masyarakat mengadopsi perubahan akibat lahirnya Inovasi/ Kebijakan Publik
Orientasi Komunitas Sosial Target Perubahan (Client Orientation). Posisi Agen
Perubahan berada di tengah, yaitu antara Innovator / Regulator dengan Komunitas Sosial
target perubahan, sehingga Agen Perubahan sering dalam posisi yang berlawanan, disatu
sisi Innovator / Regulator menghendaki sikap perilaku tertentu, disi lain Komunitas
Sosial target perubahan mengharapkan perilaku yang berbeda. Agen Perubahan akan
lebih berhasil apabila lebih berorientasi pada Komunitas Sosial target perubahan daripada
memenuhi harapan Innovator/ Regulator
Kompatibelitas Inovasi Dengan Kebutuhan Komunitas Sosial Target Inovasi/
Kebijakan Publik (Compatibility with Client’s Needs). Agen Perubahan sering
dihadapkan dengan kesulitan mengidentifikasi kebutuhan Komunitas Sosial target
perubahan. Setiap perubahan yang mengabaikan begitu saja kebutuhan Komunitas Sosial
target perubahan akan mengalami kegagalan. Sebaliknya apabila Agen Perubahan
memperhatikan apa yang sesungguhnya kebutuhan.Komunitas Sosial target perubahan
dan sebisanya terdapat kompatabilitas (compatability) antara perubahan yang diharapkan
Innovator / Regulator dengan kebutuhan Komunitas target perubahan. Semakin tinggi
kompatabilitas antara perubahan yang diharapkan dengan kebutuhan Komunitas target
perubahan akan semakin berhasil.
Rasa Empathy (Change Agent Empathy). Rasa empaty adalah kemampuan
seseorang untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dan merasakan suka dukanya
dalam posisi itu. Dengan demikian apabila Agen Perubahan tidak mampu ber empaty
pada orang lain khususnya Komunitas Sosial target perubahan, maka dapat dipastikan
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Komunitas target cendrung menolak berubah. Rasa empaty Agen Perubahan terhadap
masalah yang dihadapi/ dirasakan oleh Komunitas target perubahan akan lebih berhasil
daripada mereka yang tidak berempati.

D. FOKUS PERHATIAN
1.

Peraturan atau regulasi perundang-undangan yang terintegrasi sesuai dengan
perkembangan mutakhir dan masa depan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

2.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Indonesia dari segala bentuk
pencurian, perusakan ataupun kepunahan;

3.

Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk keseimbangan ekosistem
dan kualitas lingkungan, menambah devisa negara, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

4. Keterlibatan masyarakat Indonesia dan swasta nasional dalam usaha konservasi dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati secara aktif, sinergis dan terpadu.
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RELASI SISTEM FORMAL DAN INFORMAL DALAM PENGELOLAN SUMBER
DAYA LAUT DAN PESISIR OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT
Oleh :
Rina Yulianti
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura
Jalan Raya Telang PO BOX 2, Kamal, Bangkalan
rina.yulianti@trunojoyo.ac.id
Abstrak
Pengelolaan Sumber daya laut dan pesisir di Indonesia mengenal dua sistem yang terdiri
dari sistem formal dan sistem informal. Kedua sistem ini berinteraksi pada lapangan obyek
sumber daya alam yang sama. Diperlukan satu posisi antar sistem tersebut agar dapat berjalan
beriringan dan berkeadilan untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana interaksi antar sistem tersebut
diperlukan analisis relasi keduanya dalam mengatur peran pengelolaan baik oleh negara
secara formal maupun informal dari aturan adat masyarakat setempat. Sebagai penelitian
normatif maka hukum adat ditelaah dari aspek eksistensinya serta relasinya dengan hukum
negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Hasil analisis
menunjukkan bahwa sistem informal eksistensinya bergantung pada pengakuan dan
penghormatan sistem formal yang dituangkan dalam norma secara konstitusional dan diatur
dalam legislasi termasuk dalam bentuk kebijakan dan putusan pengadilan serta putusan
Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian kedua sistem sangat akomodatif dalam
menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
Kata Kunci : Relasi, Pengelolaan, Sumber Daya, Laut, Pesisir
A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi

dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Perairan pesisir yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan
merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa
Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan
kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat Indonesia.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam demi kepentingan nasional
diharapkan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan hak-haknya
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dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis. Masyarakat
mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di
wilayah laut dan pesisir karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh
karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan
kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam
pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development-Rio Declaration
on Environment and Development 1992).
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
(selanjutnya disingkat sebagai UU Kelautan) mengkonsepsikan laut sebagai ruang
perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk
alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsure
terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
Ada 3 unsur laut dari definisi UU Kelautan, yaitu meliputi adanya ruang laut,
adanya kesatuan geografis dan ekologis serta adanya batas dan sistemnya. (Salim HS,
2018 : 16). Sedangkan Konsepsi kelutan didefinisikan dalam UU Kelautan Pasal 1 angka
2 sebagai hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang
meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya, kolam air dan permukaan laut, termasuk
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Unsur-unsur kalautan dalam definisi UU Kelautan tersebut dapat dipilah menjadi
dua unsur, yang meliputi hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan wilayah
laut. Kegiatan wilayah laut meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolam air dan
permukaan laut, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (Salim HS, 2108 : 16)
Dengan demikian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah
laut dan pesisir dapat disebut sebagai sumberdaya kelautan atau ocean resources
Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yaitu
UU 27/2007

berikut perubahannya dalam UU 1/2014 mengakui tiga kelompok

masyarakat yang ada di wilayah pesisir yakni masyarakat hukum adat, masyarakat lokal
dan masyarakat tradisional. Masyarakat di wilayah pesisir yang cenderung miskin dan
tidak berdaya adalah masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas perlindungan,
Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara pengelolaan sumber daya
kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum
dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Upaya pengelolaan sumber daya alam khususnya
sumber daya laut dan pesisir tidak terlepas dari berlakunya hukum adat dalam kehidupan
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sosial dan budaya masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai
upaya pelestarian atas sumber daya hayati dan ekosistemnya. Partisipasi aktif masyarakat
hukum adat harus direspons secara positif oleh pemerintah. Masyarakat hukum adat harus
diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai potensi yang dimiliki, sehingga ada
keseimbangan. Masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya sebagai bagian dari
struktur pemerintahan negara, harus diposisikan sebagai bagian integral dalam proses
pembangunan..Kebijakan pembangunan harus terintegrasi dengan tetap berbasis pada
masyarakat hukum adat yang mempunyai hukum adatnya, sebagai bagian dari sistem
hukum nasional yang patut diakui eksistensinya.
Sumber daya alam sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, karena
itu kelangsungan hidup manusia sepenuhnya tergantung pada kelestarian sumber daya
alam secara memadai. Eksistensi manusia akan terancam apabila sumber daya alam
mengalami pengurasan yang berlebihan, pencemaran dan paling buruk adalah perusakan,
untuk itu pengaturan pengelolaan yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah laut dan
pesisir. Masyarakat hukum adat juga mempunyai tatanan aturan adat dalam mengelola
wilayah laut dan pesisir oleh karenanya perlu dikaji bagaimana relasi peneglolaan
tersebut dalam posisi hukum negara dengan hukum adat.

2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah :

Bagaimana relasi sistem formal (konstitusional-yuridis) dengan sistem informal (tatanan
hukum adat) dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir ?

3.

Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran bagaimana hubungan atau

relasi antara mekanisme sistem formal pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang
diatur dalam konstitusi dan aturan hukum lainnya dengan eksistensi mekanisme
pengelolaan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat.
Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana negara memberikan
perlindungan dan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat dalam memanfaatkan dan
mengelola sumber daya laut dan pesisir berdasarkan kearifan lokal dan aturan adat yang
dimilikinya.
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Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian

hukum normatif. Penelitian hukum normatif tersebut dimaksudkan untuk menelaah
ketentuan hukum positif dalam memberikan pengaturan mengenai perlindungan dan
pengakuan bagi hak masyarakat hukum adat dalam mengatur pemanfaatan dan
pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Sedangkan hukum adat akan ditelaah dari aspek
eksistensinya serta relasinya dengan hukum negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya laut dan pesisir.
Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pendekatan
perundang-undangan (Statuta Approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 93-95)
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengktritisi undang-undang dan
peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir dalam kaitannya
terhadap hak ulayat laut masyarakat hukum adat.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Hak Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat
Indonesia mempunyai komunitas masyarakat yang beragam, di beberapa tempat

tertentu masih dikenal dengan masyarakat hukum adat (selanjutnya disingkat sebagai
MHA). Selama ini debat soal istilah dan definisi masyarakat adat masih saja terus
berlangsung. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundangundangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang
hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan
masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat
adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya. Sekalian istilah tersebut
dapat dijumpai pada peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai dengan
Peraturan Menteri.
Dari berbagai istilah yang ada, istilah hukum yang paling banyak digunakan
adalah istilah “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah masyarakat hukum adat digunakan
sebagai bentuk kategori pengelompokkan masyarakat yang disebut masyarakat hukum
(rechtsgemeenchappen) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat
sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini
merupakan penerjemahan dari istilah Adat Rechtsgemenschaapen yang dipopulerkan oleh
pemikir hukum adat seperti Van Vallenhoven dan Ter Haar. (Yance Arizona : 2013)

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

422

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Istilah masyarakat hukum adat juga mengandung kerancuan antara “masyarakathukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”. Yang satu menekankan kepada
masyarakat-hukum dan yang lain menekankan kepada hukum adat. Pada pihak lain,
kalangan yang keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat hukum adat”
berargumen bahwa “masyarakat hukum adat” hanya mereduksi masyarakat adat dalam
satu dimensi saja, yaitu hukum, padahal masyarakat adat tidak saja tergantung pada
dimensi hukum, melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik, budaya,
agama, ekonomi dan ekologi. (Yance Arizona : 2013)
Hak-hak Masyarakat Hukum Adat merupakan hak alamiah (natural rights)
yang lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika Masyarakat
Hukum Adat dinaungi oleh sebuah negara, maka tantangannya adalah kebutuhan untuk
mempositivisasi hak tersebut ke dalam konstitusi tertulis. Dalam pandangan HLA Hart,
positivisasi hak-hak masyarakat merupakan upaya untuk mendamaikan antara hukum
modern yang dipakai untuk menata kehidupan bernegara (secondary rules) dengan
hukum asli yang ada di dalam komunitas masyarakat (primary rules). Meskipun pada
dasarnya keberadaan hak asasi itu bergantung kepada positivisasinya ke dalam hukum
tertulis, namun perkembangan kehidupan bernegara yang bersandar pada hukum tertulis
menjadikan positivisasi hak asasi menjadi persoalan yang sangat penting. (Herlambang
dkk, 2014 : 16) Dalam kaitannya dengan hak-hak dasar Masyarakat Hukum Adat dalam
kehidupan bernegara juga mengalami tantangan-tantangan yang tidak mudah. Sejak UUD
mengendaki adanya positivisasi hak asasi ke dalam norma konstitusi, sebagai bentuk
kontrak sosial, maka pada saat itu pula hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang
berkembang, diatur ke dalam teks-teks konstitusi.
Mengkaji hak ulayat laut tidak dapat dilepaskan dari tanah, tanah erat
hubungannya dengan kehidupan manusia, bahkan matipun manusia memerlukan tanah.
Ter Haar mengemukakan bahwa hubungan antara manusia dan tanah, yaitu tanah tempat
mereka berdiam, tanah yang memberimakanmereka, tanahtempatmereka dimakamkan
dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah
leluhurnya, tanah tempat meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya ummat, oleh
karenanya tergantung dari padanya, maka pertalian itu yang dirasakan dan berakar dalam
alam pikirannya itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum
(rechtsbetrekking) umat manusia dengan tanah. (Robert K. R. Harman, 2009 : 312)
Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan
hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat
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memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau
kepala desa. Definisi lainnya memaknai hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai
kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus
dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Namun secara
normatif, Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa
hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan
para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam
wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Hak ulayat dengan
demikian mencakup pula hak ulayat laut yang dikenal di berbagai masyarakat adat di
tanah air. Scot mengatakan dewasa ini posisi kelembagaan lokal yang telah berurat akar
masyarakat nelayan mendapat gempuran dari kekuatan supralokal dan kekuatan yang luar
biasa dahsyat. (G.Kertasaputra & Imam Sudiyat dalam Ahmad Redi dkk, 2017 : 469)
Dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, dikenal adanya hak ulayat
laut. Hak ulayat laut yang masih ada diantaranya, yaitu: Panglima Laot (Nanggroe Aceh
Darussalam), Rumpon (Lampung), Kelong (Riau), Awig-Awig (Bali dan Lombok),
Rompong (Sulawesi Selatan), Sasi (Maluku), dan beberapa hak ulayat yang ada diwilayah
Kawasan Timur Indonesia.

2.

Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dalam Perspektif HAM
Pendekatan HAM dapat digunakan dalam menguatkan hak-hak masyarakat

hukum adat di wilayah pesisir yang sudah ada secara turun temurun. Hak-hak tersebut
apabila dilanggar akan berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah
diratifikasi dari kovenan sipil dan politik serta kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Penjelasan keterkaitan dalam HAM akan dibahas dalam penjelasan di bawah ini :
Membaca wacana Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) sudah
seharusnya merujuk pada butir-butir dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM). Dan untuk mengerti tentang kewajiban atau tanggungjawab negara untuk
mewujudkan pemenuhan HAM tidak bisa tidak adalah merujuk pada penjelasan umum
DUHAM. Dalam penjelasan umum inilah secara gamblang dicantumkan semua
kewajiban dari para negara pihak yang menjadi anggota Perserikatan Bangsabangsa
(PBB) dan telah meratifikasi berbagai kovenan maupun konvensi yang merupakan
turunan dan penjabaran DUHAM. Pemangku kewajiban HAM memang sepenuhnya
adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Semua penjelasan dalam komentar
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umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara.
Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain
penghormatan (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil).
Dalam hak-hak sipil dan politik, ada batas antara hak-hak yang tak dapat
ditangguhkan (non-derogable rights) dengan hak-hak yang dapat ditangguhkan. Yang
termasuk dalam kategori hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan adalah hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan
beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk
tidak dipenjara karena kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak
dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroactive).
Hak sipil politik adalah bagian dari hak asasi manusia, Kovenan internasional
tentang hak sipil politik tidak memberikan pengertian definitif tetapi Ifdhal Kasim
menyimpulkan bahwa hak sipil politik adalah hak yang bersumber dari martabat an
melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar
manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik
yanng pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.
Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat
pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara agar
manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik.
Adapun hak-hak yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik adalah :
1.

Hak untuk hidup;

2.

Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;

3.

Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;

4.

Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;

5.

Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;

6.

Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

7.

Hak untuk bebas berpikir, berkeyakianan dan beragama;

8.

Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;

9.

Hak untuk berkumpul dan berserikat;

10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan. (Komnas HAM : 2009)
Mengenai implementasi antara kedua kategori hak, baik yang non-derogable
maupun yang derogable, negara memiliki batas-batasnya. Hal ini yang mengatur pada
batas mana negara tak melakukan intervensi dan pada batas mana pula intervensi harus
dilakukan. Negara tak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghormati hak-hak
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setiap orang, terutama hak-hak yang tak dapat ditangguhkan. Karena campur tangan
negara justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak individu/kelompok.
Sesuai dengan prinsip-prinsip yang diumumkan dalam Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, pengakuan tentang martabat hakiki dan tentang hak-hak yang sama dan
tidak terbantah pada semua anggota umat manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan
dan perdamaian dunia mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari martabat hakiki pada
manusia. Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak-hak-hak
Asasi Manusia, cita-cita manusia bebas agar dapat menikmati kebebasan dari ketakutan
dan kekurangan, hanya dapat dicapai jika tercipta kondisi tempat setiap orang dapat
menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politiknya.
Kewajiban Negara-negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
meningkatkan penghormatan dan ketaatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia,
menyadari, bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban terhadap manusia lain dan
terhadap masyarakat lingkungannya, hendaknya bertanggung jawab agar berusaha
meningkatkan dan menaati hak-hak yang diakui di dalam Perjanjian ini. Dengan
Pertimbangan tersebut Negara para pihak sepakat menetapkan sebuah kovenan yang
disebut dengan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indonesia
meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan
Internasional Hak sipil dan politik melalui Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2005

Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya),

dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and
Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).
Bagian ketiga kovenan internasional ekonomi, sosial dan budaya memuat jaminan
hak-hak warga, yaitu :
1.

Hak atas pekerjaan

2.

Hak mendapatkan program pelatihan

3.

Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik

4.

Hak membentuk serikat buruh

5.

Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial

6.

Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan

7.

Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan

8.

Hak tertebas dari kelaparan

9.

Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi
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10. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-Cuma
11. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari
kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.
Perubahan Konstitusi (UUD 1945) yang terjadi sebanyak 4 (empat) tahap semasa
reformasi bergulir. Di dalam pembahasan konstitusi diatur isu yang sangat krusial seperti
hak asasi manusia (HAM). Hak-hak dasar yang diakui secara universal kini mendapatkan
pengakuan yang kuat oleh negara, hak inipun menjadi hak konstitusional (constitutional
rights) yang dijamin oleh hukum tertinggi. Pengaturan HAM di dalam UUD 1945 dapat
diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi,
sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab
negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights) yang
meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpikir dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Hak-hak masyarakat di wilayah pesisir yang diatur dalam UU 39/1999 dan
ratifikasi atas kovenan hak sipil dan politik serta kovenan sosial, ekonomi budaya yang
diundangkan dalam UU 11/2005 dan UU 12/2005, antara lain :
a.

Hak hidup

b.

Hak atas pekerjaan

c.

Hak atas pemanfaatan sumberdaya

d.

Hak atas lingkungan

e.

Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat
Undang-Undang 39/1999 memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi

manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap
hak-hak sipil dan dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pada
pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat hukum
adat (indigenous people). Undang-undang tersebut dengan gamblang mengakui paham
“natural rights,” melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap
manusia.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir
Hak-hak masyarakat hukum adat meliputi hak-hak tradisional yang merupakan

hak yang lahir dari masyarakat tersebut sebagaimana dilegitimasi oleh hukum adatnya
(hak bawaan) serta hak-hak lain yang diberikan oleh negara. Di antara hak-hak tradisional
yang ada pada masyarakat hukum adat berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut dan
pesisir adalah hak ulayat laut atau disebut pula dengan berbagai nama lainnya.
Era globalisasi dan perkembangn zaman yang begitu cepat senyatanya tidak
mengikis berlakunya hukum adat dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir, beberapa
studi di Indonesia tentang eksistensi ulayat laut yang masih ada dan berlaku saat ini akan
di jelaskan secara singkat di bawah ini :
Maluku
Di Maluku pada umumnya dan khususnya di Nolloth (Pulau Saparua) dan Haruku
(Pulau Haruku) Maluku Tengah, Desa Latuhalat (Pulau Ambon) terdapat konsep
kepemilikan atas wilayah baik di darat maupun di laut. Konsep kepemilikan wilayah ini
tercermin dalam wilayah pertuanan.. Selain memiliki pertuanan darat, desa-desa di
Maluku yang letaknya di pesisir pantai juga memiliki wilayah laut yang menjadi bagian
dari pertuanan yaitu merupakan perluasan wilayah desa di lautan. Ini tampak jelas
dengan adanya batas wilayah pertuanan laut yang ditarik dari batas wilayah desa di
daratan. (Pawennari Hijjang, 2012 : 156-172)
Wilayah laut ini disebut dengan pertuanan laut, atau khususnya di Nolloth dan
Haruku biasa disebut Labuhan. Cara pengelolaan wilayah pertuanan yang memiliki
sumberdaya laut adalah dengan menerapkan suatu pranata/aturan yang disebut sasi.
Selain itu jika dilihat dari jenis hukum adat sasi, sasi yang mula-mula ada adalah sasi
tetaw, sasi walut dan sasi mitu. Ketiganya adalah aturan adat untuk melindungi
sumberdaya milik perorangan yang ada di darat, yaitu sasi tetaw, adalah untuk
melindungi pohon sagu milik perorangan, sasi walut untuk melindungi suatu wilayah
(kebun) milik perorangan yang banyak ditumbuhi pohon sagu, dan sasi mitu, untuk
menandai tempat yang dianggap suci dan sebagai larangan untuk mengambil buahbuahan atau sumberdaya alami pohon sagu. Misalnya di desa Haruku dikenal empat jenis
sasi, yaitu: (1) Sasi Hutan, adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di
darat; (2) Sasi Kali, adalah mengatur kegiatan di kali (eksploitasi ikan lompa serta
kegiatan lain termasuk mandi, mencuci dan larangan membuang sampah); (3) Sasi
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Negeri, adalah mengatur tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari; dan (4)
Sasi Laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut.
Organisasi pengelolaan hak ulayat laut di Maluku secara umum dikenal dengan
istilah Sasi yang sama dengan aktivitas pengelolaannya sendiri. Sebagai istilah Sasi
mempunyai makna larangan untuk melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan
lingkungan dan sumberdaya didalamnya, termasuk lingkungan dan sumberdaya laut.
Secara umum Sasi merupakan ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil
atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
pula.Perkembangan dari pranata sasi tersebut di atas, setelah sumberdaya laut memiliki
nilai (ekonomi) yang setara dengan sumberdaya darat, maka perlindungan sumber daya
laut diperlakukan sama dengan sumberdaya darat. Aturan sasi diberlakukan juga pada
wilayah pertuanan laut yang ada sumberdayanya yang dianggap khusus seperti teripang,
bia-lola, batu laga dan ikan lompa.
Wilayah hak ulayat laut dibatasi oleh berbagai macam sifat-sifat khas dan khusus
(eksklusivitas). Eksklusivitas wilayah yang dibatasi oleh tanda tanda alam dan ditentukan
pula oleh hak ulayat laut. Unit pemegang hak sistem hak ulayat tergantung pada
penguasa wilayah yang bersangkutan. Hal ini berarti jika wilayah petuanan (labuhan)
meliputi wilayah suatu desa, maka pemegang haknya ialah kepala desa sebagai figur
utama yang mengatur eksploitasi sumberdaya laut.
Sulawesi
Mane’e adalah tradisi penangkapan ikan secara unik yaitu dilakukan oleh orangorang tua adat di tepi pantai untuk mengail ikan dengan mantra-mantra dan janur kelapa
serta akar kayu.Ritual ini untuk mengundang ikan dalam jumlah ribuan ekor, yang
selanjutnya semua warga diizinkan menangkapnya hanya dengan tangan kosong.Sebelum
dilangsungkan adat Mane’e, 6 bulan sebelumnya dilakukan adat yang disebut Eha.
Merupakan kearifan lokal yang berisi larangan bagi masyarakat lokal dan dari luar untuk
mengambil ikan ataupun hasil laut lainnya di daerah yang akan menjadi acara
pelaksanaan Mane’e. Tradisi Mane’e meliputi daerah pesisir pantai kakorotan kabupaten
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, Tradisi Mane’e ini tidak hanya dilaksanakan di Pulau
Karokotan saja, tapi juga di beberapa pulau antara lain, Pulau Intata, Pulau Kakorotan
dan Pulau Malo’, tergantung pada gerakan air atau arus air dan gesekan angin di
permukaan laut di sekitar pulau tersebut. (Corrie Buata Dalam Herlambang Dkk : 2014)
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Nusa Tenggara Barat
Salah satu kearifan lokal yang sangat menarik untuk di bahas yaitu kearifan lokal
masyarakat Lombok Barat Provinsi NTB yang disebut dengan ‘Awig-awig”. awigawig
merupakan produk hukum masyarakat adat Pulau Lombok, yang berisi peraturan tertulis
maupun tidak tertulis yang bertujuan mengatur tata tertib kehidupan komunitas yang
terikat dalam satu wilayah domisili (desa adat atau krama desa). Di dalam awigawig
termuat peraturan kehidupan yang harmonis antara anggota komunitas dalam kehidupan
sehari-hari, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam hubungan masyarakat
lainnya, menyangkut hak, kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran (peringatan, denda,
perampasan, dan pengusiran) termasuk sanksi spiritual.
Awig-awig tentang pengelolaan suaka perikanan (fish sanctuary) mengatur secara
khusus tentang suaka perikanan yang terletak di kawasan terumbu karang Sapak Kokok,
Teluk Ekas. Dalam ketentuan umum pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan
suaka perikanan adalah kawasan laut yang dilindungi secara permanen dari segala
kegiatan eksploitasi. Awig-awig ini mengatur tentang (a) cakupan wilayah suaka
perikanan; (b) hak dan kewajiban masyarakat; (c) kegiatan yang diperbolehkan dan
dilarang, kelembagaan pengelolaan dan (d) sanksi dan prosedur pemberian sanksi.
(Nanang Widarmanto, 2018 : 18-26)

Sumatra
Masyarakat wilayah peminggir di Lampung yang meliputi wilayah Teluk Betung,
Kalianda/ Katimbang, dan Semangka/Kota Agung memiliki hak atas tanah yang
cakupannya luas karena bukan hanya terhadap tanah yang ditempati atau yang mereka
tanam tetapi juga termasuk sumber daya alam, sungai, danau dan pantai. Oleh sebab itu,
rumpon laut juga termasuk hak yang dimiliki. Masyarakat hukum adat berhak untuk
mengambil hasil laut yang tersedia di rumpon laut. Hak ini perlu diperhatikan khusus
oleh negara karena sangat mendasar untuk menjamin pelaksanaan atas hak tersebut.
(Ahmad Redi dkk, 2017 : 469)
Aceh
Panglima Laôt merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di
propinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt.
Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara
penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut,
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ketentuan-ketentuan

adat

dan

mengelola

upacara-upacara

adat

kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara
nelayan dengan penguasa (dulu uleebalang, sekarang pemerintah daerah). Panglima Laot
mulai dikenal sejak masa Kesulatanan Aceh dahulu. Di masa lalu, Panglima Laôt
merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam
mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan uleebalang, yang menjadi
penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama
masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga
sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun dan sekarang dipilih secara
musyawarah dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.
(Dusturiyah : 2017)
Dari keberagaman sistem-sistem informal ini bisa ditarik prinsip-prinsip kearifan
tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat
dalam kaitannya dengan upaya pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Penguasaan
atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan
bersama komunitas (communal property resources) atau kolektif.

2.

Relasi Mekanisme Formal dan Informal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut
dan Pesisir
Menurut Uphoff (1988) suatu partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya

dikatakan tinggi apabila warga komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk ikut
dalam semua tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pemanfaatan hasilnya. Selain itu, fakta-fakta empirik menunjukkan bahwa proses
pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan dengan
transparan, sehingga warga masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengembangkan
rasa saling percaya (trust) di antara mereka maupun antara mereka dengan pemerintah.
(Pawennari Hijjang, 2012 : 158)
Dalam

konteks

Indonesia

yang

mengakui

adanya

pluralisme

hukum

dimungkinkan berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan pengaturan objek
yang sama. Termasuk dalam sistem pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, eksistensi
sistem yang berbeda ini dibedakan sebagai sistem formal dan sistem informal.
Sistem formal menempatkan

pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi untuk mengatur pengelolaan yang sebagaian diserahkan kepada pemerintah
daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Sedangkan sistem
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informal bersumber dari nilai-nilai pengelolaan hak ulayat laut yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat.(Ricardo Simarmata : 2017)
Relasi antar sistem ini bergantung penuh pada kekuasaan negara dalam
memberikan norma-norma pengelolaan yang tertuang dalam konstitusi dan aturan hukum
melalui legislasi termasuk didalamnya berupa kebijakan dan putusan pengadilan. Sistem
pengelolaan informal eksistensinya diberikan oleh sistem formal, meskipun demikian
kedua sistem ini cukup akomodatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan
sumberdaya laut dan pesisir
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan
dan penghormatan secara konstitusional diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran
kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan
bangsa.Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia
sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan
Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya
serta hak-haknya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(selanjutnya

disingkat UU PPLH) mendefinisikan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang
berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari. Sebagai negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin
persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai prinsip dasar yang menjadi
tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut setiap
warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran
hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil.Negara, dalam hal ini,
memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.Berbasis hak warga
negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses
keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam
penjelasan UU PPLH (TLN No. 3886) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat
yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat
hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan
Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan
peraturan perundang-undangan.
Panduan Perikanan Skala Kecil FAO (2014) menyebutkan: “Semua pihak, sesuai
dengan aturan perundang-undangannya, harus mengakui, menghormati dan melindungi
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hak

kepemilikan

yang

sah,

dengan

mempertimbangkan,

jika

memungkinkan, hak-hak adat, untuk sumber daya air dan lahan serta daerah penangkapan
ikan skala kecil yang dapat dinikmati oleh
masyarakat nelayan skala kecil. Bila diperlukan, untuk melindungi berbagai
bentuk hak kepemilikan yang sah, aturan perundangan yang mengikat harus
dibuat.Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan
menghormati para pemegang hak kepemilikan yang sah dan hak-hak mereka. Normanorma dan kebiasaan lokal, serta adat atau akses istimewa ke sumber daya perikanan dan
lahan oleh masyarakat nelayan skala kecil termasuk masyarakat adat dan etnis minoritas,
harus diakui, dihormati dan dilindungi dengan cara yang konsisten dengan hukum
internasional tentang hak asasi manusia...”.Pentingnya keberadaan masyarakat hukum
adat sebagai entitas yang layak dipertimbangkan dalam kegiatan pengelolaan sumber
daya laut dan pesisir di Indonesia. (Aris Swantoro : 2015)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah rujukan bagi
pengaturan urusan kelautan secara komprehensif dengan demikian UU Kelautan ini
menjadi payung bagi semua regulasi kelautan di Indonesia. Keterlibatan masyarakat
hukum adat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan kelautan,pengembangan kelautan
serta memberikan masukan dalam evaluasi dan pengawasan diatur oleh Pasal 70 Ayat (3)
UU Kelautan. Partisipasi lain yang diberikan adalah melestarikan nilai budaya dan
warisan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan.
Sayangnya UU Kelautan tidak menegaskan dengan jelas terkait wilayah hak ulayat laut
hanya ditemukan dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a bahwa pengelolaan ruang laut
dilakukan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya
dukung lingkungan dan kearifan lokal.
Pengakuan mengenai wilayah keberlakuan hak ulayat laut ini dapat ditemukan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, yang menyatakan:
… hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan
wilayah laut haruslah dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya,
mengingat pada wilayah laut diberlakukan banyak ketentuan peraturan
perundang-undangan. Karena itu, para Pemohon harus dapat membuktikan hak
tradisional tersebut secara spesifik dan tertentu.Para Pemohon juga harus
membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai
wilayah laut ataukah hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang
berada di laut.Apabila hak untuk mengambil sumber daya yang berada di laut, hak
tersebut tentunya dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat, dan kemudian
bagaimana hubungan antara warga masyarakat hukum adat dan kesatuan
masyarakat hukum adatnya.Hak-hak tradisional tersebut harus pula dibuktikan
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keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai
hak para Pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, hak
pemerintahan daerah dan hak pemerintah pusat di wilayah laut.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 telah
memutuskan bahwa penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, berarti bahwa negara berwenang dan diberi kebebasan untuk
mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu
“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi
memberikan makna sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempergunakan empat
tolok ukur yaitu :
1.

kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat

2.

tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat

3.

tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta

4.

penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan
sumber daya alam.
Cukup tegas dalam dalam uji materil UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil MK juga mengakui hak masyarakat hukum adat
atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melekat dan telah
dimanfaatkan secara turun temurun.
Jenis-jenis hak yang melekat pada masyarakat di wilayah pesisir dan menjadi
dasar pengaturan perlindungan yang bersumber dari Hak Ulayat (Masyarakat hukum
adat) dan hak-hak tradisional masyarakat yang seharusnya dinikmati secara turun
temurun (just saving principle) dan tidak dapat ditukargulingkan, merujuk pada
pertimbangan putusan MK No 3/PUU-VIII/2010
1.

hak untuk melintas;

2.

hak untuk mengelola sumber daya dan kaidah budaya nya;

3.

hak memanfaatkan sumber daya; dan,

4.

hak mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih
Jenis-jenis hak yang melekat pada masyarakat di wilayah pesisir ini, sebagaimana

apa yang di dalam Magna Charta, Virginia Bill of Rights, dan La Declaration des Droit
des l'Hommes et du Citoyens merupakan hak dasar. W. Duk membedakan antara hak
dasar klasik dan hak dasar sosial. Ia memberi contoh hak dasar sosial seperti hak atas
lingkungan hidup dan hak untuk mengembangkan budaya.
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Pada hak dasar yang bersifat klasik terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk
tidak melakukan apa-apa untuk melindungi manusia dan warga negara sedangkan pada
hak dasar sosial justru terdapat kewajiban pemerintah untuk melakukan segala sesuatu
dalam melindungi manusia dan warganya. Terhadap hak dasar yang bersifat klasik, yang
berupa kebebasan dan tuntutan, organ pemerintah yang bersangkutan harus menghormatinya. Organ pemerintah tidak boleh membuat aturan hukum atau aturan lainnya yang
meniadakan hak itu. Uji materiil atas`UU 27/2007 akhirnya mendorong perubahan karena
banyaknya ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut melanggar UUD 1945. Perubahan
beberapa Pasal yang inkonstitusional termasuk juga Pasal 60 ayat (1). Perubahan tersebut
diakomodir dalam UU 1/2014 tentang perubahan terhadap UU 27/2007. Perubahan Pasal
60 ayat (1) dalam UU 1/2014, adalah sebagai berikut :
Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat
mempunyai hak untuk :
a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin
Lokasi dan Izin Pengelolaan;
b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP3-K;
c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;
f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;
g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas
kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan
dalam jangka waktu tertentu;
i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran,
dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan
kehidupannya;
j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
k. memperoleh ganti rugi; dan
l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang
dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak masyarakat pesisir dalam UU 1/2014 sebagaimana tersebut di atas sebagai
upaya perubahan yang diberikan untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi karena
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uji materiil terhadap UU 27/2007 hal ini cukup memberikan jaminan terhadap pengakuan
keberadaan hak ulayat laut.
Scott menyatakan tradisi, kelembagaan dan kearifan lokal yang hidup dan melekat
dalam masyarakat merupakan “asuransi terselubung” dan “energi sosial” untuk
kelangsungan hidup dan mengatasi masalah-masalah hidup dan kehidupan masyarakat. (
Ahmad Redi dkk, 2017 : 468)
Hak ulayat masyarakat hukum adat tidak hanya berdimensi lokal dan nasional tapi
juga memiliki dimensi global karena diatur dalam berbagai ketentuan Konvensi
Internasional. Jika selama kurun waktu Pra-Reformasi hak ulayat masyarakat hukum adat
banyak dipahami dalam optik agraris, hak ulayat sepantasnya dikaitkan dengan tanah dan
hutan. Padahal jauh sebelumnya Ter Haar telah merumuskan lingkup hak ulayat tidak
hanya meliputi tanah termasuk segala isinya tetapi juga meliputi perairan, tumbuhtumbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata
pencahariannya.( Maria S.W. Sumardjono, 2009 : 170)
Usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat
laut dapat ditemukan pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 6 UU Perikanan
menyebutkan Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta
terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Selanjutnya, pengelolaan perikanan untuk
kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan
hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hukum
adat dan/ atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan
adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Menurut Ricardo Simarmata (2017) relasi akomodatif antar Sistem Pengelolaan
Sumber Daya Alam (PSDA) ditemukan karakter :
a.

Pada sejumlah kasus sistem PSDA yang eksisting ditandai dengan relasi akomodatif
antar sistem formal dengan informal.

b.

Kedua sistem hidup berdampingan dengan melakukan prakteksaling pinjam elemen
dengan tujuan agar sistem bersangkutan dipatuhi.

c.

Sistem PSDA informal mengadopsi bentuk dan meminjam otoritas sistem formal .
Sistem PSDA formla mengakui legalitas sistem informal sehingga menjadi aturan
yang mengikat umum.
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Sistem PSDA formal meminta bantuan pengurus lembaga adat untuk menyelesaikan
sengketa yang melibatkan anggota masyarakat adat.
Sistem pengelolaan informal Panglima Laot merupakan salah satu bukti karakter

akomodatif antar sistem, sebagaimana disarikan dari hasil penelitian Sri Walny Rahayu di
bawah ini :
Dasar pengakuan terhadap Panglima Laôt berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memiliki syarat realitas dan idealitas. Syarat realitas
yaitu negara akan memberikan jaminan dan penghormatan kepada hukum adat
beserta hak-hak tradisional masyarakat adat laut dan pesisir di Aceh jika masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syarat idealitas yaitu adanya
kesesuaian syarat realitas tersebut dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keberlakuannya diatur oleh undang-undang. Fakta menunjukkan
bahwa kedudukan dan kewenangan Panglima Laôt dan Hukôm Adat Laôt diakui
dan terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Kedudukan hukum dengan adat di
Aceh diilustrasikan sebagai, “Adat meukoh reubong, Hukôm meukoh purieh, Adat
hanjeut berangkaho takhong, Hukôm hanjeut berangkaho takieh”. Makna
ungkapan tersebut adalah adat sifatnya dapat berubah sesuai dengan
perkembangan zaman, ibarat tunas bambu muda (reubong), sekalipun tidak
mudah juga untuk dilanggar. Hukum sifatnya ibarat purieh (bambu tua yang
sudah sangat kering), sehingga tidak mudah untuk dipotong, tidak mudah berubah
dan tidak dapat diberikan pemahaman secara sembarangan. Kekuatan hukum
lembaga penyelesaian sengketa adat laut Panglima Laôt mengikat para pihak,
lembaganya otonom, memahami adat laut dan pesisir, dan diatur oleh produk
peraturan perundang-undangan Indonesia. Keputusan berdasarkan aturan hukum
adat laut merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan
semua bentuk mekanisme APS meskipun kecenderungannya menggunakan teknik
mirip sistem arbitrase sebagaimana sistem hukum di Indonesia. Namun
sebenarnya, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Lembaga
penyelesaian sengketa adat laut Panglima Laôt dapat mengisi kekosongan hukum
APS keperdataan kelautan, mengurangi tumpukan kasus kelautan di pengadilan
perdata, menjadi model APS bisnis kelautan bagi provinsi lainnya serta sebagai
pengembangan bentuk hukum APS bidang kelautan di Indonesia. (Sri Walny
Rahayu, 2014 : 448-467)
Praktek lain atas relasi sistem formal dan informal dalam pengelolaan sumber
daya laut dan pesisir dikemukakan dari hasil penelitian Nanang Widarmanto(2018),
kearifan lokal awig awig terbukti mampu meminimalkan berbagai konflik yang
sebelumnya sering terjadi, yaitu pertama, hilangnya konflik internal antar masyarakat
nelayan lokal yang disebabkan oleh pelanggaran zona tangkapan; dan kedua,
berkurangnya konflik antara nelayan lokal dan nelayan luar yang menggunakan alat
tangkap yang sifatnya merusak seperti dinamit, potasium sianida dan bahan-bahan
beracun lainnya. Sejak disahkannya aturan lokal awig-awig pada tanggal 19 Maret 2000
hingga Juli 2002, hanya terjadi pelanggaran (pengeboman dan pemotasan) sebanyak tujuh
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kali yang umumnya dilakukan oleh masyarakat nelayan di luar Lombok Barat, seperti
Lombok Timur, Jawa Timur, dan Bali.
Kemampuan masyarakat adat untuk melakukan konsepsi pengelolaan dan
penguasaan sumber daya alam laut dan pesisir dari yang semula dipahami sebagai sumber
daya yang bisa diakses secara bebas oleh siapa pun (open access) menjadi sumber daya
yang dimiliki secara komunal (communally owned resources) senyatanya mampu secara
adaptif dan akomodatif menyelesaikan persoalan pengelolaan sumber daya laut dan
pesisir.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Sistem informal pengelolaan sumber daya laut dan pesisir eksitensinya bergantung

pada sistem formal yang secara konstitusional berdasarkan pada pengakuan dan
penghormatan dalam Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945 dan diatur dalam UU yang mengatur
tentang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Perikanan dan berbagai pengaturan
terkait meliputi kebijakan dan putusan pengadilan (termasuk putusan Mahkamah
Konstitusi). Meskipun demikian dalam beberapa praktek kedua sistem sangat akomodatif.

2.

Saran
Optimalisasi peran hukum adat dalam struktur pemerintahan negara untuk

mengelola wilayah laut dan pesisir harus terus dilakukan dalam rangka mewujudkan
proses pembangunan Indonesia sebagai poros maritim.
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KEARIFAN LOKAL HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT
Oleh :
Rosnidar Sembiring
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No. 4, Medan, Indonesia
oni_usu@yahoo.com
Abstrak
Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28
H, secara tegas mengakui Hak Asasi Manusia khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat yang kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pengelolaan
lingkungan hidup juga diatur melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Oleh karena itu, masyarakat dan sumber daya alam memiliki pertalian atau hubungan
yang sangat erat tidak dikecualikan untuk masyarakat hukum adat yang sejak dahulu kala
telah melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Peraturan
Perundang-Undangan tentang pengelolaan sumber daya alam khususnya berkaitan dengan
hutan kurang memperhatikan eksistensi komunitas masyarakat hukum adat.
Kata Kunci : Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan Hutan Adat.
A. Pendahuluan
1.

Latar Belakang
Indonesia adalah suatu negara yang terkenal dengan ciri kemajemukannya dari

berbagai sisi, baik geografis, ras, suku, bahasa maupun agama. Adanya kemajemukan
tersebut telah disadari oleh para pendiri negara ini dengan menghimpun suatu negara
yang terdiri dari atas keberagaman suku bangsa dalam bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang

didasarkan

atas semboyan

negara “Bhinneka

Tunggal

Ika”.

Kemajemukan tersebut membentuk keragaman struktur dan sistem bermasyarakat, serta
norma-norma tersendiri yang menjadi adat istiadat yang dipatuhi serta dijalankan oleh
masyarakatnya. (Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, 2009 : 18).
Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan kebudayaan yang
beraneka ragam. Secara kesukubangsaan, terdapat 1.128 suku bangsa yang terbagi dalam
ribuan komunitas yang tersebar di 76.655 Desa di Kepulauan Nusantara. Dari jumlah
tersebut, 9.410 Desa diantaranya berada disekitar Kawasan Hutan. Kemajemukan bangsa
Indonesia dengan ribuan komunitas masyarakat hukum adat dimaksud merupakan modal
pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. (Direktur Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2018 : 14)
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Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi
negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Masyarakat hukum
adat memiliki posisi konstitusional dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia. Secara
yuridis-normatif, masyarakat hukum adat telah diakui kewenangan dan hak
tradisionalnya dalam konstitusi sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2)
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amrina, Esmi, Ratna, 2018 :
2)
Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk
sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan
lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga
kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan hukum dan
pemerintahan. (Taqwaddin, 2010 : 36)
Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali dikemukakan oleh Cornelius
van Vollenhoven. Ter Haar, murid dari Cornelius van Vollenhoven meneliti lebih
mendalam tentang masyarakat hukum adat, kemudian memberikan pengertian
masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu
daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik
berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan
masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut
kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau
kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya
dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. (Hilman Hadikusuma,
2003 : 108)
Masyarakat hukum adat adalah sama dengan masyarakat adat hanya memiliki
perbedaan penggunaan kata. Dalam perkembangnnya istilah masyarakat hukum adat
lebih sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masyarakat
hukum adat juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan
kearifan lokal yang sesuai dengan filasfat mereka sendiri sebagaimana yang dikemukakan
oleh Leonardo Viteri bahwa masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan dalam
mempertahankan kesimbangan ekologis dan sumber daya hayati yang ada di sekitar
mereka. (Yayasan Kehati, 1995 : 73)
Hutan dan sumber daya hutan di Indonesia tidak dapat disipisahkan dari
keberadaan beragam komunitas yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spiritual,
ekonomi dan politik yang kuat dengan tanah dan ekosistem hutan. Menurut Muslimin
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Nasution, sumber daya alam sebagai sumber daya ekonomi haruslah dikelola dengan visi
yang seklalu berpihak serta memberi peluang kepada kepentingan masyarakat, secara
adil, merata dan berkelanjutan. Selian itu, berbasis agro-industri dengan didukung oleh
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang dapat diterima dan dilaksanakan
masyarakat termasuk pengetahuan lokal, sedangkan misi pembangunan kehutanan dan
perkebunan ialah untuk menjamin kelangsunngan penyediaan keanekaragaman hasil
hutan bagi pembangunan industri, perluasan lapangan kerja, dan kesempatan usaha,
sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, serta menjaga fungsi hutan
sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nutfah,
kesuburan tanah dan iklim. (Muslimin Nasution, 1999 : 2)
Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dalam melindungi hutan
dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka,
pengetahuan asli yang dimiliki bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya
hutan yang ada di dalam habitat mereka. Memiliki hukum adat untuk ditegakkan serta
memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan
ekosistem hutannya. (Sabaria Niapele, 2014 : 63)
Kekayaan pengetahuan masyarakat adat di Indonesia telah berkembang dalam
jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses
perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang
dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan kebutuhan
dasar manusia terkait dengan berkembangnya pengetahuan tradisional yaitu pengetahuan
dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari
atau memproduksi bahan makanannya. (N. Koesmaryandi, 2005 : 77-81)
Kearifan lokal merupakan terjemahan dari local genius. Terminologi local genius
sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales (1948-1949) dengan arti
kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada
waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia,
kearifan lokal (local wisdom) terdiri atas dua kata, yaitu : kearifan (wisdom) dan lokal
(local). Dalam Kamus Inggris-Indonesia karangan John M. Echold dan Hassan Shadily,
local berarti setempat sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara
umum, local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan
setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan
diikuti oleh anggota masyarakatnya. (Tribus Rahadiansyah, A. Prayitno, 2011 : 59)
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Pengelolaan hutan adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sejak tahun 1967 telah membatasi peranan masyarakat hukum adat khususnya UndangUndang Kehutanan dan Pertambangan yang memberikan kekuasaan dalam hal
pengelolaan hutan dikuasai oleh negara yang sebelumnya hutan merupakan hak komunal
masyarakat hukum adat. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
yang tidak mengatur secara langsung tentang hak-hak dari masyarakat hukum adat, dalam
Pasal 203 ayat (3) yang mengatur bahwa pemilihan kepala desa dalam kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya ditetapkan
dalam peraturan hukum adat setempat dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
Hal ini berarti berlakunya hukum adat adalah tergantung pada peraturan daerah yang
menyatakan berlakunya hukum adat tersebut di daerah tertentu.
Dengan adanya kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan tersebut, hakhak masyarakat adat terkait dengan hak pengelolaan hutan adat dibatasi kemudian
dialihkan kepada peranan negara. Kearifan lokal dari masyarakat hukum adat
sesungguhnya sangatlah diperlukan dalam hal memperhatikan hak-hak masyarakat
hukum adat yang sesungguhnya telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan yang

dapat dikaji adalah :
1.

Bagaimana kearifan lokal masyarakat hukum adat ?

2.

Bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat dalam
pengelolaan hutan adat ?

3.

Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk memahami kearifan lokal masyarakat hukum adat.

2.

Untuk memahami perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan
hutan adat.

4.

Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau library research

yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan
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atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan
perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan
konsepsi kearifan lokal hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang terurai diatas yang
hendak dilakukan penelitian ataupun pembahasan, maka diperlukan penjelasan awal
mengenai beberapa poin penting yaitu :
1.

Kearifan Lokal
Asal muasal istilah kearifan lokal (local wisdom) dikenal juga dengan local

genius. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch
Wales. Haryati Soebadio yang merupakan seorang antopolog mengatakan bahwa local
genius adalah cultural identity yang merupakan identitas ataupun kepribadian budaya
bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan
asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. (Ayatrohaedi, 1986 : 18-19)
Menurut Judistira bahwa kearifan lokal adalah bagian dari sebuah skema dari
tingkatan budaya (hierakis bukan berdasarkan baik dan buruk). Selain itu, Judistira
menegaskan bahwa kebudayaan lokal adalah melengkapi kebudayaan regional, dan
kebudayaan regional adalah bagian-bagian yang hakiki dalam bentukan kebudayaan
nasional. (K.G. Judistira, 2008 : 141) Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau
pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk
mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai
nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan
masyarakat secara arif atau bijaksana. (Robert Sibarani, 2012 : 112-113)
Menurut Geertz menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat
menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Oleh karena itu,
manakala nilai-nilai tradisi yang ada pada masyarakat terserabut dari akar budaya lokal,
maka masyarakat tersebut akan kehilangan identitas dan jati dirinya, sekaligus kehilangan
pula rasa kebanggaan dan rasa memilikinya. Betapa besarnya kedudukan dari nilai-nilai
kearifan lokal, karena menurut Sartini bahwa peran dan fungsi kearifan lokal adalah :
(1) untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam;
(2) pengembangan sumber daya manusia;
(3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan;
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(4) sebagai sumber petuah/kepercayaan/sastra dan pantangan;
(5) sebagai sarana mebentuk membangun intregrasi komunal;
(6) sebagai landasaan etika dan moral; dan
(7) fungsi politik. (H. Iin Wariin Basyari, 2014 : 48)
Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan
tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan
pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau
masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan
pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup modelmodel pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga
hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.
Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat
beberapa pengertian kearifan lokal yang lain. Pengertian kearifan lokal pada UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu nilai-nilai
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang salah
satunya adalah asas kearifan lokal. Pada penjelasan Pasal 2 huruf (l) disebutkan yang
dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 70
ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan hidup yang
pada ayat (3e) disebutkan salah satu peran masyarakat adalah mengembangkan dan
menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(Maridi, 2015 : 23)
Kearifan lokal dapat dipilah menjadi 2 (dua) yaitu kearifan sosial dan kearifan
ekologi. Kearifan sosial menekankan pada pembentukan makhluk sosial menjadi lebih
arif dan bijaksana. Kearifan ekologi merupakan pedoman manusia agar arif dalam
berinteraksi dengan lingkungan alam biofisik dan supernatural. Kearifan lokal ekologi
memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Maka dalam hal ini, kearifan
terkait penataan ruang adalah termasuk dalam kearifan ekologi. Kearifan lokal dalam
konteks penataan ruang sangat penting karena asas-asas dalam Undang-Undang Penataan
Ruang selaras dengan konsep-konsep kearifan lokal. Secara fungsional kearifan lokal
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sangat berkaitan dengan harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan. (Eko Noer
Kristiyanto, 2017 : 164)

2.

Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau

dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “the indigenous people”, dalam kehidupan
sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. (Djamanat
Samosir, 2013 : 69). Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara
spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh
penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat
besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya
sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.
(Djamanat Samosir, 2013 : 72)
Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak
jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan
masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki
warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak
ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan
memerintah diri mereka sendiri. (Husein Alting, 2010 : 31)
Kusumo Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat
yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau
diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa
solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang
luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat
dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh
anggotanya. Hazairin kemudian memaparkan pengertian masyarakat hukum adat sebagai
kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk berdiri sendiri yang
mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup
berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. (Rikardo Simarmata,
2006 : 23)
Terminologi Indigenous People didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai : “Social
groups with a social and cultural identity distinct from the dominant society that makes
them vulnerable to being disadvantaged in the development process” yang diterjemahkan
sebagai kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan identitas sosial dan budaya
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

446

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

dari masyarakat dominan dan menjadikan masyarakat tersebut rentan untuk tidak
diuntungkan dalam suatu proses pembangunan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari
masyarakat hukum adat atau Indigenous People, yaitu sebagai berikut :
1.

Melekat pada wilayah nenek moyang dan pada sumber daya alam di daerah tersebut;

2.

Mengidentifikasikan diri dan diidentifikasi oleh kelompok masyarakat lainnya
sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda;

3.

Memiliki bahasa asli yang seringkali berbeda dari bahasa nasional suatu bangsa;

4.

Adanya institusi sosial-politik; dan

5.

Pola hidup yang masih bersifat subsisten dan berorientasi produksi. (Bambang Daru
Nugroho, 2015 : 83)
Secara harfiah, istilah masyarakat lokal (local communities), penduduk asli

(indigenous people), masyarakat hukum adat memiliki pengertian yang sama yaitu
masyarakat yang tergantung terhadap kawasan hutan, dan/atau merupakan kelompok
masyarakat yang tinggal dalam dan di sekitar hutan serta mengandalkan hasil hutan demi
kelangsungan hidupnya. (Bambang Daru Nugroho, 2015 : 83)

3.

Hutan Adat
Wilayah adat memiliki berbagai karakteristik yaitu mulai dari wilayah pedesaan,

pedalaman, hingga pesisir baik dataran rendah maupun dataran tinggi, dalam landscape
hutan belantara hingga padang rumput. Keragaman wilayah tersebut mempengaruhi cara
hidup masyarakat dalam memproduksi serta memenuhi kebutuhan makanan mulai dari
berburu dan mengumpulkan hasil hutan, bertani, berladang, hingga bertani menetap dan
mengerjakan sawah. Perbedaan bentang alam tersebut juga terkait langsung maupun tidak
langsung dengan sistem pengaturan kepenguasaan atas tanah. (Direktur Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2018 : 16)
Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat
penghuninya. Hutan adat merupakan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat meliputi air,
tumbuh-tumbuhan (pepohonan), binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di
dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air,
di dalam air, maupun bagian tanah yang berada dialamnya. Adapun wilayah adat ini
mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di
lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar), untuk melihat bagaimana
hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah
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transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat. (H.
Abdurrcahman dan Sondra Wentzel, 1997: 56)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang merupakan putusan
atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini,
Mahkamah Konstitusi menganulir beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni pasal 1 angka (6), pasal 4 ayat (3), pasal
5 ayat (1), pasal 5 ayat (2), dan pasal 5 ayat (3). Perubahan pada pasal-pasal yang dianulir
tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Pasal 1 angka 6 menjadi berbunyi :
“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

2.

Pasal 4 ayat 3 menjadi berbunyi :
“Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang.”

3.

Pasal 5 ayat 1 menjadi berbunyi :
“Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan
adat.”

4.

Pasal 5 ayat 2 menjadi tidak berlaku.

5.

Pasal 5 ayat 3 menjadi berbunyi :
“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.” (Safrin Salam, 2016 : 214-215)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat
Kearifan lokal sebagai segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai

kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam
kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam
lingkungan atau wilayah tertentun yang menjadi tempat tinggal mereka. Sehubungan
dengan kearifan lokal yang terkandung hukum adat yang berkaitan dengan hak-hak atas
tanah bagi suatu masyarakat hukum adat ternyata memiliki nilai yang sama bagi hukum
adat dari masyarakat adat yang lainnya dalam wilayah Negara kesatuan Republik
Indonesia. (Setyo Utomo, 2018 : 16)
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Salah satu cara memetakan kearifan lokal yaitu dengan mengidentifikasi tiga
ranah tempat berlakunya kearifan lokal. Ranah pertama adalah hubungan manusia
dengan manusia;
ranah

ranah

kedua

adalah

hubungan manusia

dengan

alam;

dan

ketiga adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kearifan lokal dalam ranah

hubungan antar manusia tampak dalam ide / gagasan / norma pergaulan hidup manusia di
masyarakat baik melalui

pengalaman

maupun

pengamatan untuk menyelesaikan

berbagai persoalan masyarakat. Kearifan lokal dalam ranah hubungan manusia dengan
alam tampak dalam berbagai jenis kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat
seperti, ritual budaya, gotong royong, dan musyawarah. Kearifan lokal dalam ranah
ketiga yaitu hubungan manusia dengan Tuhan tampak dalam berbagai piwulang
(ajaran), pitutur (nasihat), dan wewaler (larangan pantangan) yang ada dalam norma
keagamaan dan moral. (Sulastriyono, 2009 : 248)
Kearifan lokal memiliki peranan dan fungsi, yaitu sebagai berikut :
1.

penanda identitas sebuah komunikas;

2.

elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan;

3.

unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (bottom up);

4.

warna kebersamaan sebuahkomunitas;

5.

akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan
meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki;

6.

mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah
mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan
merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran
bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. (Irwan Abdullah, 2010 : 7-8)
Menurut Nyoman Sirtha, bahwa kearifan lokal dalam masyarakat memiliki

fungsi-fungsi yang dapat menjelaskan makna dari kearifan lokal itu sendiri, antara lain
sebagi berikut :
1.

untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam;

2.

untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur
hidup, konsep kanda pat rate;

3.

untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara
saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura panji;

4.

sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan;

5.

bermakna sosial, misalnya upacara integrase komunal / kerabat;

6.

bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian;
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7.

bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben;

8.

penyucian roh leluhur; dan

9.

bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron
client. (Irene Mariane, 2014 : 112-113)
Kearifan lokal tercermin pada kebiasan hidup dari masyarakat yang telah

dilakukan dalam jangka waktu yang lama dimana nilai-nilai tersebut berlaku dalam
kelompok masyarakat tersebut dan menjadi pedoman bagi masyarakat tersebut yang
tidak dapat dipisahkan dalam perilaku kebiasaan dari masyarakat tersebut. Munculnya
kearifan lokal dalam masyarakat adalah hasil dari percobaan dari berbagai macam
pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.
Adapun beberapa contoh kearifan lokal di beberapa daerah di Indonesia, yaitu
sebagai berikut :
1.

Papua.
Terdapat kepercayaan te aro neweak lako (alam alah aku). Gunung Erstberg dan
Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup
manusia. Dengan demikian, pemanfaatn sumber daya alam dilakukan secara hatihati.

2.

Serawai, Bengkulu.
Terdapat keyakinan celako kumali dimana kelestarian lingkungan terwujud dari
kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.

3.

Dayak Kenyah, Kalimantan Timur.
Terdapat tradisi tana’ulen dimana kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik
masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat

4.

Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat.
Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang
pemukiman dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan
dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa berat dan mereka mengenal tabu
sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan
ramah lingkungan.

5.

Masyarakat Kesepuhan Pancer Pengawinan, Kampung Dukuh, Jawa Barat.
Masyarakat ini mengenal upacara tradisional, mitos, tabu sehingga pemanfaatan
hutan dilakukan secara hati-hati, tidak diperbolehkan adanya eksploitasi kecuali atas
izin sesepuh adat.
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Bali dan Lombok mempunyai awig-awig yang merupakan sekumpulan aturan yang
berlandaskan pada filosofis hindu. (Irene Mariane, 2014 : 113-114)
Definisi terkait kearifan lokal juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan
bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Dalam hal memperjelas dan menegaskan serta memberikan pengakuan terhadap kearifan
lokal adalah kehendak konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kearifan lokal dianggap bagian tidak
terpisahkan dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga selama masih relevan dan
tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah
wajib mempertimbangkannya dalam pembentukan regulasi di daerah, peraturan
pelaksana seperti Peraturan Daerah dapat menjadi salah satu dasar hukum untuk
menunjukan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih eksis. (Eko Noer
Kristiyanto, 2017 : 162)

2.

Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam
Pengelolaan Hutan Adat
Dunia internasional mengakui masyarakat hukum adat mempunyai hak atas

sumber daya alam. Hal ini terlihat dari Perserikatan Bangsa Bangsa secara khusus
membentuk forum permanent yang menggarap isu tentang masyarakat adat di bawah
Dewan Ekonomi Sosial Budaya (Council of Economic, Social and Culture). Perserikatan
Bangsa Bangsa mengesahkan forum tersebut pada tahun 1982 dengan mengambil nama
Kelompok Kerja tentang Populasi Mayarakat Adat (Working Group on Indigenous
Populations). (John Henriksen, 2007 : 4)
Isu krusial lain yang dibahas oleh Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
adalah tentang hak masyarakat adat untuk mengelola Sumber Daya Alam yang berada
dalam penguasaan komunal. Dalam penafsiran umum, Pasal 47 International Covenant
on Civil and Political Right memberi pengaturan bahwa: “ … peoples have right to enjoy
and ulize fully and freely their natural wealth and resources”. Karena strategisnya isu
pengelolaan sumber daya alam, Pasal 47 International Covenant on Civil and Political
Right masih sering diperdebatkan dalam forum internasional, yakni apakah kata 'peoples'
merujuk pada masyarakat adat atau tidak. Beberapa negara berkilah bahwa rumusan pasal
bersifat umum, dak spesifik mengatur tentang masyarakat adat. Namun, Human Right
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Commitee menafsirkan kata 'peoples' mencakup juga masyarakat adat. Lewat periodic
review di beberapa negara, HRC menemukan banyak proyek-proyek pembangunan yang
menafikan hak-hak masyarakat adat, di mana lingkungan dan pranata hidup masyarakat
adat terganggu oleh proyek-proyek 'pembangunan' yang ekspansif dan diskriminaf.
Praktik tersebut sejanya melanggar Pasal 27 International Covenant on Civil and
Political Right. Selain itu Human Right Cojuga menyatakan bahwa hukum Hak Asasi
Manusia Internasional merupakan struktur yang sistemas dan holisk, bukan sistem yang
tunggal dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, isu masyarakat adat terutama terkait hak
pengelolaan atas Sumber Daya Alam harus juga dipahami dalam kerangka normatifmakro yaitu hak menentukan nasib sendiri dalam Pasal 1 International Covenant on Civil
and Political Right dan ICESCR. (Mirza Satria Buana, 2017 : 349)
Selain daripada pengakuan secara internasional atas hak-hak masyarakat hukum
adat, hak-hak masyarakat adat di Indonesia khususnya juga diberikan kedudukan dalam
Konstitusi Negara Indonesia hasil amandemen kedua yaitu dalam Pasal 18 B UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dan selanjutnya
dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa
identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban. Dan pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 ditetapkan juga di dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(Hayatul Ismi, 2012 : 142)
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat
tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 yang menegaskan kedudukan negara sebagai lembaga yang mengatur peruntukan
dan pengelolaan hutan oleh warga negara termasuk masyarakat hukum adat. Melalui
kewenangan tersebut, ditujukan dalam hal mencapai kemakmuran rakyat. Keberadaan
Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk pada
hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Kemudian, dengan

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

452

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

dilahirkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang
hutan adat lebih lanjut.
Perkembangan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Kehutan dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang
Pokok-Pokok Kehutanan dimana pada Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang semua hutan dan
kekauaan alam yang terkandung di dalamnya di seluruh wilayah Indonesia, dikuasai oleh
negara. Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa penguasaan negara atas hutan
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, hanya memberi wewenang kepada
negara untuk :
1.

menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan penyediaan dan penggunaan
hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan
negara;

2.

mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;

3.

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan
hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
Kewenangan Menteri pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang

Pokok-Pokok Kehutanan juga diperluas dimana Menteri memiliki kewenangan untuk
menyatakan hutan sebagai hutan negara atau hutan milik sebagaimana bunyi Pasal 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan tersebut yang
membedakan hutan negara sebagai kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah
yang tidak dibebani hak milik dan hutan milik sebagai hutan yang tumbuh diatas tanah
yang dibebani hak milik. Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dianggap telah bertentang dengan
hak-hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan adat dimana UndangUndang tersebut tidak mengatur tentang hutan adat, sehingga dengan tidak adanya
pengaturan mengenai hutan adat maka hilanglah hak-hak penguasaan dan pengelolaan
hutan adat bagi masyarakat hukum adat.
Oleh karena pertentangan-pertentangan tersebut serta konflik-konflik yang dapat
timbul akibatnya, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Kehutanan tersebut dicabut oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Pengertian Hutan Adat juga didefinisikan pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat
adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

453

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut secara nyata
pada Pasal 4 menyatakan bahwa semua hutan dalam wilayah Kesaturan Republik
Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara
dan pada Pasal 5 menyatakan bahwa hutan adat dinyatakan sebagai hutan negara.
Berkaitan dengan penguasaan hutan serta status hutan tersebut diatur pada Pasal 4 dan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu sebagai berikut
:
Pasal 4
(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi
wewenang kepada Pemerintah untuk :
a.

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan
hutan, dan hasil hutan;

b.

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan
sebagai bukan kawasan hutan; dan

c.

mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan
hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pasal 5
(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :
a.

hutan negara; dan

b.

hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum
adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak
ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.
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Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan
negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat adalah
melanggar hak-hak masyarakat hukum adat dikarenakan jauh sebelum adanya undangundang tersebut , hutan-hutan adat itu sudah dikuasai serta dikelola oleh masyarakat
hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak memperhatikan hak-hak dari
masyarakat hukum adat khususnya pada pengelolaan hutan adat yang sudah dilakukan
sejak dahulu kala sebelum adanya organisasi negara tersebut.
Hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan hutan adat yang berada dalam
kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas
wilayah ulayatnya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan telah diajukakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi masyarakat hukum adat.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-IX/2011
yang memutus bahwa hutan adat adalah hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum
adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu
harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan
hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara.
Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor

35/PUU-X/2012

mengabulkan

permohonan para Pemohon untuk sebagian, dimana putusan yang dikabulkan adalah
sebagai berikut :
1.

Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945. Sehingga, Pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
dengan hasil harus dipahami sebagai “hutan adat adalah hutan yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat”

2.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sepanjang frasa “sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan
pengecualian dimaknai atau ditafsirkan bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap
memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
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yang diatur dalam undang-undang; Penghilangan frase “dan diakui keberadaannya”
ini menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
3.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi
bahwa : “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari ; a. hutan Negara, dan; b. hutan
hak; tetap harus dimaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, tidak termasuk hutan adat”.

4.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5.

Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.
Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus
ditafsirkan sebagai “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.”
Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut, hak adat atas hutan adat masih menjadi

kategori derogable rights. Tetapi, hukumnya sudah lebih progresif dibandingkan dengan
sebelumnya. Bila semangat yang dibawa represif adalah anti kepentingan rakyat,
semangat yang dibawa progresif adalah pro rakyat. Melalui paradigma hukum yang
progresif, putusan Mahkamah Konstitusi ini memposisikan dirinya sebagai produk
hukum yang pro rakyat dan pro keadilan bagi masyarakat adat dalam mengelola hutan
adat. Putusan tersebut guna melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum karena hukum
merupakan institusi yang progresif, hukum tidak pernah berhenti, stagnan, melainkan
terus tumbuh berubah dan berkembang. (Satjipto Rahardjo, 2009 : 2)
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,
dilahirkanlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak yang membagi macam-macam
hutan hak pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa hutan berdasarkan status terdiri
dari :
a.

hutan negara;

b.

hutan adat; dan
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hutan hak.
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 memberikan definisi hutan adat sebagai hutan yang

berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tersebut juga mengatur tentang prosedur permohonan bagaimana hutan
adat dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat serta pada Pasal 37 diakui bahwa
pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan
fungsinya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mendorong
terjadinya pembaruan hukum di tingkat daerah dan nasional untuk mengakui dan
melindungi keberadaan dan hak masyarakat hukum adat. Namun sejauh ini prosedur
untuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat masih rumit dan berbelit
sehingga masih banyak pekerjaan ke depan yang harus diselesaikan terutama terkait
pengakuan dan penetapan terhadap eksistensi masyarakat adat, wilayah adat dan area
hutan adat. (Yance Arizona, Malik, Irena Lucy Ishimora, 2017 : 1)

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
a.

Kearifan lokal dalam suatu masyarakat hukum adat yang merupakan entitas
yang sangat menentukan harkat dan martabat komunitas masyarakat hukum adat
itu sendiri yang selalu tercermin pada pola perilaku dan kebiasaan dalam
masyarakat itu sendiri hendak diperhatikan oleh negara dan pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya alam. Nilai kearifan lokal juga ditegaskan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Setiap masyarakat
hukum adat yang hidup sejak zaman dahulu kala tetap memiliki kearifan
lokalnya masing-masing dimana masyarakat hukum adat sesungguhnya telah
memiliki pengetahuan dalam hal menguasai dan mengelola sumber daya alam,
maka pemerintah wajib mempertimbangkannya eksistensi dari kearifan lokal
dalam suatu masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan perundangundangan khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengelolaan wilayah
di sekitar masyarakat hukum adat itu berada dalam tujuan untuk mencapai
kelestarian dan harmonisasi dari lingkungan hidup serta masyarakat itu sendiri.
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Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam
Pengelolan Hutan Adat dapat dilihat dengan adanya judicial review yang
diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
yang dianggap tidak memberikan pengakuan dan perlindungan yang cukup bagi
kedudukan dari masyarakat hukum adat yang melahirkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang kemudian memposisikan hak-hak
masyarakat hukum adat atas hutan adat dalam kedudukan hak yang lebih baik
daripada sebelumnya. Setelah adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut,
mendorong lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal
memperjelas posisi dan kedudukan hak-hak masyarakat hukum adat.

2.

Saran
a.

Produk legislasi terkait hak-hak masyarakat hukum adat yang dikeluarkan oleh
negara

hendaknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai

kearifan lokal yang ada pada masyarakat hukum adat dengan tujuan agar dapat
tercapainya harmonisasi dan hilangnya konflik yang terjadi antara negara
dihadapkan dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang kerap bertentangan
satu dengan lainnya.
b.

Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan
kehutanan dan sumber daya hutan yang memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat hukum adat seperti melahirkan undang-undang kehutanan yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
apalagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,
serta

hendaknya

dalam

prosedur

permohonan

pengakuan

hutan

adat

sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang
Hutan Hak dapat dipermudah agar masyarakat hukum adat dapat menikmati
hak-haknya dalam pengelolaan hutan adat di sekitarnya.
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PENGEMBANGAN MODEL HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN (TJSL) TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PENAMBANGAN
BATU BARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN
Oleh :
Luil Maknun, Serlika Aprita, Febrina Hertika Rani,
Syahriati Fakhriah, Dea Justicia Ardha
Law Faculty ,Muhammadiyah University Palembang
Email: 5312lika@gmail.com
Abstrak
Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi ke lima di Negara ini yang memiliki
potensi dan sumber daya alam yang melimpah. Pertambangan khususnya ba tu bara tersebar
luas di beberapa kabupaten sepeti Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin dan Musi Rawas.
Besarnya potensi ini merupakan berkah bagi Provinsi Sumatera Selatan sekaligus tantangan
untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah guna meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.Hampir semua lokasi penambangan batubara
dulunya merupakan perkebunan karet atau kopi milik masyarakat. Diperkirakan kebun karet
milik masyarakat yang telah dibeli perusahaan. Ironisnya, harga tanah yang dibeli hanya
dikisaran Rp10-15 ribu per meter persegi atau kisaran Rp100-150 juta per hektar.Biasanya
setelah lahan dibeli, warga lalu bekerja di perusahaan. Beberapa tahun atau bulan bekerja
mereka kemudian berhenti karena produksi berhenti. setelah tanah dijual, pekerjaan tak lagi
tersedia, lingkungan pun telah rusak. seharusnya, kalau perusahaan mau kembali melakukan
penambangan dilakukan secara bertahap. Reklamasi dahulu eks lokasi penambangan. Dari
tujuan pengelolaan batu bara yang disebutkan, menunjukkan bahwa seringkali akttivitas
pertambangan batu bara memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu yang
menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah :(1) Apakah yang telah dilakukan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penataan pengusahaan batu bara di
daerah?; (2) Hambatan apakah yang dihadapi dalam melaksanakan pengusahaan batu bara
saat ini?; dan (3) Bagaimanakah rekomendasi strategi kebijakan yang tepat untuk
penambangan batubara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?.Tidak dapat
dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap
dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di Sumatera Selatan. Dengan cara
ini, kerusakan pada manusia dan kehidupan sosialnya dapat dihindari dengan cara: Pertama,
perusahaan baru boleh beroperasi setelah eks lahan yang ditambameng direklamasi. Kedua,
dibuat aturan lahan milik masyarakat tidak boleh dan tak lagi diperjualbelikan, cukup
disewakan sampai batubara habis digali. Sehingga setelah perusahaan berhenti beroperasi dan
lahan direklamasi, lahan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat.
Kata Kunci : Sumber Daya Alam,Batu Bara, Kesejahteraan Masyarakat, Sumatera Selatan
A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi ke lima di Negara ini yang

memiliki potensi dan sumber daya alam yang melimpah. Pertambangan khususnya ba tu
bara tersebar luas di beberapa kabupaten sepeti Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin dan
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Musi Rawas. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional
yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin
efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya
guna, berhasil guna, dan berdaya saing, menjamin manfaat pertambangan mineral dan
batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya
mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk
kebutuhan dalam negeri. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional
agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, meningkatkan
pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk
sebesar-besar

kesejahteraan

rakyat;

dan

menjamin

kepastian

hukum

dalam

penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar, sehingga
membantu kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar usaha pertambangan batubara itu
sendiri (Rahmiati R, 2012). Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah daerah yang
mengatur lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan
tambang Batubara sebagai berikut ; 1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang
Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam
(Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim ; 2)
Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 889/KPTS/Hut/2007 tentang Pengesahan Master
Plan Pemanfaatan lahan Bekas Tambang Batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam
(Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim
(www.blhmuaraenim.com/peraturan/pemerintah-daerah)
Dari tujuan pengelolaan mineral dan batubara yang telah disebutkan, jika dilihat
dalam implementasinya, seringkali aktifitas pertambangan batubara memberikan dampak
negatif bagi masyarakat, baik masyarakat yang tinggal sekitar lokasi tambang, maupun
masyarakat lainnya yang bermukim di sepanjang jalan yang dilalui oleh truk angkutan
batubara, sebagai akibat ketidaksiapan perusahaan tambang dalam menyiapkan sarana
pendukung industri (jalan hauling/jalan khusus untuk mengangkut batubara) untuk
mengirimkan batubara ke pelabuhan setempat, dan hanya berupaya memanfaatkan sarana
dan prasarana umum (jalan umum), yang memang tidak ditabukan dalam UndangUndang Mineral dan Batubara, contohnya seperti yang terjadi di Sumatera Selatan saat
ini. (Yuliansyah, 2013).
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Ginting Daulat (2011) menyatakan dalam proses penambangan menimbulkan
dampak sosial kepada masyarakat berupa hilangnya potensi pendapatan masyarakat
karena alih fungsi lahan pertanian, dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat karena
akibat dampak dari debu, kebisingan, getaran dan penurunan kualitas air dan lingkungan.
Selanjutnya dari penelitian Raden I dkk (2010) ditemukan pula bahwa kegiatan usaha
pertambangan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, kimia dan biologi.
Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya kerusakan bentang alam, penurunan kesuburan
tanah, rusaknya flora dan fauna endemik, meningkatnya polusi udara dan debu, erosi dan
sedimen yang memicu banjir, kebisingan, rusaknya jalanan umum yang digunakan untuk
memuat alatalat berat perusahaan, dan adanya limbah yang dapat masuk ke lahan-lahan
pertanian dan sungai sehingga merusak biota perairan dan sumber air yang digunakan
untuk air bersih (minum) dan mencuci.
Besarnya potensi ini merupakan berkah bagi Provinsi Sumatera Selatan sekaligus
tantangan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah guna
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua lokasi
penambangan batubara dulunya merupakan perkebunan karet atau kopi milik masyarakat.
Diperkirakan kebun karet milik masyarakat yang telah dibeli perusahaan. Ironisnya,
harga tanah yang dibeli hanya dikisaran Rp10-15 ribu per meter persegi atau kisaran
Rp100-150 juta per hektar. Biasanya setelah lahan dibeli, warga lalu bekerja di
perusahaan. Beberapa tahun atau bulan bekerja mereka kemudian berhenti karena
produksi berhenti. setelah tanah dijual, pekerjaan tak lagi tersedia, lingkungan pun telah
rusak. seharusnya, kalau perusahaan mau kembali melakukan penambangan dilakukan
secara bertahap. Reklamasi dahulu eks lokasi penambangan. Dari tujuan pengelolaan batu
bara yang disebutkan, menunjukkan bahwa seringkali aktivitas pertambangan batu bara
memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Masalah penambangan batubara sangat
rentan terjadi kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan banjir, oleh karena
itu sangat urgent untuk diperhatikan.

2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan sebelumnya maka ditemukan

beberapa masalah yang akan kami bahas pada penelitian ini, yaitu :
1) Apakah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya
penataan pengusahaan batu bara di daerah?
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2) Hambatan apakah yang dihadapi dalam melaksanakan pengusahaan batu bara saat
ini?;
3) Bagaimanakah rekomendasi strategi kebijakan yang tepat untuk penambangan
batubara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

3.

Tujuan dan Manfaat
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan dan

manfaatnya ialah
1) Mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dalam penataan pengusahaan batu bara di daerah
2) Mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan
pengusahaan batu bara saat ini
3) Mengetahui dan memahami secara singkat yang menjadi rekomendasi strategi
kebijakan yang tepat untuk penambangan batubara yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

B. PEMBAHASAN
1.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Telah Melakukan Berbagai Upaya
Dalam Penataan Pengusahaan Batu Bara Di Daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya percepatan

penataan ulang angkutan batu bara sehingga diharapkan tidak menimbulkan polemik
berkepanjangan.1 Sumatera Selatan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat
potensial, baik yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Apabila disoroti
pada sumber daya geologinya, Sumatera Selatan memiliki potensi baik dari minyak dan
gas alam, panas bumi (geothermal), dan batubara. Pertambangan, khususnya batubara,
tersebar luas di beberapa kabupaten seperti Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Musi
Rawas.2
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang
berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :
Rahmaliyah, “Pemprov Sumatera Selatan Percepat Penataan Angkutan Batu
Bara”, https://palembang.tribunnews.com/2018/11/29/pemprov-sumatera-selatan-percepat-penataanangkutan-batu-bara, diakses tanggal 24 Oktober 2019 pukul 15.00 wib
2
Aulia Nofrianti,Skripsi: ”Studi Tingkat Kenyamanan Bertempat Tinggal Di Jalan Lintas Aktivitas
Angkutan Truk Batubara Muara Enim-Prabumulih Sumatera Selatan” 2016, Universitas Pendidikan
Indonesia, hlm.1, www.repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu, diakses tanggal 24 Oktober 2019.
1
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a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan
secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup;
c) menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai
sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d) mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu
bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e)

meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan
lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan menjamin kepastian
hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.3
Sejak diberlakukannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,

telah terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan daerah. Perubahan
mendasar yang dapat dirasakan adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini terlihat dari adanya
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan
dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tergolong sumber daya
alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut.4
Pengaturan mengenai pertambangan mineral batubara ada pada Undang-undang
No. 4 Tahun 2009, yang pada pasal 6 menjelaskan tentang adanya 21 kewenangan untuk
pemerintah pusat, di pasal 7 pada UU No. 4 Tahun 2009 menjelaskan adanya 14
kewenangan untuk pemerintah provinsi, dan terakhir di pasal 8 UU No. 4 Tahun2009
menjelaskan adanya 12 kewenangan untuk pemerintah kabupaten atau kota.Besarnya
pasokan batubara tersebut dapat dilaksanakan dengan bantuan perusahaan-perusahaan
pertambangan batubara berskala besar yang diharapkan juga berdampak positif pada
kehidupan suatu wilayah kabupaten maupun provinsi. Masuknya investor pertambangan
pada suatu daerah merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah agar
pengelolaan pertambangan batubara dapat dikontrol dengan proses perizinan dan
menguntungkan daerah dengan pajak misalnya. Namun pada kenyataannya, harapan
3

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Irsan, Helmanida dkk, “Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian
Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah Di Sumatera Selatan”
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019 hlm. 6.
4
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yang diidam-idamkan tersebut justru membuat masalah baru yang berkepanjangan
tanpapenyelesaiannya.5
Pada Dinas Pertambangan dan Energi di Sumatera Selatan hanya ada satu
inspektur tambang. Jumlah tersebut tidak sebanding jumlah IUP di Sumatera Selatan
yang jumlahnya 350 IUP.Khusus di daerah, pemerintah daerah terlalu mudah
memberikan suatu izin usaha pertambangan. Pemberian izin tidak sejalan dengan
pengawasan kegiatan usaha pertambangan tersebut.6Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dalam upaya penataan pengusahaan batu bara di daerah melakukan dua cara
alternatif, yaitu7 :
1.

Selesai penataan administrasi dengan mengevaluasi IUP berdasarkan Koordinasi
dan Supervisi KPK dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015, hasilnya:

2.

a.

Pengakhiran IUP (dari 359 menjadi 141 IUP);

b.

100% IUP Control and Clean;

c.

Semua IUP diluar wilayah Hutan Konservasi dan Lindung dan lain-lain.

Saat ini, melanjutkan penataan teknis melalu:
a.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis, K3 Dan Lingkungan
Pertambangan;

2.

b.

Mengevaluasi seluruh rencana dan jaminan reklamasi dan pasca tambang;

c.

Perbaikan tata niaga (pengangkutan dan penjualan batubara) dan lain-lain.

Hambatan Dalam Melaksanakan Pengusahaan Batubara
Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa

Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap
pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal
sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.8
Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk respon terhadap konsep
pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal itu disebabkan karena alasan bahwa
pembangunan konvensional meletakkan ekonomi semata sebagai pusat persoalan
5

Ibid., hlm 2.
Ahmad
Saili,
Tugas Cara
kerja
dan
Wewenang
Inspektur
Tambang, http://dpelhoganilir.blogspot.com/2011/03/tugas-cara-kerja-dan-wewenang-inspektur.html,
Diakses24 Oktober 2019 pukul 15.00 wib.
7
Robert Heri, 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Tata Kelola Batubara Di
Sumatera Selatan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
8
Gatot Supramono, “Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, Rineka Cipta,
Jakarta, 2012, hlm.1.
6
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pertumbuhan, dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang
penting.9
Aspek pertumbuhan ekonomi (economic development), keadilan sosial (social
equity), dan perlindungan lingkungan hidup (environmental protection) menjadi kesatuan
yang terkonvergensi secara utuh dalam kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumber
daya alam mineral dan batubara. Pertimbangan bahwa mineral dan batubara yang
terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam
tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak,
harus menjadi landasan filosofis pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Untuk itu,
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.10
Negara Indonesia yang mempunyai letak geografis yang strategis yang terletak
pada 3 tumbukan lempeng kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia, lempeng Benua
India-Australia dan lempeng Samudra Pasifik yang melahirkan suatu struktur geologi
yang memiliki kekayaan potensi sumber daya alam berupa bahan galian tambang,salah
satunya adalah tambang batubara. Menurut Pasal I Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tambang batubara merupakan sumber daya
alam yang tidak dapat diperbaharui, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan
yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Batubara sebagai bahan galian
strategis yang merupakan sumber energi yang terkandung dalam wilayah hukum
pertambangan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan
penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Karena itulah pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara dalam rangka memberi
nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan
batubara mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan
pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah maka pengelolaan pertambangan
batubara harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan
berkelanjutan. Batubara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar,
Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, “Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Konstribusi Emil Salim”,
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2010), hlm. 22.
10
Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin
Pada Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional ISSN 20899009 Vol.5 Nomor 3, Desember 2016, hlm.399-420.
9
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baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa. Di era
globalisasi ini, setiap negara membangun perekonomiannya melalui kegiatan industri
dengan mengolah sumber daya alam yang ada di negaranya. Hal ini dilakukan agar dapat
bersaing dengan negara lain dan memajukan perekonomiannya. Oleh karena itu, banyak
perusahaan dari sektor privat maupun sektor swasta yang mengolah hasil tambang
batubara untuk diproduksi. 11
Ada beberapa hambatan umum yang ditemui dalam pertambangan di Indonesia,
baik itu pertambangan skala kecil maupun skala besar. Salah satunya adalah masalah
perizinan. Masalah lain yang juga menjadi perhatian adalah mengenai infrastruktur
terutama berupa jalan raya, jalur kereta serta pelabuhan. Infrastruktur yang digunakan
untuk mengeluarkan bahan tambang tersebut ditengarai kurang memdai dan kadang
terpaksa menggunakan jalur yang tidak semestinya.12
Dalam hal pengawasan kepada perusahaan tambang tidak dapat lagi dilakukan
dengan intensif, selain banyaknya pengusaha tambang , sidak lapangan sendiri dilakukan
untuk menertibkan penambang illegal dan hanya dilakukan ketika ada pengaduan dari
masyarakat, tentunya hal ini akan membuat pengawasan terhadap pelaksanaan good
mining practice di lapangan kurang terlaksana. Jarak tempuh dalam melakukan
pengurusan administrasi bagi pengusaha pertambangan akan lebih jauh, Kurangnya
pemahaman pengusaha pertambangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang
perlaku dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya pengusaha yang pada dasarnya
memang tidak memiliki basic di dunia pertambangan sehingga menimbulkan data-data
administrasi kurang sesuai dengan apa yang diamanahkan UndangUndang.13
Belakangan ini terjadi banyaknya beredar surat izin tambang palsu tersebut diduga
karena bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan
bupati. Masalah juga timbul karena izin tambang itu ternyata terlalu mudah diterbitkan
oleh pemerintah daerah, sehingga banyak timbul mafia izin tambang dengan kata lain
memperjual belikan surat izin untuk kegiatan usaha tambang batubara. Dalam Undang
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral diantaranya terdapat materi muatan
Diana Yusyanti“Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada
Era Otonomi Daerah”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September
2016 , hlm.309-321
12
Yuni Astutik, Jurnalius, “Ini Dia Hambatan Di Industri Pertambangangan”,
https://economy.okezone.com/read/2011/05/05/320/453629/ini-dia-hambatan-di-industri-pertambangan,
diakses tanggal 24 Oktober 2019 pukul 15.00 wib.
13
Septina Ayu Handayani dan Pranoto, Najib “Penerapan Good Mining Practice Pada
Pertambangan Batuan Andesit Cv. Selo Putro Wonogiri Pra Dan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm5-15.
11
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mengenai lelang wilayah potensi bahan galian. Sistem penetapan konsesi melalui
mekanisme lelang, yaitu menekan timbulnya mafia izin tambang karena kecenderungan
praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu
yang biasanya mempunyai kedekatan atau akses dengan oknum pemda, yakni hanya
dengan bermodalkan membayar retribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan
untuk diusahakan melainkan untuk dijual kembali. Praktik jual beli izin tambang
mendorong tumbuh suburnya mafia pertambangan. Akibat tindakan ini tidak sedikit
pihak yang semula benar-benar berniat berusaha di bidang pertambangan menjadi korban
penipuan yang secara financial sangat besar jumlahnya.14
Pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah
hal yang penting untuk diperhatikan dan diawasi karena sektor pertambangan adalah
sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan dan rangkaian kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara yang menimbulkan kerusakan hutan juga diawali
dari pemberian izin yang marak diperjual belikan. Philipus M. Hadjon mengungkapkan,
bahwa perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi Negara
(beschekking) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan
larangan dan ketentuanketentuan perintah.15
Kewenangan pemberian izin yang dilakukan oleh pejabat tinggi dari pusat dan
daerah inilah yang menjadi tumpang tindih dan menimbulkan kesewenang-wenangan
oknum kepala daerah untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga maupun
kelompoknya sehingga banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus penyuapan
dan korusi izin pertambangan batubara. Menurut Dirjen Mineral dan Batubara banyaknya
surat izin tambang palsu tersebut diduga karena bupati yang baru mengeluarkan izin
tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan bupati sebelumnya. Masalah juga timbul karena
izin tambang itu ternyata terlalu mudah diterbitkan oleh pemerintah daerah.Usaha
pertambangan di tanah air pada umumnya lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha
ketimbang masyarakat setempat. Masyarakat hanya menerima dampak negatif kegiatan
pertambangan. Sering pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan
masyarakat atau DPRD.

Sudrajat, “Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”,Yogyakarta, Pustaka
Yustisia, 2010, Hlm.54
15
Philipus, M.Hadjon , “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Yogyakarta, Gajah Mada
University Press, 1994, hlm.15
14
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Rekomendasi Strategi Kebijakan yang Tepat Untuk Penambangan Batubara
yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Politik hukum harus beroreintasi dengan nilai nilai terkait dengan tujuan negara

dalam melakukan pengaturan hal hal tertentu. Demikian pula perilaku korporasi didalam
mengeksploitasi sumber daya alam bukan hanya bertujuan untuk kebutuhan dan
kepentingan pribadi atau korporasi para pemilik modal saja akan tetapi seharusnya
memperhatikan kelestarian lingkungan, akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi
pelaku tindak pidana perusakan hutan dan lingkungan yang melakukan kegiatan usaha
salah satunya pertambangan dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara besarbesaran dilakukan oleh korporasi.16
Berdasarkan pengertian tentang konsepsi politik hukum di atas, dalam kajian ini
politik hukum dimaksudkan sebagai kebijakan hukum yang menjadi dasar dari
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berbicara mengenai kebijakan hukum tentu
UUD 1945 sebagai basic norm menjadi rujukan pertama, termasuk dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam.Perubahan kedua dan keempat UUD 1945, telah
memasukkan ketentuan baru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan
pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan (5)
UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa dari ketentuan Pasal 28H ayat (1)yaitu
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,oleh
karena itu pemanfaatan sumber daya alamdan pengelolaan lingkungan harus diletakkan
dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga Negara
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan sumber daya alam.17
Pada saat ini, penerapan kebijakan dan instrumen perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan masih mengandalkan hasil Analisis
mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) bergantung skala dampak lingkungan yang
ditimbulkan, yang kemudian menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan, oleh Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya. Hal ini dikarenakan kebijakan
dan instrumen pengaturan penting lainnya di tahap perencanaan masih belum sepenuhnya
16

H.Salim, 2012, Hukum Pertambangan Di Indonesia,Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.23.
Ibid, hlm.58.
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tegak. Amanah menyusun 3 (tiga) Peraturan Pemerintah di tahap perencanaan mengenai
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Perencanaan Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP Lingkungan Hidup), dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) belum selesai dilakukan. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah
mengenai Pengendalian Kerusakan Tanah yang diyakini mampu mengendalikan laju
kerusakan akibat pertambangan, juga belum tersedia. Meskipun Izin Lingkungan
memiliki posisi sangat menentukan layak tidaknya sebuah usaha dan/atau kegiatan
pertambangan batubara dari sisi lingkungan hidup misalnya, namun Amdal atau
UKL/UPL sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan tetap memiliki keterbatasan dalam
melingkup dampak yang akan terjadi dari sebuah usaha dan/atau kegiatan. Batas tersebut
adalah tapak proyek, belum batasan berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan
sebuah ekosistem berikut fungsi-fungsi di dalamnya.18
Tak kecuali di sektor pertambangan, namun kata sejahtera bagaikan kata-kata
haram untuk dilakukan. Memang indikator kesejahteraan akan selalu menjadi perdebatan.
Tapi bukti yang paling mudah untuk dilihat adalah peringkat Indonesia dalam Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2012, peringkat IPM Indonesia berada di posisi 124.
Peringkat Indonesia tak beranjak di 100-an walaupun jumlah partisipasi negara yang
dinilai tiap tahun selalu berubah. Sementara investasi tambang yang selalu menjadi idola
tak pernah surut, walau terjadi pergantian rezim yang dibarengi hantaman krisis ekonomi.
Jumlah izin tambang meningkat tajam, hingga Desember 2014, ada 11.142 Izin Usaha
Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Dan investasi pertambangan hingga triwulan
I 2014 sebanyak US$1,7 miliar.Banyaknya investasi tak sebanding dengan persoalan
yang ditimbulkan mulai masalah lingkungan, kesejahteraan, sosial budaya hingga
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Banyaknya persoalan yang muncul kemudian,
tidak terlepas dari pengurus negara yang lebih mengedepankan angka-angka statistik
guna mengejar pencapain pertumbuhan ekonomi secara makro. Menerabas rambu-rambu
keadilan dan prinsip good governance. Partisipasi rakyat dan transparansi bagai
penghalang dalam mengejar pertumbuhan statistik yang baik. Tak heran, partisipasi
seringkali disederhanakan sebatas persetujuan dalam proses ganti rugi lahan. Itu pun
disederhanakan dengan perwakilan pihak yang belum tentu mewakili rakyat
bersangkutan. Misalnya, terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, tentang
penetapan wilayah pertambangan (WP), hingga surat keputusan Menteri ESDM yang

18

Adrian Sutedi, 2011, Hukum pertambangan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 24.
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menetapkan WP tidak jelas partisipasi rakyat yang dimaksud, kecuali jika yang dimaksud
diwakili oleh DPR, dalam hal ini Komisi VII. Bagaimana pula mau disebut transparansi,
jika pembahasannya hanya antara eksekutif dan legislatif. Kelembagaan dan aparatur
Dalam Tahapan Perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) melalui invetarisasi potensi
pertambangan

dan

penyusunan

rencana

WP.

Inventarisasi

ditujukan

untuk

mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan sebagai dasar penyusunan
rencana penetapan WP yang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian.
Penyelidikan dan penelitian dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Rencana WP dituangan dlm lembar
peta dan dalam bentuk digital. Rencana WP digunakan sebagai dasar penetapan WP.
Sedangkan Menteri / gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan penugasan
kepada lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan
penelitian di Wilayah Pertambangan (WP)untuk penyiapan Wajib usaha Pertambangan
(WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).19 Menteri dapat memberikan
penugasan kepada lembaga/ organisasi yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kerjasama
antar negara baik multilateral maupun bilateral ; dan Bupati/ walikota dapat mengusulkan
kepada Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan
penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan. Sebagai bagian dari tata ruang
wilayah nasional disusun berdasarkan proses pembentukan mineral dan/atau batubara
baik di darat maupun dilaut, dapat berada di kawasan lindung dan kawasan
budidaya.Acuan untuk penyusunan rencana penetapan WUP, WPR, dan WPN. Sebagai
dasar pembagian urusan kewenangan antara Menteri, gubernur, bupati/walikota dalam
pemberian perizinan WIUP.Dalam penetapanWilayah Pertambangan (WP), Menteri
menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/ walikota dan
berkonsultasi dengan DPR RI. Wilayah Pertambangan dapat ditinjau kembali sekali
dalam 5 tahun. Gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat
mengusulkan perubahan Wilayah Pertambangan kepada Menteri berdasarkan hasil
penyelidikan dan penelitian. 20
Permasalahan pengelolaan pertambangan terkait materi hukum yaitu pasal-pasal
yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara itu
sendiri. Dapat disebutkan disini terkait dengan :a.pengaturan tentang penggunaan lahan

19
Sukandarrumidi.1995. Batubara dan Pemanfaatanya, Pengantar Teknologi Batubara Menuju
Lingkungan Bersih. Yogyakarta: UGM,hlm.55.
20
Suwandhi,A. 1993. Teknik Penambangan Batubara Tipis. Bandung: Berita PPTM, hlm. 23
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dimana di atas tanah tersebut sudah ada pemanfaatan sektor lainnya, misalnya ada hutan,
sehingga harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Namun tentunya hal
tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
kehutanan, dimana harus melihat pada status hutan yang bersangkutan. Jika menyangkut
hutan konservasi maka tidak dapat dialihfungsikan sama sekali. Hal ini sering menjadi
permasalahan dalam implementasinya. b. pengaturan terkait kepemilikan saham asing,
dimana ada kewajiban Perusahaan asing wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51
persen. Beberapa perusahaan besar sampai saat ini masih belum melaksanakan kewajiban
tersebut, padahal sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. c.pengaturan penetapan
wilayah pertambangan rakyat juga menjadi problem besar, yang pada akhirnya menjadi
penyebab kerusakan lingkungan yang cukup besar. Kriteria pertambangan rakyat adalah
untuk masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan sederhana dan hanya untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidakuntuk komersiil. Namun kenyataannya
sebagian besar justru dikomersiilkan dan tanpa adanya Izin Pertambangan Rakyat.
Dengan tidak adanya izin, maka berbagai kewajiban pun tidak dilaksanakan. Inilah yang
disebut pertambangan illegal. d. pengaturan yang mewajiban kegiatan reklamasi dan
pasca tambang bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan penambangan di Indonesia.
Bahkan dalam regulasi diwajiban bagi perusahaan untuk mendepositkan jaminan untuk
kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut. Seharusnya dengan jaminan tersebut,
apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka dengan jaminan tersebut dapat dilakukan
pemulihan lingkungan yang dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam
implementasinya, hal ini tidak terjadi demikian. e. Pengaturan kewajiban nilai tambah
bagi perusahaan yang akan menjual hasil penambangannya. Dengan kewajiban
mengolahnya di dalam negeri terlebih dahulu. Ini menjadi persoalan besar, karena sarana
yaitu smelter untuk pengolahannya belum tersedia. Yang kemudian hal itu diwajibkan
kepada perusahaan untuk mmebangun smelter terlebih dahulu. Padahal pembangunan
smelter memerlukan dana yang sangat besar. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan
panjang bagi Pemerintah.Selanjutnya permasalahan hukum menyangkut kelembagaan
dan aparatur, yaitu :a.setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
menjadi permasalahan di lapangan, siapa yang memiliki kewenangan penerbitan izinnya
selama masa transisi ini.21

21

Sonny Keraf, 2010, Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, Kanisisus, Yogyakarta, hlm.
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C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam

mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di
Sumatera Selatan. Kerusakan pada manusia dan kehidupan sosialnya dapat dihindari
dengan cara, yaitu Perusahaan baru boleh beroperasi setelah eks lahan yang ditambameng
direklamasi dan Dibuat aturan lahan milik masyarakat tidak boleh dan tak lagi
diperjualbelikan, cukup disewakan sampai batubara habis digali. Sehingga setelah
perusahaan berhenti beroperasi dan lahan direklamasi, lahan dapat kembali dimanfaatkan
masyarakat. Oleh karena itu maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :
a.

Pemerintah provinsi sumatera selatan telah melakukan berbagai upaya dalam
penataan pengusahaan batu bara di daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
dalam upaya penataan pengusahaan batu bara di daerah melakukan dua cara
alternatif, yaitu22 :
1) Selesai penataan administrasi dengan mengevaluasi IUP berdasarkan Koordinasi
dan Supervisi KPK dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015, hasilnya:
Pengakhiran IUP (dari 359 menjadi 141 IUP); 100% IUP Control and Clean;
Semua IUP diluar wilayah Hutan Konservasi dan Lindung dan lain-lain.
2) Saat ini, melanjutkan penataan teknis melalui: Peningkatan pembinaan dan
pengawasan teknis, K3 Dan Lingkungan Pertambangan; Mengevaluasi seluruh
rencana dan jaminan reklamasi dan pasca tambang; dan Perbaikan tata niaga
(pengangkutan dan penjualan batubara) dan lain-lain.

b.

Hambatan dalam melaksanakan pengusahaan batubara. Ada beberapa hambatan
umum yang ditemui dalam pertambangan di Indonesia, baik itu pertambangan skala
kecil maupun skala besar. Salah satunya adalah masalah perizinan. Masalah lain
yang juga menjadi perhatian adalah mengenai infrastruktur terutama berupa jalan
raya, jalur kereta serta pelabuhan. Infrastruktur yang digunakan untuk mengeluarkan
bahan tambang tersebut ditengarai kurang memdai dan kadang terpaksa
menggunakan jalur yang tidak semestinya.

Dalam hal pengawasan kepada

perusahaan tambang tidak dapat lagi dilakukan dengan intensif, selain banyaknya
pengusaha tambang, sidak lapangan sendiri dilakukan untuk menertibkan penambang
illegal dan hanya dilakukan ketika ada pengaduan dari masyarakat, tentunya hal ini
22
Robert Heri, 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Tata Kelola Batubara Di Sumatera
Selatan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
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akan membuat pengawasan terhadap pelaksanaan good mining practice di lapangan
kurang terlaksana. Jarak tempuh dalam melakukan pengurusan administrasi bagi
pengusaha pertambangan akan lebih jauh, Kurangnya pemahaman pengusaha
pertambangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang perlaku dikarenakan
adanya keterbatasan sumber daya pengusaha yang pada dasarnya memang tidak
memiliki basic di dunia pertambangan sehingga menimbulkan data-data administrasi
kurang sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang-Undang.
c.

Rekomendasi Strategi Kebijakan Yang Tepat Untuk Penambangan Batubara Yang
Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pada saat ini, penerapan kebijakan
dan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau
kegiatan masih mengandalkan hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan
(UKL/UPL)-bergantung skala dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang kemudian
menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan, oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali
Kota sesuai kewenangannya

2.

Saran
Saran yang diberikan penulis dalam upaya kebijakan yang ditempuh sebagai

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu :
a.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial dalam
pemanfaatan sumber daya alam.

b.

Menumbuhkan tanggung jawab sosial dan praktik ekoefisiensi di tingkat perusahaan
dengan mengintegrasikan biaya lingkungan dan biaya sosial terhadap biaya produksi;

c.

Menerapkan teknologi yang terbaik dan tersedia, termasuk teknologi tradisional
untuk kegiatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam;

d.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keseimbangan antara
pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam, yang didukung oleh kepastian
hukum atas kepemilikan dan pengelolaan;

e.

Menata kelembagaan, termasuk pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap kepada pemerintah daerah;

f.

Melakukan pembenahan terhadap sistem hukum yang ada menuju sistem hukum
yang responsif yang didasari prinsip-prinsip keterpaduan, pengakuan hak-hak asasi
manusia, serta keseimbangan ekologis, ekonomis, dan pengarusutamaan gender;
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Melakukan reorientasi paradigma pembangunan yang mengakui hak-hak publik
terhadap pengelolaan sumber daya alam;

h.

Mendorong budaya yang berwawasan lingkungan melalui revitalisasi budaya lokal
dan menumbuhkan etika lingkungan dalam pendidikan dan lingkungan masyarakat;

i.

Mengembangkan pola kemitraan dengan melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan
pertambangan.
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGRAJIN TENUN
ADAT TANJUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Oleh :
Juniar Hartikasari, S.Pd, SH, MH.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda
juniarhartikasari@gmail.com
Hj. Yunani, SH, MH.
Universitas Muhammadiyah Palembang
Abstrak
Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannnya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu
daerah yang memiliki warisan kebudayaan yang khas yaitu Musi Banyuasin. Saat ini,
Pemerintah Musi Banyuasin telah mengangkat kembali salah satu warisan budaya daerah
yaitu kerajinan Tenun Adat Tanjung di Kabupaten Muba. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan
pendaftaran terhadap hasil karyanya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap
masyarakat pengrajin tenun adat tanjung berbasis kearifan lokal di Kabupaten Musi
Banyuasin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan
pemerintah setempat khususnya Dinas Prindustrian dan Perdagangan.bukan hanya selalu
dalam bentuk aturan perundang-undangan saja,tetapi perlu juga mendapat dukungan dari
pemerintah setempat .
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenun Adat, Kearifan Lokal.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Konsep kearifan lokal

dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai

kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau
kecerdasan setempat (local genius). Istilah kearifan lokal menurut Quaritch Wales
diartikan sebagai “the sum of the cultural characteristic which the vast majority of a
people have in common as a result of their experience in early life”. Pokok-poko pikiran
yang terkandung dalam defisini tersebut adalah :
(1) ciri-ciri budaya,
(2) sekelompok manusia sebagai pemilik budaya, serta
(3) pengalaman hidup yang menghasilkan ciri-ciri budaya tertentu.
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Dari pokok-pokok pikiran tersebut, kearifan lokal dapat juga diartikan sebagai
“kecerdasan yang dimiliki oleh sekelompok etnis manusia yang diperoleh melalui
pengalaman hidupnya serta terwujud dalam ciriciri budaya yang dimilikinya” (Rahyono,
2009: 8).
Kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya. Kearifan lokal mengacu
pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat
yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu
mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Kearifan lokal secara dominan
masih diwarnai nilai-nilai adat seperti bagaimana suatu kelompok sosial melakukan
prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumber daya alam.
Perwujudan bentuk kearifan lokal yang merupakan pencerminan dari sistem
pengetahuan yang bersumber pada nilai budaya di berbagai daerah di Indonesia, memang
sudah banyak yang hilang dari ingatan komunitasnya. Namun, di sebagian kalangan
komunitas itu walaupun sudah tidak lengkap lagi atau telah berakulturasi dengan
perubahan baru dari luar, masih tampak ciri-ciri khasnya dan masih berfungsi sebagai
pedoman hidup masyarakat.
Eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa, sangat perlu untuk dilakukan,
sekaligus yang berupaya untuk mengkritisi eksistensinya terkait dengan keniscayaan
adanya perubahan budaya. ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi
tuntunan tersendiri bagi eksplorasi khasanah budaya bangsa pada umumnya. Keunggulan
lokal merupakan segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup
aspek ekonomi, budaya, komunikasi, ekologi, agama, dan lain-lain. Beberapa para ahli
mengatakan bahwa keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya,
pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi
keunggulan suatu daerah (Ahmadi, 2012)
Salah satu daerah yang memiliki warisan kebudayaan yang khas yaitu Musi
Banyuasin. Saat ini, Pemerintah Musi Banyuasin telah mengangkat kembali salah satu
warisan budaya daerah yang telah berlangsung secara turun temurun yaitu

kerajinan

Tenun Adat Tanjung di Kabupaten Muba. Kerajinan Tenun Adat sudah ditampilkan dalam
pameran kerajinan berskala internasional INACRAFT (Internasional Handicraft Trade
Fair) 2015, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), dari tanggal 8 hingga
12 April 2015.
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Salah satu peran Pemerintah Daerah Nusi Bnayuasin adalah memberikan
perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat termasuk seluruh kearifan lokal yang
terdapat di dalamnya

2.

Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan,

yaitu : bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat pengrajin tenun adat tanjung
berbasis kearifan lokal di Kabupaten Musi Banyuasin?

3.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan

melakukan penelitian ini,utamanya adalah untuk mengetahui

perlindungan hukum terhadap masyarakat pengrajin tenun adat tanjung berbasis kearifan
lokal di Kabupaten Musi Banyuasin.

4.

Kegunaan Penelitian
1.

Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran
dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan
ilmu hukum Hak Atas Kekayaan Inteetual (HAKI).

2.

Secara Praktis
a.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai
informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis
yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja.

b.

Dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan
hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)

5.

Metode Penelitian
Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis empiris.. ada dua sumber

data yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder.
Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum
terhadap masyarakat pengrajin tenun adat tanjung berbasis kearifan lokal di Kabupaten
Musi Banyuasin. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: pelaku usaha
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kerajinan tenun adat tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin .Dalam rangka melengkapi
data primer digunakan sumber data tambahan mempelajari literatur-literatur, peraturanperaturan dokumen, arsip-arsip , dan catatan resmi,serta dengan membaca bahan bacaan
yang ada yang dapat dijadikan acuan tentang peranan Penelitian ini mengambil lokasi di
tempat kerajinan tenun adat tanjung di Musi Banyuasin.
Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah
serta usaha pemecahannya, dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun
secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan,
sehingga dapat menjawab permasalahan.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban
kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam
berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan
bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984: 133)
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti
hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon. et.all, 2002: 25 )
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang
memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan
Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1)PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
“perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi,
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
perkara tindak pidana terorisme.”
Pengertian Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tempat berlindung, hal (perbuatan
dan sebagainya) memperlindungi. adalah segala upaya yang ditujukan untuk
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memberikanrasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Pengertian perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002
Tentang. Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi adalah :” Suatu bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan
untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.
Pengertian hukum adalah untuk manusia,maka pelaksanaan hukum atau
penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. (Maidin
Gultom , 2006 :14)
Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai
berikut :
1.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum.

2.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai
dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono.
2004: 3)

3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. 2004 : 14)
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a.

Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
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Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,
yaitu :
a.

Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di
indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum
preventif.

b.

Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan
dengan tujuan dari negara hukum.
Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :

1.
2.
3.

Hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif
Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi
integritas dirinya
Hukum sebagai fasilisator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi
sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003:12)
Dengan demikian pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan

yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan
kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep
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dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.
2.

Pengertian Kearifan Lokal
Pengertian kearifan, dari kata dasar arif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

yakni bijaksana; cerdik pandai; berilmu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
1990:48). Pengertian lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setempat;
terjadi (berlaku, ada, dsb) di satu tempat saja, tidak merata (Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1990:530). Jadi yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebijaksanaan;
kecendikiaan yang berlaku di satu tempat saja.
Kearifan

Lokal

meruapakan

kegiatan,

pengetahuan,

kepercayaan

suatu

masyarakat dalam mengelola alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.
Kearifan Lokal terbentuk dari interaksi manusia dengan lingkunganya. Setiap wilayah
memiliki Kearifan Lokal yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman dan
kecerdasan serta kemampuan beradaptasi manusia setempat terhadap lingkunganya
(Setyowati:2012:4)
I Ketut Gobyah dalam tulisannya yang berjudul “Berpijak pada Kearifan Lokal”
mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi
atau ajeg dalam suatu daerah. (Sartini, 2004. :111-112). Dari pandangan di atas bahwa
kearifan lokal dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang mereka anggap ada kebenaran
di dalamnya dan dilakukan secara terus menerus, sehingga apabila suatu perbuatan tidak
dilakukan secara terus menerus maka bukan termasuk di dalam kearifan lokal yang ada di
daerah tertentu dan hanya merupakan suatu perbuatan yang biasa.
Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke
generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya
dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat (Juniarta,
2013:12). Sartini mengungkapkan bahwa kearifan lokal berupa nilai, norma, etika,
kepercayaan, adat istiadat, dan aturan-aturan khusus. (Sartini, 2009:112)
Kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan

menciptakan

kedamaian (Sibarani, 2013:22). Kearifan lokal digali dari produk kultural yang
menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai,
kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung
(Pudentia, 2003:1)
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Kearifan lokal memiliki signifikasi serta fungsi sebagai berikut :
a.

penanda identitas sebuah komunikas;

b.

elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan;

c.

unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (bottom up);

d.

warna kebersamaan sebuah
Fungsi-fungsi tersebut menyadarkan akan pentingnya local genius atau kearifan

lokal dalam menghadapi berbagai bentuk konflik yang terjadi sebagai akibat dari
perubahan kebudayaan

3.

Tinjauan Tentang Kerajinan Tenun
Tenun merupakan salah satu seni budaya kain tradisional lndonesia yang

diproduksi di berbagai wilayah di seluruh Nusantara (Sumatera, Kalimantan, Bali,
Sulawesi, lombok, Sumbawa, dan lainya. Tenun memiliki makna, nilai sejarah, dan
teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan serta benang yang digunakan
dan tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Tenun sebagai salah satu warisan
budaya tinggi (heritage) merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, dan mencerminkan
jati diri bangsa. Oleh sebab itu, tenun baik dari segi teknik produksi, desain dan produk
yang dihasilkan harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya, serta dimasyarakatkan
kembali penggunaannya.
Mungkin selama ini kita lebih mengenal batik sebagai wakil bangsa atas keelokan
Indonesia dalam menciptakan kain. Padahal masih ada satu lagi kain hasil karya perajin
Indonesia yang tidak kalah cantik dan menawan, yaitu tenun.
Terkait dengan banyaknya daerah yang menjadi produsen tenun, keberagaman
motif tidak perlu dipertanyakan. Adanya perbedaan latar belakang budaya dan
lingkungan, akan menciptakan keunikan hasil tenun pada setiap daerah.
4.

Pengertian HAKI
Sanusi Bintang dalam bukunya yang berjudul Hukum HKI , memberikan

pengertian bahwa yang dimaksud hak kekayaan intelektual adalah hak manual eksklusif
yang terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral
(moral right). (Sudarmanto, 2012 :1)
Secara sederhana ,yang dimaksud hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hasil
pikir otak manusia yang berwujud dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan, seni dan
saastra.Karena kekayaan intelektual itu berkaitan dengan proses :penciptaan sesuatu yang
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baru”, maka di dalam subjek KI terkandung masalah “Hak dan Kewajiban” bagi individu
yang mampu dan dapat menciptakan serta mengahsilkan karya intelektual. (Sudarmanto,
2012 :3)
Jadi berdasarkan alasan tersebut ,Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan
sebagai hak yang berkenaan. dengan kekayaan yang timbul akibat

kemampuan

intelektual manusia.Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. Akan tetapi selain mencakup hak yang berkenaan dengan
kekayaan,HKI juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang
dihasilkan oleh seseorang.
Adapun manfaat mengajukan Hak Ata Kekayaan Intelektual adalah :
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mencegah pihak lain mengeksploitasi potensi ekonomi dari hasil RnD
(Research and Development).
Mencegah pihak lain melakukan pengembangan hasil RnD tanpa izin
(lisensi), atau tanpa mengikutsertakan pihak yang pertama kali menghasilkan
suatu teknologi;
Mencegah pihak lain lebih dulu mematenkan hasil RnD sehingga bebas
melakukan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-penggunaan atau
pengembangan terhadapteknologi/invensi itu tanpa mendapat hambatan dari
pihak inventor;
Menjadi sarana iklan yang bersifat global
Meningkatkan prestise atau nilai jual pihak penghasil teknologi karena
memiliki banyak paten
.Memiliki hak eksklusif untuk melarang dan/atau memberi izin kepada pihak
lain untuk melakukan upaya komersial dari paten yang dimilikinya (aset
bisnis intangible);
Kemudahan/keamanan dalam pengembangan pasar;
Peringatan bagi yang berniat melanggar
Bukti kepemilikan yang akan memudahkan dalam perjanjian lisensi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km2 atau sekitar 15 %

dari luas propinsi Sumatera Selatan terletak di antara 1,3o sampai dengan 4o Lintang
Selatan dan 103o sampai dengan 105o40’ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin adalah sebagai berikut :
• Sebelah Utara berbatasan dengan propinsi Jambi
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
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Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 11 Kecamatan dan 218
Desa/kelurahan. Dari segi topografi Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari bermacammacam jenis topografi. Di sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat
Kecamatan Bayung Lencir dan di daerah pinggiran Sungai Musi sampai ke Kecamatan
Babat Toman tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan dipengaruhi oleh pasang surut.
Sedangkan di daerah lainnya tanahnya terdiri dari tanah

dataran tinggi dan berbukit

dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 m di atas permukaan laut.
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan
bervariasi antara 26,5 sampai 251 mm sepanjang tahun 2006. Curah hujan paling banyak
pada bulan April 2006 dan hari hujan paling banyak pada bulan Januari 2006.
Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2004 berjumlah 461.923 jiwa,
kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 475.973 jiwa pada tahun 2005 atau
meningkat 3 persen.Dari jumlah penduduk 475.793 jiwa tersebut, terdapat 232.293 jiwa
penduduk laki-laki dan 243.500 jiwa penduduk perempuan. Di kabupaten Musi
Banyuasin jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah lakilaki. Dari sebelas (11) Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan
Bayung Lincir merupakan Kecamatan yang jumlah penduduknya relatif banyak,
kemudian jumlah penduduk relatif banyak lainnya terdapat di Kecamatan Sekayu,
Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Babat Toman.
Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun ke
tahun ternyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Kabupaten Musi
Banyuasin yang terdiri dari sebelas (11) Kecamatan, konsentrasi penduduk sebanyak 15
% terpusat di Kecamatan Sekayu yang merupakan ibukota Kabupaten Musi Banyuasin,
adapun luas Kecamatan Sekayu ini hanya 5 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin. Kemudian, sebaliknya Kecamatan Bayung Lencir yang memiliki luas wlayah
40 persen dari luas total Kabupaten Musi Banyuasin hanya dihuni oleh 16 persen
pendduk saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak merataan atau
menunjukkan tidak meratanya penyebaran penduduk.
Di Kabupaten Musi Banyuasin, kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah
sebesar 33 jiwa per Km2. Dengan terpusatnya penduduk di Kecamatan Sekayu yang
merupakan ibukota dari Kabupaten Musi banyuasin, maka Kecamatan ini merupakan
Kecamatan yang cukup padat.
Dilihat dari segi hidrologi, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa
dengan sungai besar dan kecil yang cukup banyak. Kondisi ini berguna bagi kegiatan
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irigasi/pengairan pertanian sehingga pencetakan sawah baru dapat mempertimbangkan
keberadaan sungai-sungai tersebut. Sedangkan guna memenuhi keperluan penduduk
dalam hal pemenuhan air bersih, keberadaan sungai tersebut dapat pula dimanfaatkan
untuk pengambilan air baku PDAM.
Jenis penggunaan lahan/tanah di Kabupaten Musi Banyuasin dibedakan dalam 15
(lima belas) jenis penggunaan. Jenis penggunaan tanah yang penyebarannya paling luas
berupa Hutan Primer dengan luas 535.421,57 Ha atau 37,53 % dari luas total Kabupaten
Musi Banyuasin. Jenis penggunaan lahan lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu
berupa kebun rakyat dengan 312.613,30 Ha atau 21,91 % dari luas kabupaten,
selanjutnya perkebunan besar dengan 127.215,63Ha atau 8,92 % dari luas wilayah
kabupaten disusul kebun campuran dengan 121.538,79 Ha atau 8,52 % dari luas wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penggunaan terbesar ke empat. Sedangkan jenis
penggunaan lahan/tanah lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jika dibandingkan
keempat penggunaan di atas.

2.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengrajin
terhadap hasil karyanya

tidak melakukan pendaftaran

Dalam UU.No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diadakan perubahanperubahan tentang masa berlaku perlindungan Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaaan tertentu
seperti fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan serta perwajahan karya tulis
yang

diterbitkan

menjadi

berlaku

selama

50

tahun

sejak

pertama

kali

diumumkan.Berbeda dengan Paten dan Merek yang diwajibkan undang-undang untuk
didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak Cipta tidak diharuskan
demikian.
Hak Cipta boleh didaftarkan boleh tidak, karena Ciptaan yang tidak
didaftarkanpun mendapatkan perlindungan hukum hal ini dapat dilihat dalam Pasal 40
UU. No. 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa :
(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra, terdiri atas :
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil
karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
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f.

karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung,atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. Potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi
budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai
Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk
pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman
tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan
Penggandaan Ciptaan tersebut.
Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa untuk menjadi pemegang Hak
Cipta seorang Pencipta tidak harus mendaftarkannya karena Hak Cipta diberikan kepada
Pencipta itu seudah diakui hukum ,namun kalau didaftarkan akan lebih menguntungkan
Pencipta sendiri, karena orang yang namanya terdaftar di Kantor Hak Cipta dianggpa
sebagai Pencipta. Kalau ada pihak lain yang menganggap bahwa Ciptaan itu bukan hak
milik orang yang namanya terdaftar itu, pihak lain itu harus membuktikannya.
Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftataran
dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan. kebijakan mendaftarkan
Ciptaan bernilai komersil atau penting dalam situasi tertentu karena sering kali muncul
kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di Pengadilan Niaga. Ketidakmampuan untuk
membuktikan kepemilikan secara meyakinkan sangat menentukan dalam kasus-kasus
Hak Cipta di Indonesia, namun masih banyak pencipta yang belum mendaftarkan hak
ciptanya salah satunya kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung
di Kabupaten Musi Banyuasin belum mendaftarkan ciptaannya berdasarkan pengamatan
penulis adalah sebagai berikut :
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Ketidaktahuan pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin
mengenai Undang-Undang.No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b.

Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung
di Kabupaten Musi Banyuasin, terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil
kerajinannya

c.

Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung
di Kabupaten Musi Banyuasin ini disebabkan beberapa hal, antara lain: kerajinan
tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin bekerja hanya untuk membuat
kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencari nafkah
dan melaksanakan kebiasaan adat, selain itu pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung
di Kabupaten Musi Banyuasin tidak merasa dirugikan apabila hasil karyanya dijiplak
ataupun dicontoh oleh pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi
Banyuasin lainnya.

d.

Hal-hal tersebut diatas adalah sebab-sebab tidak adanya kesadaran hukum dari pihak
pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin, terhadap hasil
kerajinannya. Yang mana hasil kerajinannya tersebut sebenarnya dilindungi oleh
undang-undang. Akan tetapi pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten
Musi Banyuasin, yang motif atau gambar maupun komposisi warnanya digunakan
oleh pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin lainnya
tidak merasa dirugikan. pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi
Banyuasin mengharapkan sikap pro-aktif dari pemerintah dalam hal pendaftaran hak
cipta atas motif kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin.

e.

Tidak adanya perhatian yang serius dari aparatur pemerintahan yang terkait megenai
pendaftaran hak cipta atas kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi
Banyuasin.

f.

Prosedur pendaftaran yang panjang dan kompleks.
Dalam hal ketidaktahuan pengrajin kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten

Musi Banyuasin mengenai Undang-Undang Hak Cipta, jenis Ciptaan yang dilindungi,
dan perlindungan atas hak cipta tersebut, maka faktor-faktor di atas merupakan faktorfaktor yang menyebabkan kerajinan tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin
belum mendaftarkan ciptaan motif nya. setelah diadakannya penelitian ini diharapkan
dapat berubah, dan pengrajin tenun adat Tanjung di Kabupaten Musi Banyuasin akan
mendaftarkan hasil ciptaanya.
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Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengrajin Tenun Adat Tanjung
Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Musi Banyuasin
Perlindungan hukum bagi setiap pengusaha tentu sangat diperlukan.Hukum

merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendali sosial. Agar dapat
dibedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya,dikenalnya adanya empat tanda
hukum atau attributes of law. (Soerjono Soekanto, 2010:75) Sedangkan pengertian hukum
menurut La Rose adalah keseluruhan daripada prinsip-prinsif yang mengatur hubunngan
antara manusia dalam masyarakat dan menetapkan apa yang oleh tiap-tiaap orang boleh
dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan. (R.Soebekti dan Tjitrosoedibio, 1989:
50)

Perlindungan terhadap HaKI akan memberikan kepastian hukum dan juga akan
memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro sebagaimana diungkapkan oleh
Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah sebagai berikut :
a.

b.

c

Perlindungan terhadap HAKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk
meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan
pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
Pemberian perlindungan hukum terhadap HAKI pada dasarnya dimaksudkan
sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan
berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu dibidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra.
Pemberian perlindungan hukum terhadap HAKI bukan saja merupakan
pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara
ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik
penanam modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional. (Ranti
Fauza Mayana , 2004 :16)

Perlindungan dalam hal ini tentunya merupakan perlindungan hukum yang
diberikan terhadap Kerajinan Tenun Adat Tanjung sebagai karya cipta pribadi sedangkan
perlindungan hukum terhadap Kerajinan Tenun Adat Tanjung sebagai pengetahuan
tradisional adalah agar warisan budaya kita tidak dapat diklaim oleh negara lain, selain
itu juga untuk mendokumentasikan warisan budaya tersebut agar memudahkan
pengidentifikasian komunitas mana yang berhak mengakuinya untuk menghindari
sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau
kelompok masyarakat tertentu. Lebih jauh, bahwa perlindungan hak cipta pada umumnya
dan Kerajinan Tenun Adat Tanjung pada khususnya tersebut tujuannya tidak lain adaah
untuk kepentingan ekonomis yaitu kesejahteraan masyarakat secara pribadi maupun
kesejahteraan ekonomi Bangsa Indonesia itu sendiri.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

491

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Berdasarkan wawancara penulis adapun bentuk perlindungan hukum yang
diberikan pemerintah setempat khususnya Dinas Prindustrian dan Perdagangan.bukan
hanya selalu dalam bentuk aturan perundang-undangan saja,tetapi perlu juga mendapat
dukungan dari pemerintah setempat.
Adapun upaya Departemen Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Kerajinan Tenun Adat Tanjung ini
berdasarkan wawancara dengan pengrajin tenun adat Tanjung yaitu salah satunya
melakukan pelatihan terhadap pengrajin tenun hal ini bertujuan untuk memberikan
motivasi pengrajin agar lebih kreatif melakukan pengembangan karya kerajinan,
khususnya Kerajinan Tenun Adat Tajung khas Muba agar memiliki daya saing dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu pelatihan yang dilakukan Dinas
Peindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk membina dan mengembangkan industriindustri kecil menengah termasuk industri kreatif yang ada.
Selanjutnya menurut salah seorang pengrajin mengatakan Tenun adat tajung ini
baru tiga tahun terakhir dikembangkan, diharapkan nanti menjadi salah satu produk
industri kecil di Muba yang memang berciri khas Muba.
Sedangkan

perlindungan

hukum

berdasarkan

pada

BAB

XIV

tentang

Penyelesaian Sengketa di dalam Pasal 95 ayat 1 secara pidana maupun perdata yang
diatur oleh UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bahwa disebutkan bahwa:
"Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian
sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa
upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian
sengketa dan arbritase sebelum ke Pengadilan, Pasal ini merupakan terobosan baru
didalam UU.No. 28 Tahun 2014. Selain itu juga bahwa untuk penyelesaian hak cipta
yang salah satu pihaknya berada di luar negeri, diakomodir ketentuan penyelesainnya
didalam Pasal 95 ayat 4, yang berbunyi: "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak
Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan
tuntutan pidana".
Bahwa selain itu, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait
bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak
cipta atau produk terkait. Ketentuan tentang Ganti Rugi ini disebutkan di dalam Pasal 99
ayat 1 UUHC No. 28 Tahun 2014. Bagaimanakah bentuk Ganti Rugi yang bisa dilakukan
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oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait?, menurut ketentuan Pasal
99 ayat 2 disebutkan bahwa: "Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang
diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran
karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait". Dan selain
itu juga Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait juga bisa bisa
mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga.
Sedangkan Bab XVII UU.No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang Ketentuan
Pidana, setidaknya ada sekitar 8 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana,. Ke 8
(delapan) Pasal yang mengatur tentang Pidana diatur didalam Pasal 112 s.d Pasal 119.
Didalam ke 8 (delapan) Pasal tersebut diatur tentang Pidana Penjara dan Pidana Denda.
Pidana Penjara menurut UUHC No. 28 Tahun 2014 disebutkan; pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan didalam UUHC yang lama (UUHC No.19 Tahun
2002) disebutkan bahwa pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan untuk
Pidana Denda menurut UUHC No. 28 Tahun 2014 ditentukan; paling banyak Rp
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan didalam UUHC yang lama (UUHC
No.19 Tahun 2002) ketentuan pidana dendanya paling banyak 1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah).
Dan selain itu juga UUHC No. 28 Tahun 2014 juga secara tegas menyebutkan
didalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Istilah delik
aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana
yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk
dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Pada delik aduan,
jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang
menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Sedangkan UUHC No. 19 Tahun 2002
tidak menerangkan secara tegas pasal yang menyebutkan tentang delik aduan.
Bahwa mendasarkan pada keterangan diatas, maka bisa dikatakan bahwa UU. No.
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

lebih secara rinci dan detail memberikan

perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata terhadap Pencipta, Pemilik Hak
Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Dan UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah
lebih baik, dengan memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur
Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase. Tentunya
kemajuan-kemajuan yang ada didalam UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
membawa dampak positif bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait
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untuk selalu berkarya dan berkreasi serta produktif dalam menciptakan karya ciptanya
yang baru.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah setempat.bukan

hanya selalu dalam bentuk aturan perundang-undangan saja,tetapi perlu juga mendapat
dukungan dari pemerintah setempat.
Adapun upaya Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dalam menjaga kelestarian
budaya memberikan perlindungan hukum terhadap Kerajinan Tenun Adat Tanjung ini
yaitu salah satunya melakukan pelatihan terhadap pengrajin tenun hal ini bertujuan untuk
memberikan motivasi pengrajin agar lebih kreatif melakukan pengembangan karya
kerajinan, khususnya Kerajinan Tenun Adat Tanjung khas Muba agar memiliki daya
saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu pelatihan yang dilakukan dinas
Peindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk membina dan mengembangkan industriindustri kecil menengah termasuk industri kreatif yang ada

2

Saran
a.

Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat
penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta

b.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat bermanfaat bagi kelangsungan
kemajuan teknologi, karena dengan melakukan perlindungan hukum pada semua
penulis buku, pencipta teknologi, pengarang karya seni, dan lain-lain, hal ini
akan menumbuhkan minat semua orang untuk berkreasilebih banyak lagi,
sehingga hal ini akan memperkaya kreasi seni dan teknologi di Indonesia,
maupun di mancanegara.Oleh karena itulah Pemerintah sangat serius dalam
mengatasi masalah HKI ini.

c.

Pemerintah dan aparatur negara juga harus bersikap konsisten dalam
menegakkan hak cipta, jangan selalu merubah undang-undang tapi undangundang tersebut tidak berjalan
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PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH ATAS LINGKUNGAN
HIDUP YANG BEBAS ASAP DAN PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
OGAN KOMERING ILIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Oleh :
Evi Purnama Wati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang
evipurnamawatiplg@gmail.com

Abstrak
Pengelolaan sumber daya alam merupakan hal yang penting karena menyangkut
pembangunan dan kesejahteraan penduduk Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang seoptimal mungkin, Indonesia dapat melaksanakan proses pembangunan bangsa
secara berkelanjutan serta pemerataan pembangunan daerah khususnya di kabupaten Ogan
Komering Ilir. Permasalahan yang akan dikaji Pertanggung jawaban pemerintah atas
lingkungan hidup yang bebas asap di Provinis Sumatera Selatan Khususnya di Kabupaten
Ogan Kemering Ilir dalam pengelolaan sumber daya alam dan dampak kebakaran lahan kabut
asap di Ogan Komering Ilir. Penelitian ini didasarkan atas penelitian Normatif Empiris. Hasil
penelitian Dalam mengelola lingkungan hidup harus ada kerjasama antara masyarakat hukum
adat, pemerintahan dan dunia usaha. Karena keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
merupakan tanggung jawab bersama.kerugian yang sangat besar ketika terjadi kebakaran
hutan dan lahan, pemerintah daerah dan DPRD telah sepakat perlu ditetapkannya aturan
hukum tentang pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pascakebakaran hutan dan
lahan serta sanksinya terhadap tindak kejahatan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla),
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia akibat masih lemahnya penegakkan
hukum. Simpulan sebagai landasan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian sanksi ancaman hukuman terhadap pelaku
pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Kabut Asap.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai

dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air. krisis energi
dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya
alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan
kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Masalah ketimpangan ekonomi dan
eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).Sehingga Pemerintah Pusat dalam era otonomi
daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengimplementasikan Undangundang Nomor.32 Tahun 2009, di daerah yang dikonsepsikan dengan kearifan lokal
masing-masing.
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Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah. Pengelolaan
lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.
Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi mempunyai 6
kewenangan terutama menangani lintas Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan
pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/Kota.
Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan permasalahan
lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar
areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih
penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran
lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang
tidak diiringi dengan 3 penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama
pada lingkungan perkotaan.
Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah
tangga.Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk
maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para
pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan
kualitas lingkungan yang baik. Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin
ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat surnber daya alam
dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan
rneningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi setiap tahun, bencana kabut asap
yang terjadi hampir satu bulan lebih lamanya menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat
adat Sumatera Selatan. Karena polemik masalah berkenaan dengan penyebab terjadinya
kebakaran hutan dan lahan (kahutla) kabut asap yang menjadi efek dari kebakaran hutan
dan lahan yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat.
Masalah asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekarang ini, karena tidak
ada langkah antisipasi dan koordinasi. Sampai hari ini masyarakat masih menunggu
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upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah kabut asap agar tak semakin banyak
masyrakat yang menderita.1
Dalam konteks setelah Orde Baru, dengan fasilitasi otonomi daerah dan
berlakunya desentralisasi, maka keinginan untuk memberlakukan kembali kearifan lokal
tradisionalatau kerap disebut dengan “mekanisme adat” mulai berkembang. Selain
melatarbelakangi munculnya gelombang tuntutan revitalisasi identitas lokal termasuk
aspek masyarakat hukumadat, situasi politik pasca Orde Baru yang transisional itu hingga
tinggi di beberapa wilayah. Konflik-konflik dengan berbagai dimensi muncul dalam
kondisi lingkungan kelembagaan politik pusat maupun daerah yang lemah, di mana-mana
terjadi peralihan kepemilikan kekuasaan dan sumber daya, serta di saat yang sama
muncul tantangan terhadap kepentingan-kepentingan strategis yang awalnya eksklusif,
baik di ranah kekuasaan pusat maupun di daerah.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
ditingkatkan kualitasnya dengat dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan
tegas, sumber daya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta
asimilasi sosial budaya yang semakin mantap perlu segera didorong terjadinya perubahan
cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui
internalisasi dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan
pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya
berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system
pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.Sistem tersebut mencakup kemantapan
kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat
hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.
Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi
lingkungan

telah

membawa

konsekuensi

bahwa

pengelolaan,

lingkungan,

termasuksystem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan
menjadi bekesinambungan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

1

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3)
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Provinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan
pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah :
1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalarn pengelolaan lingkungan hidup;
2. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan;
3. Membangun hubungan interdependensi antar daerah; dan
4. Menetapkan pendekatan kewilayahan.2
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.
25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonomi bahwa pengelolaan lingkungan hidupdi daerah, oleh sebab itu kebijakan
nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan
program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah sangat luas, diberbagai wilayah
tersebut tersebar berbagai suku bangsa.Masing-masing suku bangsa memiliki beragam
kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda.keberagaman budaya tersebut merupakan
kekayaan negara yang tercakup menjadi satu dalam kebudayaan nasional yang
harusdilestarikan.
Dalam teori determinasi budaya (cultural determinism) Melville J. Herkovits dan
Bronislow Malinowski mengatakan bahwa :segala sesuatu yang terdapat dalam
masyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki masyarakat tersebut3.
Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan
bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.
Dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya
tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai bingkai dari potret budaya tersebut.4
Permasalahan mengenai lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan, dan
bencana dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin meluas.Kondisi
tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga
memberikan dampak yang sangat serius pada kesehatan dan jiwa manusia. Kualitas
lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan Masyarakat Hukum adathal ini sesuai dengan apa

yang

2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Selo & Soelaeman, S. Setangkai Bunga Sosiologi.Jakarta : Lembaga FE-UI. 1964
4
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali. Soemarjan,1987
3
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diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 : bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.5
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa penguasaan oleh negara atas
bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Berarti bahwa negara
berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta
mengawasi pemanfaatan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dengan ukursan konstitusional yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan
mempergunakan empat tolak ukur yaitu :
-

Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat

-

Tingkat pemerataan manfaat sumber daya daya alam bagi rakyat

-

Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta

-

Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan
sumber daya alam.6

2.

Permasalahan
a.

Bagaimana pertanggung jawaban Pemerintah atas lingkungan hidup yang bebas
asap di Kabupaten Ogan Kemering Ilir dalam pengelolaan sumber daya alam ?

b.

3.

Bagaimana dampak kebakaran lahan kabut asap di Ogan Komering Ilir ?

Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris data yang digunakan

adalah primer dan data sekunder baik yang berasal dari bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait denganpertanggung jawaban pemerintah atas
lingkungan hidup yang bebas asap di Kabupaten Ogan Kemering Ilir maupun bahan
hukum sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, laporan penelitian yang diperoleh
melalui buku, jurnal, laporan penelitian, data internet dan bahan hukum tersier berupa
kamus hukum berhubungan dengan masalah yang dibahas. Setelah pengumpulan data
dilakukan dan dianggap cukup selanjutnya di olah dan kemudian di analisis dengan cara

5

Undang-Undang Dasar1945, Pasal 28 H ayat (1)
Mahkamah
Konstitusi
dalam
Putusan
www.kompasiana.com10 September 2019
6

MK

No.

3/PUU-VII/2010,
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menginterprestasikan dan menghubungkan data tersebut yang dinyatakan ke dalam suatu
rangkaian kalimat yang logis dan sistematis.7

B. HASIL PENELITIAN
1.

Pertanggungjawaban Pemerintah lingkungan hidup yang bebas asap di
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dalam Perkembangan masyarakat hukum adat tidak semua perubahan dalam jiwa

dan struktur masyarakat hukum adat yang mengakibatkan perubahan fundamental yang
akan melahirkan struktur baru, hal ini disebabkan bahwa masyarakat adalah sesuatu yang
kontinyu (berjalan terus / tidak berhenti) dan perubahan pada masyarakat tidak sekaligus
meninggalkan yang lama. Suatu masyarakat terdapat rialitas bahwa suatu proses yang
berkembang mengatur kembali yang lama serta menghasilkan sintesis dari yang lama dan
yang baru, sesuai dengan kehendak, kebutuhan, cara hidup dan pandangan hidup suatu
rakyat.8
Seiring dengan pesatnya pembangunan, pertambahan penduduk, peningkatan
kebutuhan dan laju kerusakan sumber daya alam yang semakin cepat, menyebabkan
keserasian lingkungan yang dibangun masyarakat hukum adat selama puluhan tahun
mulai terganggu. Keserakahan manusia semakin memperkukuh dirinya untuk melakukan
eksploitasi kekayaan alam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas telah dimaknai
bahwa alam harus tunduk tak berdaya dihadapan manusia. Keagungan nilai-nilai ekologis
dan berbagai kearifan lingkungan lokal yang dianut masyarakat dianggap sebagai
penghambat diri yang berorientasi ekonomi. Alam semakin dinilai sebagai objek yang
harus dikuasai dan manusia adalah subjeknya, yang segala sesuatu harus berpusat pada
manusia. Perilaku dan cara pandangan tersebut sudah mulai merasuk cukup dalam pada
masyaraka hukum adatdi Indonesia, yang aktivitas ekonominya saat ini semakin berciri
kapitalis dan hanya berorientasi pada pemupukan modal dengan melakukan eksploitasi
sumber dayaalam.9
Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, yang telah terjadi selama ini
di Indonesia, telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, sehingga terjadi
kekeringan, kerusakan, dan bencana lingkungan. Masyarakat adat merupakan kelompok
yang rentan terhadap perubahan tersebut.Hal ini disebabkan karena lokasi mereka yang
7

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: UI Press, 1982)
Seorojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas hukum Adat di Indonesia, Jakarta : PT. Toko
Gunung Agung, Hlm. 75-76, 1995
9
Husin Sukanda, Penegakan Hukum Indonesia, Sinar Grafika,. Jakarta, 2009
8
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dekat dengan sumber daya alam tersebut, serta keterbatasan pengetahuan dan informasi
yang mereka miliki. Hak “penguasaan” (land tenure) dan hak pemanfaatan sumber daya
hutan masyarakat adat yang tumpang tindih dengan kelompok masyarakat lain, HPH,
perhutani, dan Taman Nasional, yang menyebabkan tidak ada kepastiaan tata batas
teritorial wilayah adat, khususnya hutan adat (Kementerian Lingkungan Hidup10).
Pembangunan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dan mengabaikan
kelestarian sumber daya alam tersebut, telah menimbulkan permasalahan-permasalahan
bagi masyarakat hukum adat adat, yaitu : 1) menurunnya kualitas sumber daya alam dan
lingkungan sekitar permukiman masyarakat hukum adat, yang menyebabkan kemiskinan
dan masalah sosial; 2)

masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang rentan

terhadap perubahan sosial budaya dan lingkungan, termasuk bencana alam dan penyakit;
3) pendidikan yang masih rendah dan keterbatasan akses informasi, menjadikan
masyarakat hukum adat menjadi pihak yang dirugikan ketika terjadinya kegiatan yang
mencemari dan merusak lingkungan; 4) kelangkaan sumber daya dan keterbatasan lahan
garapan, mengakibatkan terganggunya siklus perladangan, yang dapat mempercepat laju
degradasi tanah; serta 5) kearifan tradisional yang tidak digunakan masyarakat dalam
pengelolaan

dan

pemanfaatan

sumberdaya

alam,

serta

peran

kepengurusan

masyarakathukum adat makinlemah.11
Pengelolaan lingkungan hidup memiliki hubungan dengan berbagai bidang
dikehidupan manusia. Hubungan tersebut terdapat dalam bidang perindustrian,
kehutanan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan lain-lain. Dalam mengelola
lingkungan hidup harus ada kerjasama antara masyarakat hukum adat, pemerintah dan
dunia usaha. Karena keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung
jawab bersama : Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.12
Berkaitan pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah yang memberikan wewenang mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang
pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak
dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.
10

Moniaga, S.Hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Makalah Workshop Pemberdayaan
Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 11-12 September, Cipayung Bogor. 2002
11
Budiman, Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Astra Grafindo, 2001.
12
Undang-Undang Dasar 1945 RI Pasal 33 Ayat (3)
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Untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat hukum
adat dalam lingkungan hidup, perlu dipenuhi persyaratan, Pertama, pemimpin eksekutif
yang terbuka.Kedua, peraturan yang akomodatif. Ketiga, Masyarakat yang sadar
lingkungan. Keempat, lembaga swadaya masyarakat yang tanggap. Kelima, ketepatan
imformasi berkaitan dengan tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami. Keenam,
keterpaduana antara yang bersifat vertikal dan horizontal, baik di daerah maupun pusat.13
Provinsi Sumatera Selatan dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Secara
administratif, Sumatera Selatan terbagi menjadi tiga belas kabupaten dan empat kota.
Pada tahun 2018, menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, total luas
hutan dan perairan mencapai 3.987.762,37 hektare. Luas lahan untuk taman nasional
(darat dan perairan) seluas 13,06 persen, sedangkan sisanya seluas 86,94 persen terbagibagi atas peruntukan taman wisata alam, taman hutan raya, cagar alam, hutan lindung,
hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Di sisi lain, luas areal penggunaan kawasan hutan (izin masih berlaku) mencapai 152.790
hektare, dimana pertambangan survei atau eksplorasi mendominasi (khususnya
terkonsentrasi Kabupaten Musi Banyuasin) dibandingkan pertambangan operasi produksi
dan nontambang. Adapun potensi dari sektor kehutanan, antara lain berupa hasil hutan
kayu (diameter di atas 20 cm) mencapai 165,84 juta m3 dan nonkayu berupa rotan
sebesar 120.590 ton.Kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 tercatat seluas
2.000 hektare. Areal yang paling banyak mengalami kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) adalah areal penggunaan lain (APL), yaitu mencapai 126.034 ha dan hutan
produksi tetap mencapai 109.622 hektare, sisanya terjadi pada kawasan suaka
alam/kawasanpelestarian alam (KSA/KPA), hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan
hutan produksi yang dapat dikonversi. Lokasi terluas yang mengalami kebakaran hutan
dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (196.063 hektare) dan Kabupaten
Banyuasin (19.050 hektare).Pada tahun 2019, luas kebakaran hutan dan lahan meningkat
menjadi 736.500 hektare dan kebakaran terluas terjadi di areal gambut. Sedangkan
konsentrasi lokasi kebakaran hutan dan lahan terbesar terjadi di Kabupaten Ogan
Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin atau sama dengan tahun sebelumnya. Titik
api yang berada di wilayah Sumatera Selatan semakin bertambah hingga 667 titik api.14

13

Absori, 2004, Peran serta Masyarakat dalam Pembuatan Amdal, Jurnal Jurisprudence, Vol.
1, No. 2, September 2004, hal. 198-199
14
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909004748-20-428609/sehari-353-titik-api-disumsel-terbanyak-sepanjang-2019
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titik

api kebakaran

hutan

dan

lahan

(karhutla) tersebut

menyebabkan kualitas udara di Palembang dan sekitarnya semakin memburuk.
Berdasarkan pantauan satelit Lapan, terpantau terdapat 667 titik api dan sebanyak 269
titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan di atas 80 persen, 375 titik memiliki
tingkat kepercayaan 30-80, dan 23 diantaranya di bawah 30 persen. Asapdi Palembang
merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kecamatan di Kabupaten
Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Hal tersebut meningkatkan resiko kebakaran semakin
tinggi. Sepanjang September 2019, mencapai 1.364 titik api. Jumlah tersebut sudah
melampaui total titik api pada Agustus yakni 1.308. Tercatat pada Januari-September
2019 titik panas di Sumsel telah mencapai 3.239 titik. Jauh lebih banyak dibanding
jumlah titik panas di tahun 2016 yang 965 titik, 2017 dengan 1.14 titik, serta 2018 dengan
2.081 titik. Jumlah lahan terbakar di Sumsel mencapai 2.738 hektar dan terus bertambah
karena masih ada beberapa titik di Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir.
Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten ogan Komering Ilir merupakan
salah satu daerah di Indonesia dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi
dan terjadi berulang-ulang setiap musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak
jarang menimbulkan bencana asap yang mengakibatkan terganggunya aktivitas
masyarakat hukum adat, hingga menyebar ke daerah sekitarnya. Daerah Sumatera Selatan
rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan karena luas kawasan gambut yang dimiliki
mencapai 1,42 juta hektare yang tersebar di sepanjang pantai wilayah timur, mulai dari
daerah Ogan Kemiring Ilir hingga perbatasan daerah Musi Banyuasin dan Jambi. Juga
terdapat di daerah kabupaten Pali, Muara Enim, dan Musi Rawas Utara.Luas kebakaran
di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 mencapai736.536 hektare, dan kebakaran
terluas berada di kawasan gambut. Kebakaran ini mengakibatkan musnahnya flora fauna,
keanekaragaman hayati, dan menimbulkan bencana asap yang berlangsung hingga 3
bulan. Penderita ISPA meningkat karena tingginya Indeks Pencemaran Udara.15
Faktor penyebab kebakaran dan cara pencegahannya, tidak dapat dipungkiri jika
kebakaran hutan dan lahan juga disebabkan oleh kebiasaan dan tradisi masyarakat hukum
adat ketika membersihkan lahan dengan membakar, baik untuk usaha perkebunan
maupun usaha lainnya. Bahkan praktik pembukaan lahan dengan bakar tidak hanya
dilakukan oleh masyarakat hukum adatbiasa sangat mungkin dilakukan pula oleh

15

https://sumsel.antaranews.com/2019
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korporasi tertentu.Membersihkan lahan dengan bakar masih dianggap sebagai cara yang
lebih praktis dan murah. Mereka tidak menyadari bahwa cara seperti itu pada musim
kemarau dan dilakukan di lahan gambut justru akan menimbulkan dampak sangat besar
berupa bencana kabut asap yang merugikan banyak pihak secara luas.
Melihat kerugian yang sangat besar ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan,
pemerintah daerah dan DPRD telah sepakat perlu ditetapkannya aturan hukum tentang
pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pascakebakaran hutan dan lahan serta
sanksinya terhadap tindak kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Pada dasarnya,
Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut tercakup dalam (a) Undang-Undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (b) Undang-UndangNo. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (c) Undang-UndangNo. 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan. Ketiganya mengatur isu yang sama, yaitu tentang kebakaran
hutan dan lahan, sedangkan perbedaannya pada persoalan sektoral dan status fokus
kejadian kebakaran. Misalnya kebakaran hutan dan lahan nonhutan atau kebun.Lebih
lanjut, dan lahan dalam implementasinya terdapat perbedaan ancaman hukuman terhadap
pelaku pembakaran hutan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidananya.16
Sebagai suatu peluang menerapkan pendekatan multi-rezim hukum atau
menerapkan beberapa Undang-Undang yang terkait, seperti Undang-Undang tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Perkebunan,
Undang-Undang tentang Pertambangan, Undang-Undang tentang Perpajakan, UndangUndang tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Pencucian Uang,
sehingga menjadi inovasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum
dan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kedua, hal ini akan
menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, untuk
mewujudkan ketertiban hukum tentang kebakaran hutan dan lahan, diperlukan upaya
pemantauan dan peninjauan Undang-Undang terkait kebakaran hutan dan lahan sehingga
harmonis

dan

tidak

saling

bertentangan

dengan

aturan

perundang-undangan

lainnya.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahkan menyarankan untuk masalah
kebakaran hutan dan lahan cukup ada satu Undang-Undang, namun mencakup semua
permasalahan yang ada.
Selain itu, mengacu kepada ketiga Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah
dan bersama-sama dengan DPRD telah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah
16
Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII
PressYogyakarta, 2009
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(Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan yang disahkan pada tanggal 21 April 2016. Perda ini secara khusus
mengatur masyarakat hukum adat Ogan Komering Ilir dan sektor swasta dalam hal
pencegahan, penanggulangan, penanganan pascakebakaran hutan dan lahan, pengawasan,
serta sanksi atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebutadalah suatu tanggung
jawab hukum dari Pemerintah Daerah.

2.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Kabut Asap Ogan Komering Ilir.
Dampak yang ditimbulkan kebakaranhutan ternyata sangat kompleks. Kebakaran

hutan tidak hanya berdampak terhadap ekologi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan
saja. Namun dampak dari kebakaran hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi di sejumlah wilayah di
Sumatera Selatan. Pencemaran kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan
lahan di Sumatera Selatan kabupaten Ogan Komering Ilir, dampak yang tidak hanya
mengganggu ekosistem pemerintah daerah sekitar khususnya kabupaten Ogan Komering
Ilir, namun juga berdampak pada kegiatan usaha pada sektor riil seperti pariwisata dan
transportasi udara. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan selama
hampir 20 tahun telah dipengaruhi banyak faktor yang antara lain adalah variabel
ekonomi dari korporasi besar pada bidang kelapa sawit yang membuka lahan dengan
mekanisme pembakaran sebagai upaya minimalisasi biaya.
Akibatnya, kabut asap sisa kebakaran kembali menyelimuti Kota Palembang
Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabut asap ini juga
menimbulkan bau menyengat dan membuat mata pedih. Konsentrasi kabut atau fog
bercampur asap atau smoke, biasa disebut kabut asap. indikasinya menjelang siang dan
matahari terbit, partikel basah uap dari kabut akan cepat menghilang. Namunasap
biasanya stay lebih lama, Tidak hanya mengurangi jarak pandang, asap kebakaran lahan
juga berdampak pada kualitas udara sekitar. Udara pada malam hingga pagi hari tidak
sehat dan masyarakat harus menggunakan masker saat beraktivitas. Dampak bagi
kesehatan manusia pencemaran kabut asap yang dihasilkan dari proses kebakaran hutan
juga memberikan dampak ekonomis yang tidak saja kepada Pemerintah Daerah maupun
masyarakat hukum adat Ogan Komering Ilir.
Empat aspek yang terindikasi sebagai dari kebakaran hutan dan lahan. Keempat
dampak tersebut mencakup dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi,
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dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, dampak terhadap hubungan antar
negara, serta dampak terhadap perhubungan dan pariwisata.17
Dampak Terhadap Ekologis dan Kerusakan Lingkungan. Kebakaran hutan dan
lahan memberikan dampak langsung terhadap ekologi dan lingkungan yang diantaranya
adalah :
1.

Hilangnya sejumlah spesies; selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga
mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemic
(tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan.

2.

Erosi; Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman
musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena
erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.

3.

Alih fungsi hutan; Kawasan hutan dan lahan yang terbakar membutuhkan waktu
yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami
perubahan peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang.

4.

Penurunan kualitas air ; Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur
hidrologis. Terbakarnya hutan dan lahan memberikan dampak hilangnya kemampuan
hutan menyerap dan menyimpan air hujan.

5.

Pemansasan Global; Kebakaran hutan dan lahan menghasilkan asap dan gas CO2 dan
gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan
hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan
iklim dan pemansan global.

6.

Sendimentasi sungai; Debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan
mengendap di sungai dan menimbulkan pendangkalan.

7.

Meningkatnya bencana alam; Terganggunya fungsi ekologi hutan akibat kebakaran
hutan dan lahan membuat intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, dan
kekeringan) meningkat.18

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sering terjadi setiap tahun Pencemaran

kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan khusunya

17
Rina Suliastini,Perbandingan UU No 23/1997 dengan UU No 32 72009 Ali Azar, 2007.
Upayapenegakan hukum terhadap Kerusakan lingkungan Hidup. Hal 105. FH UII Press, Yogyakarta, 2009
18
www.kompasiana.com, 23 agustus 2019
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di kabupaten Ogan Komering Ilir, dampak yang tidak hanya mengganggu ekosistem
pemerintah daerah Kota Palembang Sumatera Selatan Khususnya

kabupaten Ogan

Komering Ilir. Salah satu penyebab akibat pembakaran hutan dan lahan, dimana metode
pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat setempat /
pekerja yang diperintahkan oleh perusahaan untuk membuka lahan menggunakan metode
murah dan cepat.
Sebagai landasan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia
akibat masih lemahnya penegakkan hukum. Kemudian kewenangan pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya di daerah diserahkan kepada pemerintahan daerah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kemudian sanksi ancaman hukuman terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan
dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.

Saran
Pemerintah telah tepat melakukan tindakan mengeluarkan undang-undang nomor

32 tahun 2009 tentang Lingkungan yang mana akan menjadi pedoman dalam
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia, perannya dalam hal melakukan
pengawasan, agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup.
Harapannya, Peraturan Pemerintah sebaiknya tidak akan kontra produktif atau
justru menambah rumitnya penegakan hukum, melainkan akan mempermudah aparat
penegak hukum di daerah untuk mengawasi dan memberikan sanksi bagi pelaku
pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pemerintah diharpakan segara melakukan
langkah-langkah tegas dan mengeluarkan kebijakan strategis untuk melindungi
lingkungan dari pencemaran lingkungan hidup, sehingga dapat meminimalisir terjadinya
kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Khususnya
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
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Abstrak
Masyarakat adat tidak hanya meyakini dirinya sebagai penguasa tanah sejak nenek
moyang mereka,tetapi sebagai pemilik tanah atas dasar hukum adat yang mereka jalankan
sehari-hari,sehingga cukup kuat untuk dipertahankan kepenguasaan dan atau kepemilikannya
sedangkan tanah tersebut dibutuhkan oleh usaha perkebunan. Memahami kepastian hukum
pemilikan tanah dalam hukum adat dengan menggunakan perspektif peraturan perundangundangan, mengakibatkan kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat menjadi tidak diakui.
Hal ini dikarenakan pemiliknya tidak dapat memperlihatkan adanya cukup bukti hak atas
tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu
permasalahan pertanahan dapat juga muncul dikarenakan adanya berbagai peraturan
perundang-undangan yang memfasilitasi sektor pemerintah maupun sektor swasta untuk
memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu upaya
pemerintah tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tanah Adat, Perkebunan.

A. Pendahuluan
1.

Latar Belakang
Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmr itu akan diwujudkan melalui
pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang ekonomi. (Aminuddin Ilmar,
2004:1) Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melancarkan pembangunan di
bidang ekonomi salah satunya adalah di bidang perkebunan.
Definisi Perkebunan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004
Tentang Perkebunan adalah :
“Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau
media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan
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barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”.
Dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 ini dapat diketahui
bahwa perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan
nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya
saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri
serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan
dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya
alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan
tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap
sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Apabila akses tersebut
terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, akan menciptakan hubungan yang harmonis dan
saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat pemilik lahan serta
masyarakat sekitar perkebunan.
Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan
hubungan yang disebut hak. Artinya hak kepemilikan atas suatu benda, disebut hak milik
atas benda itu. Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah, maka ada satu proses
yang harus dilalui yaitu proses penguasaan, dimana hak menguasai itu harus didahului
dengan tindakan pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu,agar
tidak menimbulkan Kasus-kasus atau sengketa pertanahan
Kasus-kasus atau sengketa atas tanah sering terjadi dan banyak dimuat dan
disiarkan di media massa, bahkan kasus-kasus itu banyak juga yang harus diputuskan di
sidang pengadilan. Sengketa atas tanah itu sebagian termasuk dalam kasus yang
berhubungan dengan masalah pelepasan hak atas tanah hak milik yang digunakan oleh
pemerintah untuk bangunan umum (seperti jalan raya, perkantoran dan sarana
prasarana/infrastruktur). Berdasar kenyataan bahwa umumnya kasus-kasus atau sengketa
atas tanah umumnya dari masalah pelepasan hak atas tanah, maka kepastian hukum hak
atas tanah yang dimiliki seseorang perlu dipertegas atau diperjelas.
Penyebab lain yang sering menimbulkan sengketa pertanahan adalah

masalah

penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Masyarakat adat tidak hanya
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meyakini dirinya sebagai penguasa tanah sejak nenek moyang mereka,tetapi sebagai
pemilik tanah atas dasar hukum adat yang mereka jalankan sehari-hari,sehingga cukup
kuat untuk dipertahankan kepenguasaan dan atau kepemilikannya sedangkan tanah
tersebut dibutuhkan oleh usaha perkebunan. Konsep penguasaan tanah berdasarkan
hukum adat, yang disebut hak ulayat.
Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah :
“Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya
untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah
tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan
secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat
hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian, bahwa hak ulayat diakui, apabila
dalam kenyataanya memang masih. Pengakuan adanya hak ulayat terdapat di dalam,
Pasal 3 Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
yang berbuyi :
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang
lebih tinggi”.
Memahami kepastian hukum pemilikan tanah dalam hukum adat dengan
menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan, mengakibatkan kepemilikan
tanah berdasarkan hukum adat menjadi tidak diakui.Hal ini dikarenakan pemiliknya tidak
dapat memperlihatkan adanya cukup bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah :
a.

b.

berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit.
Pihak- pihak pencari keadilan ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu
keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.
berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap
kesewenang-wenangan hakim. (Irawan Soerodjo, 2003: 17)

Selain itu permasalahan pertanahan dapat juga muncul

dikarenakan adanya

berbagai peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi sektor pemerintah maupun
sektor swasta untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya.
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Salah satu upaya pemerintah tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang diganti dengan Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pada awalnya PP No.36 Tahun 2005 menuai kontroversi yang bersumber pada
definisi kepentingan umum yang terlalu luas dan jaminan kompensasi bagi masyarakat
yang tanahnya diambil alih untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan
umum.Namun dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan
Perpres Nomor 36

Tahun 2005, definisi kepentingan umum relatif lebih tegas dan

berkepastian hukum.
Berbagai skema kerjasamapun dirumuskan

untuk memudahkan proses

pengambialihan tanah dari masyarakat,antara lain skema inti-plasma,koperasi, jual
beli,konsolidasi tanah maupun kompensasi, seharusnya pemberian Hak Guna Usaha oleh
pemerintah hendaknya tetap bertujuan untuk kemakmuran rakyat dengan cara tetap
mempertahankan akses rakyat terhadap tanah tersebut bahkan harus memfasilitasi untuk
dapat memanfaatkan tanah sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan
antara pengusaha dan pemilik tanah bahkan masyarakat dimana perkebunan itu berada.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penulisan dalam
bentuk penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Adat
Dalam Pembangunan Perkebunan Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku”.

2.

Permasalahan
Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan lain

dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti,
maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah adalah yaitu
bagaimana kepastian

hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku?

3.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai

kepastian

hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah

penelitian ini

diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaaan teoritis maupun kegunaan
praktis.
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Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan normanorma hukum, khususnya dalam bidang hukum agrarian dalam kepastian hukum hak
atas tanah masyarakat hukum adat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan

pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan
pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun
semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4.

Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan penelitian

yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktiner,juga disebut
sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. (Suratman dan Philips Dillah, 2012 :
51) Disebut penelitian hukum doktiner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan
pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahanbahan hukum yang lain. (Ibid)
Penelitian hukum empiris merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian hukum
sosiologis, dan dapat disebut penelitian lapangan. Untuk penelitian hukum normatif
sebagai awal penelitian, dilakukan dengan cara mengumpulkan 3 macam bahan hukum
yaitu :
a.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, meliputi :
▪

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

▪

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Hukum Agraria

▪

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang
Perkebunan

▪

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

▪

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

▪

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

▪

Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

▪

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ullayat masyarakat
hukum Adat.

▪

Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini
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Bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer, yang berupa literaturliteratur ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c.

Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa
Inggris-Indonesia.
Setelah penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dilakukan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan, dengan cara wawancara yaitu dengan
menggunakan metode wawancara tidak terarah (non-direct interview). Wawancara tidak
terarah (non-direct interview) adalah suatu metode wawancara yang dilakukan dengan
tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih
dahulu, sehingga pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi
diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasanDalam penelitian ini
teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu terhadap
orang yang dianggap paling mengetahui mengenai objek yang diteliti

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya UUPA
Sebelum berlakunya UUPA, tanah adat masih merupakan milik dari suatu

persekutuan dan perseorangan. Tanah adat tersebut mereka pergunakan sesuai dengan
kebutuhan mereka dalam memanfaatkan dan mengolah tanah itu, para anggota
persekutuan mempunyai hak untuk mengolahnya tanpa adanya pihak yang melarang.
Pembangunan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum nasional memang
menghadapi kesulitan, yang berkaitan dengan sifat pluralitas dari hukum adat itu sendiri,
masing-masing masyarakat hukum adat mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri yang
tentunya terdapat perbedaan.
Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan agrarian kolonial maka tercapailah
unifikasi hukum agraria yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan kepribadian dan
persatuan bangsa Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan unifikasi tersebut

Hukum Adat tentang tanah

dijadikan dasar dikarenakan hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia,
sehingga Hukum Adat tentang tanah mempunyai kedudukan

yang istimewa dalam

pembentukan Hukum Agraria nasional. Dalam Pasal 5 UUPA ada disebutkan bahwa
hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas
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persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum
dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan-undangan lainya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Adanya ketentuan yang demikian ini menimbulkan dua akibat terhadap hukum
adat tentang tanah yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, dimana di satu pihak
ketentuan tersebut memperluas berlakunya hukum adat tidak hanya terhadap golongan
Eropa dan Timur Asing. Hukum adat di sini tidak hanya berlaku untuk tanah-tanah
Indonesia saja akan tetapi juga berlaku untuk tanah- tanah yang dahulunya termasuk
dalam golongan tanah Barat.

Setelah berlakunya ketentuan tersebut di atas, maka

kewenangan berupa penguasaan tanah-tanah oleh persekutuan hukum mendapat
pembatasan sedemikian rupa dari kewenangan pada masa-masa sebelumnya karena sejak
saat tu segala kewenangan mengenai persoalan tanah terpusat pada kekuasaan negara.
Setelah berlakunya UUPA ini, tanah adat di Indonesia mengalami perubahan.
Maksudnya segala yang bersangkutan dengan tanah adat, misalnya hak ulayat, tentang
jual beli tanah dan sebagainya mengalami perubahan. Jika dulu sebelum berlakunya
UUPA, hak ulayat masih milik persekutuan hukum adat setempat yang sudah dikuasai
sejak lama dari nenek moyang mereka dahulu. Namun setelah berlakunya UUPA, hak
ulayat masih diakui, karena hal ini dapat dilihat dari pasal 3 UUPA, hak ulayat dan hakhak yang serupa dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang dalam kenyataan di
masyarakat masih ada. Hak ulayat yang diakui dalam pasal tersebut bukanlah hak ulayat
seperti dengan masa sebelumnya dengan kepentingan Nasional dan negara perbatasan
dengan bahwa hak ulayat yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan undangundang dan Peraturan-peraturan lainya.
Selain itu ada juga perubahan yang terjadi pada hukum tanah adat sebelum dan
sesudah berlakunya UUPA. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam hal ini jual beli tanah.
Sebelum berlakunya UUPA, jual beli tanah sering dilakukan hanya secara lisan saja,
yakni penjualnya. Itu sebabnya sampai dikatakan dulu tanpa bentuk. Kemudian
berkembang dengan pembuatan surat jual beli antara dua pihak. Jual beli tanah adalah
perbuatan hukum menyerahkan tanah hak oleh penjual kepada pembeli. Perubahan lain
yang terjadi misalnya dalam hal daluarsa. Dalam hukum adat daluarsa ini menyangkut
tentang hak milik atas tanah. Dulu, sesuatu bidang tanah yang sudah dibuka atas izin
pemangku adat atua kepala adat yang berwenang, maka setelah beberapa tahun tidak
dikerjakan/ditanami kembali ditutul belukar dapat diberi peruntukan lain/baru kepada
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pihak yang membentuknya, akibat pengaruh lamanya waktu dan tanah itu telah kembali
kepada hak ulayat desa.
Dalam perjalan waktu, apabila izin membuka tanah dan tanahnya dimaksud
digunakan terus, maka pemegang hak itu tidak memerlukan izin lagi untuk menggunakan
tanah secara terus menerus makin lama seorang memanfaatkan hak/izin itu, bertambah
kuat hak melekat di atasnya, sampai pada akhirnya menjadi hak milik.Hak milik juga
mengalami perubahan, sebelum berlakunya UUPA, lazimnya didaftarkan dan dikenakan
pajak hasil bumi. Walaupun peraturan perpajakan ini tidak menentukan hak atas suatu
bidang tanah, tetapi sejarah penggunaan dan pemilikan penguasa tanah secara tidak
langsung dipotong dokumentasi/administrasi perpajakan serta pembayaran pajak tersebut.
Sejak berlakunya UUPA, keadaannya menjadi lain, akibat adanya ketentuan konversi dan
politik hukum agraria yang merubah stelsel lama.

2.

Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata

Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab
syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan
manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu
kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling
berinteraksi.
Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh
suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki
keempat ciri yaitu:
1) Interaksi antar warga-warganya,
2) Adat istiadat,
3) Kontinuitas waktu,
4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat
merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama
dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila
manusia melakukan hubungan.
Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari
individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan
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manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut
adalah :
1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4) Merekamerupakan suatu sistem hidup bersama.
Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsipprinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan
sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang
paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia
Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana
manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan
bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya
terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan
masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris
disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang
berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya,
wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang
diikat oleh kesamaan.
Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council
"masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai
kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya,
menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah
mereka". (Keraf, A.S, 2010: 361)
Masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 butir 31 adalah:
adalah kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis
tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial,dan hukum. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum
adat, keturunan dan tempat tinggalnya. ILO mengkategorikan masyarakat adat sebagai:
i.

Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang
berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya
sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh
hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus.
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Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai
suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang
mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah,
atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti
yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha
mempertahankan terlepas dari apapun status hukum mereka sebagian atau
semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka
miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki
bahasa, budaya, agama, tanah dan teritoriyang terpisah dari kelompok
masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.
(Keraf, A.S. 2010: 361)

Selanjutnya Keraf menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat
dari kelompok masyarakat lain, yaitu :
i.

Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau
sebagian.
ii. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk
asli daerah tersebut.
iii. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem
suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk
mencari nafkah.
iv. Mereka mempunyai bahasa sendiri
v. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau
bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar
komunitasnya.(Keraf, A.S 2010:. 361)
Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat
yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi (mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri
umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut :
i. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
ii. Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religius
iii. Adanya kehidupan gotong royong
iv. Memegang tradisi dengan kuat
v. Menghormati para sesepuh
vi. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
vii. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
viii. Tingginya nilai-nilai sosial. (Ningrat, A.A.. 2004 : 4)
Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam
melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama
yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak
pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha
menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal
tersebut.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

519

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan
ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang
merupakan ulayatnya. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara
lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga
merupakan hubungan batiniah yang bersifat religion magisch. Yaitu berdasarkan
kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa wilayah
tersebut pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang
diperuntukan bagi kelangsungan hiudp dan penghidupannya sepanjang masa. Maka
hubungan itu pada dasarnya merupakan hubungan abadi. (Boedi Harsono, 2002: 54.)
Pemegang Hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri
atas orang-orang yang merupakan warganya; sedangkan pelaksana Hak Ulayat adalah
Penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau
bersama-sama dengan para tertua adat masing-masing. Penguasa adat dalam
huibungannya dengan tanah ulayat melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk
bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adatnya.

3.

Perkebunan di Indonesia
Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian

nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja,
penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan
lahan kering dengan menanam komoditi tertentu. Pengertian perkebunan menurut
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan adalah segala kegiatan yang
mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem
yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman, dengan bantuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
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Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
ayat (1) menyebutkan bahwa :“Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada
pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang
diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan
dengan tanaman musim, seperti perkebunan tembakau dan tebu, serta perkebunan
tanaman tahunan, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kopi, cengkeh, dan pala.
Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi :
1) Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat
yang hasilnya sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusahaan dalam skala
yang terbatas luasnya.
2) Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh
perusahaan yang berbadan hukum dikelola secara komersial dengan areal
pengusahaan yang sangat luas. Perkebunan Besar terdiri dari Perkebunan Besar
Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.
Fungsi perkebunan menurut UU Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi
secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan
struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan
konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan
lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa
Salah satu asas penyelenggaraan perkebunan diterangan dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan pasal 2 adalah asas keterbukaan, yaitu bahwa
penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan
didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.Pada
kenyataannya penggunaan tanah perkebunan ini tidak jarang menimbulkan beberapa
permasatanah. Penggunaan tanah sebagai tanah perkebunan seringkali dianggap kurang
bijaksana dan kurang mempertimbangakan hak masyarakat. Berbagai permasahan tanah
yang sering muncul dalam pengusahaan perkebunan adalah wilayah perkebunan yang
berada di dalam kawasan hutan, perkebunan, Taman Nasional, kawasan transmigrasi,
pertanian, dan di atas hak atas tanah masyarakat.
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C. PEMBAHASAN
Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk hingga saat ini, menuntut
seseorang akan kebutuhan tanah sebagai lahan untuk tenpat tinggal dan lahan berusaha
bagi kehidupannya. Setiap orang maupun kelompok masyarakat tentu memerlukan tanah
bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan tanah.
Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manausia sangat terbatas, sedangkan jumlah
manusia yang berhajat dengan tanah semakin lama semakin bertambah.
Kondisi yang tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan
tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah
yang memerlukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta
kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang maupun kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum terutama bagi masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakatadat di Indonesia
diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) UndangUndang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan perubahannya menyatakan bahwa Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.
Salah satu bentuk hak masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah adat .Secara
umum,hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indoensia dapat dibedakan
atas dua bentuk, yaitu: hak ulayat ".
Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah “Kewenangan yang menurut
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya
alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan
kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan
tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak
untuk berburu. Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat pula
hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut.
Untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah
dengan mengambil hasilnya, tetapi bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut
menjadi terhapus karenanya. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau
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perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah
melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut.
Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :
Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya
disebut hak ulayat), adalah kewenagan yang menurut hukum adat dipunyai oleh
masyarakayt hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan
lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya
alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan
kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahirian dan batiniah turun
menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan.
Unsur-unsur hak ulayat sebagaimana termuat didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yaitu :
a.

b.

c.

Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari.
Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari.
erdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, dalam hukum tanah nasional
Indonesia mengakui adanya hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada
dan memenuhi unsur-unsur dan kriteria hak ulayat dalam hukum adat suatu
masyarakat dalam suatu wilayah

Selain itu pengakuan terhadap tanah masyarakat hukum adat dan hak-haknya
antara lain dinyatakan juga dalam :
a.

Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua)
menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dan juga pada Pasal 28i ayat (3)
(Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”. .

b.

Undang Undang Nomor.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

c.

Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

d.

UUP Nomor 5 Tahun 1960 Tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
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Pasal 2 ayat (4) UUPA dinyatakan bahwa :“Hak menguasai dari Negara di atas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan

kepentingan

nasional,

menurut

ketentuan-ketentuan

Peraturan

Pemerintah”.
•

Pasal 3 UUPA diatur bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai
dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan
undang- undang dan peraturan yang lebih tinggi, tetap diakui.

•

Selanjutnya Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa :
“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 dan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan
peraturan perundangan lainnya segala sesuatunya dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama”.

•

Pada Penjelasan Umum bagian II angka 2 menyebutkan bahwa:
“... Negara sebagai organisasi kekuasan dari seluruh rakyat/bangsa bertindak
selaku Badan Penguasa, sehingga disebutkan bahwa pada tingkatan tertinggi
tanah (bumi, air dan ruang angkasa) “dikuasai” oleh Negara, bukan dimiliki oleh
Negara. Kekuasaan Negara dimaksud meliputi semua bumi, air dan ruang
angkasa baik yang sudah ada hak maupun yang belum.
Selain itu bentuk pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan hukum adat juga

dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dalam
Penjelasan pasal 4 ayat 2 dari Undang Undang tersebut menyatakan bahwa : Penggantian
yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak
pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang
yang dapat mebuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang
sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundangundangan ataupun atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
Dengan adanya berbagai peraturan dan kebijakan mengenai tanah yang telah
dikemukakan di atas, seharusnya dapat dijadikan patokan dalam dua hal yaitu : di satu
pihak peraturan itu merupakan landasan bagi pihak pemerintah untuk membuat larangan
pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak, sedangkan di lain pihak ia merupakan suatu
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jaminan hukum bagi rakyat agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah
atau penguasa.
Di dalam perkembangannya tanah ulayat atau tanah adat semakin terdesak oleh
peraturan yang tertulis diharapkan walaupun hukum adat tidak tertulis, namun
pengaturan-pengaturan mendasar sebaai bentuk kepastian hukum terhadap tanah
masyarakat adat

perlu dibuat secara tertulis untuk dijadikan pegangan masyarakat,

setidaknya dengan adanya Peraturan Daerah oleh Pemda setempat

dengan melihat

syarat kriteria penentu masih ada atau tidaknya Hak Ulayat, yaitu :
a.

Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek Hak Ulayat

b.

Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang
merupakan obyek Hak Ulayat

c.

Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu. (Maria S.W. Sumardjono, 2005:.57)
Di Sumatera Selatan sendiri belum mempunyai Peraturan Daerah mengenai tanah

adat tersebut, hal ini dikarenakan dengan adanya Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979
Tentang Pemerintahan Desa maka menghapuskan marga di Sumatera Selatan , hal ini
mengakibatkan kelembagaan adat marga yang dahulu berfungsi mengatur penguasaan,
pemilikan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap tanah marga menjadi tidak efektif.
Dalam sistim pemerintahan desa, maka kepala desa tidak sekaligus berkedudukan
sebagai ketua adat. Kepala desa tidak menggantikan kedudukan Pasirah, dan tidak
mempunyai kewenangan di bidang pertanahan untuk memimpin, mengawasi dan
mengendalikan penggunaan tanah berdasarkan hukum adat. Hal demikianlah yang
menyebabkan anomaly/terjadinya ketidakpastian di bidang hukum pertanahan, timbul
sengketa tanah diberbagai daerah di Sumatera Selatan, terutama yang berkaitan dengan
perluasan usaha di bidang perkebunan. (Firman Muntaqo, 2001)
Sebagai salah satu contoh pembangunan perkebunan karet di Sumatera Selatan
yang mempergunakan tanah masyarakat adat ,berdasarkan wawancara salah satu pemillik
tanah mengatakan mengatakan bahwa pembangunan perkebunan menggunakan tanah
adat hal ini dikarenakan tanah tersebut warisan dari nenek puyang mereka, sedangkan
menurut analisa penulis sepertinya masyarakat kurang memahami pengertian dari tanah
adat, apa yang mereka katakan warisan tanah dari nenek puyang mereka berpikir itulah
tanah adat padahal kenyataannya warisan yang diberikan oleh nenek puyang mereka
sudah berbentuk perorangan, jadi tanah tersebut sudah dimiliki atau diwariskan secara
perorangan menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan keterangan di atas menurut
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penulis hendaknya masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu apa yang namanya tanah
adat atau tanah ulayat.
Penguasaan tanah dilakukan oleh rakyat tanpa alas hak yang sah dan dokumen
kepemilikan tanah yang tidak lengkap. Maka dalam posisi yang demikian pemerintah
dihadapkan pada suatu keadaan yang dilematis. Keadaan ini dapat melemahkan posisi
pihak perkebunan yang membutuhkan tanah dan berpotensi menimbulkan masalah, yaitu
rakyat tidak memilik bukti yang lengkap dan cukup atas tanah yang dimilikinya. Hal ini
terutama terjadi pada tanah-tanah yang belum bersertifikat, yang disebabkan oleh
pandangan adat yang masih melekat pada rakyat bahwa tanah merupakan hak milik
komunal (hak ulayat), sehingga mereka menganggap hak penguasaan otomatis melekat
pada hak penghunian atas tanah tersebut secara turun-temurun. Keadaan itu bukannya
tidak diketahui oleh pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini perkebunan, tetapi
dengan berbagai alasan untuk melaksanakan usaha yang telah direncanakan tetap
dilakukan penguasaan lahan. Akibatnya sulit bagi pihak yang membutuhkan tanah untuk
menentukan tentang keabsahan pemegang hak penguasaan lahan yang diakui oleh
rakyat.Namun demikian berdasarkan wawancara denan pihak perkebunan dan pemilik
tanah, penyelesaian masalah perkebunan yang menggunakan tanah masyarakat

itu

diupayakan tetap dilakukan pemberian ganti rugi lahan oleh pihak perkebunan.
Mengenai jumlah pemberian ganti kerugian menurut Kepala Biro Hukum
perkebunan meliputi :
1.

2.

3.

Musyawarah dilakukan secara langsung antara tim pembebasan tanah dengan
para pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman atau bendabenda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan yang sebainya
didampingi oleh Kepala Desa atau Camat.
Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman
atau benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan tidak
memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif,musyawarah
dapat dilaksanakan bergiliran secaraparsial atau dengan wakil yang ditunjuk
di antara dan oleh mereka
Dalam hal musyawarah dilaksanakan melalui perwakilan penunjukan wakil
dibuat dalam bentuk surat kuasa yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

Setelah musyawarah diadakan dan tercapai kata sepakat mengenai harga dan
besarnya ganti kerugian, maka proses selanjutnya adalah pembayaran ganti kerugian yang
pelaksanaannnya harus dilakukan secara leangsung antara perusahaan sebagai pembeli
kepada pemilik tanah. Untuk pembayaran tersebut selain penjual menandatangani bukti
pembayaran yang diketahui oleh Kepala Desa untuk orang tersebut dibuatkan photo diri
dengan tulisan nama,luas tanah yang dijual,harga tanah dan nama desa,hal l ini berguna
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untuk dokumen apabila ada gugatan dikemudian hari. Pembayaran ganti rugi tersebut
disertai dengan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah secara tertulis dihadapan Lurah
atau Kepala Desa dan Camat setempat dan sebagai bukti pembayaran dibuatkan acara
penyerahan atau pelepasan hak atas tanah.
Berdasarkan paparan di atas, bentuk perlindungan terhadap rakyat hubungannya
dengan pembangunan perkebunan adalah pihak perkebunan hanya memberikan ganti
kerugian terhadap semua tanah yang berada diwilayah perkebunan walaupun tanah
tersebut tidak mempunyai sertifikat atau surat keterangan lain. Pemberian ganti kerugian
terhadap kasus tersebut hanya didasarkan pada pengakuan terhadap kepemilikan tanah
saja dan bukan berarti pengganti kerugian tersebut pihak perkebunan mengakui adanya
tanah ulayat masyarakat.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Di dalam perkembangannya tanah ulayat atau tanah adat semakin terdesak oleh

peraturan yang tertulis diharapkan walaupun hukum adat tidak tertulis, namun
pengaturan-pengaturan mendasar sebagai bentuk kepastian hukum terhadap tanah
masyarakat adat perlu dibuat secara tertulis untuk dijadikan pegangan masyarakat dalam
bentuk Peraturan Daerah oleh Pemda setempat terkait dalam penentuan wilayah-wilayah
hak ulayat,dengan tetap melihat syarat kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak
ulayat. Sedangkan bentuk perlindungan terhadap rakyat hubungannya dengan
pembangunan perkebunan adalah pihak perkebunan hanya memberikan ganti kerugian
terhadap semua tanah yang berada diwilayah perkebunan walaupun tanah tersebut tidak
mempunyai sertifikat atau surat keterangan lain.

2.

Saran
Pemberian HGU bagi usaha perkebunan oleh pemerintah harus berlandaskan

pemahaman secara komprehensif pada setiap struktur dan keberadaan hak ulayat
masyarakat yakni kearifan lokal dan pengakuan terhadap hak ulayat adat sehingga
sengketa-sengketa pengelolaan usaha perkebunan tidak timbul dan terciptanya
keteraturan serta ketertiban sebagai tujuan hukum. Diperlukan peraturan Daerah (Perda)
terkait dalam penentuan wilayah-wilayah hak ulayat. Menyangkut kebijakan pertanahan
di daerah dalam pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan dengan menerapkan pola
kemitraan dengan masyarakat adat
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ABSTRAK
Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah
berdasarkan kearian lokal masing-masing daerah karena kearifan lokal masing-masing daerah
tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda.Sejak
diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah mengatur pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah
Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurut Undang-Undang
tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan
perundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kata kunci : Tanah Ulayat, Kearifan Lokal, Pemerintahan Daerah

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang penting. Hak ulayat sebagai

istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat
hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan
daya laku ke dalam maupun ke luar. (Maria SW Sumardjono, 2005: 55) Dalam arti
berlaku ke dalam,masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut
dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala yang terpelihara di
dalamnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang-orang
yang berada di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan memungut hasil dari
tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga
setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang.
Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah hak ulayat,
sebagaimana tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang
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mengandung dua unsur aspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat
ialah masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial
sebagai bentuk bersama para warganya. (R. Supomo, 2012: 41)
Pengertian hak ulayat secara umum adalah :
Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan dan mengolah
tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk memenuhi
kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang yang berada
diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan mengerjakan tanah itu
dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. (Simorangkir dkk,
1997: 61)

Pengaturan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) menentukan :
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan
bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturanperaturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.
Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan terhadap hak
ulayat oleh UUPA disertai dengan dua syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan
mengenai “pelaksanaannya”. “Eksistensi” artinya selama tanah-tanah hak ulayat dari
suatu masyarakat hukum adat masih ada maka keberadaannya tersebut diakui oleh UUPA
dan “pelaksanaanya” artinya penggunaan dari tanah hak ulayat tersebut nantinya tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.
Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 UUPA menjadi dasar
yang kuat bagi kelompok masyarakat adat untuk menguasai, mengatur dan memanfaatkan
tanah-tanah ulayatnya.
Namun demikian, pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur
melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun
1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
yakni :
a.

terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari,
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terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari,dan
terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah
daerah berdasarkan kearian lokal masing-masing daerah karena kearifan lokal masing-masing
daerah tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda.
Dalam rangka memperjelas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang
pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa
sebagian

kewenangan

Pemerintah

di

bidang

pertanahan

dilaksanakan

oleh

pemerintahkabupaten/kota,dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan
pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota,
salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat.Hal tersebut
diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
eksistensi tanah hak ulayat timbul dalam pemerintahan daerah timbul sebagai wujud
adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam
sistem hukum nasional, ditengah aktualitas dan perkembangan hukum modern.

2.

Permasalahan
Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan lain

dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti,
maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah:
bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat persfektif kearifan lokal dan Undang-Undang
No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ?

3.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai

pengelolaan tanah ulayat persfektif kearifan lokal dan Undang-Undang No. 09 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah penelitian
ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaaan teoritis maupun
kegunaan praktis.
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Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan normanorma hukum, khususnya dalam bidang hukum agrarian dalam melindungi serta
menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

b.

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan

pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan
pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun
semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research)

yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer
dan sumber data sekunder. (Musdah Mulia, 2001 : 28) Sumber data primer merupakan
sumber data yang pokok meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 09
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ,Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sumber sekundernya berupa jurnal,
bibliografi, dan kamus.
Penelitain ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan secara
teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara
kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenai
isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.
penelitian

pustaka,

maka

peneliti

menggunakan

arena penelitan ini merupakan
teknik

dokumentasi

dalam

mengumpulkan data. Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Pengertian Tanah Ulayat
Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah

dan nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah
ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit
atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain : patuanan (ambon), panyampeto dan
pawatasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar (bali), totabuan
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(bolaang mongondow), torluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan), nuru (buru), paer
(lombok), ulayat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat
tersebut. (B Ter Haar, 1999: 63)
Namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang
membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat,
khususnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi
dan asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya
berbeda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.
Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan
kawan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan uupa bagi keberhasilan
pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa ;
“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu
persekutuan

hukum

(desa,

suku)

untuk

menjamin

ketertiban

pemanfaatan/

pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan
hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua
persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. (G.Kertasapoetra, A. Setiady,
1985:88 )
Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan
wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama
penghidupan

dan

kehidupan

masyarakat

yang

bersangkutan

sepanjang

masa.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang
masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum
perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.
Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada
yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang
hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.
Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur
dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada
Kepala Adat/ketua Adat.
Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :
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Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemikiman, bercocok
tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan
tanah.

b.

Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah
(memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).

c.

Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan
hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).
Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah

masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun
yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak
dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara
masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.
Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola,
mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada
pada Kepala Adat/Tetua Adat.
Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius
magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang
bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat
dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama
anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.
Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik
bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan
peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai
unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang
kehidupan itu berlangsung.
Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat
mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. (Boedi Harsono, 2005: 190) Ke dalam
berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya
dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang
luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara
kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan
sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi
sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan
berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat
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masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang
bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil
hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah
suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.
Subyek Hak Ulayat menurut Boedi Harsono adalah masyarakat hukum adat yang
mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
a.

Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di
tempat yang sama.

b.

Masyarakat hukum adat geneologik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian
darah.
Sedangkan obyek hak ulayat menurut Bushar Muhamad mengemukakan

meliputi :
a.
b.
c.
d.

Tanah (daratan)
Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)
Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk
kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan. (Bushar Muhammad, 1983 :
109)

Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat
hukum adat teritorial yang bersangkutan. Hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam
lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai ”res nullius”,hak ulayat
mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke dalam. Kewajiban ketua adat
bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota
masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan
apabila terjadi sengketa kepala adat wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal
tersebut maka pada prinsipnya ketua adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan
seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti
bahwa, ada pengecualian dalam hal ini anggota masyarakat hukum adat diberikan
kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak
terjadi sengketa antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada ketua adat
yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah.
Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat
hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak). (Maria S.W.
Sumardjono, , 2001: 56)
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Pengertian Kearifan Lokal
Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari 2 (dua) kata:

kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan
Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan
kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami
sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,
bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. (Sartiini, 2004)
Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan
demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi
acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi
kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi
dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia,
adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.
Kearifan lokal menurut (Ratna,2011:94) adalah semen pengikat dalam bentuk
kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat
didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses
yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang
disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan
sehari-hari bagi masyarakat.
Dalam Sibarani (2012: 112-113) juga dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah
kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi
budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat
didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan
kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan
lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan
kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu
yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi
nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.
Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut:
a.

mampu bertahan terhadap budaya luar,

b.

memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,

c.

mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,

d.

mempunyai kemampuan mengendalikan,

e.

mampu memberi arah pada perkembangan budaya
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Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah yang

saat ini telah berlangsung di Indonesia. Sebelum diperkenalkan otonomi daerah, semua
sistem pemerintahan bersifat sentralisasi atau terpusat. Dengan pelaksanaan otonomi
daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan
memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal
tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Seperti hubungan diplomatik, kerjasama
perdagangan, dll.
Sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk
penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya kurang
memungkinkan jika pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala
permasalahan yang kompleks. Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan training
ground serta pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Disadari atau tidak, sistem
pemerintahan daerah sebenarnya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang
biasanya terdapat pada pemerintahan pusat.
Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan
bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam
keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa
menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti
keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu,
manusia perlu bekerjasama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan
sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati
bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol

dalam aktifitas dan

mengembangkan masyarakat.
Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan
kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai
dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani
masyarakat. Pemerintah moderen, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan
kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi
untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
Pengertian ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2
(dua) unsur utama yaitu:
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1) Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh
pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan
2) Masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya
mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat
oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi
dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam
hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik

Indonesia

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-Undang

Dasar

NegaraKesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan tentang Pemerintah Daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menurut Kaufman,tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur
masyarakat. (Kaufman, 2011: 25) Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan
lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan
publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih
menekankan kekuasaan (power)yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.
Sedangkan menurut Rasyid, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan
mencakup:
a.

b.

c.

d.

e.

Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan
menjaga agar tidak terjadi pembrontakan dari dalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan
Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokkan
diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di
dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi
keberadaan mereka.
Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau
yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak
terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan
yang produktif dan semacamnya.
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Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,
seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja
baru, memajukan perdagangan domestik dan antara bangsa, serta kebijakan
lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara
dan masyarakat.
Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan
hidup seperti air tanah dan hutan. (Rasyid, 2000: 57)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid, fungsi pemerintahan tersebut
kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :
a.

b.

pemerintah mempu fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai
providerjasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civiltermasuk
layanan birokrasi.
pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan
(empowerment) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan
program pemberdayaan.

Selain itu Rasyid mengatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas
menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment)
dan pembangunan (development) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam
masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan
akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan,
menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk
mengemban tugas yang sangat berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan
lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparayang memiliki
prilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan
pemerintahan. Langkah ini perlu untuk dilakukan oleh pemerintah mengingat dimasa
mendatang bertambahnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat,
dimana pengetahuan masyarakat juga bertambah untuk mencermati segala aktivitas
pemerintahan dalam hubungannya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

4.

Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Negera Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menjatuhkan

pilihannya pada asas desentralisasi seperti yang secara jelas terlihat dalam ketentuan
UUD tahun 1945 beserta penjelasannya.Dianutnya sistim ini dalam penyelengaraan
pemerintahan negera didasarkan pada prinsip pemecahan kekuasaan “dispersion of
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power” yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan guna mengembangkan demokrasi. (Amin Rahmanurrasjid, 2007:23)
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah,
sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni
sebagai berikut :
a.

Asas sentralisasi
Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana
segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b.

Asas desentralisasi
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara
Kesatuan RepubliK Indonesia

c.

Asas dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d.

Asas tugas pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daera dan/atau
desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa;
serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.
Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi

sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari
pemilik hak kepada penerima sebagain hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak
pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan
kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam
bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain
bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas
dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat
memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau
Negara secara keseluruhan.
Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi merupakan asas yang
menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari
pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah
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sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa,
wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi
tanggungjawab daerah itu.
Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU No. 23
Tahun 2014 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan provinsi dan
daerah kita bersifat coordinate dan independent. Distribusi fungsi diberikan pada provinsi
atau pada tingkatan pertama dalam pembagian dan kabupaten atau kota setara dengan
tingkatan ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur distribusi fungsi pada
pemerintahan desa yang setara dengan tingkatan ketiga. Namun dalam hal
pelaksanaannya, distribusi fungsi pada pemerintahan desa dijalankan dibawah
subordinasi dan bergantung pada daerah kabupaten atau kota.
Sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus
diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah.
Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di
daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di
pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah
adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan
kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan
pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di
tingkat pusat.
Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada
hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat .
Desentralisasi

diselenggarakan

untuk

mewakili

kepentingan

nasional.

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat (lokal)
di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat
tiap masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok
jika instrumen desentralisasi diterapkan.
Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara
ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang
dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya, meningkatkan output dan lebih
efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap
memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih
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mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan
lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.

C. PEMBAHASAN
1.

Pengelolaan Tanah Ulayat Persfektif Kearifan Lokal dan diundangkannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah
Hak ulayat merupakan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak ulayat

masyarakat hukum adat tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional
semata dan secara teoritis masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat adalah
berbeda. masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan
tunduk pada tata hukumnya sendiri.
Sedangkan Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para
kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolah dan
pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun
temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat
kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak
kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis,dan
keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh
masyarakat.( Elviriadi., 2007, 82-83)
Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung
untuk berpikir individualistik. Hal ini dikarenakan pada saat ini Indonesia telah memiliki
unifikasi hukum pertanahan yang berpuncak di UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960.. Dengan adanya UUPA tersebut, tidak ada
lagi dualisme hukum pertanahan, dimana hukum yang berlaku didasarkan pada golongan
masing-masing namun penting untuk diingat bahwa hukum adat adalah merupakan dasar
hukum Tanah Nasional. Olehnya itu adalah sesuatu yang sangat rasional untuk melihat
dan mengkaji keberadaan hak tanah adat dalam Hukum Positif Indonesia khususnya di
bidang hukum pertanahan.
Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung
pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan
keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

542

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat
bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing
daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan
hak ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah,
dengan mempertimbangkan unsur-unsur kearifan lokal dan budaya yang ada dan hidup
dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan

Daerah

mengatur

pokok-pokok

penyerahan

otonomi

di

bidang

pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka
otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri,
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,salah satu kewenangan tersebut adalah
dibidang pertanahan.
Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota meliputi terdiri dari :
a.

Pembentukan panitia peneliti.

b.

Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.

c.

Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.

d.

Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang

Badan Pertanahan Nasional, dalam pasal 2 disebutkan Badan Pertanahan Nasional
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional,
regional dan sektora. Maka dengan adanya ketentuan tersebut kewenangan yang dimiliki
oleh pemerintah daerah diambil oleh Badan Pertanahan Nasional .
Dalam perjalanannya banyak sekali tanah ulayat yang digarap oleh rakyat dan
menimbulkan anggapan bahwa pemiliknya adalah penggarapnya. Namun sebenarnya
tanah-tanah yang digarap tersebut adalah tanah "raja-raja" zaman dulu, bukan tanah
ulayat dalam arti tanah bekas wilayah "kerajaan". Tanah-tanah seperti itu sebaiknya
dibiarkan saja, karena tanah-tanah bekas wilayah "kerajaan"lah yang identik dengan
masyarakat hukum adat (tanah ulayat) yang perlu tetap dipelihara statusnya dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat daerah yang bersangkutan.
Dalam pandangan kita, dalam pemanfaatan tanah tersebut untuk kesejahteraan
masyarakat desa. Sebab bila tidak demikian, niscaya akan dirasakan adanya
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ketidakadilan dalam pemanfaatan tanah seperti selama ini tanpa memikirkan dan
memperhitungkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat desa. Meskipun
demikian sangat kecil kemungkinan keluarnya Peraturan Daerah oleh Pemerintahan
Daerah tanpa adanya permohonan hak atas tanah ulayat. Permohonan hak ulayat tersebut
juga harus dimulai dari pembuktian apakah masyarakat hukum adat di daerah yang
bersangkutan masih ada atau tidak.
Kriteria-kriteria

untuk

menentukan

apakah

hak

ulayat

tersebut

dalam

kenyataannya masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni:
a.

b.

c.

terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari,
terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari,dan
terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut

Tentu tidak mengada-ada, masyarakat hukum adat yang bersangkutan haruslah
mampu dan siap membuat kesepakatan-kesepakatan desa. Dengan kesepakatankesepakatan desa itu dapat dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Desa. Tanpa
terbukti adanya masyarakat hukum adat, jangan diharapkan tanah ulayat masih ada
karena tanah tersebut dikuasai oleh negara. Negaralah yang berwenang menentukan ada
tidaknya tanah dan hak ulayat di daerah yang bersangkutan.

2.

Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Menurut Pasal 1, angka (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Petanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dijelaskan bahwa “masyarakat hukum adat adalah
sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.”
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Ada 4 (empat) elemen yang membentuk masyarakat adat tersebut, yaitu sebagai
berikut :
a.

b.

c.

d.

Sekelompok orang yang masih terikat dengan spiritualitas nilai-nilai sikap
dan perilaku tertentu dan yang membedakan mereka sebagai kelompok sosial
terhadap kelompok sosial yang lain.
Wilayah hidup tertentu yang di dalamnya ada tanah, hutan, laut dan sumber
daya alam lainnya yang bukan semata-mata diperlakukan sebagai barang
produksi sehari-hari (sumber mata pencaharian), tetapi menjadi bagian utuh
dari sistem religi dan sosial budaya kelompok sosial tersebut.
Praktek-praktek yang berbasis pada pengetahuan (kearifan) tradisional yang
terus menerus diperkaya atau dikembangkan sesuai kebutuhan keberlanjutan
hidup mereka.
Aturan dan tata kepengurusan hidup bersama (hukum dan kelembagaan adat)
yang berkembang sesuai dengan sistem nilai bersama yang diterima dan
berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. (P. Panggabean, 2011: 55)

Lebih lanjut pengaturan mengenai tanah adat diserahkan kepada peraturan daerah
masing-masing di mana hak ulayat itu berada.
Dalam rangka memperjelas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang
pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa
sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota,dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan pemerintah di
bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, salah satunya
adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat.Hal tersebut diperkuat lagi
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal
2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 menentukan bahwa“negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatdan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia”
Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 18 B ayat
(2) UUD 1945. Hal ini penting, karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum
tertinggi bagi segenap peraturan perundang‐undangan di Indonesia, sehingga bila terdapat
perundang‐undangan yang justru mengingkari hak‐hak masyarakat hukum adat, adalah
menjadi jelas bahwa hukumtersebut layak untuk dibatalkan. Pelaksanaan hak-hak
masyarakat hukum adat tersebut harus tetap dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 memberikan
wewenang kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya khususnya
yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini memberikan peluang
yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas
tanah masyarakat hukum adat. Salah satu kewenangan tersebut yaitu menerbitkan
Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak
ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.
Dengan demikian,pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama yang
dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah
masyarakat hukum adat.Otonomi daerah,yang membentuk pemerintahan daerah yang
dekat dengan rakyat,diharapkan dapatmeningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum
terhadap hak ulayatmasyarakat hukum adat yang sering diabaikan dalam kehidupan
bernegara.
Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayat dalam bentuk
Perda, menunjukkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, telah mengakui,
menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak terhadap hak
ulayat atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki, mewajibkan pemerintah untuk
melindungi

hak-hak

tersebut

dari

ancaman/gangguan

pihak

lain,

termasuk

olehpemerintah. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian dalam bentuk jaminan
hukum dan menghindari tumpang tindih kepentingan (konflik/sengketa), sehingga
kekacauan yang bersumber dari konflik kepentingan pun dapat terhindari.
Melalui kebijakan daerah (Perda) yang mengakui hak ulayat atas tanah
masyarakat hukum adat,maka tentunya akan mengarah kepada perlindungan hukum
terhadap keberadaan danpelaksanaannya. Keadaan belum mengakui dan memberikan
perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya atas tanah dan
sumber daya alamlainya, justru merupakan potensi konflik bahkan bisa menjadi ancaman
terjadinyadisintegrasi dalam NKRI.
Negara hukum menghendaki, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada
aturan hukum atau didasarkan atas undang-undang untuk memberikan kepastian
hukum,ehingga dalam mengimplementasikannya di perlukan kewenangan. Kewenangan
tersebut ada pada pemerintah daerah, sebagaimana sesuai dengan maksud UndangUndang No. 32 Tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.09
Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, sangat jelas mengatur mengenai hakhakmasyarakat (hak ulayat) dibidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah.
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Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten.Lampirannya Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa tugas
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan tanah ulayat yaitu pembentukan
panitia peneliti,penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengan pendapat
umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah
tentang penetapan tanah ulayat dan penanganan masalah tanah ulayat melalui
musyawarah dan mufakat.Ketentuan tersebut dapat diselaraskan dengan Pasal 5
PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, yaitu dalam menentukan hak ulayat masyarakat hukum adat,
perlu dilakukan penelitian.
Dengan demikian, sebelum disahkannya Undang-Undang Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masih dalam proses penyusunan,
makapemerintah khususnya pemerintah daerah sudah seharusnya mensiasati otonomi
daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat hukum adat melalui upaya, arah dan
peluangyang ada. Melalui otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah (Perda) untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa,
danpemberdayaan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan tersebut, tentunya bersandar pada seberapa besar upaya pemerintah
daerah

dalam

mengakui

dan

memberikan

perlindungan

hukum

terhadap

keberadaanmasyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya sehingga terjamin
kepastian penguasaan dan pengelolaannya dan terhindar dari segala ancaman dan
gangguan.Disamping itu, untuk mencapai bentuk hukum yang ideal, Perda tersebut
seyogyanya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) serta
merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat hukum adat yang
bersangkutan,dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional yang lebih tinggi.

E. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Sejak diundangkannya Nomor 09

Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

mengatur pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah
Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurut UndangUndang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan
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masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Terhadap keberadaan tanah ulayat Negaralah yang berwenang menentukan ada
tidaknya tanah dan hak ulayat di daerah yang bersangkutan diatur melalui Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan kriteria sebagai
berikut :
a.

Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari,

b.

Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya seharihari,dan

c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah
ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut
Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pemerintah
Daerah memberikan wewenang kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi yang seluasluasnya khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini
memberikan peluang yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum
terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Salah satu kewenangan tersebut
yaitu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

2.

Saran
a.

Perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk membina pengertian dan kesadaran
masyarakat mengenai arti pentingnya pendaftaran tanah tersebut melalui
penyuluhan secara luas dengan bermacam cara dan sarana yang ada

b.

Perlunya penguatan kelembagaan adat yang dapat memfasilitasi masyarakat
hukum adat dalam berpartisipasi pada pembangunan.
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EKSISTENSI HUKUM POSITIP INDONESIA YANG TERKAIT DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(KARHUTLA)
Oleh :
Eveline Fifiana, SH., MHum.
Saudin, SH, MH.
fifianaeveline@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Abstrak
Sumber daya alam khususnya hutan harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal
bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil
makmur. Tidak akan ada artinya bila pembangunan dilakukan tetapi lingkungan rusak dan
tercemar. Kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya disingkat :karhutla) saat ini sedang
menjadi perhatian serius pemerintah dan rakyat Indonesia bahkan juga dari dunia
internasional, mengingat dampak luas atas kabut asap dan emisi gas karbon yang di hasilkan.
Kasus karhutla di Indonesia sudah terjadi berulangkali antara lain di propinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Riau, Propinsi Jambi, Propinsi Kalimantan barat, dan Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Selatan.Akibat kebakaran tersebut secara nyata berpengaruh terhadap
terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi dan
budaya bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih mendalam penulis melakukan penelitian
bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum positif yang berlaku dalam penegakan hukum
terhadap pelaku karhutla yang menimbulkan pencemaran udara yang berakibat merugikan
masyarakat kita sendiri maupun terhadap lintas batas. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang undangan antara lain
terhadap Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang
Undang nomor 18 tahun 2014 tentang Perkebunan dan implementasi AATHP (ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution) yang telah diratifikasi oleh semua anggota
ASEAN tahun 2014 maupun ketentuan lain terkait. Dari hasil penelitian dapat diketahui
bahwa banyak faktor yang melatar belakangi peristiwa kebakaran yang terjadi,terutama
karena ulah manusia akibat dorongan kebutuhan ekonomi, tingkat pengetahuan dan kepatuhan
hukum masyarakat, bahkan dalam realitanya disebabkan karena tindakan oknum intelektual
yang tidak bertanggungjawab, sehingga berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang
berimbas mengganggu hubungan dengan negara tetangga yang berbatasan. Karhutla
memberikan dampak yang tidak mudah untuk di selesaikan, perlunya waktu dan rencana yang
matang untuk mengatasi terjadinya karhutla tersebut. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah terhadap peristiwa karhutla yang terjadi dapat dikatakan
belum berjalan secara optimal antara lain akibat keterbatasan sarana prasarana mengantisipasi
terjadinya karhutla, belum maksimalnya peran personil kepolisian dalam melakukan tugasnya.
Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap
orang untuk mendapat kan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dilakukan dengan
membangun budaya kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum melakukan
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pencegahan secara dini dan harus meningkatkan kemauan negara (para pihak) untuk
melaksanakan AATHP. meningkatkan penegakan hukum secara tegas terhadap personil,
kelompok masyarakat ataupun korporasi yang melakukan pelanggaran hukum maupun tindak
kejahatan karhutla.
Kata kunci : Karhutla, Kepatuhan Hukum, Penegakan Hukum.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Peningkatan jumlah penduduk dunia memberi pengaruh pada kondisi lingkungan

di berbagai belahan dunia ataupun wilayah tertentu. Hal ini membawa pengaruh terhadap
perubahan iklim, pemanasan global,dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Seperti
yang terjadi saat ini, pemanfatan ataupun pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai
sebagai mana mestinya,terjadi pengerusakan hutan akibat penebangan secara liar, bahkan
pembakaran hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut di picu oleh
kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat, menyebabkan peningkatan
eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan dapat meningkatkan
pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Perubahan iklim secara ekstrim dan
pemanasan global juga mengancam kondisi lingkungan hidup.Masalah lingkungan pun
mulai meningkat dan beragam, namun salah satu isu pokok lingkungan yang sering di
perbincangkan yakni masalah polusi asap yang bahkan sudah melampaui batas wilayah
yang di sebabkan oleh kebakaran hutan. dan lahan.
Kebakaran hutan di wilayah Indonesia merupakan masalah yang cukup serius
yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Kebakaran hutan cendrung
meningkat, halini di sebabkan oleh degradasi (penurunan kualitas hutan) seperti aktivitas
illegal logging serta deforestrasi seperti pembukaan lahan,lahan untuk pemukiman,
perladangan, perkebunan dengansekala besar. Perbuatan demikian sangat bertentangan
dengan hukum yang berlaku dan di pandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak
hutan danberdampakpada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun
sosial budaya.Hukum berfungsi diantaranya adalah sebagai alat pengatur tata tertib
hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin,
sebagai sarana penggerak pembangunan, serta sebagai fungsi kritis.
Ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang
lingkungan hidup, mendefinisikan bahwa yang di maksud dengan pengerusakan
lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
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langsung terhadap fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup.
Kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya disingkat : Karhutla) sangat
menimbulkan kerusakan lingkungan ekonomi dan sosial yang bersekala besar.Karhutla
dapat dikarenakan adanya faktor alam dan karena faktor manusia .Faktor alam seperti
berupa lahan gambut yang mudah terbakar serta kandungan mineral yang juga tidak dapat
dihindari. Ulah manusia dapat karena unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Unsur
sengaja dalam hal ini jika ada orang yang melakukan pembakaran hutan. Faktor manusia
adalah tekanan jumlah penduduk, kurangnya pemahaman atau arti betapa pentingnya
hutan, dan akibat membuka lahan dengan cara tradisional dengan metode pembakaran
hutan karena dianggap lebih praktis dan murah. Faktor ekonomi dan tidak tersedianya
teknologi yang tidak memadai juga sebagai faktor pendorong terjadinya pembakaran
hutan, meskipun dampak dari metode tersebut tidak sebanding dengan hasilnya.Karhutla
dapat berdampak luas atas kabut asap dan emisi gas carbon yang dihasilkan Hal ini akan
berpengaruh dan berakibat terhadap kondisi lingkungan, kesehatan manusia maupun
aspek social ekonomi

budaya bagi masyarakat. Polusi asap yang diakibatkat oleh

kebakaran secara otomatis mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, apalagi aktivitas
diluar ruangan. Keterbatasan aktivitas diluar ruangan diakibatkan terbatasnya jarak
pandang akibat kabut asap. Faktor alam seperti berupa lahan gambut yang mudah
terbakar serta kandungan mineral yang juga tidak dapat dihindari. Sedangkan faktor
manusia adalah tekanan jumlah penduduk, kurangnya pemahaman atau arti betapa
pentingnya hutan, dan akibat membuka lahan dengan cara tradisional dengan metode
pembakaran hutan karena dianggap lebih praktis dan murah. Faktor ekonomi dan tidak
tersedianya teknologi yang tidak memadai juga sebagai faktor pendorong terjadinya
pembakaran hutan, meskipun dampak dari metode tersebut tidak sebanding dengan
hasilnya. Dari sudut pandang orang yang ekonomis hutan merupakan tempat menanam
modal jangka panjang yang menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusaha Hutan (HPH).
Bagi para ilmuwan, hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia, karena
keanekaragaman sumber daya yang ada di dalam nya seperti tumbuhan kayu dan nonkayu semuanya memiliki manfaat masing-masing. Namun manusia memberikan batasanbatasan dalam proses pengendalian, pemeliharaan bahkan sanksi, sehingga dalam hal ini
pemerintah menurunkan suatu aturan yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.Proses Pengendalian ataupun
penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian
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lingkungan hidup, seperti akibatdari pencemaran, kerusakan lingkungan, kebakaran,
limbah industri ataupun rumah tangga. Sedangkan upaya pemeliharaan lingkungan hidup
dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam, pencadangan sumber daya alam,
dan pelestarian fungsi atmosfir. Konservasi sumber daya alam sebagaimana yang telah
kita ketahui meliputi kegiatan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan akan
sumberdaya alam, serta proses pencadangannya agar sumberdaya alam tersebut dapat
terus di kelola dalam jangka panjang sedangkan upaya pelestarian atmosfir sebagaimana
dimaksud yaitu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,lapisan ozon dan upaya
perlindungan terhadap hujan asam. Dalam proses tersebut perlunya payung hukum
dalam pemberian sanksi pidana dalam hal ini telah di sebutkan dalam pasal 97 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. Undang Undang nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang nomor 18 tahun 2014 tentang
Perkebunan. Oleh karena pencemaran asap lintas batas dianggap sebagai masalah
bersama negara negara di ASEAN, maka melalui ASEAN Agreement on Transboundary
Haze Pollution (AATHP) telah diratifikasi oleh semua anggota ASEAN termasuk negara
Indonesia pada tahun2014 harus direalisasikan oleh parapihak dengan baik

2.

Permasalahan
Sehubungan dengan uraian pada bab Pendahuluan di atas timbul permasalahan

dalam penelitian ini yaitu bagaimana eksistensi dan penegakan hukum atas peraturan
perundang undangan

hukum positip Indonesia saat ini

dalam mengatasi tindak

perbuatan Pelaku karhutla?

3.

Metode Penelitian
Sehubungan

dengan

permasalahan

yang

diteliti,

maka

penelitian

ini

menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normative dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana eksistensi
dalam penerapan norma norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum
terutama dalam mengatasi tindak perbuatan Pelaku karhutla yang sangat merugikan
kehidupan masyarakat setempat maupun lintas batas negara.
Jenis dan sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder
dengan melakukan penelitian kepustakaan (library reserarch) yang diperoleh dengan
menggunakan bahan bahan hukum :
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Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undanganterkait.Undang Undang
nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang Undang nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan; Undang Undang nomor
18 tahun 2014 tentang Perkebunan dan implementasi AATHP (ASEAN Agreement
on Transboundary Haze Pollution) yang telah diratifikasi oleh semua

anggota

ASEAN tahun 2014; KUHP, KUHAP, KUH Perdata.
2.

Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer , berupa dokumen, putusan hakim, tulisan tulisan
ilmiah, kebijakan kebijakan pemerintah, karya ilmiah yang semuanya berkaitan
dengan karhutla.

3.

Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus
bahasa Indonesia, internet .
Selanjutnya data yang terkumpul dilakukan editing, evaluating dengan memeriksa

ulang serta meneliti data yang diperoleh baik mengenaikelengkapan maupun kejelasan
dan kebenarannya, untuk lebih lanjut dianalisa secara kualitatif, sehingga akan diperoleh
suatu kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN
Dalam pergaulan hidup senantiasa terdapatkepentingan kepentingan yang berbeda
antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.Oleh karena itu tentunya hukum
adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan tersebut agar

jangan sampai ada

kepentingan yang diabaikan. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk
membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku tersebut dapat terkontrol dengan baik,
dapat berupa peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan manusia dan menyediakan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya,
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus
berlandaskan pada keadilan. Masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan
hukum.Tujuan dari hukum itu sendiri bersifat universal seperti ketertiban, ketenteraman,
kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Suatu hal
yang wajar apabila para penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya
dipercaya yang pada hakekatnya akan menegakkan wibawa hukum, yang berarti
menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Nilai kepercayaan merupakan salah
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satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan
dilindungi. Nilai kepercayaan akan menjalin hubungan harmonis dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, tetapi akan menjadi sebaliknya justru akan timbul
kekacauan, ketidaktentraman atau tidak adanya suatu kedamaian apabila nilai
kepercayaan ini telah hilang atau mengalami erosi didalam kehidupan bermasyarakat.
Ketidak percayaan masyarakat akan timbul dan kewibawan hukum akan menurun,
apabila masyarakat melihat kenyataan bahwa penegak hukum atau pengemban hukum
justru

melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan nilai- nilai hukum yang

seharusnya, seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, kejujuran, kepercayaan dan cintakasih
antar sesama, yang seharusnya ditegakkan.Keadilan disini tentunya didasari dan dijiwai
oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan
dirinya sendiri, manusia dengan manusialainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa
dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.1 Pernyataan “keadilan sosial”
berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materiil
maupun spiritual yaitu yang menyangkut adil baik dibidang hukum, ekonomi, politik,
sosial dan kebudayaan.2 Hukum tentunya sangat erat hubungannya dengan keadilan.
Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk memperoleh suatu keadilan.
Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi
pengurusan hutan, karena semua hutan di wilayah Republik Indonesia di kuasai oleh
negara. Hak penguasaan negara ini terhadap hutan, antara lain meliputi perencanaan,
pengelolaan, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan penyuluhan serta
pengawasan.Sumber daya alam dapat di bedakan atas sumber daya alam hayati dan
sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam sangat memberikan manfaat bagi
kehidupan manusia. Oleh karena sumber daya alam begitu penting bagi kehidupan
manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya
alam itu secara terus-menerus melalui suatu pengelolaan. Ketentuan-ketentuan hukum
yang mengatur pengelolaan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap sumber daya
alam, dapat ditemui pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undangundang nomor 32 Tahun 2009.Penggunan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya kebijakan rencana,
atau program harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan

1
Agus Santoso,Prof, Dr. SH.MH, Hukum , Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,
Kencana , Jakarta, 2012, hlm 87.
2
Ibid..
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mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini
mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat Kajian Lingkungan
Hidup Setrategis (disingkat : KLHS), untuk memastikan prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dalam suatu kebijakan, rencana, ataupun program. Dengan demikian hasil dari
KLHS harus di jadikan dasar sebagai suatu kebijakan, rencana atau program dalam suatu
wilayah tertentu. Apabila hasil dari KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya
tampung terlampaui, kebijakan, rencana ataupun program pembangunan tersebut wajib di
perbaiki sesusai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha atau kegiatan yang telah
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak di perbolehkan lagi.
Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adalah salah satu perangkat preventif
pengelolaan lingkunganyang terus di perkuat melalui peningkatan akuntabilitas dan
pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan
di terapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta memperjelas sanksi
hukum pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama
dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak di miliki sebelum memperoleh izin
usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan serta memaksimalkan instrumen pengawasan dan
perizinan. Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan
menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan.. Izin sebagai sarana hukum
merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemegang ijin dilarang melakukan tindakan menyimpanng dari ketentuan-ketentuan
tersebut dan juga sebagai instrument yang paling penting. Dengan memberi izin, dalam
hal ini berarti penguasa memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan
spesifik yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain izin adalah suatu perkenaan dari
suatu larangan. Melalui perizinan, seorang warga negara diberikan suatu perkenaan untuk
melakukan sesuatu aktivitas yang semestinya dilarang. Ini berarti, yang esensial dari
perijinan adalah larangan suatu tindakan, kecuali diperkenakan dengan izin.Berkaitan
dengan perizinan ini sudah diatur didalam ketentuan Pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Tetapi dengan kondisi Karhutla yang terjadi akhir
akhir ini pada tanggal 7 Agustus 2019 telah dikeluarkan Instruksi Presiden (INPRES)
nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian Pemberian izin baru dan penyempurnaan Tata
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan gambut, yang berada dihutan konservasi, hutan
lindung, hutan produksi yaitu dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk
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perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut. Perlindungan hutan
negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib
melakukan perlindungan hutan di areal kerjanya.Pemegang hak atau izin, bertanggung
jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dengan demikian pemerintah
mempunyai kewenangan untuk mengatur baik di dalam maupun diluar kawasan hutan.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini juga mendayagunakan berbagai
ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.
Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar
pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam
pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan,
ataupun hak gugat pemerintah. Dalam ketentuan pasal 13 dan 57 Undang-undang Nomor
32 Tahun 2009, merumuskan pengertian dari pencegahan dan pemeliharaan kerusakan
hutan dan kawasan hutan karena perbuatan manusia. Serta mempertahankan dan menjaga
hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan pengelolaan
hutan.
Prinsip-prinsip perlindungan hutan terdiri atas upaya-upaya:3
a.

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang di
sebabkan oleh manusia.

b.

Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan, atas
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutanserta investasi serta perangkat-perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Untuk ketentuan pidana diatur dalam ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor

32 Tahun 2009 sebagai berikut
1.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air lautkriteria baku
kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (tahun) dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000.,00
(tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

2.

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka dan
atau bahaya kesehatan manusia, di pidana dengan pidana paling singkat 4 (empat )
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp

3
Takdir Rahmadi, Prof.Dr,SH.LLM., Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo
Jakarta,2011, hlm. 167
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4.000.000.000,00 (4 milyar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000.,00 (dua
belas milyar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) mengakibatkan orang
terluka berat atau mati, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahundan dendapaling sedikit Rp
5.000.000.000.,00 (lima milyar rupiah), dan paling banyak Rp 15.000.000.000.00
(lima belas milyar rupiah)
Selanjutnya dalam UU Kehutanan mengatakan bahwa Tindak pidana bidang
kehutanan adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang Undang no 41 tahun 1999
tentang kehutanan atau Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa
yang secara melawan hukum melanggarnya.
Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan
terdapat dalam rumusan ketentuan pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU. No 13
tahun 2013. Selanjutnya dlam ketentuan pasal 85 ayat 1 UU No 13 tahun 2013
dinyatakan bahwa Orang perseorangan yang dengan sengaja :
a.

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b.

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b; dan/atau

c.

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya dalam Undang Undang Perkebunan no. 39 tahun 2014 dinyatakan

dalam ketentuan pasal 60 (1) dinyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif dan sanksi
administratif nya adalah berupa : denda; pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha
Perkebunan; dan/atau pencabutan izin Usaha Perkebunan. Pelaksanaan Pengawasan
dilaksanakankan secara berjenjang oleh Pemerintah Pu sat dan Pemer i ntah Daerah sesu
ai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat .Set iap pejabat
yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
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Adat sebaga imana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima ,niliar
rupiah) ( pasal 103) dan dalam ketentuan pasal 108 dinyatakan bahwa setiap Pelaku
Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penj ara lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Sedangkan dalam ketentuan pasal pasal 109 dikatakan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan
yang tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko
lingkungan hidup; dan pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Selanjutnya sebagai reaksi terhadap krisis lingkungan yang melanda Asia
Tenggara diakhir tahun 1990 an dikarenakan pembukaan lahan

dengan melakukan

pembakaran hutan di pulau Sumatera disamping satelit menunjukkan adanya titik api
dibeberapa lokasi pulau Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Melayu, Malaysia ,
Singapura, Thailand dan Brunei maka diadakan persetujuan negara- negara Asean tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas (Asean Agreement on Transbounday Haze Pollution
disingkat AATHP) bertujuan untuk mengendalikan pencemaran asap di Asia Tenggara.
Indonesia baru meratifikasinya tahun 2014 melalui UUno 26 tahun 2014 tanggal 16
September 2014 sehingga secara hukum internasional Indonesia terikat dan tidak dapat
melepaskan tanggungjawabnya terhadap pencemaran asap yang berpotensi meluas dan
mencemarkan kualitas lingkungan negara negara Asean. Dengan demikian

apabila

pencemaran bersumber dari wilayah Indonesia, maka dalam hal ini Indonesia tentunya
memiliki tanggungjawab besar dan penting dalam pengendalian

Karhutla tersebut

demikian pula sebaliknya apabila bersumber dari negara asean yang lainnya. Agreement
ini adalah untuk kepentingan bersama negara negara Asean.
Dari kasus kasus Karhutla yang telah ditangani, Dirjen Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup KLHK Rasio Ridho Sani dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9
di Kantor KLHK, menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) baru mengembalikan dana sebesar Rp 78 miliar ke negara dari kemenangan
gugatan perdata atas perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan ( karhutla)4. KLHK
4
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/17285211/gugat-pelaku-karhutla-klhk-barukembalikan-rp-78-miliar-ke-negara diakses tanggal 2 Oktober 2019.
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sebenarnya telah melakukan 17 gugatan perdata terkait karhutla kepada beberapa
perusahaan. Dari jumlah tersebut, baru ada putusan berkekuatan hukum untuk 9
perusahaan dengan nilai pengembalian uang negara Rp 3,15 triliun. Namun, baru Rp 78
miliar yang berhasil direbut. Sisanya masih menunggu eksekusi.5 Selain gugatan perdata,
KLHK juga mengajukan perkara pidana dan gugatan administrasi sehingga total ada 25
gugatan terkait Karhutla6. Jumlah tersebut merupakan gugatan terbanyak yang dilakukan
KLHK terhadap karhutla ini. Dilakukan gugatan karena karhutla merupakan tindak
pidana. kejahatan yang berdampak secara luas. Untuk perkara pidana, sudah ada 4 kasus
yang statusnya P21 (hasil penyidikan sudah lengkap). Selanjutnya Kepala Divisi Humas
Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan polisi sudah menetapkan 249 pelaku individu
sebagai tersangka penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, ada enam
korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla. sampai saat ini ada
249 tersangka perorangan dan sedang diproses.7
Dari kenyataan pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa perusakan hutan sudah
menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang
dilakukan dengan modus operandi yang canggihdan telah mengancam kelangsungan
kehidupan masyarakat luas, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang
kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.Penegakan hukum dalam
pelaksanaan konservasi kebakaran hutan saat ini masih sangat jauh dari harapan
dikarenakan masih banyak menyangkut kepentingan banyak pihak yang membuat proses
penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, antara lain dapat dikarenakan mentalitas
aparat penegak hukum itu sendiri atau dapat pula dikarenakan jumlah aparat penegak
hukum dalam pelaksanaan konservasi yang tidak sebanding dengan luas wilayah
kerjanya. Upaya represif berupa penegakan hukum yang harus berjalan efektif,
konsekuen dan konsisten yang akan menimbulkan efek jera bagi pelaku karhutla dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang kedepan dapat menjamin
kelangsungan kehidupan yang baik bagi masyarakat dan negara. Apabila Sanksi sanksi
pidana, sanksi perdata maupun sanksi adminstratif terhadap pelaku karhutla dari regulasi
yang ada, dijalankan secara tegas, konsekwen, mengenyampingkan unsur kepentingankepentingan individu, kelompok individu ataupun korporasi, dengan meningkatkan
5

Ibid.
Ibid.
7
http://www.tribunews.com/nasional/2019/08/03dirjen-gakkum-klik-tindak-pelaku-kahutladikuburaya-kalbar, diakses tanggal 26 Oktober 2019.
6
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kepatuhan dan kesadaran masyarakat maka kejadian karhutla dapat ditekan dan tidak
mengganggu kehidupan masyarakat luas.

C. KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan :
1.

Keputusan pengadilan Karhutla seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan luar
biasa (extraordinary crime) dikarenakan dapat berakibat luas telah mengancam
kelangsungan kehidupan masyarakat terhadap kondisi lingkungan, bagi kesehatan,
aspek sosial dan budaya bagi masyarakat

2.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan
pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu
menjamin efektivitas penegakan hukum

3. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku karhutla diperlukan
pengawasan setelah pemberian izin agar regulasi yang ada tidak disalahgunakan
untuk suatu kepentingan pihak tertentu.

D. DAFTAR PUSTAKA
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Utomo ,Laksanto,Dr. 2017, Hukum Adat, Depok: Rajawali Pers.
Edila Putra, Gafa, 2018,Humpunan Undang Undang Lingkungan Hidup,Jakarta:
Permata Pers.
Rahmadi,Takdir.Dr,Prof.SH,MH, 2016, Hukum Lingkungan di Indonesia
,Jakarta, PT Grafindo Persada.
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Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 Tentang Desa.
Undang Undang nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan,
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Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution ( AATHP)
Instruksi Presiden ( INPRES) nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian Pemberian izin
baru dan penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
gambut, yang berada dihutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi
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https://www antaranews.com/berita/993864/klhk-tindak tegaspelaku karhutla
https://wwwtribunnews.com/nasional/2919/08/03 dirjen -gakkum-klik-tindakpidanapelaku-kebakaran
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ANALISA HUKUM PENGALIHAN HAK ULAYAT
PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
SUMATERA BARAT

Oleh :
Lita Tyesta ALW
litatyestalita@yahoo.com
Febri Andiki
febri.andikish@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Dalam tatanan hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia tidak menyebutkan dan tidak
melarang mengenai jual beli hak atas tanah ulayat. Kenyataan dalam hukum adat mempunyai
syarat yang harus terpenuhi mengenai peralihan jual beli hak tanah ulayat tersebut. Apabila
tidak memenuhi syarat, maka jual beli hak atas tanah ulayat dikatakan penyimpangan
mengenai tujuan yang terdapat dalam tatanan adat. Dalam penelitian ini rumusan masalah
adalah: 1). Mengapa terjadi legalitas jual beli hak atas tanah ulayat suku melayu di Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat?. 2). Bagaimana bentuk peralihan hak atas tanah
ulayat secara legal menurut hukum adat dan hukum tanah nasional di Kabupaten
Dharmasraya? Metode penelitian adalah: Socio Legal Research. Data Primer dan Data
Sekunder merupakan sumber tanya. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara,
observasi yang pada akhirnya di analisis data secara Deskriptif, Kualitatif preskriptif.
Hasil penelitian ternyata adanya penyimpangan mengenai subtansi peralihan hak atas tanah
ulayat suku melayu. Salah satu faktor yaitu perkembangan zaman yang tidak bisa
terbantahkan terkait kelangsungan tidak memikirkan hak bersama yang melekat diatas tanah
ulayat.
Hasil kesimpulan yang didapatkan bahwa tanah ulayat merupakan hak bersama masyarakat
hukum adat. Makna hak bersama disini tidak dimiliki oleh perorangan, ninik mamak/kepala
adat semata. Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma
hukum adat yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Sehingga eksistensi tanah
ulayat tetap terjaga di masa-masa akan datang dan tidak tergerus oleh zaman. Saran penulis
agar pemerintah memperhatikan mengenai keberadaan tanah ulayat dan mengakui tanah
ulayat masyarakat hukum adat dituangkan dalam bentuk akta otentik serta Dituangkan dalam
bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat
dan tanah ulayat.
Kata Kunci : Analisa, Pengalihan, Hak Tanah Ulayat.
A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar,

arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi
masyarakat yang tertinggi, secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
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“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal
dengan sebutan UUPA.
Pada kenyatannya, pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA dengan
berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan
sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah sesuai dengan kebutuhan manusia melalui
perbuatan hukum sering menimbulkan hubungan hukum, sebagai contoh kepemilikan hak
atas tanah. Salah satu hak yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat
adalah hak ulayat. UPPA tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam
kepustakaan hukum adat disebut (Beschikkingsrecht). Hak ulayat sebagai istilah teknis
yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat,
berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah siisinya dengan daya laku ke dalam
maupun keluar.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat, Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :
“Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk
selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk
mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu,
bagi kelangsungan hidup dan berkehidupannya, yang timbul dari hubungan
lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum
adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.
Pendapat lain mengenai definisi pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan
oleh G Kartasapoetra sebagai hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu
persekutuan

hukum

(Nagari/Desa,

Suku)

untuk

menjamin

ketertiban

pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu
persekutuan hukum (Nagari/Desa, Suku), dimana para warga masyarakat (Persekutuan
Hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur
oleh ketua persekutuan (Kepala Suku/Kepala Desa yang bersangkutan)1.

1
G Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A Setiady, “Hukum Tanah Jaminan
Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah”, Jakarta: Bina Aksara, 1985,
Hlm 88.
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Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai (Komunalistik
Religius Magis) yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, namun
demikian hak ulayat bukan hak orang perorangan. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat
bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama.
Dalam tatanan hukum adat suku Minangkabau mengenal istilah yang menjadi
filosofis hidup beradat terutama bagi pemimpin dalam suatu kaum atau suku yaitu Hak
Bapunyo, Ganggam Bauntuak. (Hak Mempunyai, Genggam Diperuntukkan), Hak
Bapunyo artinya, tanah ulayat merupakan hak milik bersama kaum atau suku yang
digunakan hanya semata untuk mensejahterakan anggota kaum atau suku, sedangkan
Ganggam Bauntuak diperuntukkan oleh kepala adat/ninik mamak kepada anggota
ataupun kemenakannya untuk menggarap dan memungut hasil dari tanah tersebut dengan
diberikannya hak mengelola atas tanah ulayat untuk kelangsungan hidup.
Berdasarkan hal diatas, yang menarik untuk dikaji terkait hak ulayat Suku
Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat adanya transaksi jual beli hak atas tanah ulayat
suku melayu di Kabupaten Dharmasraya atas tanah yang mereka kuasai secara turun
temurun dari silsilah keluarga kaum/mamak kepala waris. Tanah tersebut diakui oleh
kaum suku melayu itu sendiri sebagai tanah ulayat yang menjadi jati luhur sebagai harta
pusaka turun temurun dari nenek moyang suku melayu hingga saat ini tanah tersebut
dijadikan sebagai tanah ulayat suku melayu yang diperjual belikan kepada orang.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka menarik kiranya untuk dilakukan
suatu penelitian hukum.

2.

Rumusan Masalah
a.

Mengapa jual beli hak atas tanah ulayat tidak memenuhi legalitas menurut
hukum adat?

b.

Bagaimana peralihan hak atas tanah ulayat secara legal menurut hukum adat dan
hukum tanah nasional di Kabupaten Dharmasraya?

3.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas yang telah diajukan tersebut maka tujuan dari

penelitian ini antara lain adalah :
a.

Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis mengenai legalitas peralihan hak
atas tanah ulayat suku melayu di Kabupaten Dharmasraya.
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Untuk menjelaskan, mengalisis peralihan hak atas tanah ulayat secara legal menurut
hukum adat dan hukum tanah nasional di Kabupaten Dharmasraya.

B. PEMBAHASAN
1.

Konsep Hak Atas Tanah Ulayat
Menurut Boedi Harsono, Ketentuan yang tertuang Pasal 3 UUPA disimpulkan 2

(Dua) syarat terhadap pengakuan hak ulayat, yaitu2:
1.

Mengenai Eksistensinya.
Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada didaerah-daerah dimana
hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Daerah-daerah dimana tidak
pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.

2.

Mengenai Pelaksanaannya.
Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Hukum adat di Indonesia pada umumnya menunjukan corak yang tradisional,

keagamaan, kebersamaan, kongkret dan visual, terbuka dan sederhana, Dapat berubah
dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat3.
Hukum adat dalam pengertian yang luas mempunyai kedudukan yang sangat vital
dalam pembangunan serta pembinaan hukum nasional, sebab hukum adat tersebut pada
hakikatnya merupakan unsur inti dari pada hukum nasional4.
Hak ulayat mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri-ciri tersebut adalah:5
a.

Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan
bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasannya.

b.

Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan
tersebut,tanpapersetujuan tersebut dianggap melakukan pelanggaran.

c.

Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan tujuan
untuk keperluan keluarganya sendiri,jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain
ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu.

Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya”, Jakarta: Djambatan, 2003, Hlm 166-167.
3
Hilman Hadikusuma, “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”, Bandung: Mandar Maju, 1992
Hlm 33.
4
R Soerojo Wignjodipoero, “Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah
Kemerdekaan”, Jakarta : Gunung Agung, 1983, Hlm 38.
5
I Made Suasthawa Dharmayuda, ”Status Dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya
UUPA”, Jakarta : CV Kayumas Agung, 1987, Hlm 15.
2
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Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat di wilayah hak
ulayat dengan izin kepala adat dengan disertai pembayaran upeti kepada persekutuan
adat.
d.

Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam
wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.

e.

Hak ulayat tidak dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.

f.

hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah di garap, Atau dikuasai oleh orang
perorangan.
Berdasarkan hal diatas, suku Minangkabau mempunyai definisi tersendiri

mengenai tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan “Cagar Alam” kaum yang biasanya
terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari
perkampungan, Biasanya di kaki bukit. Pepatah adat menyebutkan “Utan Jauah
Diulangi, Utan Dakek Dikundano”, artinya Hutan Jauh Di Datangani Ulang, Hutan
Dekat Dipungut Hasilnya. Diulangi artinya didatangani atau dikunjungi untuk mengambil
hasil hutannya seperti kayu, rotan, damar, madu, dan lain-lain hasil hutan. Dikundano
artinya dibuka, diolah, dikerjakan, ditanami dan bila perlu dihuni sewaktu-waktu dengan
mendirikan rumah singgah di dalam hutan itu untuk menjaga hasilnya tidak dimakan atau
di rusak binatang.
Ada tiga (3)

jenis tanah ulayat dalam sistem hukum masyarakat adat

Minangkabau6:
1.

Ulayat Nagari, yaitu tanah hutan diluar kawasan hutan lindung (Cagar Alam) atau
hutan negara tidak termasuk kawasan yang telah menjadi ulayat suku atau ulayat
kaum;

2.

Ulayat Suku, yaitu tanah hutan yang dibuat kawasan hutan negara dan ulayat nagari,
belum menjadi ulayat suatu kaum dalam suku tersebut;

3.

Ulayat Kaum, yaitu hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat
suku, dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan.
Dengan demikian penggunaan tanah ulayat adalah untuk kesejahteraan anggota

kaum ataupun suku maupun nagari yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaanya seharihari berada di bawah pengawasan dan penguasaan para ninik mamak penghulu kaum
yang ada dalam nagari bagi tanah ulayat nagari, ninik mamak penghulu suku bagi tanah
ulayat suku, serta mamak kepala waris bagi tanah-tanah ulayat kaum.
6
Edison, Nasrun DT.Marajo Sungut, “Tambo Minangkabau (Budaya Dan Hukum Adat Di
Minangkabau”, Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2010, Hlm. 272.
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Konsep Hak Atas Tanah Nasional
Hak atas tanah tidak terlepas dari hak bangsa yang bersifat abadi yang tidak

terlepas dari Pasal 1 Ayat 3 UUPA yang menyatakan bahwa hubungan antara bangsa
Indonesia dan bumi,air serta ruang angkasa yang termaksud dalam Ayat 2 Pasal ini
adalah hubungan yang bersifat abadi.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tugas dan kewajiban dalam
pengelolaan tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah sebagai kuasa dan
sebagai petugas bangsa. Demikian juga halnya dengan penguasaan atas tanah bagi
perorangan atau subyek hukum yang lainnya sebagai pemegang hak atas tanah. Hak-hak
atas tanah yang individual dan bersifat pribadi tersebut dalam konsepsi hukum tanah
nasional

mengandung

unsur

kebersamaan.

Unsur

kebersamaan

atau

unsur

kemasyarakatan tersebut ada pada tiap hak atas tanah, karena semua hak atas tanah secara
langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang merupakan hak
bersama. Lagi pula tanah yang dihaki secara individual itu adalah sebagian dari tanah
bersama.
Dalam UUPAmenyebutkan adanya macam-macam hak atas tanah yang tertuang
dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2, berbunyi sebagai berikut :
Ayat 1
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2,
ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan di punyai oleh orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.
Ayat 2
“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini memberi wewenang
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan
air serta ruang yang ada diatas sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubung dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut
Undang-undang ini dan peraturan yang lebih tinggi”.
Dilihat dari penjabaran Pasal diatas, hak atas tanah merupakan hak mutlak bagi
subyek hukum. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas tanah merupakan hak
seseorang yang mempunyai hak atas tanah yang berwenang untuk mempergunakan atau
mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.

3.

Konsep Peralihan Tanah Ulayat
Sejak diundangkannya UUPAyang menghapus dualisme hukum tanah di

Indonesia, pengertian peralihan hak atas tanah atau dikenal dengan jual beli tanah dapat
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diartikan sebagai jual beli tanah dalam pengertian hukum adat, mengingat hukum
agraria yang berlaku didasarkan hukum adat. Dalam UUPAistilah peralihan hak atau
jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 Ayat 1 yaitu “peralihan hak atau jual beli,
penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan
perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas
tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut
harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang
menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga
perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya bahwa perbuatan
pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu
maka tunai berarti harga tanah dibayar secara kontan, apabila faktanya harga tanah
belum dibayar lunas, Kekurangan harga dianggap sebagai utang pembeli kepada
penjual. Berbeda dengan objeknya tanah ulayat, sebab dalam adat mempunyai “janjang
naiak batanggo turun” (jenjang naik bertangga turun) artinya dalam jual beli tanah
ulayat menurut hukum adat harus mendapatkan izin secara bersama dengan anggota
masyarakat hukum adat lain. Kedudukan kepala adat/ninik mamak sebagai pucuk
tertinggi kesepakatan dan berperan sebagai memberikan izin bahwa tanah ulayat dapat
diperjual belikan apabila sudah memenuhi unsur empat (4) sebab harta pusaka termasuk
tanah ulayat dapat di perjual belikan atau digadaikan yaitu7:
1.

Maik tabujua di tangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), apabila mayat tidak
terkubur karena ketiadaan biaya sehingga menjadi aib dan malu keluarga, karena itu
wajib kepala adat/ninik mamak mencari solusi supaya mayat dapat dikuburkan
dengan patut menurut adat. Oleh sebab itu maka wajiblah harta pusaka kaum itu
dijual atau digadaikan seperlunya.

2.

Gadih gadang alun balaki (gadis tua belum mempunyai suami), menurut kebiasaan
yang dulu berlaku di Minangkabau, seorang gadis yang telah dewasa harus segera di
carikan suaminya. Bila sudah dewasa dan belum mendapatkan suami, ini merupakan
aib bagi keluarga dan kaumnya. Untuk menutupi hal tersebut segala usaha harus
ditempuh untuk mendapatkan jodoh dan ini membutuhkan dana dan biaya. Oleh

7
Ibrahim DT. Sanggoeno diradjo, “Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang)”, Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2013, Hlm. 233-235.
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karena itu sah saja bila harta pusaka tergadai atau bahkan terjual demi mencapai
tujuan tersebut.
3.

Rumah gadang ketirisan (rumah adat yang harus di renovasi), maksudnya adalah
untuk biaya memperbaiki rumah gadang yang telah tiris atapnya, atau yang telah
lapuk dindingnya, atau yang telah berlobang dan patah lantainya ataupun tiangnya.
Semua biaya diambilkan dari hasil penjualan harta pusaka. Karena fungsi rumah
gadang digunakan untuk kepentingan kaum dan juga tempat tinggal bagi orang tua
atau kemenakan.

4.

Mambangkik batang tarandam (memperbaiki tatanan perekonomian dan kemajuan
kaum), maksudnya disini adalah untuk mendirikan penghulu. Baik penghulu yang
baru maupun yang sudah meninggal. Dengan tujuan supaya pemimpin dalam suatu
kaum selalu tetap ada, oleh sebab itu untuk segala biaya perhelatan dapat diambilkan
dari hasil gadai atau penjualan harta pusaka kaum.
Dengan demikian apabila mendapatkan izin untuk menjual atau menggadaikan

dengan empat (4) sebab diatas, perbuatan itu tidak boleh disengaja langsung dilaksanakan
saat itu. Kepala adat/ninik mamak berusaha mencari jalan keluar atau solusi yang lain
sehingga tidak sampai kepada menjual/menggadaikan harta pusaka termasuk tanah
ulayat.

C. Kesimpulan
Hukum adat suku Minangkabau mengenal istilah yang menjadi filosofis hidup
beradat terutama bagi pemimpin dalam suatu kaum atau suku yaitu Hak Bapunyo,
Ganggam Bauntuak. (Hak Mempunyai, Genggam Diperuntukkan). Bahwa tanah ulayat
merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat, makna bersama disini tidak
dimilik oleh kepala adat/ninik mamak atau perorangan.
Unsur empat (4) sebab harta pusaka termasuk tanah ulayat dapat di perjual belikan
atau digadaikan yaitu :
1.

Maik tabujua di tangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah);

2.

Gadih gadang alun balaki (gadis tua belum mempunyai suami);

3.

Rumah gadang ketirisan (rumah adat yang harus di renovasi);

4.

Mambangkik batang tarandam (memperbaiki tatanan perekonomian dan kemajuan
kaum).
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Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma
hukum adat sesuai dengan dengan empat unsur diatas. Sehingga eksistensi tanah ulayat
tetap terjaga dimasa akan datang dan tidak tergerus oleh zaman.
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PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN

Oleh :
Atika Ismail, SH., MH.
atikaismail@umpalembang.ac.id
Eni Suarti, SH., MH.
enisuarti@umpalembang.ac.id
Universitas Muhammadiyah Palembang
Abstrak
Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha
pertambangan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan
hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber
daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme
lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan peranan
masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha pertambangan akan mengakibatkan konflik di
kegiatan usaha pertambangan tersebut. Adapun permaslahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana perlindungan masyarakat adat dalam hubungannya dengan usaha pertambangan.
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif .Pendekatan secara yuridis
(normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: existensi
tanah ulayat dalam hubungannya dengan usaha pertambangan. Oleh karena penelitian ini
merupakan penelitian hukum yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data
sekunder. Dalam UU Migas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak menyediakan ketentuan yang spesifik mengenai
masyarakat adat, dalam UU Minerba tersebut pengaturan lebih bersifat umum mengenai
peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik mengenai
masyarakat adat.Perlindungan terhadap masyarakat adat dalam kegiatan usaha pertambangan
hanya terdapat di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Migas
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Usaha Pertambangan

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Bagi masyarakat agraris tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Terlebih lagi bagi para petani di pedesaan, tanah merupakan sumber utama penghidupan
dan mata pencahariannya. Sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong
royong. Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesarsebesar kemakmuran rakyat”.
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Tanah hanya merupakan salah satu bagian dari bumi, disamping ditanam dibumi
juga ditubuh bumi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran
Tanah, maka dinyatakan bahwa ”bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang
merupakan satuan bidang yang terbatas, dan itu saja yang merupakan obyek dari
pendaftaran tanah di Indonesia. Tanah juga memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat
penting dalam berbagai kehidupan, terlebih lagi sebagai tempat bermukim atau
perumahan. Maraknya pembangunan di berbagai bidang kehidupan, menyebabkan tanah
menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit
dikendalikan
Pengertian tanah menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah “permukaan bumi yang
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain serta badan hukum”. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa
tanah- tanah yang dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan
tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah alam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih
tinggi.
Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang penting. Hak ulayat sebagai
istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat
hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan
daya laku ke dalam maupun ke luar. (Maria SW Sumardjono, 2005:55). Dalam arti
berlaku ke dalam,masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut
dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala yang terpelihara di
dalamnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang-orang
yang berada di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan memungut hasil dari
tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga
setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang.
Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah hak ulayat
tertuang pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi : “ Negara mengakui dan menghormati
kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.
Materi muatan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada unsur dari kata
“sepanjang masih hidup” mengamanatkan bahwa negara Indonesia memiliki konstitusi
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yang pluralis. Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang
perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di jaman modern.
Sehingga dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat serta hukum adat,
seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadikan hukum
adat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat pun memiliki hak
untuk mengakses sumber daya alam salah satunya dalam hal bahan galian meliputi,
emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta batu bara (tambang).
Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan
sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan yang tidak atau belum sempat dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.
Disinilah kita dapat melihat adanya

kerjasama pemerintah dengan kontraktor yang

biasanya bergabung dalam suatu badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas. Apabila usaha
pertambangan dilakukan oleh Perseroan Terbatas, kedudukan pemerintah adalah
memberikan izin kepada Perseroan Terbatas tersebut. Hukum pertambangan diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.
Akan tetapi karena Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan,
maka pada tahun 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Mineral, Air dan Batu Bara (UU Minerba).
Pengakuan dan peranan masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha
pertambangan, selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam
melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah,
budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang
diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.
Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat ini penting karena
merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dalam

merencanakan

dan

mengimplementasikan pembangunan nasional.Azas pemerataan merupakan salah satu
landasan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Implementasi azas pemerataan ini diharapkan dapat
terwujud bagi

seluruh rakyat

Indonesia tanpa terkecuali, termasuk terhadap

kelompokkomunitas masyarakat adat.Belum optimalnya perlindungan dan peranan
masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha pertambangan akan mengakibatkan
konflik di kegiatan usaha pertambangan tersebut.
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Permasalahan
Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan lain

dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti,
maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah bagaimana
perlindungan hukum masyarakat hukum adat

dalam hubungannya dengan usaha

pertambangan?
3.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai

existensi tanah ulayat dalam hubungannya dengan usaha pertambangan. Kegunaan dari
hasil penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan,
baik kegunaaan teoritis maupun kegunaan praktis.
a.

Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan normanorma hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria yaitu mengenai existensi
tanah ulayat dalam hubungannya dengan usaha pertambangan

b.

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan

pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan
pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun
semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4.

Metode Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif .Pendekatan secara

yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis:
existensi tanah ulayat dalam hubungannya dengan usaha pertambangan.
Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif maka
data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan
mengumpulkan tiga bahan hukum yaitu:
a.

Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang
diteliti, yang di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Undang-Undang Dasar 1945

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Mineral
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

b.

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

5.

PP 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah

6.

Dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer,
antara lain literatur-literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c.

Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan
atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan
sekunder,yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis
lainnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Pengertian Perlindungan Hukum
Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang

memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan
Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.
Beberapa unsur kata Perlindungan;
1.

Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat,
menyelamatkan.

2.

Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).

3.

Pelindung: orang yang melindungi , alat untuk melindungi.

4.

Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.

5.

Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.

6.

Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

7.

Melindungkan: membuat diri terlindungi .
Pengertian perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah :” Suatu bentuk pelayanan yang wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa
aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror,
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dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.
Pengertian Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tempat berlindung, hal (perbuatan
dan sebagainya) memperlindungi. adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikanrasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Pengertian perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002
Tentang. Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi adalah : ” Suatu bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan
untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.
Pengertian hukum adalah untuk manusia,maka pelaksanaan hukum atau penegakan
hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. (Maidin Gultom
2006: 14)
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau
kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari
sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon.
et.all,2002: 25)
Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai
berikut :
1.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum.

2.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai
dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

577

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono.
2004 : 3)
3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. Ikhtisar, 2004 : 14)
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a.

Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b.

Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,
yaitu :
a.

Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di
indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum
preventif.

b.

Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
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manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Prinsip

kedua

yang

mendasari

perlindungan

hukum

terhadap

tindak

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan
dengan tujuan dari negara hukum.
Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :
1.

Hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif

2.

Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi
integritas dirinya

3.

Hukum sebagai fasilisator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi
sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003:. 12)
Dengan demikian pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif , baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan
kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.

2.

Pengertian Masyarakat Adat
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata

Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab
syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan
manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu
kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling
berinteraksi.
Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh
suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki
keempat ciri yaitu:
1) Interaksi antar warga-warganya,
2) Adat istiadat,
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3) Kontinuitas waktu,
4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat
merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama
dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila
manusia melakukan hubungan.
Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari
individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan
manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut
adalah :
1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4) Merekamerupakan suatu sistem hidup bersama.
Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsipprinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan
sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang
paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia
Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana
manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan
bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya
terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan
masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris
disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang
berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya,
wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang
diikat oleh kesamaan.
Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council
"masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai
kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya,
menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah
mereka". (Keraf, A.S, 2010: 361)
Masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 butir 31 adalah: adalah
kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu
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karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial,dan hukum. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum
adat, keturunan dan tempat tinggalnya. ILO mengkategorikan masyarakat adat sebagai :
1.

Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda
dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau
seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan
mereka sendiri yang khusus.

2.

Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli
karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri
tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya
pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang
mempertahankan atau berusaha mempertahankan–terlepas dari apapun status hukum
mereka– sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik
yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai
memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritoriyang terpisah dari kelompok
masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.
(Keraf, A.S. 2010: 361)
Selanjutnya Keraf menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat

dari kelompok masyarakat lain, yaitu :
i.

Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau
sebagian.
ii. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk
asli daerah tersebut.
iii. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem
suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk
mencari nafkah.
iv. Mereka mempunyai bahasa sendiri
v. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau
bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar
komunitasnya.(Keraf, A.S 2010:. 361)
Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat
yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi (mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri
umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut :
i.
ii.
iii.
iv.

Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religius
Adanya kehidupan gotong royong
Memegang tradisi dengan kuat
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v. Menghormati para sesepuh
vi. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
vii. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
viii. Tingginya nilai-nilai sosial. (Ningrat, A.A.. 2004:4)
Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam
melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama
yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak
pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha
menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal
tersebut.
Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan
ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang
merupakan ulayatnya. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara
lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga
merupakan hubungan batiniah yang bersifat religion magisch. Yaitu berdasarkan
kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa wilayah
tersebut pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang
diperuntukan bagi kelangsungan hiudp dan penghidupannya sepanjang masa. Maka
hubungan itu pada dasarnya merupakan hubungan abadi. (Boedi Harsono, 2002: 54.)
Pemegang Hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri
atas orang-orang yang merupakan warganya; sedangkan pelaksana Hak Ulayat adalah
Penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau
bersama-sama dengan para tertua adat masing-masing. Penguasa adat dalam
huibungannya dengan tanah ulayat melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk
bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adatnya.
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Pengertian Pertambangan
Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam
kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali
(mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan
bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari
dalam bumi. (Abrar Saleng, 2004, 90)
Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usahayang
dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untukmengambil bahan
galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.
Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan
mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatanmineral, baik untuk kepentingan
perusahaan, masyarakat sekitar, maupunpemerintah (daerah dan pusat). (Sukandarrumidi,
38)
Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah :
“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pascatambang”.
Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa baik orang atau
badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan
pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.
Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut :
a.

Minyak Bumi
Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi
menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia
menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha
lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada
kestabilan ekonomi.
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Batu Bara
Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam
dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, baru
bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah
Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil,
pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c.

Timah
Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah
diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan
dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat
hingga rokok.

d.

Biji Besi
Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji
besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan
kebutuhan

e.

Biji Emas
Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai
cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual
yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan
cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka
panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f.

Tembaga
Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel,
peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak
terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g.

Intan
Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras.
Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk
perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h.

Nikel
Nikel adalah logam yang penggunaanya banyak dicampur dengan besi agar menjadi
tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan
perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.
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Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara
tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada
kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu :
a.

Usaha pertambangan dikelompokan atas :
1) Pertambangan mineral;
2) Pertambangan batu bara;

b.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
1) Pertambangan mineral radio aktif;
2) Pertambangan mineral logam;
3) Pertambangan mineral bukan logam;
4) Pertambangan batuan
Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi

pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara adalah :
a.

Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan
secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.

b.

Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup.

c.

Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau
sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.

d.

Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar mampu bersaing.

e.

Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan
lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kepentingn rakyat.

f.

Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangn
mineal dan batubara.

C. PEMBAHASAN
Sesuai amanat pasal 18B UUD 1945 bahwa keberadaan masyarakat hukum adat
diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Pengakuan bersyarat oleh UUD 1945 menunjukan bahwa oleh hukum
nasional indonesia keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi. secara
filosofis pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat
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mencakup 3 (tiga) hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan
lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan keberadaan aturan/norma
hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan
penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat di indonesia dapat ditelusuri dari
ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan
Peraturan Pemerintah.
Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung
makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat
hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat
luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat
pokok-pokok pikiran yangmenjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsure
hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam hal ketika
melakukan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan tanah ulayat serta bagaimana
hubungannya dengan pemilik hak atas tanah:
1.

Negara melakukan proteksi dan keberpihakan yang besar pada kegiatan
pertambangan.

2.

Adanya kecenderungan pembiaran oleh negara untuk perusahaan pertambangan
langsung berhadapan dengan masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan sengketa
tanah ulayat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan,
tidak sekedar secara yuridis tetapi juga dalam tataran implementasi.

3.

Kondisi diperparah dengan ketentuan proses kriminalisasi merupakan proses yang
tidak bisa dinegosiasi (pada Pasal 162), ketika seseorang dipandang mengganggu
kegiatan usaha pertambangan yang sah akan langsung di kriminalisasi. Hal ini juga
berlaku bagi masyarakat hukum adat yang melakukan penolakan kegiatan usaha
pertambangan.
Dalam UU Migas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak menyediakan ketentuan yang spesifik
mengenai masyarakat adat, dalam UU Mineral tersebut pengaturan lebih bersifat umum
mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik
mengenai masyarakat adat.
Perlindungan terhadap masyarakat adat dalam kegiatan usaha pertambangan
hanya terdapat di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Migas. Di dalam Pasal 11 UU Migas yang mengatur mengenai
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Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam usaha hulu migas ditentukan bahwa di dalam KKS
tersebut harus membuat beberapa ketentuan pokok, salah satunya adalah mengenai
pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Dengan
ketentuan ini, maka semua KKS yang dipegang oleh perusahaan Migas harus berisi
tentang bagaimana perlindungan terhadap hak masyarakat adat apabila wilayah konsesi
dari perusahaan Migas tersebut di atas atau berada di dekat wilayah kehidupan
masyarakat adat.
Selain itu, di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Migas diatur pengelolaan Migas
dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UU Migas menyatakan bahwa
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman,
tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar
budaya, serta tanah milik masyarakat adat. Dengan demikian nampak jelas bahwa pada
prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat
berbeda dengan Pasal 18(e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU Minerba)
Hal ini menunjukan suatu ketidaksinkronan karena antara UU Migas dan UU
Minerba sama-sama merupakan undang-undang yang menjadi landasan kegiatan
pertambangan di Indonesia.Apalagi kegiatan pertambangan mineral dan batubara
seringkali membutuhkan tanah yang lebih luas bila dibandingkan dengan kegiatan
minyak dan gas bumi. Dalam penjelasan UU Minerba disebutkan bahwa mineral dan
batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya
alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien,
transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar
memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Dalam
rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan
partisipasi masyarakat. Dari ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat
harus dilibatkan dalam setiap kegiatan usaha pertambangan, hal ini didasarkan pada
ketentuan di dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 21 UU Minerba.
Pasal 10 huruf b UU Minerba dinyatakan bahwa, “Penetapan Wilayah
Pertambangan dilakukan secara secara terpadu dengan memperhatikan pendapat
masyarakat”. Dan Pasal 21 UU Minerba yang menyatakan bahwa, “bupati/walikota
berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat
secara terbuka”.
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Apabila merujuk pada pasal di atas keterlibatan masyarakat sangat penting oleh
karena dalam kegiatan usaha pertembangan untuk menghindari persoalan-persoalan yang
akan timbul dari kegiatan usaha pertambangan tersebut.

D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Dalam UU Migas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak menyediakan ketentuan yang spesifik
mengenai masyarakat adat, dalam UU Minerba tersebut pengaturan lebih bersifat umum
mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik
mengenai masyarakat adat.
Perlindungan terhadap masyarakat adat dalam kegiatan usaha pertambangan
hanya terdapat di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Migas. Di dalam Pasal 11 UU Migas yang mengatur mengenai
Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam usaha hulu migas ditentukan bahwa di dalam KKS
tersebut harus membuat beberapa ketentuan pokok, salah satunya adalah mengenai
pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

2.

Saran
a) Untuk pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha
pertambangan di wilayah masyarakat hukum adat, perlu penggembangan
instrumen-instrumen baru untuk

melindungi

hak-hak dan kepentingan

masyarakat adat di daerahnya
b) Perlu dikembangkannya upaya-upaya untuk mempertahankan keberadaan hak
ulayat dan keberadaan nilai-nilai hukum adat baik oleh pemerintah maupun
masyarakat. Tujuannya agar hak ulayat dan nilai-nilai hukum adat trdisional
tersebut tidak musnah/hilang dan digeser oleh nilai-nilai baru yang belum tentu
sesuai dengan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui
peyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya masyarakat memelihara hak
ulayat dalam masyarakat hukum ada.
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ACCESS BENEFIT SHARING DALAM PATEN UNTUK
MENGHINDARI BIOPIRACY
Oleh :
Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum
H. Darmadi Djufri. SH., M.H.
Putrisari Nilamcayo SH., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak
Beberapa peristiwa misappropriation dan biopiracy ternyata menjadi perhatian bagi
negara-negara berkembang lainnya yang merasa dirugikan atas tidak adanya sistem
perlindungan bagi sumber daya genetik dan kepemilikan bersama seperti local communities,
termasuk juga menjadi perhatian bagi Indonesia. Oleh karenba itu penulis mencoba untuk
menjawab pertanyaan yang penulis angkat yaitu, Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap
perlindungan Sumber Daya Genetik dalam rangka menerapkan Access Benefit Sharing dalam
Undang-Undang Paten untuk menghindari Biopiracy dan Apakah Kendala Penerapan
Perlindungan Sumber Daya Genetik dari perbuatan Biopiracy Melalui Paten, dan Upaya
Penyelesaiannya.
Dengan menggunakan metodologi Yuridis Normatif, maka didapatlah jawaban dari
permasalahan, yaitu Mengingat luar biasanya peranan Sumber Daya Genetik (SDG)
tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia , dan juga untuk melindungi sumber daya
genetik tersebut dari penggunaan yang tidak sesuai (biopiracy) maka Undang-Undang Paten
No. 3 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa jika invensi berkaitan dengan dan/atau
berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan
jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam
deskripsi. Pasal 26 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa SDG dapat digunakan oleh
orang lain, tetapi dengan memberikan Access Benefit Sharing kepada pemilik Paten, yaitu
Negara.
Kendala penerapan perlindungan sumber daya genetik dari perbuatan biopiracy melalui Paten,
yang paling utama adalah Pembuktian dalam Paten terutama dilakukan terhadap tiga syarat
patentability, yaitu novelty (memiliki kebaharuan), non-obviousness (mengandung kejelasan)
dan industrial applicability (dapat diterapkan dalam bidang industri). Masyarakat lokal tidak
akan dapat membuktikan unsur novelty jika mereka menginginkan perlindungan Paten atas
pengetahuan tradisional mereka karena pengetahuan itu sendiri memang bukan sesuatu yang
baru.
Kata Kunci : Sumber Daya Genetik, Hak Paten, Perlindungan Hukum.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen

bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu
bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari
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negara lain.1 Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di
berbagai bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan
global tersebut, khususnya di bidang perdagangan internasional. Situasi perkembangan
perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian
nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan
praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Bidang
pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai
sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian
merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara.
Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada
produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan
masyarakat dan Negara, tapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri dapat
direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk
unggulan.2 Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada tiga aspek pokok
yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman dan aspek ekologi tanaman.
Ketiga aspek tersebut merupakan suatu gugusan ilmu tanaman (crop science) yang
berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui
hasil pertanian.3
Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam
memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan
varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang
atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan
varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.4
Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan
intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat

1

Novia, Ujianti Silitonga, Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, Skripsi, Fakultas
Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 8
2
C.F.G. Sunaryati Hartono, Aspek Globalisasi Internasional dan Regional Yang Berkaitan dan
Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia, Majalah Hukum Nasional, Volume 2,
BPHN, Jakarta, Tahun 1977, hlm. 26.
3
Hasan Basri Jumin, Dasar-Dasar Agronomi, PT. Rafa Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1994,
hlm. 4.
4
Sarifudin Karama, Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan dan
Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma
Nutfah dan Pemulihan Tanaman, Dalam laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan
Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Bogor 22-23 Agustus 2000, hlm. 2.
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ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan
perlindungan terhadap varietas tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang
Paten (UUP). Dalam UUP Tahun 1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas
tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung,
ubi kayu, dan ubi jalar.
Selanjutnya Undang-Undang Paten (UUP)

mengalami amandemen menjadi

Undang-Undang Paten (UUP) Tahun 1997, dimana dalam Undang-Undang Paten (UUP)
Tahun 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman
dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak Paten tanpa
terkecuali. Undang-Undang Paten (UUP) Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP Tahun 2001). Pada Pasal 7
huruf (d) diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang
tidak diberikan Paten. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan kedalam
suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa
produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Kemudian UU Paten kembali mengalami perubahan, yaitu UU No. 13 tahun 2016
tentang Paten, dimana dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan Jika Invensi berkaitan dengan
dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus
disebutkan dengan jelas dan benar asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan
Tradisional tersebut dalam deskripsi.
Pemanfaatan ekonomi dari Sumber Daya Genetik dengan menggunakan
bioteknologi, khususnya di bidang farmasi dan bioteknologi tidak dapat dipungkiri
berkembang dengan dukungan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya
dengan Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Berdasarkan berbagai
pertimbangan itu, kita dapat memanfaatkan Sumber Daya Genetik bersama-sama dengan
sistem HKI untuk kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia. Melihat kondisi yang ada
saat ini, ternyata sistem HKI belum mampu mendorong potensi ekonomi nasional dengan
pemanfaatan Sumber Daya Genetik

dan justru semakin meningkatkan terjadinya

misappropriation atau biopiracy.5
Fakta mengenai adanya misappropriation atau biopiracy antara lain dapat dilihat
pada persitiwa pendaftaran Paten di Jepang atas beberapa sumber daya hayati dan

5
Dede Mia Yusanti, Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan
Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI. 2006,
Tangerang-Banten 8 Nov 2006
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pengetahuan tradisional Indonesia dibidang obat-obatan oleh perusahan-perusahan
Jepang.6 Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang dengan mendaftarkan
“invensinya’ di bidang obat-obatan itu boleh dikatakan merupakan penyalahgunaan,
karena sesungguhnya invensi yang didaftarkan Patennya itu diambil dari apa yang telah
ditemukan dan digunakan oleh masyarakat di Jawa. Praktik misappropriation atas
pengetahuan tradisional yang sudah ada di dalam masyarakat dan pengambilan bahan
bakunya (biodiversity and genetic resources) oleh perusahaan-perusahaan asing tidak saja
terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya. Salah satu kasus
yang terkenal adalah Paten Pohon Neem (1996) milik masyarakat India oleh perusahaan
Amerika. Beberapa peristiwa misappropriation dan biopiracy ternyata menjadi perhatian
bagi negara-negara berkembang lainnya yang merasa dirugikan atas tidak adanya sistem
perlindungan bagi sumber daya genetik dan kepemilikan bersama seperti local
communities.
Isu mengenai akses sumber daya genetik terus berlanjut dalam pembahasan di
Convention on Biological Diversity (CBD) ke-10, di Nagoya, Jepang 2010 yang
menghasilkan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and
Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD yang telah
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2013 tentang
Pengesahan Protokol Nagoya.
Tujuan protokol ini adalah untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan
merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik agar dapat memberikan
konstribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman
hayati dengan harapan adanya benefit sharing (pembagian hasil keuntungan) untuk
negara asal sumber daya genetik itu. Potensi sumber daya genetik yang besar di Indonesia
diikuti dengan biopiracy dan misappropriation yang besar pula mengharuskan
Pemerintah Indonesia membuat regulasi yang mengatur perlindungan terhadap sumber
daya genetik yang lengkap dan terintegrasi. Selain amandemen Undang-Undang tentang
Paten, alternatif lainnya adalah dengan membuat peraturan yang khusus mengatur tentang
sumber daya genetik.7 Adanya berbagai regulasi setelah meratifikasi beberapa perjanjian

6

Daftar Paten Jepang sebagaimana dikutip dari Eupean Patent Website htttp://ep.espacenet.com.
Dalam Agus Sardjono, Hak Kekayaan Tradisional dan Pengetahuan Tradisional, PT. Alumni, Bandung:
2006, hlm. 37
7
Candra PurnamaImplementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Dalam Mengatasi Biopiracy
Di Indonesia, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (1) 129-142 ISSN 2477-26 23,
ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id. , 2016, diakses tanggal 18 Sep 2019 pukul 00.42 WIB
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internasional dianggap masih ada celah untuk terjadinya pencurian sumber daya genetik
dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia.
Pengaturan mengenai Pendaftaran terhadap Teknologi yang ditemukan, dan
Sumber Daya Hayati Serta Genetik yang juga ditemukan di Indonesia telah banyak
mengalami perubahan dalam perlindungannya, dan semakin berpihak terhadap pemilik
hak Paten tersebut, membawa berbagai implikasi bagi penerapan Access Benefit Sharing
(akses pembagian manfaat) bagi Paten yang sumbernya berasal dari Indonesia.

2.

Permasalahan
Dari apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka dapatlah

penulis rumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu sebagai
berikut:
a) Bagaimanakah penegakan Access Benefit Sharing dalam Paten untuk menghindari
Biopiracy ?
b) Apakah Kendala Penerapan Perlindungan Sumber Daya Genetik dari perbuatan
Biopiracy Melalui Paten ?

3.

Metodologi Penulisan
Dalam mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat, maka penulis

menggunakan metode Penelitian hukum yuridis normatif (normative law research)
menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji
undang-undang.

Penelitian ini yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber data berasal dari data sekunder,
yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan,
peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang
berkaitan dengan materi yang dibahas oleh penulis. Teknik pengumpulan data dan
analisis data menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dianalisis secara
Deskriptif.

B. PEMBAHASAN
1.

Penegakan Access Benefit Sharing Dalam Paten Untuk Menghindari Biopiracy
Perkembangan pesat bioteknologi modern beberapa dekade terakhir ini telah

memungkinkan kita untuk memanfaatkan sumber daya genetik dengan cara-cara yang
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tidak hanya mengubah pemahaman kita secara mendasar tentang kehidupan, tetapi juga
telah mendorong pengembangan produk-produk dan metode baru yang berkontribusi
terhadap kesejahteraan manusia, mulai dari obat-obatan hingga metode untuk
meningkatkan ketahanan pangan. Perkembangan bioteknologi tersebut juga telah
meningkatkan metode konservasi yang membantu menjaga keanekaragaman hayati
global. Sumber daya genetik dapat dmanfaatkan n untuk tujuan komersial maupun nonkomersial.
Dalam pemanfaatan komersial, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya
genetik untuk mengembangkan enzim khusus, memperbaiki gen-gen, atau molekul kecil.
Penemuan-penemuan tersebut dapat digunakan dalam perlindungan tanaman pertanian ,
pengembangan obat-obatan, produksi senyawa kimia khusus, atau dalam proses industri.
Kemajuan bioteknologi saat ini juga dapat memungkinkan penyisipan gen-gen ke dalam
tanaman pertanian untuk mendapatkan karakter yang bisa meningkatkan produktivitas
atau ketahanan terhadap penyakit.
Dalam pemanfaatan non-komersial, sumber daya genetik dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman terhadap alam semesta, dengan
kegiatan-kegiatan mulai dari penelitian taksonomi hingga analisis ekosistem. Pekerjaan
ini biasanya dilakukan oleh lembaga penelitian publik dan akademik. Perbedaan antara
pemanfaatan komersial dan non-komersial, dan pihak yang terlibat, tidak selalu
jelas.Perusahaan dapat bekerjasama dengan lembaga publik dalam penelitian komersial,
dan kadang-kadang penelitian dengan tujuan non-komersial dapat mendorong ke arah
penemuan yang mempunyai aplikasi komersial.
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati
(megabiodiversity) terbesar kedua setelah Brazil.8 Indonesia juga memiliki kekayaan
pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang sangat banyak dan beragam, tetapi
Indonesia sendiri belum memanfaatkan secara maksimal, dikarenakan lemahnya ilmu
pengetahuan yang dimiliki, kemampuan mengolah, Sumber Daya Manusia yang efektif,
serta dsana yang tersedia pun belum juga memadai untuk mengelola sumber daya alam
tersebut. Pemanfaatan ekonomi dari sumber daya genetik dengan menggunakan
biogenetik berkembang salah satu faktornya setelah mendapatkan perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual, khususnya dengan Paten dan perlindungan varietas tanaman.

8

Agus Sardjono, Membumikan HKI Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 102

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

595

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Salah satu fakta bahwa adanya missapropriation (penyalahgunaan) antara lain
dapat dilihat dari peristiwa pendaftaran Paten di Jepang atas beberapa sumber daya hayati
dan pengetahuan tradisional Indonesia di bidang obat-obatan oleh perusahaan-perusahaan
Jepang,9dimana apa yang dilakukan oleh perusahaan Jepang dengan mendaftarkan
Invensinya dibidang obat-obatan itu boleh dikatakan sebagai penyalahgunaan, karena
sesungguhnya invensi yang didaftarkan Patennya itu ditemukan dan diambil dari produk
yang telah digunakan terlebih dahulu oleh masyarakat yang ada di Jawa.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara lain diberikan kepada pemulia, atau
siapapun yang menyatakan telah menemukan atau mengembangkan varietas baru
tanaman atau sumber daya hayati genetika. Hukum menjamin kepemilikan dan menjamin
setiap manusia untuk penguasaan dan menikmati secara eksklusif atas benda atau
ciptaannya yang dihasilkannya dengan bantuan negara. Dengan demikian gambaran
tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik
(pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum,10 sehingga
dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi pemulia dapat diartikan sebagai
pengakuan terhadap hak alamiah yang dimiliki pemulia atas varietas baru yang
ditemukannya. Pelaksanaan dari hak alamiah yang dimiliki oleh pemulia ini, difasilitasi
dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.
Lingkup perlindungan hukum bagi hak yang dimiliki pemulia terletak pada model
perlindungan hukum yang mengaturnya, artinya terdapat model perlindungan hukum di
bawah hukum Paten dan di bawah sistem sui generis yang efektif. Di bawah
perlindungan Paten, hak ekslusif yang dimiliki seorang pemulia terhadap suatu varietas
hasil temuannya sangatlah kuat. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk menggunakan,
menjual atau memperbanyak benih tersebut tanpa ijin dari pemegang hak Paten.
Sedangkan di bawah model sui generis Hak Kekayaan Intelektual ini dikhususkan bagi
varietas tanamannya, biasanya terdapat beberapa pengecualian terhadap hak ini. Salah
satu pengecualian dari hak ini bahwa petani diijinkan untuk menyimpan, menjual atau
menggunakan kembali sebagian dari hasil panennya (benih) sebagai benih untuk ditanam
kembali.11

9

Daftar Paten Jepang Sebagaimana Dikutip Dari Eopean Paten Website, Htt;//Ep.Espacenet.Com,
Dalam Agus Sardjono, Ibid
10
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan
Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2003, hlm. 25
11
Djumhana, M. dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 25
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

596

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Sumber daya genetik (SDG) atau genetic resources merupakan suatu bagian dari
makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika hal ini
dikaitkan dengan pangan, maka sumber daya genetika tumbuh-tumbuhan (plant genetic
resources) menjadi tidak ternilai harganya sebagaimana diungkapkan oleh Stephen
Brush.12 Sumber daya genetik merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat
diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan manusia. Karena nilai
sumber daya genetik yang demikian potensial, baik untuk kepentingan sosial dan
ekonomi, banyak diskusi di tingkat regional dan internasional mengenai pemanfaatan dan
perlindungan Sumber daya genetik (SDG). Dalam konteks pemanfaatan, sebelum
ditandatanginya CBD, ada pemikiran bahwa keanekaragaman hayati di dunia ini
merupakan warisan kemanusiaan (human heritage/ common heritage), sehingga tanpa
mempertimbangkan di mana beradanya Sumber daya genetik (SDG) tersebut setiap orang
dapat memanfaatkannya secara bebas. Namun pemikiran ini ditentang oleh negara yang
memiliki dan memelihara Sumber daya genetik (SDG). Alasannya, sekalipun alam telah
menyediakan Sumber daya genetik (SDG) di lokasi tertentu, tetapi peran masyarakat
setempat untuk melestarikan dan memanfaatkan Sumber daya genetik (SDG) dimaksud
besar, sehingga pengakuan terhadap masyarakat tersebut tetap harus diberikan dalam
bentuk pemberian kewenangan pemanfaatan Sumber daya genetik (SDG) dalam otoritas
wilayahnya.
Pasal 3 CBD tegas menyatakan bahwa negaralah yang mempunyai kewenangan
untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (termasuk Sumber daya genetik
(SDG). Hal ini sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara maju telah
mendapatkan manfaat yang besar dari sumber daya genetika. Data dan fakta
menunjukkan bahwa negara maju telah mendapatkan keuntungan berkisar US$500
miliar-US$800 miliar dari negara berkembang untuk produk farmasi.10 Sumber daya
genetik tumbuhan juga memberikan sumbangan yang tak ternilai terhadap pertanian yang
menopang kesejahteraan manusia di dunia. Mengingat luar biasanya peranan Sumber
Daya Genetik (SDG) tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia ini, Stepen Brush
(1994) di dalam Dutfield (2002) menyatakan bahwa Sumber Daya Genetika tumbuhan
merupakan dasar bagi semua produk pangan dan kunci untuk memberi makan manusia.
12
Krisnani Setyowati, dkk, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di
Perguruan Tinggi, Kantor HKI – Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005, hlm. 143
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Namun demikian, memperkirakan nilai ekonomi dari sumber daya genetika sangatlah
sulit. Nilai ekonominya secara tidak langsung dapat diperkirakan dari nilai penjualan
global atas produk-produk yang dihasilkan dari Sumber Daya Genetik.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Paten No. 3 tahun 2016 tentang Paten telah
mengubah hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman (Pasal 9) yang menyatakan
bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang:
a.

b.

proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau
kesusilaan;
metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan
terhadap manusia dan/atau hewan;

c.

teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;

d.

makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau

e.

proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali
proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
Dengan berlakunya UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten yang mana mencabut

UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa
: “jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya
genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi”. Dijelaskan dalam
Pasal 26 ayat (1) bahwa : “alasan penyebutan pasal dari sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung
access benefit sharing (akses pembagian manfaat).
Dengan berlakunya Pasal 26 ayat (1) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten
tersebut, maka telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Paten, dan dapat
digunakan oleh orang lain, tetapi dengan memberikan Access Benefit Sharing kepada
pemilik Paten, yaitu Negara, sehingga diharapkan dapat menghindari dari Biopiracy
terhadap pemanfaatan Sumber Daya Genetik tanaman asli milik Indonesia.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi
tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Pemegang Paten memiliki hak mutlak atas invensinya yang berlaku terhadap setiap
orang. Hak atas invensi itu bersifat monopoli ( exclusive right), artinya pemegang Paten
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adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain
menggunakannya tanpa izin pemegang Paten. Dengan diaturnya Paten yang sumbernya
berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam undang-undang
Paten, diharapkan segala pemanfaatan sumber daya genetik tidak disalah gunakan dan di
manfaatkan oleh orang asing untuk di klaim hak Patennya, serta adanya hak bagi
Indonesia untuk tetap memiliki/menguasai dan mendapatkan pembagian keuntungan
(benefit sharing) penemuan atau invensi yang sumbernya berasal dari sumber daya
genetik Indonesia.

2.

Kendala Penerapan Perlindungan Sumber Daya Genetik dari perbuatan
Biopiracy Melalui Paten
Setiap wanita di Indonesia pasti tahu, manfaat dari Daun Sirih (Piper betle).

Ketika mereka merasakan ada masalah di bagian kewanitaannya, pasti mereka akan
merebus daun sirih tersebut, dan kemudian akan mereka gunakan untuk bersih-bersih
daerah kewanitaannya. Dan banyak wanita sudah merasakan manfaatnya, tanpa mereka
tahu, apa yang dikandung oleh daun sirih tersebut, dan sejak kapan daun sirih itu
memiliki fungsi seperti itu. Masyarakat mendapatkan pengetahuajn tersebut secara turun
temurun tanpa tahu siapa yang memiliki hak pemanfaatan terhadap daun sirih tersebut.
Begitupun ketika ada anak-anak yang kurang nafsu makan. Banyak masyarakat Indonesia
akan mengelola Temu Lawak (Curcuma zanthorrhiza), dimana mereka akan memarut
temu lawak tersebut, dan kemudian ditambahkan air hangat, dan kemudian di saring.
Saringan air Temulawak itu akan diminumkan kepada anak yang sulit makan tersebut. Al
hasil, banyak anak-anak menjadi akan nafsu untuk makan, tanpa mereka tahu apa yang
dikandung oleh perasan air temulawak (Curcuma zanthorrhiza) itu, dan siapa yang
memiliki hak terhadap pemanfaatan khasiat temu lawak itu.
Tiap daerah mempunyai budaya tersendiri, tidak terkecuali dalam budaya
pengobatan yang berlaku lokal. Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun temurun
namun sangat jarang diteliti lebih lanjut kenapa pengobatan tersebut efektif dalam kasus
penyakit tertentu. Suatu waktu ketika orang-orang yang pintar dan mencium potensi
menguntung dari budaya ini, akan mencoba untuk meneliti dan mendapatkan kandungan
aktif dari zat tanaman yang sering digunakan, kemudian mengumumkan dan memPatenkan penemuan tersebut sehingga menjadi hak Paten dia, maka ini merupakan
sebuah rampasan pengetahuan yang seharusnya menjadi hak milik masyarakat lokal.
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Pasal 3 CBD tegas menyatakan bahwa negaralah yang mempunyai kewenangan
untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (termasuk SDG). Hal ini sangat
sesuai dengan konstitusi Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Paten merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang paling erat
kaitannya dengan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG). Ketentuan dalam sistem
Paten yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pengetahuan
Tradisional terkait adalah:13
a.

Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses dalam semua
bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan
dapat diterapkan dalam industri (Pasal 27 ayat (1) TRIPs dan Pasal UU No. 14 Tahun
2001 Tentang Paten);

b.

Bahwa mikroorganisme baik yang telah ada di alam atau hasil rekayasa genetika
merupakan subject matter yang patentable (Pasal 27 ayat (3) TRIPs).
Kedua pasal di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan

Sumber Daya Genetika (SDG), karena :
a.

Perjanjian TRIPs memungkinkan diberikannya Paten untuk material genetika (dan
produk-produk turunannya) dan juga varietas tanaman tertentu;

b.

Perjanjian TRIPs tidak mempunyai pembatasan bagi paten yang dihasilkan dari
pengetahuan tradisional yang berarti bertentangan dengan Pasal 8(j) CBD;14

c.

Perjanjian TRIPs menyediakan perlindungan material genetika (dan produk-produk
turunannya) melalui paten, tanpa memastikan bahwa ketentuan CBD yang meliputi
prior informed consent dan benefit sharing dipertimbangkan.
Tindak lanjut dari Pasal 15 CBD adalah dikeluarkannya the Nagoya Protocol (NP

in October 2010), seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumny. Protokol
Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil
dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati
(Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of
Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity) yang

13

Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, PT. Alumni, Bandung:
2006, hlm. 280
14
Dede Mia Yusanti, Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan
Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Departemen Hukum dan HAM RI. TangerangBanten 8 Nov 2006. Hlm.55
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selanjutnya disebut Protokol Nagoya. Protokol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan
CBD terkait pemberian akses dan pembagian keuntungannya. Penyedia kekayaan sumber
daya hayati bekerja sama dengan pengguna dalam mekanisme pembagian keuntungan
yang adil dan setara. Protokol Nagoya merumuskan mekanisme pemanfaatan kekayaan
sumber daya hayati yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikrobiologi untuk produk
industri, kosmetik, makanan, obat- obatan, dan keperluan lain.
Point dari Protokol Nagoya tersebut adalah, terbuka akses pada sumber daya
hayati untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam semangat yang sama mengatur bagaimana
manfaat atau keuntungan juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber daya hayati itu.
Kesepakatan diharapkan dapat membuat transparan pergerakan lalu lintas sumber-sumber
daya hayati sehingga pembajakan hayati (biopiracy) dapat ditekan seminimal mungkin.15
Sehubungan dengan penerapan Paten bagi Sumber Daya Genetik, maka terdapat kendala
yang dihadapi, yaitu antara lain :16
1.

Pertama, Paten merupakan perlindungan bagi individu yang kreatif yang menemukan
hal-hal baru dalam bidang teknologi. Paten hanya diberikan kepada individu penemu,
baik secara sendiri-sendiri, atau secara bersama-sama, atau bahkan badan hukum,
sementara itu Sumber Daya Genetik

(SDG) dan pengetahuan tradisional tidak

dimiliki oleh individu-individu tertentu, melainkan milik bersama dari masyarakat
yang

bersangkutan.

Akan

sulit

memanfaatkan

secara

ekonomi,

jikalau

pendaftarannya dilakukan oleh masyarakat lokal secara bersama-sama.
2.

Kedua, Paten membutuhkan bukti-bukti tertentu mengenai penemuan yang
bersangkutan, sementara sistem pegetahuan tradisional tidak mengenal bukti-bukti
tersebut. Pembuktian dalam Paten terutama dilakukan terhadap tiga syarat
patentability, yaitu novelty (memiliki kebaharuan), non-obviousness (mengandung
kejelasan) dan industrial applicability (dapat diterapkan dalam bidang industri).
Masyarakat lokal tidak akan dapat membuktikan unsur novelty jika mereka
menginginkan perlindungan Paten atas pengetahuan tradisional mereka karena
pengetahuan itu sendiri memang bukan sesuatu yang baru. Demikian pula mengenai
pembuktian adanya inventive step (langkah inventif), masyarakat akan menemui

15

file:///C:/Users/User/Downloads/6994-19157-1-PB%20(2).pdf, diakses pada tanggal 10
September 2019
16
Kertas Posisi (White Paper): Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Kearifan Lokal Dari
Masyarakat Hukum Adat Yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik (Sdg) Dalam Protokol Nagoya,
Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2011.
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kesulitan karena pengetahuan itu mereka peroleh dengan meniru dari orang-orang
terdahulu.
3.

Ketiga, Paten mensyaratkan bahwa penemuan atau invensi yang dimintakan
perlindungan Paten harus dituangkan dalam bentuk dokumen (tulisan). Hal ini akan
mempersulit para ahli pengobatan tradisional (Dukun) untuk memperoleh Paten
karena mereka tidak memahami dan memiliki tradisi menulis sebagaimana
dipersyaratkan dalam paten.

4.

Keempat, mengajukan permohonan Paten dan melakukan enforcement atas hak Paten
itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara masyarakat tidak mempunyai
sumber dana tersebut.

5.

Sebagian besar sistem Paten di dunia berdasarkan pada sistem first to file. Dalam
sistem ini, perlindungan diberikan pada mereka yang pertama kali mengajukan
permohonan dan jika penemuan memenuhi syarat Paten akan mendapatkan Paten.
Pihak lain yang mengajukan permohonan Paten atas penemuan yang sama, tidak
akan mendapatkan perlindungan. Negara-negara yang menganut sistem first to file
mensyaratkan pemohon menjadi pemohon Paten pertama. Indonesia termasuk salah
satu negara yang menganut sistem first to file pada Paten. Sistem pendaftaran Paten
di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
menggunakan first to file system, yang menyebabkan suatu penemuan atau invensi
telah dimohonkan patennya akan mendapatkan perlindungan hukum semenjak
diterimanya permohonan paten tersebut, karena sistem first to file menyatakan bahwa
tanggal penerimaan Paten adalah saat tanggal Direktorat Jendral HKI menerima surat
permohonan paten yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu yang berupa
pemenuhan syarat-syarat administrasi. Konsekuensi dari sistem first to file dalam
penerimaan Paten ini adalah bahwa setiap permohonan Paten yang telah diajukan dan
diterima maka secara otomatis telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena
telah mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah walaupun terhadap
penemuan yang dimohonkan paten itu belum dikeluarkan sertifikat patennya.17
Berkaitan dengan sifat perlindungan paten yang berdasarkan pada sistem first to file,
konsekuensinya adalah akan banyak penemu yang segera mendaftarkan invensinya
dan berlomba dengan pihak lain yang membuat penemuan yang sama untuk secepat
mungkin mengajukan permohonan patennya ke pemerintah.

17
Retna Gumanti, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia, Al-Mizan , ISSN
1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 11 Nomor 1 Juni 2015, HLM. 196-210.
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Diatur selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten menyatakan bahwa “Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga
resmi yang diakui oleh pemerintah.” Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa Pembagian hasil dan/
atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan
tradisional. Ketentuan ini memberikan pengakuan adanya kedaulatan negara sebagai
pihak yang berwenang untuk menentukan akses sumber daya genetik berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana sumber daya genetik
berasal, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber
daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam
maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam
Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur
bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya
genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.18
Negara,

dalam

melaksanakan

Protokol

Nagoya,

tidak

boleh

melarang

pemanfaatan secara tradisional dan pertukaran Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan
Tradisional terkait di dalam dan antara Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan Acces and
Benefit Sharing (ABS) di tingkat nasional dapat direalisasikan di tingkat legislatif,
administratif maupun kebijakan pemerintah nasional yang sesuai dan konsisten dengan
Instrument ABS. Dengan telah meratifikasi Konvensi Protokol Nagoya ini diharapkan
Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman
hayati yang dimiliki. Konvensi ini mengakui bahwa negara-negara, mempunyai hak
berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara
bekelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan
pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.
Undang-Undang Paten terbaru mengatur tentang Keharusan pengungkapan
dengan jelas dan benar asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional
dalam Deskripsi Paten dan Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan Sumber Daya
Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

18

Ibid
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dan perjanjian internasional di bidang Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan
Tradisional. Ketentuan ini memberikan pengakuan adanya kedaulatan negara sebagai
pihak yang berwenang untuk menentukan akses sumber daya genetik berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana Sumber Daya Genetik
berasal, yaitu Indonesia.
Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, telah
mendukung maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya, antara lain:
a.

Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional terkait Sumber Daya Genetik, termasuk
pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (derivative);

b.

Akses terhadap Sumber Daya Genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan
negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip prior
informed consent (PIC) dengan pemilik atau penyedia Sumber Daya Genetik; dan

c.

Mencegah pencurian Sumber Daya Genetik (biopiracy). Dengan demikian, ketentuan
mengenai pemanfaatan Sumber Daya Genetik dalam Undang-Undang 13 Tahun
2016 tentang Paten masih perlu pengaturan yang lebih detail dan bahkan lebih teknis
dalam peraturan yang lebih rendah atau aturan pelaksanaannya.
Salah satu upaya dalam melindungi Paten yang memanfaatkan sumber daya

genetik adalah lembaga yang berwenang mengatur tentang proses pendaftaran paten yang
memanfaatkan Sumber Daya Genetik dan pembagian keuntungan antara penemu, negara
pemilik Sumber Daya Genetik dan juga masyarakat lokal. Upaya lain yang dapat
dilakukan adalah melalui Mutual Agreed Terms. Kesepakatan bersama atau Mutual
Agreed Terms (MAT) adalah perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang
disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak
(freedom of contract). Kontrak bersama harus dapat memberikan kepastian dan kejelasan,
meminimalisasi biaya transaksi dan menaati peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 7 Protokol Nagoya, negara harus mengambil tindakan
legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan Pengetahuan Tradisional dapat
diakses berdasarkan PIC/PADIA dan MAT (kesepakatan bersama). Pembagian
keuntungan yang dimaksud adalah kegiatan pendistribusian keuntungan secara finansial
(moneter) dan atau non finansial (non moneter) yang berasal dari penelitian,
pengembangan, komersialisasi atau pemberian lisensi (atau bentuk-bentuk pemanfaatan
lainnya) sebagai hasil dari akses terhadap Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya
Genetik. Pedoman kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna dibuat secara
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sukarela, khususnya klausula mengenai Masyarakat Hukum Adat dan Pengetahuan
Tradisional.

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Dari apa yang telah dijabarkan pada uraian diatas, maka dapatlah disimpulkan

sebagai berikut :
a) Mengingat luar biasanya peranan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan bagi
kelangsungan hidup manusia , dan juga untuk melindungi sumber daya genetik
tersebut dari penggunaan yang tidak sesuai (biopiracy) maka Undang-Undang Paten
No. 3 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa jika invensi berkaitan dengan
dan/atau berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus
disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan
tradisional tersebut dalam deskripsi. Pasal 26 ayat (1) tersebut mengandung makna
bahwa SDG dapat digunakan oleh orang lain, tetapi dengan memberikan Access
Benefit Sharing kepada pemilik Paten, yaitu Negara.
b) Kendala penerapan perlindungan sumber daya genetik dari perbuatan biopiracy
melalui Paten, yang paling utama adalah Pembuktian dalam Paten terutama
dilakukan terhadap tiga syarat patentability, yaitu novelty (memiliki kebaharuan),
non-obviousness (mengandung kejelasan) dan industrial applicability (dapat
diterapkan dalam bidang industri). Masyarakat lokal tidak akan dapat membuktikan
unsur novelty jika mereka menginginkan perlindungan Paten atas pengetahuan
tradisional mereka karena pengetahuan itu sendiri memang bukan sesuatu yang baru.

2.

Saran
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dimana, terdapat

beragam sumber Daya Genetik didalamnya. Banyak Sumber Daya Genetik tersebut
secara turun temurun digunakan oleh masyarakat sekitar, tanpa mereka tahu akan
keuntungan ekonomi jikalau mereka mendaftarkan sumber daya genetik tersebut ke
Dirjen HKI sebagai kepemilikan hak Paten. Untuk itu perlu peranan masyarakat dan
pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan Sumber Daya Genetik
tersebut dari penggunaaan yang tidak sesuai norma yang berlaku.
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PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT
OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh :
Enni Merita, SH., MH.
Dra. Hj. Erleni., SH., MH.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Abstrak
Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam kawasan
hutan yang diatur dalam UU Kehutanan belum memberikan jaminan perlindungan hukum
bagi masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Pokok masalah adalah bagaimanakah
perlindungan hukum pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat .Adapun bentuk
perlindungannya dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUUIX/2011 dan secara jelas mengatur
mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat, yang menegaskan bahwa
Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai
hutan Negara . Hutan adat merupakan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat
secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan
besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas
hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara. Pengakuan dan
Perlindungan masyarakat hukum adat juga diatur dalam oleh Permendagri No. 52 tahun 2014
dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah.
Kata Kunci : Pengelolaan,Hutan Adat, Masyarakat Adat.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan

kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan
manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan
dimanfaatkan secara

optimal, serta dijaga

kelestariannya untuk

sebesar-besar

kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kedudukan
hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat
yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dilestarikan kelestariannya.
Disamping itu, hutan mempunyai peranan ekologi sebagai penyerasi dan penyeimbang
lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia menasional menjadi sangat
penting meskipun tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Bagi manusia, keberadaan hutan terutama berkaitan dengan pemenuhan
kepentingan ekonomi melalui pemanfaatan beragam kekayaan alam yang dikandungnya,
seperti lahan, hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Mengingat pentingnya

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

607

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

peranan ekonomi dari sektor hutan di Indonesia, tidak heran jika pengaturan Negara
terhadap sumberdaya alam ini sudah muncul sejak zaman kolonial.
Hutan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia landasan penguasaanya
didasarkan oleh konstitusionalitas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan
’’bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’’. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
tersebut negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak
masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat, selama masyarakat adat tersebut masih
hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Dictum ke V UUPA
menegaskan bahwa pembaharuan hukum agraria bertujuan untuk mewujudkan
kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dari segi
hukum Indonesia yang berdaulat sempurna. (Notonegoro, 1984 : 5)
Disektor kehutanan, Amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara khusus (lex
specialis) diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU
Kehutanan). Namun, diundangkannya UU Kehutanan telah menimbulkan polemik
terhadap status hukum hutan adat. Status hutan adat dalam UU Kehutanan tergolong
hutan negara, Hal ini terlihat secara jelas dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor
41 Tahun 1999 yang memberikan pengertian hutan adat sebagai hutan negara yang
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Begitupula dalam Penjelasan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga dinyatakan bahwa hutan adat merupakan
hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat
(rechtsgemeenschap).
Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam
pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan
mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 67, ayat (1) ditetapkan bahwa
masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya berhak, pertama, melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; kedua melakukan
kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan
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dengan undang-undang; dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat apabila telah memenuhi unsurunsur sebagaimana penjelasan Pasal 67 ayat (1) yaitu:
a.

masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);

b.

ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c.

ada wilayah hukum adat yang jelas;

d.

ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;

e.

masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya

masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan dalam
penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil
penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat
adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait
Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam
kawasan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan belum memberikan jaminan
perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Maka Mahkamah
Konstitusi melalui kewenangannya,melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUUIX/2011 yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan Negara. hutan adat merupakan hutan
yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat
dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat
untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah
ditetapkan sebagai hutan Negara. Namun pelaksanaan putusan ini mengalami banyak
tantangan karena terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan
tersebut diantaranya ketidaktersediaan data dasar keberadaan masyarakat adat, dan belum
semua daerah yang terdapat masyarakat adat memiliki perda yang mengaturnya.

2.

Permasalahan
Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan lain

dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti,
maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah adalah
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bagaimanakah perlindungan hukum pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum
adat ?

3.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai

perlindungan hukum pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Kegunaan
dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan,
baik kegunaaan teoritis maupun kegunaan praktis.
a) Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan normanorma hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dalam melindungi serta
menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
b) Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan

pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan
pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun
semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research)

yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer
dan sumber data sekunder. (Musdah Mulia, 2001 : 28) Sumber data primer merupakan
sumber data yang pokok meliputi UU Kehutanan No 41 Tahun 1994, Undang-Undang
Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011sedangkan sumber
sekundernya berupa jurnal, bibliografi, dan kamus.
Penelitain ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan secara
teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara
kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenai
isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.
penelitian

pustaka,

maka

peneliti

menggunakan

arena penelitan ini merupakan
teknik

dokumentasi

dalam

mengumpulkan data. Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.
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B. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban
kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam
berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan
bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984 : 133)
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau
kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari
sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon.
et.all., 2002 : 25)
Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang
memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan
Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.
Beberapa unsur kata Perlindungan;
a) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat,
menyelamatkan.
b) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
c) Pelindung: orang yang melindungi , alat untuk melindungi.
d) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
e) Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
f)

Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

g) Melindungkan: membuat diri terlindungi .
Pengertian perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah :” Suatu bentuk pelayanan yang wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa
aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror,
dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.
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Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
“perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi,
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
perkara tindak pidana terorisme.”
Pengertian Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tempat berlindung, hal (perbuatan
dan sebagainya) memperlindungi. adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikanrasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Pengertian perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002
Tentang. Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi adalah :” Suatu bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan
untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.
Pengertian hukum adalah untuk manusia,maka pelaksanaan hukum atau penegakan
hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. (Maidin Gultom ,
2006:14)
Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai
berikut :
a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum.
b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai
dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Maidin
Gultom ,2006, 14)
c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
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pergaulan hidup antar sesama manusia. (Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum),
2004: 3)
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1.

Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

2.

Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

d) Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,
yaitu :
1.

Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di
indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum
preventif.

b.

Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Prinsip

kedua

yang

mendasari

perlindungan

hukum

terhadap
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pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan
dengan tujuan dari negara hukum.
Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :
a) Hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif
b) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi
integritas dirinya
c) Hukum sebagai fasilisator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi
sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003: 12)
Dengan demikian pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif , baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan
kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.

2.

Masyarakat Hukum Adat
Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council

"masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai
kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya,
menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah
mereka". (Keraf, A.S, 2010,: 361)
Masyarakat hukum adat menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah: adalah kelompok
masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan
hukum.
Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat,
keturunan dan tempat tinggalnya. ILO mengkategorikan masyarakat adat sebagai:
a) Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda
dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau
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seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan
mereka sendiri yang khusus.
b) Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli
karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri
tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya
pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang
mempertahankan atau berusaha mempertahankan–terlepas dari apapun status hukum
mereka– sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik
yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai
memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritoriyang terpisah dari kelompok
masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.
(Keraf, A.S, 2010,: 361)
Selanjutnya Keraf menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat
dari kelompok masyarakat lain, yaitu:
a) Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau
sebagian.
b) Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli
daerah tersebut.
c) Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku,
pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari
nafkah.
d) Mereka mempunyai bahasa sendiri
e) Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap
hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.
Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat
yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi (mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri
umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:
a) Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
b) Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religious
c) Adanya kehidupan gotong royong
d) Memegang tradisi dengan kuat
e) Menghormati para sesepuh
f)

Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional

g) Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

615

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

h) Tingginya nilai-nilai sosial. (Ningrat, A.A, 2004 : 4)
Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam
melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama
yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak
pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha
menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal
tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk
menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di
sekitarnya.

3. Pengertian Hutan
Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya
tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut
paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum
pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :
a.

Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)
Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada
status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan
pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan
berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan
hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasa15 ayat
(1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang
tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa,
dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan
pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap). Hutan desa
adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan
desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk
memberdayakan masyarakat.

b.

Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999)
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Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada
kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan
konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
i.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya.

ii. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.
iii. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
c.

Hutan berdasarkan tujuan khusus,
yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan
dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41
Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

d.

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota
ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang
berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41
Tahun 1999).
Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan yang sangat

luas. Menurut Walhi dalam Lewoema (2008), Indonesia masih memiliki 10 persen dari
luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan hutan tidak
segera dikendalikan. Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang
sudah cukup banyak, namun penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus
pengrusakan hutan masih kurang serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi
para pelaku pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri.
Berdasarkan aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia menyumbang devisa
terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini sebenarnya perlu dipertahankan tanpa
harus merusak hutan. Sebaliknya, dengan semakin tinggi tingkat kerusakan hutan, devisa
negara dari sektor ini akan mengalami penyusutan. Disamping itu, hutan adalah pemasok
oksigen. Populasi tanaman yang tumbuh di hutan mampu memasok oksigen untuk
keperluan manusia serta hewan, maka tidak heran jika hutan dijuluki paruparu dunia.
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Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa
yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan
Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada umumnya mempunyai
lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial,
ekonomi dan ekologi.
Sejalan dengan definisi tersebut, selanjutnya Lewoema mengatakan bahwa
sustainable forest management

atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula

difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata
juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu
lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak
baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.
Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 UndangUndang Nomor 5
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Ketentuan itu kemudian
disempurnakan dalam Pasal 10 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakikatnya
tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang
sebesarbesarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung
dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasil

4.

Pengertian Hutan Adat
Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat
penghuninya. Hutan adat merupakan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat meliputi air,
tumbuh-tumbuhan (pepohonan), binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di
dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air,
di dalam air, maupun bagian tanah yang berada dialamnya. Adapun wilayah adat ini
mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di
lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar), untuk melihat bagaimana
hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah
transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahdi
1991 dalam Abdurahman & Wenyzel, 1997: 56).
Ciri-ciri hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para
warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah yang ada di wilayah
persekutuan. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah (hak ulayat) itu dengan ijin
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penguasa persekutuan. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah
persekutuan dengan batasan hanya untuk keperluan keluarganya. Persekutuan hukum
bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya. Hak ulayat tidak dapat
diperalihkan dengan cara apapun juga. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah
digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan (Tolib Setiady, 2013: 313).
Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh
masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para
warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam
wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan
secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum
adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat berisi ketentuan hukum bahwa pelaksanaan hak ulayat
sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang
bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat
masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
a.

terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari,

b.

terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya seharihari, dan

c.

terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria berisi ketentuan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa urusan agraria adalah urusan pemerintah pusat.
Atas dasar asas tugas perbantuan (medebewind), wewenang pemerintah pusat ini dapat
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dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Pasal 2 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
bahwa “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan
kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar
diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini menjadi dasar dari
pengaturan penguasaan tanah oleh negara yang dikenal dengan sebutan hak pengelolaan.
Selama ini pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hanya dilakukan terhadap penguasaan
tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak
ketiga. Sementara itu pengaturan mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum
adat sesuai Pasal 2 ayat (4) ini belum tersedia.
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum
adat. Pengertian dari hutan adat disamakan dengan hutan negara. Hutan adat berada di
bawah kekuasaan negara bukan masyarakat adat. Definisi hutan adat berubah setelah
Aliansi Masyarat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan yudicial review, Mahkamah
Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 Pasal 1
angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan
hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat
hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan
hukum adat

C. PEMBAHASAN
Hutan sebagai sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum
pemanfaatan hutan tersebut di Indonesia bertumpu pada makna pasal 33 ayat 3 yang
ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan bermaksud menerapkan tujuan tersebut
Pengakuan

Hak

Masyarakat

Dalam

Undang-Undang

Kehutanan

Hutan

mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
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Selain itu sesuai amanat pasal 18B UUD 1945 bahwa keberadaan masyarakat
hukum adat diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Pengakuan bersyarat oleh UUD 1945 menunjukan bahwa
oleh hukum nasional indonesia keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi.
secara filosofis pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat
mencakup 3 (tiga) hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan
lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan keberadaan aturan/norma
hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan
penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat di indonesia dapat ditelusuri dari
ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan
Peraturan Pemerintah.
Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung
makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat
hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat
luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat
pokok-pokok pikiran yangmenjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsure
hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat
sebagai wujud kebudayaan rakyat indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata
dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa
Indonesia. (Sulastriyono , 2014 :.46)
Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang
pengelolaannya diserahkan hukum adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). Masyarakat
hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak
mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat.
Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan
tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber
pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religiomagis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah
tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan, dll.
Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan
hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.
Menurut Ter har sebagaimana dikuti Maria Sumardjono, dalam pengertian ”tanah dalam
lingkungan wilayahnya”, itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat
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berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan
binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariaannya .
Dalam bagian Penjelasan Umum UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(UUK) dinyatakan bahwa: Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke
dalam “Hutan Negara” dan “Hutan Hak” . Hutan Negara ialah kawasan hutan yang
berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UU No.5 Th.1960,
termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai oleh masyarakat hukum adat
yang disebut “Hutan Ulayat, Hutan Marga”, atau sebutan lainnya.
Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum UUK: Dimasukkannya hutan-hutan yang
dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak
menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia.
Ketentuan UUK tersebut di atas, menganut persepsi berbeda tentang hak ulayat.
Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah, plus segala
isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi UUK, status hutan hanya dibagi menjadi 2
(dua) yakni hutan negara dan hutan hak. Dengan perkataan lain, konsepsi ”hak ulayat”
tidak dimasukkan kedalam UUK, tetapi diistilahkan dengan ”hutan adat”, hutan adat
tersebut, dimasukkan kedalam bagian kategori ”hutan negara”. Konsekuensi dari hal
tersebut adalah, tidak adanya pengakuan dari hutan adat di dalam UUK, yang ada adalah
hutan hak dan hutan negara.
Selain itu, disimpulkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih
ada, tetapi pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat), tidak diakui. Hal
ini karena, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa, ”…hutan adat adalah hutan negara
yang berada pada wilayah hukum adat…”.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, mencerminkan bahwa, UUK menganut
paradigma pengelolaan hutan oleh negara yang sangat kental. Hal ini tercermin dari tidak
adanya pengakuan terhadap hutan adat, sebagai hutan berdasarkan statusnya. UUK hanya
mengakui hutan negara dan hutan hak sebagai statusnya. Sedangkan hutan adat
dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah dan dikelola
oleh masyarakat adat. Karena itu, hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan
diposisikan sebagai bagian dari hak negara.
Ketentuan yang sifatnya birokratik dan teknokratik-saintifik ini berpotensi
mengingkari keberadaan masyarakat adat secara faktual, dan pada gilirannya kemudian
mengingkari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri (self
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identification) dan hak menentukan kehidupannya sendiri (self determination). UUK juga
mengingkari hak asasi masyarakat adat untuk memiliki SDA, yang diakui hanya hak
untuk mengelola/ memanajemen, dalam skala terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari.
Lahirrnya Putusan MK No. 35 tahun 2002 menegaskan dua aspek penting bagi
masyarakat

hukum adat yaitu Pertama, menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan

Negara, dalam putusan MK menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada
dalam wilayah adat milik masyarakat adat. Putusan MK 35 merupakan sebuah terobosan
hukum yang dilakukan oleh hakim MK untuk memberikan pengakuan masyarakat adat
dan wilayah adatnya karena putusan ini semakin menegaskan bahwa masyarakat hukum
adat adalah subjek hukum dan pemilik hukum wilayah adat. Kedua, Mahkamah
Konstitusi telah mengabulkan permohonan pencabutna pasal 67 UU Kehutanan kembali
menegaskan pengakuan bersyarat bagi masyarakat adat. Mahkamah konstitusi
berpandangan pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui perda masih relevan dan
tidak inkonstitusional sepanjang belum adanya undang-undang masyarakat adat
Dengan demikian pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat adat melalui perda
sebagaimana dimandatkan undang-undang kehutanan masih tetap berlaku, namun
pengakuan masyarakat adat melalui perda bukanlah hal yang mudah. Faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya perda pengakuan masyarakat adat di daerah disebabkan masih
minimnya keinginan politik pemerintah daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat
adat dan menganggap bahwa pengakuan masyarakat adat belum menjadi hal yang urgent
dan prioritas. Faktor lain juga seringkali timbul dari adanya tarik menarik kepentingan
antara korporasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat. Ada “kekhawatiran”
dengan diakuinya masyarakat adat akan meningkatkan perlawanan masyarakat adat
kepada perusahaan kepada perusahaan yang berada di atas wilayah adat, sehingga
dianggap akan menyebabkan terhambatnya iklim investasi di daerah. Disisi lain desakan
dari gerakan masyarakat adat masih melakukan advokasi pengakuan masyarakat adat
melalui perda. Sebagian masyarakat adat masih kurang terorganisis dengan baik dalam
memperjuangkan perda.
Maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUUIX/2011 maka bentuk
perlindungan

hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam

kawasan hutan adalah:
a.

Melanjutkan inventarisasi perda terkait masyarakat hukum adat;
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Mempercepat penyelesaian RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat
hukum adat (inisiatif DPR) yang dalam hal ini kementrian kehutanan telah ditunjuk
sebagai coordinator penyiapan RUU dimaksud;

c.

Telah dibentuk tim kerja penyusunan rancangan undang-undang tentang pengakuan
dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dengan SK Menteri Kehutanan No.
SK. 3201/Menhut-II/Kum/2013 tanggal 18 juni 2013;

d.

Membentuk tim sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUUIX/2011
dengan SK Sekretaris Jenderal No. SK.167/II-Kum/2013 tanggal 15 Juli 2013.

e.

Menerbitkan surat edaran menteri kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013 tanggal 16
Juli 2013 kepada gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesiadan Kepala Dinas
Provinsi/kabupaten/kota yang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan
putusan MK

f.

Mempercepat lahirnya putusan pemerintah tentang pengelolaan hutan adat sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 tahun 1999

g.

Telah berkoordinasi dengan kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata,
melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta
wilayah adatnya

b.

Apabila terbukti terdapat wilayah masyarakat hukum adat yang berdasarkan perda
berada dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan.
Sejumlah bentuk produk hukum daerah tersebut dapat dijadikan kerangka hukum

untuk mengimplementasikan Putusan No. 35/PUUIX/2011 baik dalam bentuk Peraturan
Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. Salah satu peraturan tersebut adalah
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan
perlindungan hukum masyarakat

hukum adat dan selanjutnya disebut Permendagri No.

52 tahun 2014 yang mengatur pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat
dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Peraturan ini telah mengakomodir Putusan
MK No. 35/PUUIX/2011 dan secara jelas mengatur mengenai keberadaan masyarakat
hukum adat dan wilayah adat. Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat oleh
Permendagri No. 52 tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun
keputusan Kepala Daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka bentuk konkrit pengimplementasian
Putusan MK No. 35 dalam menjamin kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh
masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah dalam bentuk
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suratkeputusan kepala daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum
adat dalam hal pengelolaan hutan adat di suatu daerah .

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Putusan MK No. 35/PUUIX/2011 secara jelas mengatur mengenai keberadaan
masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Pengakuan dan Perlindungan masyarakat
hukum adat oleh Permendagri No. 52 tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan
Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah.

2.

Saran
a.

Perlu dibuat UU yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sesuai dengan
amanat UUD NRI Pasal 18 B. Bahkan bila perlu UU yang bersifat ”memayungi”
seluruh ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat.

b.

Perlu didorong, partisipasi politik masyarakat adat agar mendorong peran setiap
pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah guna perlindungan eksistensi
masyarakat adat.

c.

Perlu ditingkatkan peran pemerintah untuk konsolidasi di tingkat lapangan dan
mulai menyusun program strategis pengelolaan hutan adat lestari dan prosedur
perijinan di hutan adat sebagai upaya untuk mengeksekusi dan menjabarkan
keputusan MK No. 35.
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MASYARAKAT ADAT SETEMPAT
(Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)
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Mira Novana Ardani
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Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak
Masyarakat adat umumnya memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat
pada umumnya. Tak jarang, kegiatan dalam masyarakat adat mendasarkan kepada kearifan
lokal setempat. Salah satunya masyarakat adat yang terdapat di Bali yaitu Desa Adat
Panglipuran. Desa Adat Panglipuran memiliki tatanan yang berlandaskan kepada kearifan
lokal pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
empiris. Perumusan masalahnya yaitu apa sajakah wujud kearifan lokal yang mendasarkan
kepada nilai-nilai adat setempat pada Desa Adat Panglipuran. Berdasarkan hasil penelitian,
wujud kearifan lokal pada Desa Adat Panglipuran dapat dilihat dari falsafah hidup yang
dimiliki, awig-awig desa adat, serta sanksi yang diterapkan apabila adanya pelanggaran
terhadap aturan.
Kata Kunci : Kearifan lokal, nilai masyarakat adat.

A. PENDAHULUAN
1.

Latar belakang
Bali merupakan nama sebuah provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Provinsi Bali yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar ini terletak
diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda
kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa.Berdasarkan
relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang
memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan
gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi,
yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut
menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak
sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali
Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.1

1

https://id.wikipedia.org/wiki/Bali, diakses 8 Oktober 2019
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Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah
pegunungan, yaitu Danau Beratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam
Bali yang indah menjadikan pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata.Tempat-tempat
penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat kesenian dan peristirahatan, terletak di
Kabupaten Gianyar. Nusa Lembongan adalah sebagai salah satu tempat menyelam
(diving), terletak di Kabupaten Klungkung. Sedangkan Kuta, Seminyak, Jimbaran dan
Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan utama pariwisata, baik wisata
pantai maupun tempat peristirahatan, spa, dan lain-lain, terletak di Kabupaten Badung.2
Julukan yang disematkan pada Bali yakni Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.
Mayoritas penduduk Bali merupakan pemeluk agama Hindu. Bali mempunyai daya tarik
tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Hal ini tak lepas dari pesona
alamnya, baik pantainya, maupun dataran tinggi yang berada disana sangatlah indah
untuk dinikmati. Orang-orang Bali yang ramah, kebersihan kotanya, tempat-tempat
wisata yang terjaga juga akan kebersihannya, merupakan hal-hal yang membuat Bali
menjadi objek destinasi wisata yang terkenal hingga ke dunia. Tak hanya wisatawan
dalam negeri saja yang berada di Bali, wisatawan mancanegara pun banyak kita temui
berada disana.
Hasil seni dan budaya Bali juga memiliki keunikan tersendiri. Banyak senimanseniman yang berasal dari Bali yang menginspirasi bagi dunia seni tanah air. Senimanseniman tersebut memiliki keahliannya masing-masing. Ada yang seniman ukir, seniman
tari, seniman drama, seniman sastra, seniman lukis. Wujud karyanya dapat dinikmati
hampir disetiap tempat yang ada di Bali, seperti patung-patung, lukisan, perhiasan yang
dikenakan oleh kaum hawa dengan ukiran-ukiran yang memiliki corak dan motif yang
khas. Wujud karya seni lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang berada di
Bali yaitu adanya pertunjukan tarian yang biasanya ditawarkan di beberapa tempat
wisata. Seperti tari kecak. tari legong, tari barong, dan masih banyak lainnya.
Tidak hanya panorama keindahan alamnya yang dapat kita nikmati ketika kita
berada di Bali, namun juga dari sisi budaya dan kekentalan adat istiadat yang berada
didalamnya juga menarik untuk diketahui. Terdapat beberapa desa adat yang ada di Bali.
Desa adat tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga seringkali ini juga
merupakan hal yang menarik para wisatawan untuk lebih mengenal Bali, ataupun untuk

2

Ibid
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lebih mengenal budaya Bali, khususnya terkait dengan adat istiadat yang masih sangat
dijaga dalam penerapannya.
Desa adat merupakan merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh
masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan
kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat.3 Desa adat di Bali disebut juga desa
pekraman. Desa adat memiliki perbedaan status, kedudukan dan fungsi dengan desa dinas
(desa administratif pemerintahan). Baik yang ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari
sudut pandang masyarakat. Desa adat fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara
tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat)" sedangkan "Desa dinas" dilihat dari
fungsinya di bidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.4
Masyarakat adat memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat pada
umumnya.Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
Pasal 1.Mereka memiliki wilayah sendiri, aturan sendiri, kekayaan sendiri yang tidak ada
intervensi dari pihak luar. Mengenai pelaksanaan hak ulayat, dalam Pasal 2 nya,
sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang
bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Ketentuan hukum adat yang
dijadikan dasar tersebut tak lepas dari kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat
hukum adatnya.
Terdapat beberapa desa adat di Bali yang sudah dikenal oleh wisatawan, antara
lain Desa Tenganan, Desa Trunyan, dan Desa Panglipuran.5 Dalam penelitian kali ini
penulis tertarik untuk meneliti pada Desa Panglipuran. Hal ini bukan tanpa alasan. Desa
Panglipuran pada tahun 1995 mendapat penghargaan Kalpataru.6 Penghargaan kalpataru
diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan
hidup di Indonesia.7Selain itu, hal menarik lainnya dari Desa Panglipura yakni memiliki
tatanan yang berlandaskan kepada kearifan lokal pada masyarakat setempat. Terkait
3

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_adat, diakses 9 Oktober 2019
Ibid
5
https://travel.kompas.com/read/2018/01/15/063800127/ini-tiga-desa-adat-di-bali-yang-bisa-andakunjungi?page=all, diakses 9 Oktober 2019
6
https://tribunnews.com, diakses 9 Oktober 2019
7
https://id.m.wikipedia.org, diakses 9 Oktober 2019
4
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dengan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu rumusan masalah
dalam penelitian ini, apa sajakah wujud kearifan lokal yang mendasarkan kepada nilainilai adat setempat pada Desa Adat Panglipuran ?

2.

Metode Penelitian
Metode pendekatanyang dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yuridis

empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara/ prosedur yang digunakan untuk
memecahkanmasalah dengan menggunakan penelitian terhadap data primer, yang fokus
penelitiannya menekankan pada sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.
Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari peraturan – peraturan
yang merupakan data sekunder dan pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang
mempergunakan data primer.8Data primer diperoleh melalui penelitian secara langsung
terhadap Desa Adat Panglipuran, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumendokumen, undang-undang, serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini.Analisis data
pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif analisis yang tidak
menggunakan angka–angka tetapi menggunakan suatu penjelasan dengan kata – kata,
kalimat atas temuan yang ada dalam suatu penelitian. Dimana dengan menggunakan hasil
wawancara yang diperoleh dalam suatu penelitian dari responden, informan maupun
narasumber yang akan ditulis dalam laporan penelitian ini.Maksud data kualitatif dalam
penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yang diperoleh sebagai
berikut:
1) Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada informan
serta melakukan penelitian secara langsung pada Desa Adat Panglipuran. Wawancara
dilakukan kepada Ketua Adat Desa Adat Panglipuran, Bali.
2) Data Sekunder
Data sekunder diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen-dokumen, bukubuku, maupun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian tentang Desa Adat
Panglipuran.
a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan
mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan
hukum primer dalam penulisan ini yakni meliputi Undang-Undang Nomor 5

8
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), hlm. 10.
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Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
b.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan
mengenai bahan hukum primer. Buku bacaan yang ada kaitannya akan dijadikan
acuan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

c.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan penjelasan
dari bahan primer dan bahan sekunder, contohnya dapat menggunakan kamus
sebagai bahan hukum tertier.

B. KERANGKA TEORI
1.

Pengertian Kearifan Lokal
Istilah kearifan local berasal dari terjemahan local genius. Terminology local

genius sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales (1948-1949) dengan arti
kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada
waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Dalam kamus Inngris Indonesia karangan
John M. Echols dan Hassan Shadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan)
sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, local wisdom (kearifan setempat) dapat
dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh
kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya.9
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari.10
Menurut I ketut Gobyah, kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi
atau ajeg dalam suatu daerah.Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai
firman tuhan dan berbagai nilai-nilai suci firman tuhan dan berbagai nilai yang
ada.Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun
kondisi geografis dalam arti luas.Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu

9

Trubus Rahardiansyah, A. Prayitno, Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan
Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius, Jakarta, Penerbit Universitas Trisaktia,
2011, hlm. 59.
10
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup.
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yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup.Meskipun bernilai lokal, nilai
yang terkandung didalamnya sangat universal.11
S. Swarsi mengatakan bahwa konsep, kearifan lokal dan keunggulan lokal
merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, caracara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang
dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan
melembaga.12

2.

Pengertian Kebudayaan
Kata kebudayaan berasal dari kata sanksekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak

dari “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan: “hal-hal yang
bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai
perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti “daya dan budi”. Karena itu
mereka membedakan “budaya” dengan “kebudayaan”. Demikianlah budaya adalah “daya
dan budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari rasa
berupa cipta, karsa, dan rasa itu.13
Kata culture merupakan kata asing yang sama artinya dengan “kebudayaan”.
Berasal dari kata latincolere yang berarti “mengolah, mengerjakan,” terutama mengolah
tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti culture sebagai “segala daya upaya serta
tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.”14
Sehubungan dengan pengertian kebudayaan, E.B. Taylor mengartikan kebudayaan
sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat
serta kemampuan, dan kebiasaan lainya yang diperoleh manusia sebagai anggota
masyarakat.15 Kemudian, Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan merupakan
unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan keagamaan, sistem dan organisasi
kemasyrakatan, sistem pengetahuan, Bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta
sistem teknologi dan peralatan. Fungsi utama kebudayaan adalah untuk menyebarkan
nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.16

11

I Ketut Gobyah, Berpijak Pada Kearifan Lokal, dalam http://www.balipos.co.id
Trubus Rahadiansya, Op.cit, hlm. 62.
13
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antopologi, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 146.
14
Ibid.
15
Irene Mariane, Kearifan Local Pengelolaan Hutan Adat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014,
hlm. 115.
16
Ibid, hlm. 116.
12
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Masyarakat Adat
Mengenai pengertian masyarakat adat itu sendiri ada berbagai macam pengertian

baik dari asal Bahasa, pendapat ahli, undang-undang ataupun kelompok pemerhati
masyarakat adat. Menurut Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat, masyarakat adat
adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di
wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan
wilayah sendiri.17
Menurut Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di
Negara-Negara Merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat
yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultural, dan ekonominya
berbeda dari kelompok masyrakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik
seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan
hukum dan pengaturan khusus.18
Menurut Ter Haar, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah kesatuan
manusia yang teratur dan menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguruspengurus dan kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang para anggota
kesatuanya masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang
wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara anggota itu mempunyai
pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh dan
meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.19
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanaan yang
dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih memenuhi
unsur-unsur berikut :20
1.

Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban.

2.

Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.

3.

Ada wilayah hukum adat yang jelas.

4.

Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.

5.

Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3)

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
17

Ibid, hlm. 82
Ibid, hlm. 82-83.
19
Ibid, hlm. 83.
20
Ibid, hlm. 84
18
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Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang
yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.21

4.

Pengertian Hak Ulayat
Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak”dan “ulayat”. Secara

etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagri. Kata “hak”
mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan berbuat
sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.22
Dengan demikian secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat
hukum adat atas tanah dalam lingkungan/ wilayah/ daerah tertentu untuk menguasai
dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum
dan angota-anggotanya.23
Menurut Boedi Harsono berpendapat hal ulayat adalah nama yang diberikan oleh
para ahli hukum adat pada lembaga hukum dan hubungan konkret antara masyarakatmasyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya, disebut tanah ulayat dan merupakan
lebensraum bagi warganya sepanjang masa.24 Istilah hak ulayat dijumpai dalam pasal 13
UUPA, namun tidak ada satu rumusan pengertian hak ulayat yang jelas. Didalam pasal 3
UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu. Menurut
kenyataannya masih diakui eksistensi sehingga lebih lanjut hak itu perlu diperhatikan dan
dihormati. Dalam penjelasan pasal 3 UUPA hanya disebutkan hak ulayat dan hak-hak
yang serupa itu ialah “beschikkingrechts”.
Menurut Maria S.W. Soemardijono mengatakan hak ulayat sebagai istilah tekhnik
yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat,
berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah isinya, dengan daya
berlaku kedalam dan keluar.25Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut
“beschikkingsrecht”, merupakan sebuah nama yang diberikan Vollenhoven, yang berarti
21

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Adat.
22
Muhammad Hatta, Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum,
Yogyakarta, Media Abadi, 2005, hlm. 31.
23
Rosnidar Sembiring, Hukum Pertanahan Adat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 8
24
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, isi, dan pelaksanaanya, Jakarta, Djambatan, 1977, hlm. 22.
25
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta,
Buku Kompas, 2001, hlm. 55.
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hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada
kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya. Menurutnya ada tiga ciri utama hak
ulayat yaitu :
1) Beschikkingsrecht atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan dan tidak dapat
dimiliki perorangan.
2) Beschikkingsrecht tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya dan;
3) Beschikkingsrecht (jika hak ulayat itu dilepasan untuk sementara kepada orang asing,
maka apabila ada alasan lain, selain kerugian, untuk penghasilan-penghasilan yang
hasil, orang asing tersebut harus membayar cukai (heffingen), kepada persekutuan
hukum (gemeenschap) menerut hukum adat.
Ter Haar merumuskan Beschikkingsrecht adalah hak persekutuan hukum
masyarakat, merupakan hak kolektif dan bukan hak individu yang dapat dimiliki oleh
individu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau sekeluarga. 26 Hazairin merumuskan hak
ulayat suatu masyarakat hukum adat adalah hakatas seluruh wilayah masayarakt hukum
adat yang bersangkutan yang tidak pernah akan diasingkan pada orang atau kelompok
masyarakat lain, atau dicabut dari temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyrakat
hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut.27
Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui bahwa hak masyarakat hukum adat
tidak hanya terbatas pada tanahnya saja termasuk segala sesuatu yang ada diatas tanah.
Tanah yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi dataran, pantau termasuk perairan
pantai, bahkan perairan pedalaman.28

5.

Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat
Sebelum berlakunya UUPA terdapat hak milik atas tanah, yakni hak milik

menurut hukum adat, yang disebut inlandsch bezitrecht dan hak milik menurut KUHP
Perdata, yang disebut hak eigendom. Saat ini hanya dikenal suatu hak milik yaitu hak
milik menurut hukum adat yang bersifat komunalistik religious, maksudnya
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang
bersifat pribadi yang mengandung unsur kebersamaan.29

26

Rosnidar Sembiring, Op.cit. hlm. 8-9.
Hesti Hastuti, Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam
Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
2000, hlm 41.
28
Ibid, hlm. 11.
29
Rosidar Sembiring, Op.cit, hlm. 107.
27
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Dari hubungan manusia dengan tanah melahirkan hak-hak atas tanah. Hak atas
tanah menurut hukum adat dapat berupa hak persekutuan (hak ulayat) dan hak
perseorangan. Hak persekutuan atas tanah (hak ulayat) merupakan suatu hakatas sebidang
tanah yang secara langsung dikuasai oleh masyarakat hukum adat/persekutuan adat. Hak
atas tanah persekutuan lazim disebut hak ulayat. Hak ulayat dalam pengertian hukum
merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu
atas suatu wilayah tertentu yang merupak ulayatnya, sebagai lingkugan hidup para
warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada dalam
wilayah tersebut.
Wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban tersebut timbul dari hubungan
secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga
merupakan hubungan batiniah yang bersifat religio-magisch. Rangkaian wewenang dan
kewajiban tersebut yang diatur dalam hukum adat setempat, ada yang termasuk bidang
hukum perdata, yaitu yang meliputi hak kepunyaan bersama tanah ulayat rakyat yang
bersangkutan. Ada yang termasuk bidang hukum publik, yaitu berupa tugas kewenangan
untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan
pemeliharaan tanah ulayat bersama itu agar tetap dapat dimanfaatkan oleh para warga
bersama.

6.

Kedudukan Hukum Adat Dalam UUPA
Menurut UUD 1945 Hukum dasar merupakan penjabaran rechtside yang

bersumber dari nilai-nilai budaya Indonesia.30 Bila ditelusuri lebih jauh yang dimaksud
dengan nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya nilai-nilai hukumnya, maka dari
penjelasan dan pembukaan UUD 1945 terungkap dengan jelas bahwa nilai-nilai hukum
yang bersangkutan adalah apa yang didalam ilmu pengetahuan hukum kita dewasa ini
dinamakan hukum adat31. Kesimpulan ini diperkuat dengan pencantuman dalam UUPA
yang mempunyai arti bahwa hukum agraria/hukum pertanahan nasional berdasarkan
hukum adat sebagai falsafah dasarnya. Hukum adat sebagai dasar hukum agrarian

30
Moh. Koesnoe, Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia, Atricle,
Bumi Bakti, Edisi No. 09/1995, hlm. 23.
31
Ibid.
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nasional mempunyai arti bahwa asas-asas hukum sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam
masyarakat yang bersifat nasional.32
Dalam UUPA, pernyataan mengenai hukum adat dapat ditemukan dalam
ketentuan pasal 5 UUPA yang, menegaskan bahwa dasar hukum agrarian nasional adalah
hukum adat. Ketentuan pasal 5 UUPA memberikan tempat dan pengakuan terhadap
esksistensi terhadap hukum adat. Penyebutan hukum adat sebagai dasar hukum
pembentukan hukum agraria nasional mengandung arti sebagai pengakuan terhadap
hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar mengusai
masyarakat hukumnya. Menurut A.P Parlindungan mengatakan “Hukum adat itu jiwa
dari UUPA”.33
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat dijadikan
sebagai dasar hukum agraria nasioanal, adalah merupakan suatu penegasan pengakuan
terhadap hukum yang dominan mengusai masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hukum adat
yang dimaksud adalah hukum adat yang telah disempurnkan sesuai dengan kepentingan
masyarakat dan negara modern dalam hubungannya dengan dunia internasional. Hukum
adat pada hakikatnya merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan pada
asas kekeluargaan dan gotong royong, yang dicerminkan dalam UUPA.34
Dalam perkataan lain, pasal-pasal dalam UUPA merupakan kristalisasi dari asas
hukum adat sehingga UUPA merupakan penjelmaan hukum adat. Dengan demikian
ditinjau dari segi hukum materil pembentukan hukum agraria nasional di mana hukum
adat dijadikan sebagai dasar pembentukan telah sesuai, yakni hukum yang sebagian besar
dianut oleh masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat yang dijadikan dasar
pembuatan hukum agrarianasional merupakan hukum aslinya pribumi.35
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum adat sebagai dasar pembentukan
hukum agraria nasioanal mempunyai dua kedudukan, yang dipaparkan sebagai berikut :36
1) Hukum adat sebagai dasar utama
Hukum adat sebagai dasar utama hukum agrarian nasional disimpulkan dari
konsideraris UUPA dibawah perkataan “berpendapat” dan dalam penjelasan umum
III angkasatu.
2) Hukum adat sebagai pelengkap

32

Rosnidar Sembiring, Op.cit, hlm. 42.
Ibid, hlm. 43.
34
Ibid, hlm. 43-44.
35
Ibid, hlm. 47.
36
Ibid.
33
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Hukum adat sebagai pelengkap mempunyai arti, yaitu bahwa pembentukan hukum
nasional yang mewujudkan kesatuan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum
kepada pemegang hak memerlukan suatu proses yang memakan waktu. Selama
proses itu belum lengkap, maka memerlukan pelengkap agar tidak terjadi
kekosongan.
Hukum adat sebagai pelengkap hukum agraria nasioanal dapat dilihat dalam
Pasal 56 UUPA, yakni selama undang-undang hak milik belum terbentuk, maka
berlakulah ketentuan hukum adat dapat mengisi kekosongan tersebut. Demikian juga,
Pasal 58 UUPA, yaitu bahwa selama peraturan pelaksana undang-undang ini belum
terbentuk, maka peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan Pasal 5 UUPA menentukan hukum adat yang berlaku dengan syaratsyarat tertentu, adanya syarat ini,menunjukan hukum adat berkedudukan sebagai
pelengkap. 37

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Bali ada dua jenis desa yang diakui keberadaanya oleh pemda dan masyarakat
Bali. Kedua jenis desa itu berbeda secara substansial. Masing-masing mempunyai
struktur dan fungsi sendiri sehingga keterikatan warga masyarkatnya serta respons yang
diberikan terhadap organisasi kedua desa itu berbeda pula.
1) Desa Dinas (perbekelan), yaitu desa resmi dengan wilayah administrasi
pemerintahan dibawah kecamatan, yang merupakan lembaga pemerintah yang paling
terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2) Desa Adat (Pakraman) adalah desa yang berfungsi mengurus masalah dan seluk
beluk yang berkaitan dengan adat istiadat, juga sebagai lembaga sosial religious.
Di Bali, desa adat mempunyai paying hukum berupa peraturan daerah, desa adat
di Bali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
maka resmi diakui sebagai subjek hukum. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019, maka desa adat sudah bisa memiliki tanah atau mensertipikatkan tanah,
sedangkan warga desa adat di Bali dapat memanfaatkan tanah di desa adat mereka
dengan Hak Guna Pakai.
Pada Desa Panglipuran dengan adanya Program PTSL, maka tanah-tanah adat
yang belum disertipikatkan, disertipikatkan atas nama desa, lalu warga Desa Panglipuran

37

Ibid.
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memanfaatkan tanah-tanah adat tersebut dengan Hak Guna Pakai, pada warga
DesaAdatPanglipuran memiliki pendirian tidak boleh menjual tanah pada warga lai diluar
Desa Adat Panglipuran.
Pada penelitian ini penulis dapat melihat wujud-wujud kearifan lokal desa adat
panglipuran sebagai berikut :

1.

Falsafah Hidup
Desa adat di Bali memiliki falsafah hidup yang dijadikan landasan operasional

kehidupan bagi para warga desa adatnya. Falsafah hidup masyarakat desa adat
Panglipuran di Bali sampai saat ini masih tetap diyakini dan dijalani, yaitu falsafah hidup
TriHitaKarana yang secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu, “tri”: tiga, “Hita”:
Harmoni, damai, seiman, bahagia, sejahtera, dan “Karana” berarti sumber kehidupan.Tri
Hita Karana memiliki makna tiga sumber keharmonisan, kebahagiaan, keseimbangan,
kedamaian, kesejahteraan yang ingin dicapai dan dikerjakan oleh warga desa adat
Panglipuran.
Tiga sumber penyebab keharmonisan pada Desa Adat Panglipuran di Bali adalah
sebagai berikut :
a) Falsafah Parahyangan
Falsafah Parahyangan memiliki makna hubungan yang harmonis antara manusia
dengan Tuhannya (hubungan vertikal). Falsafah Parahyangan mempunya tujuan
untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Falsafah
Parahyangan juga menjabarkan aturan-aturan hukum adat, konsep ketuhanaan, dan
aspek berketuhanaan.
Aturan-aturan adat di Desa Adat Panglipuran disebut awig-awig, didalam awig-awig
memuat mengenai aturan interaksi kedamaian, jumlah tempat suci, konsep tata ruang
di dalam tempat suci yang dijalankan oleh tetua adat. Dalam aturan parahyangan,
agama hindu memiliki banyak sekte atau aliran, hal ini dikarenakan banyaknya
sebutan dewa di Bali sehingga disebut pulau dewata dan pulai seribu pura. Dengan
banyak dewa bukan berarti agama hindu mnagnut paham banyak paham. Agama
hindu tetap menganut paham monoteisme, yang menyakini satu Tuhan, dalam
Pancasila disebut ketuhanaan yang maha esa sementara dalam agama hindu disebut
ide sanghyang widhi wase.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

639

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

b) Falsafah Kita Harmoni
Dengan adanya banyak sekte hindu, untuk menghindari terjadinya chauvinism, maka
Empu Tantular membuat kitab suci Sutasoma yang sudah ada sejak abad ke-12,
didalam Kitab Suci Sutasoma disebutkan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma
Mangrwa, yang kemudian oleh pendiri bangsa diambil konsepnya menjadi Bhineka
Tunggal Ika. Konsep Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa

pada

masyarakat adat bali yang beragama hindu digunakan sebagai pemersatu sekte-sekte
agama hindu agar tetap rukun pada abad ke-12. Sampai saat ini pun sekte-sekte
agama hindu di Bali tetap rukun dan tidak pernah ada satu sekte merasa lebih baik
dari sekte lain maupun mengusir sekte lain.
Hal ini juga di sebabkan falsafah yang mereka pegan teguh yaitu falsafah kita
harmoni, yang mempunyai makna kita mengusir orang lain berrati tidak harmonis,
perbedaan itu pasti ada maka jangan takut akan perbedaan, mari kita harmoniskan
diri kita dengan yang lain supaya tidak saling mengganggu dan mengusir satu sama
lain.
c) Falsafah Pawongan
Hubungan-hubungan manusia dengan manusia di desa adat Panglipuran disebut
Falsafah Pawongan. Falsafah Pawongan mempunyai makna bagaimana berinteraksi
dengan manusia yang satu sama lain mempunyai perbedaan-perbedaan agar tetap
harmonis. Inti dari falsafah pawongan setiap manusia dalam jagad raya ini adalah
berbeda.
Orang Bali sangat yakin dan percaya tetang perbedaan satu sama lain, karena mereka
memegang konsep Wewenide yang artinya perbedaan itu pasti, maka jangan takut
perbedaan. Orang Bali mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi perbedaan satu
sama lain agar tetap harmonis. Pada Masyarakat Bali khusunya masyarakat adat desa
Panglipuran mereka mempunyai pantangan yang disebut Tatwasi, yang memiliki
makna saya adalah anda, anda adalah saya. Konsep Tatwasi dapat dijabarkan dalam
perkataan jika saya menghormati anda, saya merasa senang, kalua saya menyakiti
anda, saya akan benci, dan jika anda menyakiti saya, anda akan benci. Dari konsep
Tatwasi dapat disimpulkan menghargai orang lain adalah sama dengan menghargai
diri sendiri, dalam masyarakat jawa dikenal dengan konsep tepo sliro.
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Awig-Awig
Pada Masyarakat adat Panglipuran masih menjunjung tinggi aturan-aturan adat

ada, aturan-aturan adat di Desa Adat Panglipuran disebut dengan istilah awig-awig.
Awig-awig merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan
kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku masyarakat setempat. Ada beberapa awigawig pada masyarakat adat Panglipuran yang berlaku bagi warga desa Panglipuran.
Aturan-aturan adat atau dalam istilah Bali dikenal dengan Awig-Awig tersebut
meliputi :
a) Aturan adat tentang larangan menjual tanah ke orang selain Masyrakat Adat
Panglipuran
b) Aturan adat tentang larangan untuk poligami
Aturan adat atau Awig-Awig tentang larangan poligami adalah untuk melindungi
pihak wanita, membentuk keluarga yang harmonis, dan membentuk keluarga yang
sehat.
c) Aturan adat tentang tata ruang di Desa Adat Panglipuran
Aturan adat tentang tata ruang di dasari konsep Tri Mandala yang membagi desa
menjadi tiga wilayah makro yakni Utama Mandala,

MadyaMandala, dan Nista

Mandala.
d) Aturan adat tentang pewarisan
Aturan adat tentang pewarisan pada Desa Adat Panglipuran menyatakan bahwa harta
warisan utama diwariskan kepada anak-anak laki-laki, harta warisan bukan hanya
merupakan harta akan tetapi berupa juga berupa utang yang harus ditanggung ahli
waris.

3.

Agama
Masyarakat Bali pada umumnya menganut agama Hindu, begitupula pada

masyrakat adat Desa Panglipuran yang menganut agama Hindu.Dalam agama Hindu
yang terdapat banyak sekte atau aliran. Di Bali banyak sebutan tentang dewa sehingga
disebut pulau dewata dan pulau seribu pura. Dengan banyak dewa, bukan berarti agama
Hindu menganut paham banyak Tuhan. Agama Hindu tetap menganut konsep
monoteisme, yang artinya tetap yakin adanya satu tuhan, dalam agama hindu disebut Ide
Sanghyang widhi wase atau dalam konsep nasional Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam
masyarakat Bali dan desa Adat Panglipuran ada beberapa sebutan tentang dewa yaitu
Tuhan yang memelihara/sang pemelihara disebut Wisnu, Tuhan yang menegur, menyabut
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nyawa, melebur, menghancurkan disebut Siwa, dan Sang Pencipta disebut Brahma.
Hubungan dewa dengan Sanghyang Widhi Wase bisa diibaratkan dengan hubungan
lampu dengan lsitrik, Dewa sebagai sinar suci sedangkan Sanghyang Widhi Wase
diibaratkan sebagai listrik.
Di Bali atau pada khususnya masyarakat adat Panglipuran pada sebelum abad ke
11 memiliki 9 sekte atau aliran, namun pada abad ke 11 disatukan menjadi 3 sekte atau
aliran (Tri Murti), sehingga pada desa adat dibangun 3 pura besar yakni meliputi pura
tempat ibadah pemujaan Dewa Brahmana, pura tempat ibadah Pemujaan Dewa Wisnu,
dan pura tempat ibadah pemujaan Dewa Siwa.

4.

Perkawinan
Pada Masyarakat adat Desa Panglipuran menganut asas kekeluargaan patrilineal

yang artinya perhitungan garis keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki, hal ini
berakibat seorang istri setelah perkawinan harus mengikuti suami ke tempat tinggal
kerabat dari suaminya. Apabila dalam sebuah keluarga tidak ada laki-laki, maka diajak
kerumah wanita, ini dinamakan bentuk perkawinan tane, yang mengakibatkan adanya
perubahan status, yang wanita berubah status menjadi wanita dan yang laki-laki berubah
status menjadi wanita. Sehingga laki-laki tidak boleh mengatasnamakan warisan, dan
tanahnya istri tidak boleh diatasnamakan suami.
Pada desa Panglipuran terdapat bentuk perkawinan baru yang disebut
Pategelahan, perkawinan ini terjadi karena hungan antara putra tunggal dan putri tunggal.
Maka, kalau terjadi percintaan diantara mereka maka akan terjadi pategelahan, yang
berakibat garis keturunanya satu akan mengikuti suami dan satunya lagi menggikuti istri.
Bentuk perkawinan pategelahan sedapat mungkin dicegah, tetapi adanya perkawinan
harus didasari rasa saling cinta diantara mereka berdua.
Di desa Panglipuran ada beberapa cara orang untuk menikah :
a) Meminang/melamar/menikah
Perkawinan bisa maka yang melalakukan lamaran adalah laki-laki untuk meminang
wanita sementara perkawinan tane, yang meminang wanita.
b) Perkawinan dengan cara kawin lari
Terjadinya perkawinan lari diakibatkan tidak adanya restu dari pihak keluarga.
c) Perkawinan secara paksa/penculikan
Perkawinan ini terjadi di zaman dahulu, yang dilakukan oleh para penguasa, seperti
raja. Pada zaman sekarang, perkawinan seperti ini sudah tidak ada.
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Warga Desa Panglipuran menganut prinsip tidak boleh mempunyai istri lebih dari
satu. Asas ini sama dalam hukum Indonesia, yang juga menggunakan asas monogami,
karena pengertian perkawinan merupakan hubungan antara seorang istri dan suami.
Dalam hukum Indonesia poligami boleh dilakukan dengan izin istri pertama, tetapi dalam
hukum Adat Panglipuran tidak ada istilah izin dari istri untuk beristri lebih dari satu. Pada
tahun 1944, aturan adat Desa Panglipuran akan diseleraskan dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ada beberapa kasus misalkan istri yang
tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagai istri. Pada hakikatnya setuju, akan tetapi
setelah dikonsolidasikan dengan bagian hukum Kabupaten Bangli, Bupati Bangli tidak
setuju dengan penyelerasan ini karena akan menimbulkan banyak dampak negatif
dibanding dampak positifnya.
Di desa Adat Panglipuran, sistem perkawinannya menganut sistem eksogami
maupun endogami, yang penting mengikuti asas kekeluargaan patrilineal yaitu istri harus
megikuti suami, wanita luar desa Adat Panglipuran bisa menikah dengan laki-laki Desa
Panglipuran, dengan syarat ia harus megikuti suaminya serta harus mengikuti keyakinan
agama Hindu suami, ketika istri berubah keyakinanya, maka dikeluarkan dari masyarakat
Adat Panglipuran. Karena masyarakat adat Desa Panglipuran harus mempunyai
keyakinan yang sama.
Hakikat tidak dibolehkannya poligami pada Desa Panglipuran yaitu untuk
mengayomi dan memberdayakan kaum wanita, membentuk keluarga yang harmonis, dan
membentuk keluarga yang sehat dengan jalan tidak berganti-ganti pasangan.

5.

Tata Ruang
Di desa Adat Panglipuran konsep pemerataan tanah atau tata ruang didasari

konsep Tri Indah Karana yang meliputi, Pawongan, Parahiyangan, dan Palemahan.
Kedua konsep pawongan dan parahiyangan sudah dibahas pada bagian falsafah hidup,
sementara yang dimaksud falsafah Palemahan adalah falsafah yang mengatur hubungan
harmonis antara manusia dan alamnya. Bagaimana masyarakat adat Desa Panglipuran
agar bisa hidup sejahetra dan harmonis dengan lingkungan, maka dibuatkan aturan-aturan
tentang tata kelola ruang dan lingkungan.
Secara konseptualistik, Desa Adat Penglipuran mengikuti pola Hulu-Teben
(linier) dimana As utama yaitu poros Utara-Selatan merupakan aksis linier desa yang
sekaligus berfungsi sebagai open space untuk kegiatan bersama-sama. Open space ini
membagi desa menjadi dua bagian, yaitu jejer Barat dan jejer Timur. Orientasi arah HuluSeminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional
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Teben yaitu pada daerah hulu merupakan kawasan suci dan pada daerah teben merupakan
kawasan nista dan diperuntukan untuk daerah kuburan. Jalan utama desa yang
memanjang dari arah Utara ke Selatan merupakan “pusat” yang tidak hanya berfungsi
sebagai sirkulasi umum tetapi juga berfungsi sebagai “plaza” dan ruang terbuka yang
mampu meningkatkan hubungan antar gang/jalan setapak/pedestarian yang menuju ke
pekarangan setiap unit rumah. Pusat ruang ini juga berfungsi sebagai pusat orientasi
ruang publik pada saat pelaksanaan upacara adat (ritual ceremony).38
Luas wilayah desa Panglipuran seluas 112 ha, dengan tata guna penggunaan
lahanya yang sudah diatur oleh hukum adat Desa Panglipuran.Pertama penggunaan lahan
seluas 9 ha yang berada di tengah desa, sebagai pemukiman penduduk. Pengaturan tata
ruangnya dengan cara dikapling menjadi 76 kapling sesuai dengan jumlah dewan desa,
yang diatur berjejer, rumah yang berada di bagian barat dibuat menghadap ketimur,
sementara rumah yang berada dibagian timur dibuat menghadap kebarat. Ditengah
pemukiman penduduk desa Panglipuran terdapat jalan utama yang tidak boleh dilalui
oleh kendaraan bermotor. Untuk menyiasati keperluan mobil dan motor, para warga
mempunyai jalan ringroad yang panjangnya 2 Km yang mengitari pemukiman penduduk.
Untuk membawa mobil atau motor para warga Desa Panglipuran selalu memakai akses
jalan ringroad yang mengitari pemukiman Desa Panglipuran.
Masyarakat Desa Panglipuran selalu melestarikan kebudayaan mereka, tetapi
mereka

juga

memiliki

asas

mengakibatkan masyarakat

fleksibiltas

Adat

yang

bernama

asas

Panglipuran menerima budaya

Kalapatra.Yang
modern atau

perkembangan zaman.Dalam hal pembangunan masyrakat Desa Panglipuran selalu
melestarikan yang masih bagus, meningkatkan yang jelek, dan menerima pengaruh yang
baru sepanjang mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Panglipuran. Di Desa
Panglipuran di kelilingi oleh hutan bambu seluas 45 hektar, lalu 55 hektar untuk tegalan,
kemudian 3 hektar untuk fasilitas umum yang digunakan untuk lapangan, sekolah, dan
tempat parkir. Ada sebuah kesepakatan di Desa Panglipuran, bahwa perubahan lahan
harus atas persetujuan desa adat.
Dalam aturan desa Adat Panglipuran, terdapat larangan membuang sampah
sembarangan, saluran air yang berada di samping kanan dan kiri bukan merupakan
saluran pembuangan limbah, namun difungsikan untuk aliran air hujan.

38
Putu Agus Wira Kasuma, Iwan Suprijanto, Karakteristik Ruang Tradisional Pada Desa Adat
Penglipuran Bali, Jurnal Pemukiman PU, Desember 2011, vol 7, no 1, tahun 2012. (ISSN: 2339-2975)
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Tata ruang di desa Adat Panglipuran di dasari konsep Trimandala. Secara harfiah
tri berarti tiga dan mandala berarti usul atau sona. Yang berarti memiliki tiga sona dengan
fungsi yang berbeda. Secara makro orientasi, tata ruang makro Desa Panglipuran dimulai
dari tempat tinggi, dari arah gunung di utara menuju arah selatan kearah laut ( gunung ke
laut, utara ke selatan)
Peruntukan bagian paling utara atau disebut utara mandala digunakan sebagai
tempat ibadah, lalu beranjak keselatan atau madya mandala digunakan sebagai tempat
penduduk, lalu bagian paling selatan atau nista mandala digunakan sebagai tempat
pemakaman. Ketiga hal tersebut merupakan perwujudan dari konsep tata ruang makro.
Kemudian secara mikro di pekarangan rumah warga adat Desa Panglipuran selalu
mendapat sinar matahari dari pertama terbit sampai terbenam karena rumah berjajar dari
utara ke selatan. Kemudian tiga konsep mikro dibagi menjadi, utama mandala sebagai
tempat keluarga, madya mandala sebagai tempat rumah keluarga, dan nista mandala
sebagai tempat toilet dan pembuangan sampah.

6.

Pewarisan
Masyarakat adat Desa Panglipuran dengan asas kekeluargaan patrilineal, maka

yang mendapat harta warisan utama atau harta pusaka adalah keturunan laki-lakinya.
Ketika wanita menikah tidak boleh membawa warisan harta pusaka. Warisan pada
masyarakat adat Desa Panglipuran adalah harta, utang, dan modal.
Di Desa Panglipuran menerima warisan bukan berarti hanya menerima harta saja,
akan tetapi dengan utang yang diwariskan pewaris, jika modal yang diwariskan lebih
sedikit dari utang yang ditanggung maka ahli waris hanya akan menerima utang. Wanita
di Bali setelah menikah dilarang untuk diberikan harta pusaka, karena akan
mengakibatkan adanya kewajiban untuk membayar untuk membayar urunan ke desa.
Apabila wanita di Desa Adat Panglipuran diberikan harta pusaka maka akan
mengakibatkan bertambahnya kewajiban yaitu kewajiban suaminya.

7.

Sanksi
Sanksi merupakan hukuman terhadap pelanggaran aturan-aturan yang disetujui

bersama oleh masyarakat adat Panglipuran atau pelanggaran terhadap Awig-Awig. Di
Desa Adat Panglipuran secara garis besar ada 3 jenis sanksi yaitu sebagai berikut :
a) Sanksi Harta Denda
Sanksi berupa hukuman secara material bisa berupa uang/benda.
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b) Sanksi Jiwa Data
Sanksi ini berupa pengucilan tidak menjadi warga desa, serta hukuman jiwa dan
raga.
c) Sanksi Astra Data
Hukuman yang berupa pengenaan ritual, melakukan ruwatan, mengembalikan
kesucian terhadap nilai-nilai kesucian pura atau yang mereka lakukan.
Dalam perkembangan sanksi pada Masyarakat Adat Panglipuran untuk
mengantisipasi pola pikir manusia terhadap sanksi denda, maka juga dikenalkan sanksi
dikucilkan atau bisa dianggap orang yang tidak istimewa, missal dicap sebagai orang
yang malas yang akan mengakibatkan rasa malu. Sementara sanksi untuk orang yang
melakukan poligami pada Masyarakat Adat Panglipuran yakni dikenakan sanksi di
tempatkan di pekarangan dimadu, dan tidak diijinkan memasuki tempat ibadah milik
desa.
Sahnya perkawinan pada masyarakat Adat Panglipuran apabila telah memenuhi
syarat sahnya perkawinan berupa sah secara adat dan hukum postif, apabila ritual
perkawinan tidak diselesaikan oleh kedua mempelai. Maka mengakibatkan anak sampai
ke cicit, dan buyutnya tidak bisa ke tempat ibadah desa karena ia lahir dari keturunan
orang yang tidak melakukan penyucian.
Sanksi Aksara Danda, sanksi ini dapat dilihat pada hukuman orang yang berkelahi
sampai keluar darah, mereka dikenakan sanksi untuk melakukan ruwatan di tempat
ibadah pemujaan Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa di wilayah adat desa.
Sanski pidana dapat dikenakan kepada yang menang atau salah apabila masuk ranah
pidah karena terdapat bapak Kantibnas sebagai wakil Kepolisian Republik Indonesia di
Desa Adat Panglipuran.

D. SIMPULAN
Pada penulisan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, keberadaan
hukum adat di Indonesia berdasarkan UUPA dijadikan sebagai dasar dan pelengkap
hukum agraria nasional saat ini, lalu mengenai masyarakat adat juga mendapat
pengakuan di Indonesia di beberapa peraturan-peraturan nasional yang berlaku dan tema
yang diangkat tentang kearifan lokal pada Desa Adat Panglipuran juga sudah mendapat
adanya payung hukum berupa peraturan daerah.
Setiap desa yang berbeda wilayah ataupun georgrafisnya selalu memiliki ciri khas
kearifan lokalnya sendiri, seperti halnya pada Desa Adat Panglipuran yang mempunyai
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bentuk kearifan lokanya sendiri. Pada Desa Adat Panglipuran secara umum mereka masih
memegang adat istiadat serta kebudayaan mereka, tetapi mereka tidak menutup
kemungkinan adanya perkembangan modern masuk ke Desa Adat Panglipuran. Desa
Adat Panglipuran sebagai desa adat terbersih di dunia mempunya falsafah-falsafah hidup
yang menjadi pandangan hidup serta dasar untuk membuat peraturan-peraturan adat di
Desa. Desa Adat Panglipuran memberlakukan sanksi kepada pelanggar aturan adat baik
berupa sanksi yang berasal dari aturan adat maupun sanksi pidana.
Sebagai desa adat terbersih, Desa Adat Panglipuran mempunyai konsep tata ruang
dan aturan tentang kebersihan yang begitu bagus untuk diterapkan, keberhasilan tersebut
juga didasari rasa sadar akan aturan-aturan adat yang masih dijunjung dan dihormati oleh
masyarakat adat Panglipuran. Seperti halnya di Bali, sistem kekerabatan di Panglipuran
sama memakan asas patrilineal yang artinya perhitungan garis keturunan di dasarkan
keturunan laki-laki. Bagitupula dengan mayoritas agamanya beragama Hindu.
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MEMAHAMI KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM : PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM
Oleh :
I Nyoman Nurjaya
nurjayai@yahoo.com
Guru Besar fakultas Hukum Universitas Brawijaya

A. PENDAHULUAN
Krisis lingkungan global yang berlangsung lebih dari lima dasa warsa terakhir ini
merupakan konsekuensi dari penggunaan paradigma pembangunan yang hanya
diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi atas nama pembangunan
(Merchant, 1972). Kerusakan hutan tropis dan degradasi sumber daya alam yang terjadi
di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, cenderung bersumber dari
anutan pola penguasaan dan pengelolaan yang didominasi Negara (state-dominated
natural resources control and management) untuk pertumbuhan ekonomi, dengan
mengabaikan kapasitas tradisi budaya (cultural capacity) masyarakat (Reppeto & Gillis,
1988; Barber, 1989; Poffenberger, 1990, 1999; Peluso, 1992; Berdan dan Masimio, 1994;
Nurjaya, 2008).
Paradigma pembangunan yang bercorak sentralistik menutup ruang partisipasi
dan membatasi akses masyarakat atas sumber daya ekonomi (economical shortage),
menimbulkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan (ecological degradation), dan
menggusur serta merusak tatanan sosial dan tradisi budaya masyarakat (social and
cultural destruction), menimbulkan banyak konflik tenurial sumber daya alam (tenurial
conflict), dan pada gilirannya menciptakan kemiskinan (poverty) masyarakat di daerah.
Ini menjadi bagian yang tidak pernah dihitung sebagai hasil dari pembangunan nasional
yang dilaksanakan sejak tahun 1967 oleh pemerintah (Nurjaya, 2008).
Masalah degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kurun waktu
lebih dari empat dasa warsa terakhir tidak saja menjadi masalah nasional, tetapi sekarang
sudah menjadi masalah regional dan internasional. Secara global degradasi sumber daya
alam dan pencemaran lingkungan telah membentuk fenomena perubahan iklim global
(global climate change) yang menyemburkan pemanasan global (global warming),
sebagai dampak negatif dari penggunaan paradigma pembangunan sentralistik, yang
semakin dirasakan masyarakat internasional (Nurjaya, 2018). Dalam kaitan ini, John
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Bodley (1982) mengatakan bahwa kinerja pembangunan yang didominasi Negara
bercorak sentralistik, yang diorientasikan hanya untuk mengejar target pertumbuhan
ekonomi atas nama pembangunan (in the name of economic-growthdevelopment), pada
akhirnya hanya menimbulkan korban-korban pembangunan (victims of development).
Temuandari penelitian-penelitian antropologis mengenai pengelolaan sumber
daya alam oleh masyarakat asli (indigenous people) di negara-negara Asia dan Amerika
Latin membuktikan bahwa masyarakat asli memiliki kapasitas budaya (cultural capacity)
untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara arif dan bijaksana,
menggunakan tradisi budaya, etika dan religi serta pranata hukum asli dalam kehidupan
mereka. Kapasitas budaya (cultural capacity) yang mereka miliki memainkan peran
sebagai modal sosial dan budaya (social and cultural capital) untuk kinerja konservasi
alam yang mencerminkan kearifan lingkungan (environmental wisdom) masyarakat asli
(Dove, 1985, 1988; Zerner, 1990; Poffenberger, 1990, 1999; Ganjanapan, 2000;
Laungaramsri, 2001).
Indonesia selain dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam (natural
resources) yang melimpah juga diakui sebagai negara yang kaya dengan sumber daya
budayanya (cultural resources), dan karena itu patut disebut sebagai negara yang
multibudaya (multicultural country), seperti tercermin dari sesanti bhinneka tunggal
ika(unity in diversity) pada lambang Negara. Keragaman budaya bangsa Indonesia
semestinya menjadi modal budaya (cultural capital) yang ternilai dalam hubungan
dengan kinerja pengelolaan sumber daya alam, tercermin dalam kearifan lingkungan
masyarakat hukum adat di daerah. Karena itu, menjadi kewajiban Negara untuk secara
konsisten melindungimodal budaya dan kearifan lingkungansebagai wujud dari
kecerdasan lokal (local knowledge) atau kearifan lokal (local wisdom) atau kearifan
ekologi (ecological wisdom) masyarakat hukum adatdi daerah (Nurjaya, 2019).
Makalah bersahaja ini mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai makna
kearifan lingkungan masyarakat hukum adat, pengelolaan sumber daya alam yang
berbasis kearifan lokal, dan agenda ke depan untuk membangun kebijakan pengelolaan
sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan merespons nilai-nilai
kearifan masyarakat hukum adat dalam pembangunan hukum nasional.

B. MAKNA KEARIFAN LINGKUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Inti permasalahan pengelolaan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik
antara manusia dengan lingkungan alamnya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal
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balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya disebut ekologi. Konsep sentral
dalam ekologi (ecology) disebut ekosistem (ecological system), yaitu suatu sistem ekologi
yang terbentuk oleh

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam

lingkungannya.Dengan demikian, suatu ekosistem terdiri dari komponen ekologi yang
bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan dan saling
ketergantungan satu dengan yang lainnya (Soemarwoto, 1986).
Ekosistem terbentuk oleh komponen sumber daya alam hayati dan non hayati
pada suatu ruang dan tempat, yang berinteraksi dan membentuk kesatuan yang teratur dan
saling mempengaruhi, sehingga secara terintegrasi membentuk suatu sistem kehidupan di
alam semesta. Inilah pola pikir dan cara untuk memahami masalah lingkungan hidup
seperti ini dikenal sebagai pendekatan ekosistem (ecosystem approach). Manusia adalah
komponen makhluk hidup yang paling sentral dan krusial, karena manusia adalah bagian
dari unsur makhluk hidup yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk
hidup yang lain seperti satwa dan tetumbuhan; manusia memiliki hati nurani, dianugerahi
kemampuan untuk berpikir, berkehendak, bersikap, berbicara, maupun bertindak dan
berinteraksi dengan lingkungannya.
Dalam interaksinya, manusia mengamati dan melakukan adaptasi serta
memperoleh pengalaman, dan kemudian mempunyai wawasan tertentu tentang
lingkungan hidupnya. Wawasan manusia terhadap lingkungannya inilah yang disebut
sebagai citra lingkungan (enviromental image), yang menggambarkan persepsi manusia
tentang struktur, mekanisme, dan fungsi lingkungannya, juga interkasi dan adaptasi
manusia termasuk respons dan reaksi manusia terhadap lingkungannya. Intinya, citra
lingkungan memberi petunjuk tentang apa yang dipikirkan dan diharapkan manusia dari
lingkungannya, baik secara alamiah maupun sebagai hasil tindakannya, dan tentang apa
yang patut atau tidak patut dilakukan terhadap lingkungannya. Pola berpikir inilah
kemudian membentuk etika lingkungan (environmental ethic) dalam kehidupan manusia
yang melandasi pemikiran deep ecology pada masa di mana lingkungan hidup sudah
mengalami degradasi sumber daya alam (Sony Keraf, 2006).
Dari satu sisi, citra lingkungan dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan seperti
terpola dalam masyarakat ilmiah di negara-negara maju, dengan alam pikirnya yang
bercorak rasionalistik dan intelektualistik. Namun, dari sisi lain citra lingkungan lebih
dilandasi oleh sistem nilai dan religi seperti berkembang dalam alam pikir masyarakat
yang masih sederhana dan bersahaja di negara-negara sedang berkembang. Karena itu,
yang disebut pertama dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat modern, sedangkan
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yang disebut terakhir dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat tradisional.
Citra lingkungan masyarakat tradisional seperti dlm komunitas masyarakat hukum
adat bercorak magis-kosmis dan religius. Menurut alam pikir magis-kosmis dan religius,
manusia ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya;
manusia dipengaruhi dan mempengaruhi serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan
dengan lingkungannya, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan
komprehensif. Corak wawasan holistik membangun kesadaran bahwa kesinambungan
hidup

manusia sangat

tergantung

pada kelestarian fungsi dan

keberlanjutan

lingkungannya dan karena itu lingkungan alam harus diperlakukan dan dimanfaatkan
secara

bijaksana

sesuai

dengan

kemampuan

dan

daya

dukung

lingkungan

(cenvironmental carrying capacity), supaya tidak menimbulkan bencana atau malapetaka
bagi kehidupan manusia. Hal ini karena hubungan manusia dengan lingkungan alamnya
bukanlah merupakan hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan interaksi yang saling
mendukung dan memelihara dalam keserasian, keseimbangan, dan keteraturan yang
dinamis.
Deskripsi citra lingkungan seperti dimaksud di atas selaras dengan citra
lingkungan yang bersumber dari alam pikir dan sikap batin masyarakat hukum adat yang
bercorak religius-magis, dengan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian yang terintegrasi
dengan alam semesta (partisiperend denken). Karena itu yang utama dalam kehidupan
masyarakat adalah menciptakan hubungan yang selaras dan serasi dengan irama alam
semesta, membangun hubungan harmonis dengan alam lingkungannya. Jadi, secara
bersahaja dapat dikatakan bahwa citra lingkungan manusia Indonesia pada dasarnya
terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat (Nurjaya, 2006).
Secara empiris dapat dicermati bahwa citra lingkungan masyarakat hukum adat
sering tampaknya tidak rasional dan bersifat mistis, karena selain bertalian dengan
kehidupan di alam nyata (skala) juga erat kaitannya dengan pemeliharaan keseimbangan
hubungan dalam alam gaib (niskala). Namun demikian, citra lingkungan tradisional tidak
berarti menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup, tetapi justru sebaliknya
menciptakan sikap dan perilaku manusia yang

religius dan magis terhadap

lingkungannya, dalam bentuk praktik perilaku pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam yang bijaksana dan bertanggungjawab sebagai cerminan dari kearifan lingkungan
masyarakat.

Inilah esensi dan ekspresi dari kebijaksanaan dan kearifan masyarakat

hukum hukum adat dalam memperlakukan lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari.
Kearifan lingkungan masyarakat hukum adat pada hakikatnya berpangkal dari
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sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan
masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya
dalam wujud sikap dan perilaku mereka terhadap lingkungannya. Ini berarti bahwa
hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk
berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta
hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Kendatipun sering
dikatakan tidak logis dantampak tidak rasional, tetapi secara empirik pola pikir yang
bercorak mistis dan magis secara nyata mencerminkan kearifan lingkungan yang
terwujud dalam perilaku konservasi alam secara lestari.
Jika dicermati masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan hutan, di sekitar
sumber air atau di tepi sungai atau danau, di lereng bukit, di kawasan pantai atau pulaupulau kecil ditanamkan kepercayaan sakral, yang patut dipahami sebagai strategi yang
efektif untuk konservasi sumber daya alam dari perilaku negatif manusia, sehingga fungsi
hidro-orologis dari hutan, sungai, danau, atau sumber air dan alam penyedia sumber daya
genetis bagi kehidupan masyarakat terjaga secara lestari dan berkelanjutan. Kearifan
lokal seperti dideskripsikan di atas tercermin dalam pola pikir dan pola tindak masyarakat
hukum yang di daerah dikenal sebagai mamar di masyarakat adat Nusa Tenggara Timur,
lembo di masyarakat Dayak Kalimantan Timur, tembawang di masyarakat Dayak
Kalimantan Barat, repong di masyarakat adat Lampung, tombak di masyarakat Batak
Tapanuli Utara, pranoto mongso di masyarakat petani

Jawa, nyabuk gunung di

masyarakat petani Dieng Jawa Tengah, subak di masyarakat petani di Bali, buyut dan
pikukuh karuhun di masyarakat adat Baduy, piwulang atau pitutur dan wewelar di
masyarakat adat Gunung Kidul, dan lain-lain sebutan di masyarakat adat Nusantara
(Martua Sirait et.al., 2000; Sulastriyono, 2009; Muhammad Rasyid Lubis et.al., 2018).
Menurut alam pikir masyarakat hukum adat yang bercorak religius-magis, alam
semesta (jagadhita) ini dihuni oleh roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan
struktur, mekanisme, dan irama alam. Jika perilaku manusia menjadi serakah yang dapat
merusak keseimbangan alam, atau perilakunya sudah tidak akrab dan selaras lagi dengan
irama alam, maka wajar terjadi gangguan keseimbangan dan kegoncangan dalam alam
semesta yang terwujud menjadi malapetaka atau bencana alam seperti bencana air bah
atau, sumber air menjadi punah, tanah longsor, atau bencana lainnya sebagai ekspresi
kemarahan roh-roh penjaga alam semesta.
Hal ini semestinya dapatdipahami menurut alam pikir modern sebagai fenomena
alam yang wajar terjadi, karena secara rasional dan ilmiah bencana alam dapat terjadi
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akibat dari perilaku manusia yang buruk dan serakah merusak lingkungan dan
mengeksploitasi sumber daya alam. Secara empiris pola pikir dan pola tindak masyarakat
adat seperti digambarkan di atas dapat lebih efektif mengendalikan perilaku manusia
yang negatif dan senderung serakah, sehingga menjadi tidak bijaksana kalau sebagian
orang yang katanya modern selalu mencela kehidupan masyarakat hukum adat yang
menganut religidan tradisi serta hukum adat untuk menjaga nilai magis dan keteraturan
komunitasnya. Tetapi sebaliknya, semestinya kita perlu memberi empati untuk
memahami pola pikir dan pola tindak masyarakathukum adat (emic view) secara holistik,
serta dengan jiwa besar mau belajar dari mereka bagaimana mengelola sumber daya
alam dan lingkungan hidup secara wajar dan arif serta bijaksana selaras dengan irama
alam semesta.

C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEARIFAN LOKAL
DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
Cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio-magis
secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat adat, yang dalam ancangan
antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (customary law), hukum rakyat (folk law),
hukum penduduk asli (indigenous law), hukum yang tidak tertulis (unwritten law), atau
dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (adat law/adatrecht). Jenis hukum rakyat
seperti ini merupakan sistem normatifcerminan dari nilai dan asas hukum, struktursosial
dan sistem religi yang tumbuh sebagai living law seperti dimaksud Eugen Ehrlich, untuk
menjaga keteraturan interaksi dan ketertiban perilaku warga masyarakat (social order),
menjaga keteraturan hubungan warga komunitas masyarakat dengan sang pencipta dan
roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order), dan juga
mengatur perilaku masyarakat dalam interaksinya dengan alam lingkungannya
(ecological order).
Dalam ancangan antropologi, hukum adalah aktifitas kebudayaan yang berfungsi
sebagai sarana pengendalian sosial (social control), sarana untuk menjaga keteraturan
spiritual, sosial, dan ekologi dalam kehidupan masyarakat. Hukum bukan sekadar
menjadi suatu institusi yang bersifat otonom, yang terlepas dari unsur kebudayaan yang
lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta religi masyarakat, tetapi
menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari dan dipengaruhi oleh elemen
kebudayaan lain sebagai satu sistem budaya masyarakat (Llewellyn & Hoebel, 1941;
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Pospisil, 1971). Dalam kaitan ini, komunitas masyarakat merupakan arena sosial (social
field) yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukumnya sendiri sebagai mekanisme
internal untuk menjaga keteraturan hidup (inner-ordermechanism) dan menjaga
ketertiban sosial dalam komunitasnya (Moore, 1978).
Karena itu, dalam suatu organisasi politik yang disebut Negara selain terdapat
hukum Negara (State law) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat
(adat law) dan hukum agama (religious law), juga terdapat

mekanisme pengaturan

sendiri (self regulation) yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (social
control), penjaga keteraturan sosial (social order), atau instrumen untuk menjaga
ketertiban sosial (legal order) dalam masyarakat. Ini merupakan fenomena empirik yang
disebut John Griffiths (1976) sebagai fakta keanekaragaman pranata hukum yang berlaku
atau sebagai realitas kemajemukan institusi hukum (legal pluralism) dalam kehidupan
masyarakat di suatu negara.
Dengan kalimat sederhana dinyatakan: “Legal pluralism refers to the normative
heterogenityattendant upon the fact that social action always take place in a context of
multiple, overlapping ‘semi-autonomous social field’ (Moore, 1978). Tetapi, dalam kaitan
dengan pembangunan hukum di suatu negara, realitas legal pluralism cenderung digusur
oleh ideologi sentralisme hukum (legal centralism) dengan menciptakan unifikasi
hukumNegara (State law) sebagai satu-satunya hukum yang berlaku bagi warga negara di
seluruh wilayah Negara, karena “law is and should be the law of the state, uniform for all
persons, exclusive of all other law, administered by a single set of state institutions
(Griffiths, 1986).
Dalam konteks Indonesia, jika dicermati selama kurun waktu lebih dari empat
dasa warsa terakhir produk hukum negara (State law) khususnya untuk pengelolaan
sumber daya alam cenderung memperlihatkan karakteristik hukum yang bercorak
sentralistik (legal centalism), ekspoitatif (use oriented),

memihak kepada investor

(capital oriented), menutup ruang partisipasi publik, dan mengabaikan keberadaan hak
masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Dalam kaitan ini, anutan paham sentralisme hukum seperti dimaksud di atasdalam
kinerj pembangunan hukum nasional menimbulkan paling tidak 4 (empat) implikasi
krusialseperti berikut :
(1) pengabaian atas prinsip keadilan, demokratisasi, dan prinsip keberlanjutan dalam
pengaturan hukum Negara, sehingga hak masyarakat hukum adat atas penguasaan
dan pemanfaatan sumber daya alam tidak terakomodasi secara proporsional;
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(2) hukum Negara yang sentralistik diorientasikan sebagai

rimitive

untuk mengejar

target pertumbuhan ekonomi semata atas nama pembangunan nasional, dengan cara
mengeksploitasi sumber daya alam secara tak terkendali. Konsekuensinya, produk
kebijakan pemerintah menjadi sumber penyebab degradasi sumber daya alam
(ecological degradation), punahnya sumber kehidupan ekonomi masyarakat di
daerah (economical loss), dan kerusakan tatanan

rimit dan budaya masyarakat

hukum adat (social and cultural destruction) di daerah, yang semestinya harus diakui
sebagai ongkos pembangunan (const of development) dan dihitung sebagai hasil
pelaksanaan pembangunan nasional;
(3) penggunaan pendekatan yang represif (repressive approach) dalam hukum Negara
(repressive law) menciptakan kriminalisasi dan dehumanisasi terhadap masyarakat
hukum adat yang mempertahankan hak adat mereka atas sumber daya alam di
daerah; dan
(4) pemberian stigma

rimitiv seperti masyarakat

rimitive, masyarakat terasing,

masyarakat tidak rasional, perambah hutan, pencuri hasil hutan, peladang liar, atau
penambang liar, kepada masyarakat hukum adat di daerah terus berlangsung karena
hukum Negara tidak mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat (Nurjaya, 2019).

D. CATATAN PENUTUP : AGENDA AKSI KE DEPAN
Uraian pada bagian-bagian terdahulu memberikan pemahaman mengenai anutan
dari paradigma pembangunan nasional yang semata-mata diorientasikan mengejar target
pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan pendapatan dan devisa Negara, dan
implikasinya terhadap pembangunan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam.
Anutan ideologi sentralisme hukum (legal centralism) cenderung memarjinalisasi modal
sosial dan budaya (social and cultural capital), yakni citra dan etika lingkungan, sistem
religi, nilai dan asas hukum adat yang mencerminkan kearifan lingkungan (ecological
wisdom) masyarakat lokal.
Selain itu, kebijakan pembangunan nasional seperti dimaksud di atas juga secara
nyata menimbulkan degradasi modal sumber daya alam (ecological capital) karena
bercorak eksploitatif. Karena itu, dalam rangka mewujudkan tata pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik (good law making governance), maka agenda aksi ke
depan yang harus dilakukan pemerintah dan lembaga legislatif adalah :
(1) melakukan kaji-ulang (review) terhadap seluruh produk hukum yang tidak mengacu
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pada prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan seperti diamanatkan Ketetapan
MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam.1
(2) membentuk kebijakanpengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan prinsipprinsip dasar seperti berikut :
(a) pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikan untuk mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke
generasi;
(b) sumber daya alam harus dimanfaatkan secara berkeadilan dan demokratis untuk
generasi sekarang dan yang akan datang dalam kesetaraan gender;
(c) pengelolaan sumber daya alam harus menciptakan kohesivitas masyarakat dan
melindungi eksistensi tradisibudaya lokal, termasuk pranata hukum yang secara
nyata hidup (living law) dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
(d) pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan ekosistem
(ecosystem) untuk mencegah kinerja pengelolaan yang bernuansa parsial, egosektoral, ego-daerah, dan tidak terkoordinasi; dan
(e) kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan
disesuaikan dengan kondisi ekologi dan sosial-budaya masyarakat setempat.
Makna dari kebijakan seperti dimaksud di atas adalah pengelolaan sumber daya
alam yang berorientasi pada perlindungan alam lingkungan yang secara berkelanjutan
dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, selaras dengan amanat
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan berbasis pada kemajemukan budaya dan
pranata hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan inti prinsip pengelolaan sumber
daya alam yang berkarakter Indonesia pada dasarnya adalah :
(1) kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi (use
oriented), tetapi mengedepankan kepentingan keberlanjutan sumber daya alam dan
lingkungan hidup (sustainable environment and resource management);

1
Perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara
spesifik diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun, perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup dapat disebutkan sebagai berikut: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA); UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 27
Tahun 2003 tentang Panas Bumi; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
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(2) pengelolaan sumber daya alam tidak bercorak sentralistik, tetapi mengutamakam
pendekatan holistik dengan memadukan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat, serta konservasi sumber daya lingkungan;
(3) memberi ruang bagi partisipasi dan transparansi dalam pembuatan kebijakan dengan
mengakuihak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya
alam; dan
(4) memberi penghargaan dan perlindungan bagi kearifan masyarakat adat dalam
pengelolaan lingkungan hidup, dan menghormati kemajemukan hukum (legal
pluralism) yang secara nyata hidup dalam masyarakat dalam pembentukan hukum
Negara.
Dalam persepktif otonomi daerah, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam
di atas mencerminkan nuansa ke-otonomi-an masyarakat lokal untuk menguasai,
mengelola, dan memafaatkan sumber daya alam lokal, karena hakikat dari otonomi
daerah harus diterjemahkan sebagai pemberian otonomi kepada masyarakat di daerah,
terutama masyarakat hukum adat, dan bukan semata-mata pemberian otonomi kepada
pemerintah di daerah. Ini merupakan manifestasi dari paradigma pengelolaan sumber
daya alam yang berbasis komunitas (community-based resource management), sebagai
pengalihan dari pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pemerintah (governmentbased resource management).
Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah maupun pemerintah daerah mestinya
memainkan peran dan menjalankan fungsi lebih sebagai administrator dan fasilitator
sebatas untuk (a) mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b) memberi pengakuan dan menjamin
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas penguasaa, akses dan
pengelolaan sumber daya alam; (c) mengakomodasi modal sosial dan budaya (social and
cultural capital) masyarakat, kearifan lokal, etika dan citra lingkungan, serta sistem
religi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; dan (d) memberi ruang hidup
bagi pranata hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai living law yang
mencerminkan kearifan lingkungan masyarakat hukum adat.
Dengan demikian, untuk mengakhiri pembentukan kebijakan dan hukum yang
bercorak sentralistik, sektoral, dan eksploitatif, yang menggusur akses dan mengabaikan
hak masyarakat hukum adat atas penguasaan sumber daya alam,maka direkomendasikan
kepada pemerintah untuk merealisasikan kemauan politik (political will) menjadi aksi
politik (political action) yang nyata untuk (a) dalam kaitan dengan manajemen
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pemerintah mengganti anutan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berbasis
negara (state-based resource management) menjadi berbasis masyarakat (communitybased resource management) dalam pengelolaan sumber daya alam; (b) dalam konteks
pembangunan hukum nasional, pemerintah mengganti paham sentralisme hukum (legal
centralism) dengan ideologi pluralisme hukum (legal pluralism) selaras dengan amanat
Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam.
Jika rekomendasi di atas diwujudkan dalam agenda aksike depan, maka
pembangunan hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam diarahkan ke
bangunan tipe hukum yang merespons kearifan lokal, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat (responssive law), bernuasa progresif dan berkarakter
Indonesia seperti berikut: (a) pengelolaan sumber daya alam diorientasikan untuk
konservasi dan berkelanjutan untuk kepentingan inter dan antar generasi; (b) pendekatan
konprehensif dan terintegrasi (konprehensif-integral) memberi jaminan pengelolaan
sumber daya alam sebagai satu kesatuan dalam sistem ekologi (ecosystem); (c) paradigma
pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat, memberi ruang yang lebih
proporsional bagi partisipasi publik (public participation) dan transparansi dalam
pembentukan kebijakan pemerintah; (d) pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan
selaras dengan karakteristik wilayah dengan pendekatan bio-region dan kondisi sosialbudaya masyarakat setempat; (e) memberi jaminan atas perlindungan hak masyarakat
hukum adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi sumber
kehidupan mereka; (f) memberi pengakuan secara utuh dan hakiki (genuine recognition)
atas keberadaan masyarakat hukum adat dan pranata hukum adat (adat law) dalam sistem
hukum nasional (State law).
Untuk mengakhiri diskusi ini menjadi menarik untuk mengutip kalimat bijak
(wise words) dari seorang Mahatma Gandhi seperti berikut :
The Earth produces enough for everybody’s need, but never enough for
enybody’s greed.
Artinya, alam semesta ini sesungguhnya telah menyediakan sumber daya
yang cukup untuk memenuhikebutuhan hidup manusia, tetapi tidak akan
pernah cukup untuk melayani kerakusan, ketamakan, atau keserakahan
manusia.
Dalam hubungan dengan anutan ideologi pembangunan hukum di Indonesia,
maka perlu dicermati pernyataan dari John Griffiths seperti berikut :
Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an
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illusion, a dream, and an imagine. Legal pluralism is the name of a social
state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social
group (Griffiths, 1986:4).
Artinya, kemajemukan pranata hukum adalah fakta dalam kehidupan
masyarakat dan karena itu paham sentralisme hukum adalah suatu mitos,
sebuah ilusi atau mimpi, dan khayalan belaka yang tidak mungkin
terwujud. Hal ini karena kemajemukan pranata hukum dalam masyarakat
adalah identitas dari realitas sosial yang menjadi karakternya yang dapat
diprediksi dan pasti nyata dalam kehidupan masyarakat.
Dalam hubungan dengan pilihan anutan paradigma pembangunan hukum dan
kebijakan, perlu dicermati kata-kata bijak dari seorang Ali Shariati, seorang ulama
berkebangsaan Iran, yang mengatakan:
Kesalahan paradigma pembangunan yang semata-mata diorientasikan
untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi adalah mengabaikan proses
pembangunan yang baik dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hal ini
kemudian menyebabkan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan
wajah yang bengis dan durhaka.
Selain itu, seorang Ebiet G. Ade juga mengingatkan umat manusia Indonesia
melalui lagunya mengenai kemungkinan jawaban dari fenomena bencana alam yang
kerap terjadi di negeri ini dengan kalimat:
…Barangkali di sana ada jawabannya… mengapa di tanahku terjadi
bencana. ... mungkin alam mulai bosan … melihat tingkah kita ... yang
selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa... atau alam mulai enggan…
bersahabat dengan kita…coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
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Abstrak
Hak Ulayat merupakan hak historis yang dipunyai oleh kelompok-kelompok suku yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengandung nilai kearifan lokal dalam pengaturan
penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria.
Substansi Hak Ulayat beserta organisasi kekuasaan masyarakat hukum adat sebagai pelaksana
kewenangan hak ulayat menjadi model dalam pembangunan hukum Agraria Nasional
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Negara mempunyai
kewajiban untuk mengakui dalam arti menghormati sekaligus melindungi serta memenuhi apa
yang menjadi hak setiap warga negaranya. Salah satunya berupa hak penguasaan dan
pemilikan Hak Ulayat yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara optimal, seolaholah penguasaan dan pemilikan Hak Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat tidak dapat diakses
secara penuh dari UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar
belakang masalah di atas maka tujuan tulisan ini untuk mengkaji perbedaan Tanah Ulayat
Masyarakat Hukum Adat yang berdimensi publik-privat dan tanah ulayat yang berdimensi
privat serta menelusiri dan menganalisis urgensi perlindungan Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), disajikan secara
deskriptif-perspektif dan dianalisissecara kualitatif. Kesimpulan dalam tulisan ini Hak Ulayat
Publik-Privat merupakan kewenangan Masyarakat Hukum Adat, sementara dimensi privat
tampak dalam manifestasi Hak Ulayat sebagai kepunyaan bersama. Sehingga ruang
lingkupnya mencakup pengakuan dan pengukuhan, pemberian hak atas tanah di atas hak
ulayat, perlihan dan pembeban hak ganti kerugian dan hapusnya hak ulayat Hak ulayat Privat.
Oleh karena itu, diperlukan pembentukan rancangan undang-undang yang mengatur tentang
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Kata Kunci : Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat

A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Indonesia sebagai suatu negara berkembang dimana masyarakatnya bersifat plural

dengan berbagai ciri Adatnya masing-masing yang telah bertumbuh kembang jauh
sebelum berdirinya negara kesatuan (unity in diversity), maka pilihan model bangunan
system hukum pertanahan dan keagrariaan nasional yang dinamis menurut Herman
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Soesangobeng dengan penterjemahan kembali melalui penafsiran baru atas hukum
pertanahan Adat secara kontemporer. Cara yang harus dilakukan penterjemahan kembali
dengan penafsiran baru hukum pertanahan Adat bukan substansi atau isi rumusan norma
Adat melainkan jiwa yang menjadi filosofi dan cara pandang bangsa Indonesia yang telah
diterjemahkan menjadi asas dan ajaran hukum pertanahan Adat tradisionalnya.1 Hakikat
dan sifat relasi hubungan manusia Indonesia yang dilahirkan dari Adatnya masingmasing dengan sumber daya tanah adalah menyatu tanpa jarak bersumberkan alam fikir
partisipatif (participeren denken) dimana terjadi interaksi dialogis saling mempengaruhi
dalam suatu hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) antar subyek hukum yang harus
dipandang sebagai sebuah perbuatan hukum termasuk akibat hukumnya bagi manusia dan
masyarakatnya bilamana terjadi pelanggaran hukum.2
Salah satu hak adat dalam hukum pertanahan adalah Hak Ulayat. Hak Ulayat
merupakan hak historis yang dipunyai oleh kelompok-kelompok suku yang tersebar di
wilayah Indonesia yang mengandung nilai kearifan dalam pengaturan penguasaan,
penggunaan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria termasuk
tanah. Substansi Hak Ulayat beserta organisasi kekuasaan masyarakat hukum adat
sebagai pelaksana kewenangan hak ulayat menjadi model dalam pembangunan hukum
agraria nasional sebagaimana tertuang dalam UUPA. Dalam perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara, penempatan Hak Ulayat sebagai model dalam menentukan hak
bersama Bangsa Indonesia dan hubungan antara negara dengan sumber daya agraria
sudah tergerus atau terlupakan oleh modernisasi hukum agraria termasuk hukum
pertanahan nasional. Praktek ini berbeda dengan relasi antara prinsip negara hukum yang
dinormakan dalam Amandemen Pasal 1 Undang-Undnag Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan lembaga bernama

Mahkamah

Konstitusi (MK). Pasal 1 UUD NRI1945 mengandung makna bahwa konstitusi
merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people) kepada
negara. Dan melalui konstitusi, rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian
hak-haknya kepada negara. Dengan demikian konstitusi harus dikawal dan dijaga dari
penyimpangan baik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di
bawah konstitusi.

1
Herman Soesangobeng, 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria,
Cetakan Pertama, STPN Press, Yogyakarta, hal.199-201.
2
Ibid, hal. 205.
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Dalam Hukum Adat, hak atas tanah dibedakan antara hak persekutuan hukum
(Hak Ulayat) dengan hak perorangan. Hak persekutuan hukum atas tanah dengan hak
perorangan atas tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi
satu dengan lainnya.

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada

lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara masyarakat-masyarakat Hukum
Adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan
lebensraum bagi warganya sepanjang masa. Van Vollenhoven menyebut Hak Ulayat
dengan istilah beschikkingsrecht atau hak pertuanan.3
Dengan adanya tulisan ini penulis berharap para pihak yang berwenang dapat
lebih memperhatikan kebutuhan payung hukum terhadap perlindunga hak ulayat
masyarakat hukum adat, juga menetapkan melalui Surat Keputusan terhadap eksistensi
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga nantinya terjadi koeksistensi dan adaptasi
antara hukum Negara dan hukum adat dalam menetapkan eksistensi hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat atau tanah komunal masyarakat adat sebagai akibat pengaruh
UU Desa sejak tahun 1979. Saat ini diharapkan ada perbaikan dan perubahan
fundamental dalam penetapan Hak Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat
adat, sehingga ada kejelasan terhadap aspek kepastian hukum dan perlindungannya
terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Komunal Masyarakat Adat di
seluruh Indonesia dengan berbagai variannya.

2.

Rumusan Masalah
a.

Apakah perbedaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berdimensi publikprivat dan tanah ulayat yang berdimensi privat?

b.

Bagaimanakah urgensi perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di
Indonesia?

3.

Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara

sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal
ini adalah penulisan jurnal, sehingga dapat menghasilkan sebuah jurnal yang berkualitas
yaitu jurnal yang memenuhi syarat penelitian.4Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah
literer atau penelitian perpustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan
3
4

Boedi Harsono, 2003,Hukum Agraria Indonesia, Jembatan, Jakarta, hlm. 283.
Soemitro,1990,Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 10.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

664

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan jurnal ini yang berasal dari
perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak)
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya
(elektronik).5
Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif
dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan jurnal

ini pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data
tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan
pemahaman mendalam (in depth analysis).Dalam pembahasannya peneliti menggunakan
pendekatan yuridis- normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum
doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.6 Pendekatan yuridis-normatif yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu menelaah
aturan-aturan hukum positif

untuk menemukan pentingnya pembentukan regulasi

terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.Tulisan ini menggunakandata
sekunder, yaitu:7
a.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat8 seperti UUD 1945;
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agaria dan peraturan perundangundangan lainnya.

b.

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti Naskah Akademik. Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau
pendapat para pakar hukum.

c.

Bahan Hukum Tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.9
Adapun bahan lain yang menjadi objek penelitian adalah Buku dan Perundangan

tentang Hukum Tata Negara, Politik Hukum, Pemda dan Otonomi Daerah. Selain itu
untuk melengkapi data dan informasi, perlu juga penulis mewawancara pihak-pihak yang
terkait dengan tema penulisan jurnal ini.
5

Sutrisno Hadi,, 1980,Metodologi Riserch 1, Yogyakarta, Gajah Mada,hlm. 3.
Soemitro,1998,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.
7
Suharsimi Arikunto,2000,Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta,
hlm. 234.
8
Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hal. 52
9
Amiruddin dan Zainal Asikin,2006,Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo,
Jakarta, hal. 31-32.
6
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B. HASIL & PEMBAHASAN
1.

Perbedaan Tanah Ulayat Masyarakat (Hukum) Adat Yang Berdimensi PublikPrivat Dan Tanah Ulayat Yang Berdimensi Privat
Pengakuan keberadaan Masyarakat (Hukum) Adat diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Wilayah yang dapat dikukuhkan keberadaannya sebagai
hak ulayat adalah wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
Masyarakat (hukum) Adat dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari
berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan
batas-batas tertentu secara turun temurun. Selain itu terdapat tatanan hukum adat
mengenai penguasaan, pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan hak
ulayat, yang berlaku dan ditaati oleh para warga Masyarakat (hukum) Adat tersebut.
Dengan demikian ada hubungan, keterikatan dan ketergantungan menyangkut hukum
adat dengan wilayahnya.
Kewenangan memanfaatkan Hak Ulayat Hukum Adat meliputi pengaturan,
pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pertama peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan Hak Ulayat,kedua hubungan hukum antara orang dengan
Hak Ulayat, dan ketiga hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang
mengenai Hak Ulayat.
Hubungan hukum antara Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya terdiri
dari :
a.

Hak Ulayat yang berisi unsur publik dan privat; dan

b.

Hak Ulayat yang berisi unsur privat.
Hak Ulayat yang berisi unsur publik dan privat merupakan hak ulayat yang di

dalamnya terdapat wewenang Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus,
mengelola, dan melakukan pengawasan terhadap hak ulayat sebagai kepunyaan bersama
mengenai:
a.

peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan Hak Ulayat;

b.

hubungan hukum antara orang dengan Hak Ulayat; dan

c.

hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai Hak Ulayat.
Hak Ulayat yang berisi unsur privat merupakan hak ulayat yang di dalamnya

terdapat wewenang Masyarakat Hukum Adat untuk memanfaatkan dan menggunakan
tanah ulayat secara bersama-sama.Pemerintah Daerah mengukuhkan hak ulayat
masyarakat (hukum) adat yang berdemensi atau beraspek atau mengandung unsur publikprivat dengan penetapan dalam bentuk perturan daerah atau keputusan kepala daerah,
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tergantung kondisi situasi pemerintah daerah masing-masing. Pengukuhan keberadaan
hak ulayat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu
tanda kartografi yang menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar
tanah. Pendaftaran tanah hak ulayat yang berdimensi publik-privat tidak perlu diterbitkan
sertipikat.
Pengukuhan keberadaan hak ulayat yang berdemensi atau beraspek atau
mengandung unsur privat melalui pendaftaran tanah sesuai peraturan perundangundangan. Pendaftaran tanah yang demikian diterbitkan sertipikat tanah.

2.

Urgensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
Eksistensi masyarakat hukum adat dengan Hak Ulayatnya akan diakui apabila

empat syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perudang-undangan telah
terpenuhi, yaitu pertama sepanjang masyarakat hukum adat itu masih hidup, kedua sesuai
dengan perkembangan masyarakat, ketiga sesuai dengan prinsip Negara kesatuan RI, dan
keempat diatur dengan Undang-Undang. Jadi dalam konteks ini diperlukan pendekatan
epsitimologis, yaitu melalui metode pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan hukum adat.10
Undang-Undang Pokok Agraria tidak menjelaskan secara rigid mengenai Hak
Ulayat, namun hanya menyebutkan hak ulayat adalah beschikkingsrecht dalam
kepustakaan hukum adat. Beberapa literatur lain yang terdapat di Indonesia menjabarkan
juga mengenai Hak Ulayat, bahwa hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak
yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa
wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam
maupun ke luar.
Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengkodifikasi kriteria dan indikator yang
dapat menjadi acuan dalam menilai unsur hak ulayat yang terdapat disuatu lokasi,
sehingga Maria S.W. Sumardjono mengusulkan tiga kriteria yang nantinya dapat
digunakan untuk menilai, yaitu seperti telah disebutkan di atas.
Apabila kirteria dan indicator telah terpenuhi sesuai dengan rasa keadilan,
bilamana peran hak ulayat sudah pudar atau sudah tidak ada lagi, harus dipahami bahwa

Soetandjo Wignjosoebroto, 2005, “Pokok-Pokok Pikiran tentang Empat syarat Pengakuan
Eksistensi Masyarakat Adat”, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyrakat Hukum Adat, Eds.
Hilmy Rosyida dan Bisariyadi, Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Mahkamah Konstitusi RI
dan Departmen Dalam Negeri RI, hal. 39.
10
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hal itu karena telah diangkat menjadi hak bangsa semenjak 17 Agustus Tahun 1945 dan
sudah tidak pada tempatnya lagi menghidupkan lagi hal-hal yang dapat memudarkan
kesadaran dalam berbangsa dan bertanah air satu. Sebaliknya, apabila memang hak ulayat
dinilai masi ada, maka harus diberikan pengakuan terhadap hak atas tanah tersebut diikuti
dengan pembebanan kewajiban oleh Negara.
Menyikapi masih ada atau tidaknya hak ulayat itu, bukanlah persoalan hitam putih
(ada atau tidaknya hak itu). Keberadaannya yang menipis, tetapi tidak diyakini bisa
hilang itu, juga memerlukan pemikiran tersendiri di dalam menentukan norma
keberadaannya, sehingga tidak ada hak suatu masyarakat hukum adat ditelantarkan.
selain itu, tebal tipisnya hak ulayat ini tidak dapat diukur dengan masalah-masalah yang
materiil belaka, tetapi juga ditentukan dalam hal-hal yang menyangkut adat istiadat dan
religi suatu masyarakat hukum adat. Hal ini sering diabaikan dalam pemerintahan yang
lalu, yang untuk pengambilan tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat diukur dengan
kepentingan tersier bangsa dengan mengesampingkan kebutuhan primer suatu
masyarakat hukum adat. Oleh karena itu betapun tipisnya hak ulayat itu jika diyakini
tidak bisa hilang dan harus diakui eksistensinya dan diakomodasi dalam suatu norma
negara, setidak-tidaknya dalam undang-undang hak milik yang akan ada dengan
melibatkan wakil rakyat daerah.
Terdapat sebuah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok
Agraria untuk dapat dipahami, dalam ketentuan tersebut berisi mengenai kemungkinan
hilang atau masih melekatnya hak ulayat itu sendiri serta sifat rasional yang relevan
dengan sifat mulur- mungkret dari hak ulayat itu sendiri, dan sesuai dengan corak konkret
dalam hukum adat dalam arti sangat memperhatikan kondisi “senyatanya” yang didukung
adanya sikap batin dari masyarakatnya.
Maria S.W. Sumardjono memberi masukan kepada Menteru Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, dan direspons melalui Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (Permenag 5/1999)
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tanggal 24
Juni Tahun 1999 yang dalam Pasal 2 disebutkan:11
a.

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh
masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;

b.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

11
Maria S.W. Sumardjono,2014. Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumberdaya
Alam, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 17-23.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

668

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

1) Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan seharihari;
2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari; dan
3) Terdapat tatanan hukum adat, mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan
hukum tersebut.
Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan, bahwa Penelitian dan penentuan masih adanya
hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di
daerah yang berangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi yang mengelola
sumber daya alam. Keberadaannya ini kemudian dinyatakan dalam peta dasar
pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila
memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah
(Ayat 2).
Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan, bahwa penguasaan tanah ulayat dapat
dilakukan:
a.

Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan
menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh
pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut UUPA;

b.

Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat
hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA
berdasarkan pemberian dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh
masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara
hukum adat yang berlaku.
Ketentuan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diartikan bahwa ada sebuah

kemungkinan bagi “orang asing” dengan pengertian bahwa masyarakat diluar masyarakat
hukum adat untuk memiliki hak ulayat,dengan ketentuan untuk melepaskan hak dari
masyarakat hukum adat terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga terkesan
menodai sifat alamiah hak ulayat itu sendiri yang memiliki kekuatan secara eksplisit dan
implisit. Seharusnya, Apabila dikehendaki, tanah tersebut bisa dimiliki oleh “orang
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asing” seharusnya masyarakat hukum adat itu sendiri yang menentukan. Dapat
disimpulkan, bahwa peraturan ini kurang mencerminkan perlindungan dan merupakan
upaya yang lebih halus dari upaya sebelumnya untuk menekankan lingkup kepentingan
nasional dan mengabaikan kepentingan masyarakat hukum adat.
Selain itu juga disebutkan, bahwa keberadaan hak ulayat itu diakui, dengan syarat
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tetapi dalam praktek sering
disalahgunakan. Seperti, selain muatan kepentingan nasional itu diisi dengan kepentingan
pribadi atau kelompok juga mengabaikan kepentingan primer dalam kehidupan warga
masyarakat hukum adat dengan kepentingan tersier nasional, sehingga seharusnya terjadi
pemberian recognitie kepada masyarakat hukum adat dengan penuh kedamaian atas
penggantian bagian tanah ulayatnya, bukan pemberian ganti rugi dengan paksa.
Salah satu syarat pengakuan hak ulayat menurut Permenag 5/1999 adalah harus
ada keterikatan warga terhadap tatanan hukum adatnya, di sisi lain memberikan
kemungkinan “orang asing” memiliki bagian tanah ulayat walaupun melalui pelepasan
menurut hukum adatnya.12
Menurut Van den Berg dengan teori receptio in complexu menyatakan, bahwa
hukum adat suatu masyarakat mengikuti hukum agama yang dianutnya. Konsekuensinya
peraturan hak penguasaan atas tanah Ulayat juga akan diatur atau setidak-tidaknya ada
hubungannya dengan hukum agama masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu
“orang asing” yang dimungkinkan untuk memiliki bagian tanah ulayat yang berbeda
agama tentu tidak bisa melaksanakan aturan adat masyarakat tersebut dalam
memanfaatkan tanahnya itu. Seperti pada masyarakat hukum adat di Bali, dimana agama
dan adat sudah menyatu dalam kehidupan keseharian masyarakatnya dalam wadah Desa
Adat atau Desa Pakraman bahkan sulit untuk dipisahkan, hanya dapat dibedakan.13
Sebagai contohnya berupa pelekatan “ayahan” pada tanah Ulayat

yang bersifat

komunalistik religio.
Permenag 5/1999 dapat dikatakan plagiasi dengan Pasal 3 UUPA yang masih
tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, karena dalam Pasal 4 Permenag ini
disebutkan, bahwa tanah ulayat dapat didaftarkan, sedangkan dalam Pasal 3 Permenag
5/1999 ini menentukan, bahwa bidang tanah ulayat yang telah didaftar tidak dapat lagi
diberlakukan ketentuan hak ulayat. Jika benar seperti ini dapat terjadi tarik ulur norma
Agung Basuki Prasetyo, “Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional”, Jurnal MMH, Jilid 39
Nomor 2, Bulan Juni, Tahun 2010, hlm. 141.
13
Ter Haar, 1974, Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, terjem. K.Ng. Soebekti Poesnoto,
Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 28.
12
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hukum, di mana untuk menjamin nilai kepastian hukum hak atas tanah diperlukan
pendaftaran, sedangkan ekses dari pendaftaran adalah tidak memberlakukan lagi
ketentuan hak ulayat. Akhirnya hak ulayat otomatis tidak akan diakui jika sudah
didaftarkan menurut UUPA. Dengan demikian pendaftaran tanah-tanah Ulayat menurut
UUPA akan dapat mengakibatkan hilangnya status tanah Ulayat terutama yang mengarah
pada adanya individualisasi dalam sistem kepemilikannya. Akhirnya eks tanah-tanah
Ulayat ini tidak lagi tunduk kepada hukum adat.
Pemikiran lain yang dapat disampaikan, bahwa tidak seluruh “pendaftaran” atas
Hak Ulayat memiliki ekses, bahwa hak ulayat tidak memberlakukan lagi ketentuan
hukum adat, namun pendaftaran tadi menyebabkan adanya perubahan terhadap “status”
dari tanah Ulayat yang bersifat komunal dalam ikatan Hak Ulayat menjadi tanah individu
penuh. Apabila status dari Hak Ulayat dilepas atau dicabut oleh masyarakat hukum adat
itu sendiri dan di atas tanah tersebut kemudian membebani hak-hak atas tanah menurut
Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukan
karena pendaftarannya, namun karena perbuatan pengasingan kepada status tanahnya.
Kondisi ini perlu dipertegas, untuk menghindari adanya anggapan bahwa Hak
Ulayat berupa Laba Pura seperti di Desa Pakraman di Bali yang sudah didaftarkan untuk
memperoleh sertifikat tidak lagi diberlakukan ketentuan hak ulayat yang akhirnya tidak
diakui negara. Sedangkan visi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.556/DJA/1986 adalah untuk mencapai kepastian hukum melalui pendaftaran terhadap
Laba Pura sebagai Hak Ulayat. Dalam kenyataannya saat ini sudah banyak tanah Laba
Pura didaftarkan untuk memperoleh sertifikat hak milik (atas nama Pura), sehingga
fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (a tool of social engineering) dalam hal ini
dapat dinyatakan efektif. Berbeda halnya apabila tanah Laba Pura sebagai bagian dari
Hak Ulayat didaftarkan atas nama pribadi untuk memperoleh SHM, sehingga setelah
ditegaskan melalui sertipikat, maka tanah tersebut tidak lagi dapat dinyatakan sebagai
Hak Ulayat, tapi sudah berubah menjadi hak individu penuh.
Menurut Pasal 3 Permenag 5/1999 di sisi lain dinyatakan, bahwa terhadap tanahtanah Ulayat yang sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak
atas tanah menurut UUPA tidak dapat lagi diberlakukan hak ulayat masyarakat hukum
adat. Oleh karena itu Permenag 5/1999 ini tidak tepat dijadikan bahan rujukan, karena
kurang tepat menerjemahkan Pasal 3 UUPA yang masih tetap mengakui eksistensi Hak
Ulayat itu, juga tidak menghargai hak asal usul daerah sebagaimana dimaksud dalam
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penjelasan Pasal 18 UUD 1945 jo maksud ketentuan Pasal 18 B (2) perubahan
(amandemen) ke empat UUD NRI Tahun 1945.
Sejak Permenag 5/1999 diberlakukan sampai kemudian dicabut dengan Permen
Agraria dan Tata Ruang No. 5 Tahun 2015 yang telah dicabut lagi dengan Permen
Agraria dan Tata Ruang No. 6 Tahun 2016 (Permen ATR 10/2016) tentang Penetapan
Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Nasyarakat Yang Berada Pada
Kawasan Tertentu, dapat dicermati bahwa keberadaan Hak Ulayat masyarakat hukum
adat belum pernah ditetapkan dalam sebuah Peta Dasar Pendaftaran melalui SK Kepala
Daerah baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Walaupun untuk
pengakuan dan perlindungannya sudah diatur model pendaftarannya namun belum ada
wujud nyatanya, sehingga masyarakat hukum adat bertempur sendiri ketika ingin
mempertahankan Hak Ulayatnya ketika ada klaim dari pihak lain. Oleh karena itu tidak
dapat dipungkiri bahwa sengekta Hak Ulayat masyarakat hukum adat dengan pihak lain
baik vertikal maupun horizontal eskalasinya masih tinggi, seperti pada kasus Masuji di
Lampung, salim Kancil di Jawa Timur, Lembeng Gianyar Bali, Suku Amungme di
Papua.
Dalam dimensi nasional pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat juga dapat
ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan, yaitu seperti :
a.

UUD NRI 1945 Amandemen Ke-IV
Pasal 18B Ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 28 I Ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 33
3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.

b.

Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pasal 2: Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan
berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
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pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian
dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Pasal 4: Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan
sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain:
huruf j: Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan
keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
Pasal 4 huruf k: mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah
(pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat,
individu;
Pasal 4 huruf j: Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: mengakui, menghormati, dan melindungi
hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya
agraria/sumber daya alam.
Pasal 5 (1) huruf b: Arah kebijakan pembaruan agraria adalah: Melaksanakan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
(landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk
rakyat.
c.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VIII/2010
Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal
21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1),
Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739) tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Dari berbagai peraturan Perundang-Undangan yang telah diterbitkan tampak baru

memberikan pernyataan terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungannya
terhadap keberadaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat. Demikian pula berlakunya
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 10 tahun 2016 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat Yang Berada pada Kawasan Tertentu tampak membawa harapan baru karena
secara normatif dimaksudkan memberikan model pendaftaran Hak Atas komunal sebagai
perkembangan yang dulunya dikuasai menurut Hak Ulayat di kawasan tertentu.
Ketentuan ini belum memberikan kepasatian hukum menurut hukum Negara terhadap
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

673

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang masih ada terutama berhadapan dengan para
Outsider seperti investor atau pihak lain yang menginginkan memanfaatkan Hak Ulayat
masyarakat hukum adat.
Berlakunya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No.
276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai
Subyek Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah mengindikasikan bahwa Tanah Hak
Ulayat Desa Pakraman sebagai Masyarakat Hukum Adat di Bali diberi peluang lagi oleh
hukum Negara untuk didaftarkan menurut UUPA yang kemudian disebut atau diberi Titel
Hak Bersama (Komunal). Implikasinya adalah terjadinya perubahan terhadap Hak Ulayat
menjadi Hak Komunal atas tanah.
Berkaitan dengan adanya program PTSL yang berorientasi pada target “jumlah
sertipikat” di masing-masing Kabupaten/Kota, maka Kepala Kantor dengan para struktur
hukum yang ada bekerja dengan target, bukan bekerja dengan baik dan benar dalam
upaya dapat memberikan perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Bahkan Tanah Hak Ulayat turut serta menjadi objek
“target pendaftaran” sehingga tanah-tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
didaftarkan sebagai Tanah dengan Hak Bersama (Komunal), bukan dipertahankan
sebagai Tanah Hak Ulayat yang dikukuhkan atau ditetapkan dalam Peta Dasar
Pendaftaran Tanah.
Hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat diharapkan dapat memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan
sekaligus bentuk pengakuannya menurut hukum Negara melalui penegasan Hak melalui
Peta Dasar Pendaftaran Hak terhadap Wilayah Hak Ulayat masing-masing masyarakat
hukum adat oleh Pemerintah Daerah.
Untuk menghindari adanya model pendaftaran yang menyamaratakan antara Hak
Atas Tanah Ulayat dengan Hak Atas Tanah Komunal (Bersama) baik yang dikuasai
masyarakat adat atau masyarakat di kawasan terentu, maka dibutuhkan sebuah
Rancangan Undang-Undang tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk
memberikan kepastian dan perlindungan terhadap penguasaannya menurut hukum negara
sehingga dalam pendaftaran atau penegasan haknya disesuaikan dengan jenis atau model
Hak Atas Tanahnya dan subjek yang menguasai.
Model penegasan hak atau pendaftarannya tidak hanya dimaksudkan untuk
menjamin adanya kepastian hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap
status Hak Atas Tanahnya yang tidak melemah bahkan hilang setalah didaftar menurut
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hukum Negara, tapi sebaliknya dapat memperkuat eksistensinya dalam rangka adaptasi
atau koeksistensi antara hukum Negara dan hukum Adat.

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
a) Persoalan-persoalan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat muncul
sebagai akibat dari sektoralisasi pengaturan agraria dan belum adanya
pengaturan komprehensif dalam satu Undang-Undang yang dapat menjadi
landasan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak
ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini
masih hanya mengatur bersifat parsial dan belum menggambarkan secara utuh
tentang pengaturan komprehensif terkait hak ulayat masyarakat hukum adat.
b) Pengaturan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dalam beberapa
peraturan teknis tidak melihat unsur unsur hak ulayat yang kompleks sehingga
pada akhirnya memunculkan suatu pemahaman yang salah dalam pengaturan
mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemahaman yang salah ini pada
akhirnya memunculkan pengaturan yang salah juga sehingga harus diperbaiki.

2.

Saran
a) Dengan menumpuk dan tersebarnya Peraturan Perundang-Undangan yang ada di
Indonesia serta Pluralnya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, sangat
dibutuhkan keseragaman peraturan dalam tingkatan Undang-Undang untuk
dapat menjaminpengakuan dan pengukuhan, penguasaan hak atas tanah dari
Masyarakat Hukum Adat.
b) Untuk mendapatkan sumber data yang leboj actual mengenai Hak Ulayat
Masyarakat

Hukum

Adat,

pembahasan

tentang

Urgensi

Pembentukan

Rancangan Undang-Undang tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
sebaiknya melibatkan masyarakat luas khususnya para pakar dan tokoh-tokoh
masyarakat serta masyarakat hukum adat itu sendiri.
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Rohman Hasyim, SH., MH.
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Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
ABSTRAK
Pada masyarakat adat, pengelolaan sumber daya air harus disesuaikan dengan kearifan
lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama. Kearifan lokal
(indegenous knowledge, local wisdom) tidak hanya berkaitan dengan adat istiadat dan
kekayaan intelektual masyarakat local tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk pelestarian
lingkungan ekologis suatu komunitas masyarakat Kearifan lokal umumnya dimiliki
masyarakat yang tinggal di pedesaan. Bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Tanjung Aro
dalam pengelolaan sumber daya air melalui budaya mbubus ikan telah menjaga kelestarian
sumber daya alam. Selain itu, aturan adat mengenai pengelolaan Tebat Mayan merupakan
salah satu bentuk konservasi sumberr daya air yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung
Aro Kecamatan Pagaralam Utara secara turun temurun. Pengelolaan sumber daya air berupa
Tebat Mayan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aro merupakan suatu upaya
pendayagunaan sumber-sumber air dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.
Kata kunci : Sumber Daya Air, Kearifan Lokal,Tebat Mayan

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal.
Salah satunya adalah budaya yang berkembang dalam masyarakat adat sebagai kekayaan
nasional. Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang
diyakini kebenarannya dan menjadi pegangan hidup yang diwariskan secara turun
temurun. Sebagai kesatuan hidup, masyarakat adat memiliki nilai sosial-budaya yang layak
dikembangkan dalam pembelajaran, seperti kesetiakawanan sosial (solidaritas) dalam
melakukan aktivitas hidupnya. Selain memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi,
masyarakat adat juga memiliki budaya luhur lain yang berupa gotong-royong,
musyawarah, dan kerukunan. Perilaku prososial (prosocial behavior) tersebut masih
melekat kuat dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas yang
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lebih tinggi. Berkenaan dengan lingkungan, nilai luhur yang dapat dikaji dari masyarakat
adat adalah kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan salah satunya pengelolaan sumber
daya air.
Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya beserta lingkungannya. Air merupakan zat kehidupan
sehingga tidak satu pun makhluk hidup di planet bumi ini yang tidak membutuhkan air.
(Suripin, 2004) Air merupakan material dan budaya kehidupan masyarakat di seluruh
dunia, namun sayang air mengalami ancaman (Kusumo, 1995)
Air sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia landasan penguasaanya didasarkan
oleh konstitusionalitas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan ’’bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’’. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Dictum ke V UUPA menegaskan bahwa
pembaharuan hukum agraria bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan,
kedamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dari segi hukum Indonesia yang berdaulat
sempurna. (Notonegoro, 1984 : 5)
Kebijakan negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dengan Undang-Undang
(UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) sebagai dasar hukum
yang tertulis. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada
semua pihak yang membutuhkan air sehingga pembangunan sumber daya air dapat
mencapai sasaran yang tepat guna mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang
berkelanjutan dan terwujud cita-cita kemakmuran rakyat.
Pengertian pengelolaan sumber daya air menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adalah upaya merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
Pengelolaan sumber daya air harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masingmasing. Saleh dan Rasul menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan
upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan
pelestariannya. Beberapa aspek yang terkait pengelolaan sumber daya air yaitu:
pembekalan air minum dan industri, irigasi, PLTA, pelayaran, perikanan, rekreasi, drainase
(pengelolaan limpasan hujan), pengendalian banjir, pengendalian kekeringan, pengendalian
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kualitas air, pengendalian dalinitas, pertahanan nasional, hubungan internasional dan
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). ( Saleh dan Rasul, 2008)
Pengelolaan sumber daya air yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat
manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak
buruk bagi umat manusia (Fauzi, 2004). Sumber daya air merupakan salah satu unsur yang
sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan makhluk hidup terutama manusia.
Keberadaan air dapat berperan multiguna, dapat digunakan sebagai air minum dan MCK
(mandi, cuci, kakus), mengairi lahan pertanian, relijius (mendukung pelaksanaan ibadah),
dan ekonomi. Oleh karena itu, sumber daya air perlu dikelola dengan baik agar selalu
bermanfaat pada masa yang akan datang .
Pada masyarakat adat, pengelolaan sumber daya air harus disesuaikan dengan kearifan
lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama. Kearifan lokal
(indegenous knowledge, local wisdom) tidak hanya berkaitan dengan adat istiadat dan
kekayaan intelektual masyarakat lokal tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk
pelestarian lingkungan ekologis suatu komunitas masyarakat Kearifan lokal umumnya
dimiliki masyarakat yang tinggal di pedesaan. Mempelajari kearifan lokal penting
dilakukan agar diperoleh pemahaman bagaimana masyarakat lokal beradaptasi dengan
lingkungan dan memperlakukan sumber daya air yang mereka punyai.
Tradisi dan kearifan lokal merupakan bukti adanya ikatan antara manusia dengan
lingkungan

sekitar,

sehingga

melahirkan

pengetahuan

dan

pikiran

bagaimana

memperlakukan alam dan lingkungannya. Mesyarakat menyadari betul akan segala
perubahan dalam lingkungan sekitar dan mampu mengatasinya demi menjaga keselarasan
hubungan antara manusia dan alam . Salah satu cara ialah dengan mengembangkan sikap,
gaya hidup, dan tradisi-tradisi yang mempunyai implikasi positif terhadap pemeliharaan
dan pelestarian lingkungan hidup (Salim, 2008). Tradisi-tradisi inilah yang disebut sebagai
salah satu aplikasi sebuah kearifan lokal.
Salah satu kearifan lokal masyarakat Lembata terkait dengan pemanfaatan potensi
perairan mereka yang berupa tebat adalah mbubus ikan . Kearifan Lokal masyarakat Desa
Tanjung Aro Kecamatan pagaralam Utara sudah berkembang selama puluhan tahun dalam
masyarakat desa tersebut.
Kearifan Lokal tersebut masih terjaga dan ada hingga saat ini karena adanya
pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ini berperan dalam keberlanjutan dan
terjaganya Kearifan Lokal masyarakat di desa tersebut.
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2. Permasalahan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal,
yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam penelitian ini lebih
mengkaji bagaimana pengelolaan sumber daya air yang berbasis kearifan lokal di Desa
Tanjung Aro Kecamatan Pagaralam Utara ?
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah
1) Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya air yang berbasis kearifan local di
Desa Tanjung Aro Pagaralam Utara ?
2) Untuk mengetahui sikap dan perilaku masyarakat serta komponen terkait
terhadap pengelolaan sumber daya sumber daya air di Desa Tanjung Aro
Pagaralam Utara ?

b. Kegunaan Penelitian
1). Kegunaan Akademis
Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan
wawasan dalam bidang pengelolaan sumber daya air serta sebagai bahan kajian untuk
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang
berbasis kearifan lokal.
2). Kegunaan Praktis
Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan dan
referensi dalam pengambilan keputusan dan rencana aksi untuk pelestarian lingkungan
hidup dan khususnya pengelolaan sumber daya air .Selanjutnya bagi masyarakat
pedesaan , hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran
masyarakat Desa Tanjung Aro dalam praktek pengelolaan sumber daya air

4. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam Penelitian ini adalah
penelitian hukum (legal) dengan menggunakan pendekatan analisa yuridis sosiologis.
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Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan guna untuk menganalisa hukum yang
dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan yang saling
berinteraksi dan berhubungan dalam segala aspek kemasyarakatan. Metode pendekatan
yuridis sosiologis juga untuk menunjang ke akuratan data dan mencari kejelasan tentang
penelitian tersebut .
Melalui metode pendeketan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis
dilakukan guna untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang
berpola dalam kehidupan yang saling berinteraksi dan berhubungan dalam segala aspek
kemasyarakatan. Metode pendekatan yuridis sosiologis juga untuk menunjang ke
akuratan data dan mencari kejelasan tentang kearifan local sumber daya air Tebat Mayan
Di Desa Tanjung aro Kecamatan Pagaralam Utara.
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini,
maka

diharapkan

nantinya

penelitian

ini

bersifat

deskriptis

analisis

yaitu

memaparkan,mengambarkan, menjelaskan serta mengungkapkan sistem hukum adat
setempat ataupun perundang-undangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat
serta relevansinya.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Gambaran Umum Kota Pagaralam
1.1. Geografis
Kota Pagar Alam merupakan bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang
terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001
Lembaran Negara Nomor 4115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347 dan
peresmian di lakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 17 Oktober 2001.
Secara geografis Kota Pagar Alam berada pada posisi 4o Lintang Selatan (LS) dan
103,15o Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 63.366 Ha (633.66 Km2) dan terletak
sekitar 298 Km dari Palembang serta berjarak 60 Km di sebelah barat daya dari ibukota
kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian
400–3.400 diatas permukaan laut (dpl). Kondisi topografi bervariasi dari 0 sampai 15
derajat, sampai kelerengan 45 derajat.
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1.2. Kondisi Fisik Wilayah
a. Klimatologi
Pada kondisi normal musim penghujan setiap tahun berkisar antara bulan Oktober
sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau berkisar bulan April sampai
dengan bulan September. Rata-rata curah hujan berkisar antara 1.462-5.199 mm
pertahun dengan kelebaban udara berkisar antara 75%-89% dan suhu berkisar antara
22º-28º dan intensitas cahaya matahari antara 6-10 jam perhari.

b. Hidrologi
Sungai yang ada di wilayah Kota Pagar Alam mengalir sepanjang tahun. Sungai
tersebut antara lain sungai Lematang, sungai Selangis Besar, sungai Selangis Kecil,
sungai Air Kundur, sungai Betung, sungai Air Perikan sedangkan sungai Endikat
merupakan sungai yang membatasi dengan kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
Air sungai yang ada dimanfaatkan untuk keperluan irigasi pada lahan pertanian yang
ada di Kota Pagar Alam dan keperluan sehari-hari bagi sebagian masyarakat yang
berada di sekitar aliran sungai. Warga masyarakat menggunakan air ledeng untuk
keperluan air minum, namun bagi yang belum mendapat fasilitas ledeng maka
menggunakan air tanah dengan pengeboran atau sumur. Air tanah disana jernih dan
tidak berbau. Kedalaman air tanah yang ada Kota Pagar Alam berbeda beda di tiap
lokasi umumnya 3 sampai 12 meter dilihat dari kedalaman sumur.

c. Topografi
Kota Pagar Alam merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian 400–3.400
diatas permukaan laut (dpl). Kondisi topografi bervariasi dari 0 sampai 15
derajat,sampai kelerengan 45 derajat.

2. Nilai Kearifan Lokal
Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat (hal hal) yang
penting atau berguna bagi kemanusiaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
1990:615). Nilai bersifat ide atau abstrak (tidak nyata). Nilai bukanlah suatu fakta yang
dapat ditangkap oleh indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang
mempunyai nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indra karena ia bukan fakta yang
nyata. Nilai itu “objektif” jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang
menilai; sebaliknya, nilai itu “subjektif” jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya
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tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan
apakah ini bersifat psikis ataupun fisis. (Risieri F., 2007:20)
Nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan
berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi
kehidupan manusia. Perkataan nilai dapat ditafsirkan sebagai makna atau arti sesuatu
barang atau benda. Bahwa sesuatu barang atau benda akan mempunyai nilai bagi
seseorang jika barang atau benda tersebut memberi makna atau arti bagi seseorang
tersebut. Nilai tidak semestinya dinyatakan dalam bentuk uang atau rupiah.
Pengertian kearifan, dari kata dasar arif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
yakni bijaksana; cerdik pandai; berilmu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
1990:48). Pengertian lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setempat;
terjadi (berlaku, ada, dsb) di satu tempat saja, tidak merata (Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1990:530). Jadi yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebijaksanaan;
kecendikiaan yang berlaku di satu tempat saja.
Kearifan Lokal meruapakan kegiatan, pengetahuan, kepercayaan suatu masyarakat
dalam mengelola alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Kearifan Lokal
terbentuk dari interaksi manusia dengan lingkunganya. Setiap wilayah memiliki Kearifan
Lokal yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecerdasan serta
kemampuan beradaptasi manusia setempat terhadap lingkunganya (Setyowati:2012:4)
I Ketut Gobyah dalam tulisannya yang berjudul “Berpijak pada Kearifan Lokal”
mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi
atau ajeg dalam suatu daerah. (Sartini, 2004. :111-112). Dari pandangan di atas bahwa
kearifan lokal dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang mereka anggap ada kebenaran
di dalamnya dan dilakukan secara terus menerus, sehingga apabila suatu perbuatan tidak
dilakukan secara terus menerus maka bukan termasuk di dalam kearifan lokal yang ada di
daerah tertentu dan hanya merupakan suatu perbuatan yang biasa.
Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke
generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya
dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat (Juniarta,
2013:12). Sartini mengungkapkan bahwa kearifan lokal berupa nilai, norma, etika,
kepercayaan, adat istiadat, dan aturan-aturan khusus. Sartini (2009:112) Kearifan lokal
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kearifan lokal yang ada pada masyarakat Desa
Tanjng Aro Pagaralam Utara dalam bentuk nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat,
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pepatah maupun cerita rakyat yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat
sekitar Tebat Mayan.

3. Masyarakat Adat
Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang
lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah
masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh
kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.
Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius
van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor
lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian
sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur,
menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai
kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para
anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal
yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh
itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama –
lamanya. (Husen Alting, , 2010 :3)
Definisi lain tentang masyarakat adat juga dikemukakan oleh Maria Rita
Ruwiastutibahwa masyarakat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan
orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria
diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria selain
merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumbersumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang
ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural.
(Maria Rita Ruwiastuti, 2000:. 177)
Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3)
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
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Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang
yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan

3.

Konservasi Sumber daya Air (Mata Air)
Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agara senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik
pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi sumber daya alam yang
didalamnya meliputi sumber daya air, dilakukan melalui perlindungan sumber daya alam,
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, serta pengawetan sumber daya alam
(Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup).
Konservasi sumber daya air pada penelitian ini mengacu pada sumber mata air
Tebat Mayan dan sekitarnya melalui kegiatan perlindungan sumber daya air, pengawetan
sumber daya air, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya air yang dilakukan
masyarakat Desa Tanjung Aro Pagaralam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bangsa

Indonesia

dewasa

ini

sedang

melaksanakan

pembangunan

baik

pembangunan fisik maupun rohani. Disisi lain mengembangkan pula kebudayaan
nasional dengan menghadapi pergeseran nilai-nilai. Namun yang menjadi masalah adalah
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, nilai-nilai lama yang
semula menjadi acuan suatu kelompok masyarakat akan menjadi goyah akibat masuknya
nilai baru dari luar. Hal ini menyebabkan nilai-nilai lama yang menjadi pedoman hidup
dan pranata sosial milik masyarakat menjadi pudar.
Nilai budaya adalah hal-hal yang dianggap baik, benar dan atau pantas, sebagaimana
disepakati di dalam masyarakat. Jadi, nilai budaya itu dirumuskan dalam kebudayaan dan
dilaksanakan di dalam masyarakat, dan terungkap di dalam pengarahan diri ataupun di
dalam interaksi, langsung maupun tidak langsung, antarwarga masyarakat, dalam
berbagai jenis kegiatannya. Pengarahan diri yang dipandu oleh nilai-nilai budaya itu
mengacu kepada keberterimaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya
dengan sendirinya bersifat sosial-budaya (Edy Sedyawati, 2007: 254)
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Sedangkan kearifan berasal dari kata arif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
arif memiliki dua arti, yaitu tahu atau mengetahui. Arti kedua cerdik, pandai dan
bijaksana. Kata arif yang jika ditambah awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kearifan
berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi.
Melayani orang, adalah orang yang mempunyai sifat ilmu yaitu netral, jujur dan tidak
mempunyai kepentingan antara, melainkan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai
budaya dan kebenaran sesuai ruang lingkupnya. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada
suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin
berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin
berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal (Muin Fahmal, 2006: 30-31).
Dalam bentangan Indonesia baru dewasa ini, maka yang dimaksud dengan
kebudayaan “lokal” mestinya lebih tepat disebut kebudayaan “subbangsa” atau “sukubangsa”. Memang pada umumnya suatu suku bangsa (golongan etnik) itu mempunyai
suatu “tanah asal” tertentu di Indonesia ini, yang bisa meliputi wilayah yang kecil sampai
ke yang sangat luas, atau yang „bercabang-cabang‟ (Edy Sedyawati, 2006:381).
Kearifan lokal diartikan sebagai “kearifan dalam kebudayaan tradisional” suku-suku
bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya,
melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi,
penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk
sebagai penjabaran “kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya
materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam
seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun yang intangible (Edy Sedyawati,
2006:382).
Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha
manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap
terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. (Nurma Ali
Ridwan. 2007: 1)Kearifan lokal memandang antara manusia dengan alam adalah suatu
bagian yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Hubungan ini melahirkan
suatu kebiasaan untuk senantiasa memanfaatkan sumber daya alam dengan berpijak pada
aspek-aspek ekologi.
Desa Tanjung Aro Kecamatan Pagaralam Utara sangat menghormati warisan
leluhurnya. Adat dan tradisi menjadi salah satu peninggalan leluhur yang tidak boleh
dilanggar. Desa Tanjung Aro mempunyai aturan main, dalam pengelolaan sumber daya
agar dapat menciptakan kelestarian bagi lingkungan.
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Bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Tanjung Aro dalam pengelolaan sumber daya
air melalui budaya mbubus ikan telah menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain itu,
aturan adat mengenai pengelolaan Tebat Mayan merupakan salah satu bentuk konservasi
sumberr daya air yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aro Kecamatan
Pagaralam Utara secara turun temurun
Pengelolaan sumber daya air berupa Tebat Mayan yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Tanjung Aro merupakan suatu upaya pendayagunaan sumber-sumber air dengan
upaya pengendalian dan pelestariannya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh salah
seorang penduduk Desa Tanjung Aro Bu Hesti mengenai pengelolaan Tebat Mayan.
Pengelolaan sumber daya air di Dsa Tanjung Aro Pagaralam Utara sangat erat
kaitannya dengan budaya yang terdapat di Desa tersebut. Kelestarian sumber daaya air
berupa Thebat Mayan menjadi salah satu faktor penting yang ditekankan oleh masyarakat
Desa Tanjung Aro, karena merupakan amanah yang didapatkan dari leluhur mereka.
Upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat berhubungan dengan kearifan lokal
yang terdapat di Desa Tanjung Aro Pagaralam Utara
Warga Desa Tanjung Aro dapat memanfaatkan Tebat Mayan untuk kegunaan
sehari-hari, seperti mencuci, mandi dll.Selain itu ada cara mbubus ikan yang dilakukan
satu tahun sekali..Masyarakat Desa Tanjung Aro Kecamatan Pagaralam Utara melakukan
acara Mbubus ikan yang dilakukan satu tahun sekali atau dapat dilakukan apabila ada
warga atau keturunan puyang Desa Tanjung Aro melakukan sedekah besar berupa
pemotongan sapi atau kerbau.
Dengan adanya budaya Mbubus ikan, maka masyarakat dapat memanfaatkan dan
pengelolaan Tebat Mayan tersebut. Ada aturan adat khusus yang berhubungan dengan
mbubus Tebat Mayan tersebut tersebut, dimana hanya warga masyarakat atau keturunan
puyang Tanjung Aro yang melakukan atau yang bisa menangkap ikan tersebutWarga
diluar desa tersebut

dilarang menangkap ikan. hal ini dilakukan untuk menjaga

kelestarian Tebat Mayan tersebut , tanpa adanya aturan tertulis dengan sanksi tertulis pun
masyarakat tetap mematuhi aturan adat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki
kesadaran yang tinggi untuk mengelola sumber daya air sebaik mungkin sehingga segala
kebutuhan masyarakat akan air akan terpenuhi dengan baik. Mereka menyadari bahwa
pengelolaan sumber daya air di hulu sangat diperlukan. Selain itu Pengelolaan sumber
daya air berupa Thebat Mayan yang diterapkan merupakan salah satu bentuk konservasi
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aro

Pengelolaan dikontrol oleh

masyarakat adat Desa Tanjung Aro Kecamatan Pagaralam Utara.
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D. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Kearifan lokal dapat disimpulkan sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat
yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan aturan khusus yang telah
teruju kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus-menerus.
Bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Tanjung Aro dalam pengelolaan sumber daya
air melalui budaya mbubus ikan telah menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain itu,
aturan adat mengenai pengelolaan Tebat Mayan merupakan salah satu bentuk konservasi
sumberr daya air yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aro Kecamatan
Pagaralam Utara secara turun temurun.Pengelolaan sumber daya air berupa Tebat Mayan
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aro

merupakan suatu upaya

pendayagunaan sumber-sumber air dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

2.

Saran-saran
Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka berikut ada beberapa saran yang muncul.
a.

Kepada masyarakat diharapakan lebih menjaga, melaksanakan, dan melestarikan
kearifan lokal yang ada.

b.

Kepada Pemerintah Daerah dapat mendukung tradisi masyarakat dalam mengelola
Tebat Mayan agar tetap lestari dan berpotensi untuk dijadikan wisata tradisi di Desa
Tanjung Aro Kecamatan Pagaralam Utara
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KONVERSI HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT SEBAGAI
UPAYA MENJAMIN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN

Oleh :
H. Bambang Sugianto, SH, M.Hum.
Hj. Siti Sahara, SH, M.Si.
bambangsugianto1969@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960
dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrarian atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), maka
berakhirlah dualisme dalam hukum Pertanahan di wilayah Republik Indonesia. UndangUndang Pokok Agraria ini menghapuskan hak-hak atas tanah menurut hukum Barat dan
hukum Adat yang bersifat pluralisme dalam kelembagaan hukum Adat. Di mana setiap daerah
menganut hukum Adatnya masing-masing. Upaya menuju keseragaman hukum Nasional
tersebut yaitu dengan pendaftaran tanah kembali, baik itu untuk tanah-tanah hak Barat
maupun tanah-tanah hak Adat melalui Undang-undang (konversi). Dalam penulisan ini hanya
dibahas mengenai Konversi tanah-tanah bekas Hak Milik Adat saja. Dalam prakteknya
ternyata masih terdapat kesulitan dalam upaya Konversi tanah-tanah bekas Hak Milik Adat,
terutama di daerah di mana hukum Adatnya masih sangat kuat bahkan kadang kala sistem
hukumnya menyimpang dan ketentuan dalam UUPA. (UU No.5 Th 1960).
Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 di atas
dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan
oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Hasil penelitian alat-alat bukti
sebagaimana dimaksud dituangkan dalam suatu daftar Isian yang ditetapkan oleh Menteri
Kepala BPN.
Kata Kunci : Konversi Hak, Tanah Adat, Keseimbangan Lingkungan.

A. Latar Belakang
Berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrarian atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA), maka berakhirlah dualisme dalam hukum Pertanahan di wilayah Republik
Indonesia. Undang-undang ini menghapuskan hak-hak atas tanah menurut hukum Barat
dan hukum Adat yang bersifat pluralisme dalam kelembagaan hukum Adat. Di mana
setiap daerah menganut hukum adatnya masing-masing. Upaya menuju keseragaman
hukum nasional tersebut yaitu dengan pendaftaran tanah kembali, baik itu untuk tanahtanah hak Barat maupun tanah-tanah hak adat melalui konversi.
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Dalam prakteknya ternyata masih terdapat kesulitan dalam upaya Konversi tanahtanah bekas Hak Milik Adat, terutama di daerah di mana hukum Adatnya masih sangat
kuat bahkan kadang kala sistem hukumnya menyimpang dan ketentuan dalam UUPA.
Pembuktian hak milik adat berdasarkan PP No.24 tahun 1997 dalam pasal 24 (ayat 1) dan
pasal 24 (ayat 2) yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
1. Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi,
hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hal tersebut
berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi atau dalam
pendaftaran secara SISTEMATIS atau oleh kepala kantor pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara SPORADIK, dianggap cukup untuk mendaftar Hak,
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam hak tidak atau tidak ada lagi tersedia acara lengkap alat-alat
pembuktian sebagai mana di maksud pada ayat 1. Pembuktian hak dapat
dilakukan berdasarkan kenyataan fisik bidang tanah yang bersangkutan
selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon
pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.
Peraturan pelaksanaannya dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yang sudah diganti dengan PP Nomor 24 tahun 1997 (Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tanggal 8-7-1997) yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian
tanda bukti hak alas tanah atau Sertipikat Tanah. Secara Yuridis Formil fungsi sertipikat
adalah sebagai Surat Bukti hak atas tanah yang autentik sebagaimana diatur dalam pasal
19 UUPA jo pasal 19 PP Nomor 24 tahun 1997.
Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
di atas dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang
bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dituangkan dalam suatu
daftar Isian yang ditetapkan oleh Menteri Kepala BPN. Proses pendaftaran tanah
dilakukan berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria disebut juga UUPA, dalam pasal 19 UUPA memerintahkan
diselenggarakannya pendaftaran atas tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
yang pelaksanaannya diatur dalam PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.
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B. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
Pengertian hak atas tanah menurut hukum adat berbeda dengan pengertian hak
atas tanah menurut KUHPerdata (BW), yang disebutkan di dalam pasal 571 BW : “Hak
milik adalah hak atas tanah sebidang tanah yang mengandung di dalamnya kepemilikan
atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah. Hal ini menganut asas Pemisahan
Vertikal (Vertical Scheinding). Sedangkan di dalam hukum adat Hak Milik atas tanah
adalah hak atas permukaan bumi saja, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk
menggunakan tanahnya saja.1
Hal ini disebabkan di dalam masyarakat hukum adat dikenal (asas pemisahan
horizontal). Maksudnya yaitu dengan pemilikan tanah tidak selalu termasuk dengan tanah
tumbuh dan bangunan di atas tanahnya benda-benda yang ada di atasnya. Dengan adanya
pemisahan horizontal tersebut akan dapat dimungkinkan kalau bangunan yang dipunyai
oleh masyarakat merupakan suatu bangunan yang tidak permanen, sehingga sewaktuwaktu tanah tersebut dapat diminta kembali oleh pemiliknya dan bangunan bisa
dipindahkan.
Jadi hak atas tanah menurut hukum adat adalah hak atas permukaan bumi saja,
tidak selalu termasuk benda-benda yang ada di atas tanah.
1.

Hukum adat mengenal Konsepsi Hak Ulayat, selain hak perorangan (Individu).

2.

Mengenai tanah milik adat baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar
tidak menjadi penghalang bagi tujuan pembangunan.
Bahwa tanah adat pun lebih daripada tanah-tanah milik, mempunyai fungsi dan

tujuan sosial karena sifatnya komunalistis. Terlihat di berbagai daerah selama masa
pembangunan ini telah cukup memperlihatkan untuk tujuan pembangunan dengan seizin
pemegang hak ulayat bersangkutan, seperti untuk proyek-proyek Transmigrasi banyak
tanah hak adat ini baik hak ulayat maupun hak perorangan yang dibebaskan untuk
proyek-proyek Transmigrasi tersebut.
Hal tersebut juga sebagai bukti bahwa fungsi sosial hak atas tanah sudah ada dan
dikenal di dalam kelembagaan hukum adat. Tanah-tanah HAK ADAT yang dibebaskan
tersebut sepanjang masih berupa hutan ulayat, artinya tidak berbentuk perkampungan dan
masyarakat hukum adat setempat.

1

K. Wantjik Saleh, Hak Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal 15.
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C. Macam-macam Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
Hak atas tanah menurut hukum adat terbagi atas dua bagian, yaitu:
1.

Hak Persekutuan (Hak Purba)

2.

Hak Perorangan (Individu)
Hubungan antara hak persekutuan dan hak perorangan itu bersangkut paut dalam

hubungan kempis mengembang, desak mendesak, batas membatas, mulur mengkeret
tiada henti-hentinya, di mana hak persekutuan kuat di situ hak perorangan lemah.
Demikian pula sebaliknya.2

1.

Hak Purba Masyarakat Hukum Adat
Hak persekutuan disebut juga Hak Purba (Djojodigoeno), Hak Pertuanan (Soepomo),
Beschikking Recht (Ter Haar). Sedangkan di dalam UUPA seperti yang disebutkan
dalam pasal 3 yaitu Hak Ulayat.
Yang dimaksud dengan Hak Purba adalah hak yang dipunyai oleh satu suku
(Clan/Gens/Stam) sebuah serikat desa. Atau hak purba/hak persekutuan adalah hak
dan suatu persekutuan hukum adat atau lingkungan tanah wilayah dan memberi
wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin tanah
wilayah.
Ciri-ciri pokok Hak Purba ialah :
a.

Hanya persekutuan hukum itu beserta para warga yang berhak dengan bebas
mempergunakan tanah liar di wilayah kekuasaannya.

b.

Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa
persekutuan hukum adat. Tanpa izin ia dianggap melakukan pelanggaran.

c.

Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba
dengan ketentuan hanya untuk keperluan somah/brayat keluarga sendiri. Jika
dimanfaatkan untuk keperluan orang luar di dipandang sebagai orang asing,
sehingga harus mendapat izin lebih dahulu dan Kepala persekutuan Hukum
disertai dengan pembayaran upeti atau Recognatie kepada persekutuan hukum.

d.

Persekutuan Hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di dalam
wilayahnya terutama tindakan yang melawan hukum yang merupakan delik.

e.

Hak Purba tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan untuk selama-lamanya.

2

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 13
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Hak Purba juga meliputi tanah yang sudah digarap dan yang sudah dimiliki hak
perorangan.

2.

Hak Perorangan atas tanah menurut Hukum Adat
Hak perorangan menurut hukum adat adalah hak yang memberikan kepada warga
desa atau orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah Hak Purba
perserikatan hukum yang bersangkutan. Hak perseorangan ini terdiri dari beberapa
jenis, namun yang terpenting ada 6 (enam), yaitu:
a) Hak Milik, Hak Yasan.
b) Hak Wenang Pilih, Hak Mendahului.
c) Hak Menikmati Hasil.
d) Hak Pakai dan Hak Menggarap/Mengolah.
e) Hak Imbalan Jabatan.
f)

Hak Wenang Beli

D. Terjadinya Penguasaan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat (Erfeliyk
Individueel Bezitsrecht).
Hak milik atas tanah apakah persekutuan atau hak perorangan menurut hukum
adat terjadi dengan cara:
1.

Membuka tanah hutan/hutan belukar
Seorang Indonesia asli warga persekutuan hukum mempunyai hak membuka hutan
maupun belukar yang termasuk di lingkungan hak purba. Untuk itu cukuplah ia
dengan diketahui oleh Kepala Persekutuan Hukum memilih sebidang tanah,
menempatkan tanda-tanda batas berupa janur kuning atau kepada kerbau dan
memberi sedekah berupa selamatan sekedar menurut adat kebiasaan setempat.
Dengan demikian itu terciptalah suatu hubungan hukum antara si pembuka tanah
dengan tanahnya, dengan konsekuensi ia berhak mengolahnya sedangkan orang lain
tidak boleh mengganggunya.
Apabila tanah yang sudah diberi tanda batas (TENGER/CIRI) itu dibiarkan menjadi
semak belukar kembali, maka ia dapat ditegur oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat
dan dihadapkan kepada alternatif mengolah tanah tersebut atau menyerahkannya
kembali agar dapat digarap oleh orang lain. Hak menikmati hasil itu lambat laun
dapat menjadi Hak Milik bila tanah tadi dioleh secara kontinu dengan ditanami
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pohon, buah-buahan, tanaman karet, kopi, dan sebagainya atau dijadikan
Sawah/ladang.
3.

Mewaris Tanah
Di mana Hak Purba persekutuan hukum masih kuat, di situ terdapat peraturan
istimewa mengenai hak warisan. Juga di wilayah hak Purba yang sudah kurang kuat
adakalanya terdapat peraturan istimewa dalam hal tanah warisan tersebut.

4.

Menerima tanah karena pembelian, penukaran, hadiah
Di mana hak Purba persekutuan hukum yang bersangkutan lemah, di situ pemilik
tanah dapat menjual, menggadaikan, menghadiahkan, atau menukar tanahnya kepada
orang Indonesia Asli dengan bebas. Tinggal lagi harus ada campur tangan dari
Kepala persekutuan hukum yang bersangkutan, untuk menjaga supaya keadaannya
serba terang dan tidak terjadi perkosaan terhadap orang lain.
Dalam hal hak Purba masih kuat maka hak menjual tanah itu dibatasi, berdiam
sewilayah atau hanya dengan penguasaan rapat desa.

5.

Daluwarsa / lampau waktu
Dalam hukum adat mengenal pengaruh lewat waktu (daluwarsa) terhadap
berlangsungnya atau tidaknya suatu hak atau kewajiban. Daluawarsa sebagai upaya
hukum untuk memperoleh hak atas tanah dapat dilihat dengan contoh sebagai berikut
: Sebidang tanah yang dikuasai oleh A dengan sangkaan bahwa A pemilik tanah yang
sah yang didapatnya selaku ahli waris dari pemiliknya yang meninggal dunia.
Padahal ahli waris yang sesungguhnya yang asli adalah B. Tetapi ahli waris asli tidak
menegur terhadap penguasaan A tersebut. Setelah bertahun-tahun tidak ada teguran
dari pihak B maka A mendapatkan tanah milik tersebut karena daluwarsa. Oleh
karena B tidak berhak lagi meminta tanah itu.
Sesuai dengan sifat hukum adat pada umumnya, tenggang waktu daluwarsa itu tidak
ditetapkan dengan tegas dalam waktu tertentu seperti dalam KUHPerdata: 5 tahun,
20 tahun dan 30 tahun, melainkan hanya dipandang cukup lama untuk
mempengaruhi tetap berlangsungnya atau lenyapnya suatu hak ataupun kewajiban.
Pada akhirnya maka Hakimlah yang menentukan daluwarsa itu untuk tiap-tiap
wilayah hukum adat berdasarkan rasa keadilan rakyat di wilayah yang bersangkutan.

E. Pelaksanaan Konversi Bekas Tanah Milik Adat Yaitu Berdasarkan:
1.

Ketentuan Konversi menurut UUPA.

2.

PMPA Nomor 2 Tahun 1962.
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Ad.1. Ketentuan Konversi Menurut UUPA.
Dengan berlakunya UUPA maka menurut ketentuan seterusnya hanya akan ada
satu macam hak yang diatur oleh UUPA. Sedangkan sebelumnya kita mengenal dua
ketentuan yang berlaku atas pertanahan, yakni :
1.

Ketentuan yang tunduk pada Hukum Barat (BW).

2.

Ketentuan yang tunduk pada Hukum Adat.
Dengan berlakunya UIJPA sebagai hukum positif maka kedua hukum tersebut

tidak berlaku lagi. Dan selanjutnya hanya berlaku ketentuan-ketentuan dan UUPA,
walaupun sesungguhnya dasar dan hukum Agraria yang baru adalah hukum adat yang
sudah disaring. Sedangkan konversi itu sendiri pada hakikatnya merupakan penyesuaian
hak-hak tanah yang tunduk pada hukum yang lama menjadi hak-hak atas tanah yang
tunduk pada hukum yang baru.3

Ad.2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962.
PMPA No.2 tahun 1962 mengatur mengenai Konversi dan Pendaftaran bekas hakhak Indonesia atas tanah yang berkaitan dengan konversi Hak Milik Adat dalam Pasal 3
PMPA No.2 tahun 1962 yang berbunyi sebagai berikut :
“Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak tanah sebagai
yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
yang bersangkutan dengan disertai:
i

Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi (Verponding Indonesia atau
bukti surat pemberian hak oleh Instansi yang berwenang (kalau ada disertai pula
surat ukurnya);

ii. Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan dengan asisten Wedena, yang
1.

Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;

2.

Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian;

3.

Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan suratsurat jual beli tanahnya.

3

A.P. Parlindungan, Pendaftaran dan Konversi Hak-hak atas Tanah Menurut UUPA, hal. 101 dan

103.
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iii. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dan yang mempunyai hak, sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 2 sub b.
Selain Pasal 3 diatur juga dalam Pasal 7 untuk tanah-tanah yang tidak mempunyai
tanda bukti hak yaitu Pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 ayat 1
“Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang
dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 maka atas pemohonan yang berkepentingan
diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksaan Panitia A tersebut dalam
Keputusan Menteri Agraria No.SK.113/Ka/1961 (Tambahan Lembaran Negara No.2334).
Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan
selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala
Agraria Daerah yang bersangkutan, dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik
mengenai macam haknya siapa yang empunya maupun letak, luas dan batas-batas
tanahnya”.
Pasal 7 ayat 2
“Pengakuan hak yang dimaksudkan di dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala
Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika menurut Keputusan Menteri Agraria
No.SK.112/Ka/1961 jo. SK.4/Ka162 (Tambahan Lembaran Negara No.2333 dan 2334)
yang berwenang memberikan hak yang diakui itu Instansi yang lebih rendah, maka
Instansi itulah yang memberikan pengakuan tersebut”. Ayat ini telah diubah dengan
PMDN No.6 tahun 1972.
Pasal 7 ayat 3
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, maka di dalam surat keputusan
pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna
bangunan, hak guna usaha atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan,
akan didaftar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Di daerah di
mana Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 sudah mulai dilaksanakan, maka
pengakuan hak itu mulai berlaku, jika haknya sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Tanah. Atas permintaan yang berhak diberikan kepadanya sertipikat atau sertipikat
sementara, dengan dipungut biaya menurut Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1961”.
Peraturan ini telah diperbaharui dengan PMDN No.6 Tahun 1972 diganti dengan
peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian
Hak Atas Tanah Negara.
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Dalam Pasal 3
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota memberikan keputusan mengenai :
1.

Pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dan 2 Ha (dua
hektar).

2.

Pemberian Hak Milik Atas Tanah dan pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000
M2 (dua ribu meter persegi) kecuali mengenai bekas Hak Guna Usaha.

3.

Pemberian Hak Milik Atas Tanah dalam rangka pelaksanaan program:
a.

Transmigrasi;

b.

Mendistribusi tanah;

c.

Konsolidasi tanah;

d.

Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pendaftaran tanah secara
SISTEMATIK maupun SPORAD1K.
Dan uraian di atas telah tergambar syarat dan prosedur yang harus ditempuh

dalam rangka konversi hak milik adat.

Ad3. SK Mendagri No.26/DDA/1 970
Tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas-bekas Hak Indonesia atas
tanah. Bahwa dalam konsiderans menetapkan butir pertama disebutkan bahwa yang
dianggap Tanda Bukti Hak dalam pasal 3 huruf (a) PMPA No.2 tahun 1962 adalah :
a.

Di daerah-daerah di mana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak
(hasil) bumi Landrente atau Verponding Indonesia :
1.

Surat pajak (hasil) bumi Verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum
tanggal 24 September 1960. Jika antara tanggal 24 September 1960 dan saat
mulai diselenggarakannya Pendaftaran Tanah menurut PP No.10 tahun 1961
terjadi pemindahan hak (jual beli, hibah, tukar menukar) maka selain surat pajak
yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 tersebut di atas wajib
disertakan juga surat-surat asli jual beli, hibah atau tukar menukar yang sah
(dibuat di hadapan dan di saksikan oleh kepala desa / adat yang bersangkutan).

2.

Surat Keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang, disertai tanda
bukti haknya bahwa kewajiban-kewajiban yang di sebutkan di dalam surat
keputusan itu telah dipenuhi lah yang menerima hak.

b.

Di daerah-daerah di mana sampai tanggal 24 September 1960 belum di pungut pajak
(hasil) bumi (Landere) atau verponding Indonesia :
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Surat-surat asli jual beli, hibah atau tukar menukar yang di buat di hadapan yang
disaksikan oleh kepala desa, adat yang bersangkutan sebelum di selenggarakan
pendaftaran tanah menurut No.10 tahun 1961 di daerah tersebut.

2.

SK Pemberian Hak oleh Instansi yang berwenang disertai tanda bukti haknya
bahwa kewajiban-kewajiban yang disebut di dalam surat itu telah dipenuhi oleh
yang menerima hak.
Konversi hak-hak tanah menurut hukum adat menjadi hak-hak tanah menurut

UUPA :
a.

Hak Milik Adat, Tanah Yasan dan hak-hak lain yang memberi wewenang mirip
dengan hak milik adat dikonversi menjadi hak mihik.

b.

Tanah gogolan, sanggan, pekulen yang bersifat tetap dikonversi menjadi hak milik

c.

Tanah gogolan tidak tetap dikonversi menjadi tanah hak pakai.

F. Proses Permulaan Timbulnya Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat
Untuk menjadi hak milik secara efektif masih diperlukan tindakan pengakuan atau
penguatan oleh masyarakat hukum adat yaitu Kepala Adat, Kepala Suku, Kepala Marga.
Di Sumatera Barat dikenal adanya Putusan Kerapatan Adat. Untuk daerah-daerah
lingkungan kekuasaan Raja hak milik terjadi karena pemberian atau keputusan Raja.
Demikian garis besar proses terjadinya hak turun temurun menurut hukum adat,
yang akhirnya diakui sebagai hak milik oleh masyarakat setempat termasuk penguasapenguasa adatnya.
Cara-cara memperoleh tanah milik (Erfelijk Individual Bezitsrecht) adalah sebagai
berikut:
1.

Membuka tanah hutan atau tanah belukar.

2.

Mewaris.

3.

Menerima tanah secara pembelian, penukaran, dan penghibahan.

4.

Memperoleh milik tanah secara daluwarsa.
Hak milik lebih banyak terjadi karena hasil musyawarah keinginan individualnya

yang disepakati oleh seluruh warga. Namun sifat individualnya tidak mutlak, masih ada
keterikatan dengan kepentingan warga-warga yang lain.
Mengenai hak ulayat sebagai sumber hukum, mengandung pengertian kedaulatan.
Oleh karena itu mempunyai sifat publik yang isinya untuk kesejahteraan bersama anggota
warga masyarakat hukum adat.
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Hak ulayat juga mempunyai fungsi sosial terhadap hak atas tanah yang berarti
bahwa penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah dijiwai oleh asas keselarasan,
keserasian dan keseimbangan dalam hubungan antara lain:
a.

Manusia dengan Tuhan dan alam lingkungan.

b.

Hubungan antara sesama manusia.

c.

Hubungan antara manusia sebagai individu dengan masyarakat sebagai ajang
hidupnya.
Setelah berlakunya UUPA proses terjadinya hak milik menurut hukum adat

setempat masih diakui, sepanjang hak itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan
yang berlaku/ketentuan-ketentuan dalam UUPA, yang selanjutnya akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah. (seperti yang tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 58
UUPA)
Dalam periode kemerdekaan sampai saat berlakunya UUPA masih berlaku
ketentuan-ketentuan hukum agraria kolonial di samping hukum adat, dengan perubahanperubahan yang disesuaikan dengan keadaan.

G. Pengaruh Konversi Tanah Bekas Hak Milik Adat sebagai upaya menjamin
keseimbangan lingkungan hidup
1.

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai upaya untuk
mencegah kerusakan tanah dan memelihara kesuburan tanah serta menjaga
kelestarian sumber daya alam yang terkandung di atas dan yang ada di dalamnya.
Bahwa setiap penggunaan tanah perlu memperhatikan asas kelestarian, optimalisasi
dan keseimbangan. Dengan jalan itu tanah digunakan selama mungkin,
mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya dan berbagai kegiatan pembangunan
tidak saling bertabrakan.
Di satu pihak daerah pertanian tetap harus kita kembangkan di lain pihak penyediaan
tanah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman baru terus tumbuh dan
berkembang, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Demikian pula perlu
disediakan tanah-tanah untuk keperluan lokasi industri dan proyek-proyek
pembangunan Pemerintah.
Berbarengan dengan itu harus pula dipelihara kelestarian lingkungan, sehingga
sebagai bagian kekayaan alam kita harus pula dijaga kelestariannya demi
kelangsungan kehidupan bangsa, yang didambakan oleh generasi yang akan datang.
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Dari segi sosial budaya dan tanah mengharuskan kita untuk memperhatikan sumber
daya alam dan landasan hukum tanah kita yaitu hukum adat, yang dalam pandangan
rakyat kita, tanah bukan sekedar permukaan bumi akan tetapi juga merupakan bagian
menyeluruh dan kehidupannya.
2.

Berkaitan dengan konversi bekas tanah hak milik adat maka perlu kita perhatikan
bahwa tanah-tanah bekas hak milik adat yang belum dikonversi menjadi hak milik,
apabila di atas tanah milik adat itu sudah ada ataupun sudah ada rencana
pembangunan bendungan irigasi guna keperluan tanah-tanah pertanian di daerah
setempat, maka konversi tanah bekas hak milik adat tersebut tidak dapat
dilaksanakan dengan alasan bahwa di atas tanah yang akan dikonversi tersebut sudah
ada atau ada rencana pembangunan waduk, jalan, saluran air dan lain-lainnya guna
kepentingan hajatan masyarakat di daerah setempat.
Dari hal-hal yang diuraikan di atas disimpulkan bahwa konversi bekas tanah-tanah
hak milik adat menjadi hak milik seperti yang diatur dalam Pasal 20 UUPA dan
seterusnya baik untuk tanah pertanian maupun pemukiman (perumahan) harus
diperhatikan

keadaan

sekitar

lingkungan

daerah

tersebut,

guna

menjaga

keseimbangan lingkungan hidup di daerah setempat. Contoh yang lainnya perlu
diperhatikan juga Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 tahun 1990 Tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung.
Konversi

bekas

tanah

hak

milik

adat

guna

keperluan

pertanian

dan

pemukiman/perumahan, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pencegahan
terhadap dampak yang merugikan lingkungan hidup, guna mempergunakan mutu dan
kelestarian kemampuan sumber alam untuk memungkinkan berlangsungnya
pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, apabila tanah
bekas hak milik adat tersebut bertentangan dengan hukum positif kita sekarang ini
maka tanah-tanah bekas Hak Milik Adat tersebut tidak dapat di konversi menjadi
Hak Milik seperti yang diatur di dalam Pasal 20 UUPA: sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang / peraturan-peraturan yang berlaku, Konversi
tanah-tanah bekas Hak Milik Adat dapat dilaksanakan.
Hal tersebut dikaitkan dengan Undang-undang No.56 prp Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas tanah Pertanian, hal tersebut untuk menghindari jangan sampai
tanah-tanah pertanian tersebut tidak produktif oleh karena yang menguasai /
memiliki tidak dapat mengerjakan sendiri (dibiarkan terlantar).

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

701

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

Ada sebagian orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebihan, sedangkan yang
sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya, hal tersebut
bertentangan dengan asas Sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang
merata, atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu, agar ada
pembagian yang adil dan merata pula dan hasil tanah-tanah tersebut; seperti yang
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 56 prp Tahun 1960 mengenai
penetapan maksimum luas tanah pertanian.
Wilayah Negara kita memiliki beberapa daerah rawa yang sangat luas, terutama
terdapat di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang merupakan landasan
pokok untuk menyelenggarakan peraturan mengenai air dan sumber air, ditetapkan
bahwa rawa merupakan salah satu sumber air karena merupakan sumber daya alam
positif bagi kesejahteraan masyarakat, maka potensi rawa perlu dilestarikan dan
dikembangkan agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pemanfaatan rawa
seoptimal mungkin, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan atas rawa. Pengaturan
tersebut dititikberatkan pada penyelenggaraan konservasi rawa yang mencakup
kegiatan perlindungan pengawetan secara lestari, dan peningkatan fungsi serta
pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air. Hal ini sejalan dengan asas
kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian yang digunakan dalam
pengaturan air dan sumber air. Mengingat rawa mempunyai fungsi serba guna bagi
kehidupan dan penghidupan manusia, maka sesuai dengan jiwa Undang-undang
No.11 Tahun 1974 rawa dikuasai oleh Negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh
Pemerintah, yang selanjutnya melimpahkan pelaksanaan penguasaan rawa ini kepada
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan. Kaitan dengan pelaksanaan
Konservasi bekas tanah-tanah hak milik adat, supaya memperhatikan peraturanperaturan tersebut di atas (Hukum Positif). Oleh karena Hukum Adat yang berlaku
tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, berarti
Hukum Adat tersebut dari mulai diberlakukannya UUPA sampai sekarang ini
mengalami penyaringan-penyaringan sesuai dengan asas yang berlaku, bahwa UUPA
berasal dari Hukum Adat yang di Sanier (di saring) yang artinya yang dibersihkan
dari celah-celah/cacat-cacat yang ada dalam batang tubuh Hukum Adat itu sendiri
dan juga untuk menghilangkan sifat Pluralisme yang ada dalam perkembangan
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Hukum Adat itu sendiri. Tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang tidak dapat di
Konversi atau tanah kelebihan batas maksimum, diganti rugi oleh pemerintah, hal
tersebut jangan sampai masalah tanah-tanah Adat menjadi korban hukum (dirugikan)
hak kepemilikannya.
3.

Usaha-usaha Pemerintah dalam perlindungan kepastian terhadap kepemilikan Tanah
Adat.
Setelah berlakunya UUPA, berdasarkan ketentuan Konversi sejak tanggal 24 Maret
1962, maka semua hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat berubah status
haknya menjadi hak baru menurut UUPA, namun untuk mendapatkan tanda bukti
hak menurut UUPA masih harus didaftarkan menurut tata cara dan persyaratan yang
berlaku.
Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 19 ayat 3 UUPA, pendaftaran tanah
diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluas lalu
lintas sosial ekonomi serta kemungkinannya menurut pertimbangan Menteri Agraria,
sekarang diganti menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional (non Departemen).
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap para pemilik tanah akan

pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat, maka Pemerintah sangat
besar harapannya, terbukti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat agar dengan suka rela mendaftarkan tanah yang dimiliki untuk
mendapatkan tanda bukti hak menurut UUPA antara lain:
1.

Memberikan/mengadakan penyuluhan hukum secara terpadu yang dikoordinir oleh
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
khususnya menjelang bulan Bhakti dalam rangka HUT UUPA setiap tahunnya mulai
bulan September sampai dengan Oktober. Usaha Pemerintah/BPN yang pada
umumnya

dalam

rangka

kegiatan

monitoring

di

Daerah

baik

Provinsi,

Kabupaten/Kota dilaksanakan pengarahan/penjelasan pentingnya tanda bukti hak
atas tanah sebagai upaya jaminan kepastian hukum, baik untuk subyek maupun
obyek haknya, biasanya penyuluhan diadakan di Kantor-kantor Kelurahan ataupun
Balai Desa setempat sering pula di Kantor-kantor Kecamatan.
2.

Mengadakan berbagai proyek persertipikatan secara Nasional dengan biaya murah
dan cepat, di antaranya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189
Tahun 1981 tanggal 15 Agustus 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria
(yang dikenal dengan PRONA) yaitu proyek pendaftaran sertipikat massal dan
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murah dengan sasaran kepada ekonomi lemah dan tanah-tanah bekas hak milik adat
dan pendaftaran tanah Sistematik.
3.

Setiap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak adat yang ingin tetap
dipertahankan seperti sediakala, apabila hal ini lebih memberikan jaminan kepastian
hukum hak atas tanah yang lebih sesuai dengan jiwa dan semangat rakyat setempat,
misalnya : terhadap tanah-tanah yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan
seperti sedia kala dan belum didaftarkan menurut UUPA masih tetap mendapat
perlakuan dan perlindungan hukum yang sama dengan tanah-tanah yang sudah
didaftarkan menurut UUPA.

H. Kesimpulan
1.

Kedudukan hukum adat setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dalam kenyataannya belum mempunyai
sertipikat Hak Milik berdasarkan pasal 20 UUPA masih tetap diakui.
Hal ini terbukti karena tidak ada sanksi atas tanah-tanah yang belum pernah didaftar
setelah berlakunya PP No.10 Tahun 1961 diganti menjadi PP No. 24 Tahun 1997.
Oleh karena tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mewajibkan untuk pendaftaran
atas tanah tersebut.

2.

Upaya pemerintah dalam usaha memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian
hak atas tanah adat sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah yang
disebabkan jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan persediaan tanah
relatif tetap, antara lain adalah:
a.

Pelaksanaan Konversi dan pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti hak
(sertipikat), secara efektif sudah dilaksanakan sejak tanggal 24 Maret 1962,
khususnya untuk tanah-tanah bekas hak milik adat sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini (Hukum Positif).

b.

Proses pelaksanaannya dapat melalui beberapa cara antara lain: pendaftaran suka
rela, swadaya kolektif, adanya perbuatan hukum tertentu (jual beli, hibah, tukar
menukar dan lain lain) dan melalui proyek pemerintah (PRONA, dan proyek PP
No.10 tahun 1961) dan pendaftaran sistematik.

tindih dengan pengelolaan kawasan lindung yang diperuntukkan untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sehingga kepemilikan hak atas seseorang
berimbang dengan alam lingkungan setempat, sebagai upaya untuk menjaga
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lingkungan

hidup

dan

menghindari

kerusakan-kerusakan

yang

ditimbulkan oleh alam dan manusia itu sendiri.
Tanah-tanah adat yang masuk dalam pengelolaan kawasan lindung hendaknya di
ganti rugi dengan uang atau pun bentuk tanah lain yang tidak termasuk kawasan
lindung.
I.
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PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAN
EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL
Oleh :
Iwan Riadi
M. Mandala Putra
Arie Sepriansyah
Program Pascasarjana Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak
Sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat
hidup orang banyak, karena itu pengelolaan sumber daya alam harus dikuasai oleh Negara
untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Eksistensi Hukum Nasional harus
dilaksanakan dengan konsep pemamfaatan secara terus menerus guna peningkatan
kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat di suatu daerah atau pada masyarakat adat.
Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kegunaan sumber daya alam bagi manusia, oleh
karena itu nilai suatu sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatan bagi manusia.
Maka dari itu pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal masyarakat adat dalam
eksistensi hukum nasional penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga
keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan sumber daya alam
yang ada untuk pemanfaatan kesajahteraan masyarakat. Kearifan lokal masyarakat adat
menjadi bagian dari sistem budaya. Sumber daya alam merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan alam/ manusia, sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di
dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma-norma tersendiri yang harus dipatuhi oleh semua
warga masyarakat. Masyarakat adat masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan
adatnya, yang penuh dengan kepercayaan dan norma-norma, berkaitan dengan pengelolaan
dan pemeliharaan lingkungan. Agar tetap terjaga. Dewan Adat sebagai simbol penguasa
tradisional, sepakat untuk mengelola sumber daya alam berbasis kearifan lokal masyarakat
adat yang ada dengan menggunakan pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal yang
mereka miliki. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat adat ini masih menyimpan mitos
dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, sanksi dalam mengelola hutan sesuai dengan
kearifan lokal masyarakat adat.
Membangun sumber daya alam dan tatanan hukum nasional yang berbasis kepada kearifan
lokal merupakan langkah strategis bagi terwujudnya otonomi daerah yang mendasarkan pada
prinsip pemerataan keadilan, desentralisasi local accountability serta secara prinsip adanya
desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk melaksanakan pemanfaatan sumber
daya alam yang berbasis kearifan lokal dalam sistem tatanan hukum nasional.
Penyelenggaraan otonomi daerah pada umumnya disambut positif dan didukung banyak
pihak. Disamping merupakan amanat konstitusi, otonomi daerah dirasakan sebagai kebutuhan
yang semakin mendesak dan menjadi jalan keluar bagi tantangan yang akan sulit diatasi jika
penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap dalam sistem yang sentralistik. Pengelolaan
sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam natural resource
oriented untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan
menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.
Kata Kunci : Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam
Eksistensi Hukum Nasional
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A. Sumber Daya Alam
Indonesia adalah Negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya alamnya.
Perlu pemahaman yang kuat bagi warga Negara Indonesia untuk mampu megendalikan
emosi atau keinginan untuk mengeruk sebagian harta yang sangat berlimpah agar tidak
merugikan nantinya terutama bagi generasi kedepannya. Sumber daya alam adalah
sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup
manusia agar hidup lebih makmur dan sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan
hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air,
permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengelola sumber daya alam
dengan catatan pengelolaan harus dengan baik dan tidak merusak ekosistem di
sekitarnya.
Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu,
bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari
tanah pertanian. Negara Indonesia ini adalah Negara yang sangat kaya akan sumber daya
alamnya. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonsia sendiri, merupakan kekayaan
yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dan harus dimanfaatkan secara
maksimal untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Sumber daya alam adalah sumber daya yang terkandung dalam bumi, air, dan
diantaranya yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan
manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat
diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 1.Sumber daya alam
yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam ini
harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. 2.Sumber
daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di
dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah dan nikel. Kita harus
menggunakan sumber daya alam ini seefisien mungkin. Sebab, seperti batu bara, baru
akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Sumber daya alam juga bisa
dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati.
Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam
memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh
Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam
usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan
sumber daya alam dilakukan dan dikelola dengan berasaskan keberpihakan pada
kepentingan bangsa dan keseimbangan (kesatuan ekonomi), selain dengan asas manfaat,
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

707

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

efisiensi berkeadilan, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.

A.1. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal harus dilaksanakan dengan
konsep pemamfaatan secara terus menerus guna peningkatan kesejahteraan dan mutu
kehidupan rakyat di suatu daerah atau pada masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya
alam berdasarkan kegunaan sumber daya alam bagi manusia, oleh karena itu nilai suatu
sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatan bagi manusia.
Pengelolaan sumber daya alam diakui dan dijamin keabsahannya dalam UndangUndang UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang
Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip free and prior informed-consent, diatur
juga dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur prinsip
desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang sangat mendorong kearah pencapaian tujuan pengelolaan sumber
daya alam yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan, serta UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan jaminan
perlindungan hukum atas sistem kearifan lokal.
Sumber daya alam pada dasarnya adalah warisan dari generasi sebelumnya yang
bisa dimanfaatkan oleh generasi akan datang atau sekarang. Oleh karena itu, penting
sekali agar sumber daya alam dikelola secara baik dan berkelanjutan dalam proses jangka
panjang agar dapat mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Pengelolaan
sumber daya alam yang dapat diperbarui (renewable) hendaknya tetap menjaga agar
capital stock sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Sedangkan, pengelolaan sumber
daya alam tidak dapat diperbarui (non-renewable) hendaknya melalui pemakaian dengan
tingkat efisiensi yang tinggi.
Keanekaragaman pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang ada dalam
masyarakat diwariskan secara turun temurun. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan
lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika
kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat
besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pendekatan kebudayaan ini,
penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya,kearifan lokal, dan norma-norma
yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.
Seperti kita ketahui adanya krisis ekonomi dewasa ini, masyarakat yang hidup dengan
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menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya
dengan kearifan lokal yang dimiliki.
Maka dari itu pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal masyarakat
adat penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan
dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan sumber daya alam yang ada
untuk pemanfaatana kesajahteraan masyarakat.

A.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian.
Alam mempunyai sifat yang beraneka ragam namun serasi dan seimbang. Oleh karena
itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan
keserasian dan keseimbangan itu Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat
berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan
tindakan

perlindungan.

Pemeliharaan

dan

pengembangan

lingkungan

hidup

harusdilakukan dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut :
2.

Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan
efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.

3.

Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran).

4.

Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang efisien, serta
pendaurulangan (recycling).

5.

Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan
alam.
Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip

ekoefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam
memikirkan kelanjutan hidup umat manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan
pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan
manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya
dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah
kehidupan bisa terganggu. Pengelolaan sumber daya alam harus hati-hati. Prinsipnya,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya.

B. Kearifan Lokal Masyarakat Adat
Kearifan Lokal atau sering disebut Local Wisdom adalah semua bentuk
pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang
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menuntun perilaku manusia Kearifan lokal adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang
ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada
lokalitas dan komunitas tertentu. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup
masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif.
Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku
yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya
berbeda-beda, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai
sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai
salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis
melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial
budaya yang ada di masyarakat.
Kearifan lokal merupakan tatanan nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk
religi, budaya dan adat sitiadat. Kearifan lokal sebagai hasil produksi kebiasaan yang
hidup dan tumbuh bersama masyarakat adat dan diimplementasikan dalam kehidupan
sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia yang masih
sangat kuat dan eksistensinya tertanam sejak dahulu hingga sampai sekarang menjadi
pedoman dalam aktifitas dalam kehidupan masyarakat yang sangat terkait dengan hukum
yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam
kehidupan bermasyarakat disuatu daerah yang merupakan tatanan nilai dan prilaku hidup
masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan secara arif. Kearifan lokal atau
kearifan lingkungan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimilki oleh suatu
masyarakat yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan
pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Masyarakat adat yang memiliki cara hidup tradisional di suatu daerah jauh dari pengaruh
teknologi pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan di sekitarnya, mereka
hidup dalam berbagai ekosistem sumber daya alam yang telah lama hidup berdampingan
dengan alam secara harmonis sehingga mengenal berbagai cara pemanfaatan sumber
daya alam secaraberkelanjutan.
Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai
faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya dari aspek
sosial, budaya dan ekonomi. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan
hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun
menjadi pedoman dalam pemanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya yang
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diketahui sebagai kearifan lokal suatu masyarakat, dan melalui kearifan lokal ini
masyarakat mampu bertahan menghadapi berbagai krisis yang menimpanya. Maka dari
itu kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna
menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan
lingkungannya. Bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh
berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.
Kehadiran kearifan lokal bukanlah wacana baru dalam konteks hukum Indonesia.
Kearifan lokal sebenarnya hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat kita,
masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal menjadi cermin nyata dari apa yang kita
sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.
Konsep sistem kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan
masyarakat adat. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan
dan sumber daya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan
sumber daya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk
mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem
kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam
disekitar daerah yang ditinggalinya.
Kearifan lokal masyarakat adat menjadi bagian dari sistem budaya. Hutan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam/ sumber daya alam, sehingga
untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya terdapat aturan-aturan atau normanorma tersendiri yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Masyarakat adat
masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adatnya, yang penuh dengan
kepercayaan, pengetahuan dan pandangan kosmologi, berkaitan dengan pengelolaan dan
pemeliharaan lingkungan. Agar tetap terjaga. Dewan Adat sebagai simbol penguasa
tradisional, sepakat untuk mengelola hutan adat yang ada dengan menggunakan
pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal yang mereka miliki. Sebagaimana
diketahui bahwa masyarakat adat ini masih menyimpan mitos dan pesan leluhur yang
berisi larangan, ajakan, sanksi dalam mengelola hutan sesuai dengan kearifan lokal
masyarakat adat.
Prospek kearifan lokal pada masa akan datang sangat dipengaruhi oleh berbagai
kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam,
dimana masyarakat adat setempat tinggal dan kemauan masyarakat untuk tetap menjaga
keseimbangan dengan lingkungan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Maka dari
itu penting untuk melibatkan masyarakat adat dalam melakukan tindakan pengelolaan
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sumber daya alam melalui kearifan lokal masyarakat adat dimana mereka tinggal guna
menghindari konflik konflik sosial.
Kearifan lokal di suatu daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di
suatu daerah. Dalam konteks desentralisasi otonomi daerah kearifan lokal merupakan
kekuasaan dan potensi rill yang dimilki suatu daerah sebagai asset daerah yang
mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Pengelolaan Sumber daya alam
juga merupakan suatu kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomis jika dalam
pemanfaatan dilakukan dengan baik .Pengelolaan sumber daya alam ini harus benarbenar dilakukan secara arif, bijaksana dan profesional. Dimana pengelolaan sumber daya
alam pada dasarnya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ditandai pertumbuhan
ekonomi yang positif. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya
alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Pengelolaan sumber daya alam selalu tidak lepas dari keadilan/pemerataan antar generasi,
generasi

sekarang

dibandingkan

dengan

generasi

yang

akan

datang,

selain

keadilan/pemerataan intragenerasi antar kelompok masyarakat di suatu waktu tertentu.

C. Kearifan Lokal dalam Konteks Hukum Nasional
Konsep sistem kearifan lokal dalam kearifan lingkungan berakar dari system
pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan
manusia dengan lingkungan dan sumber daya alam. Proses interaksi dan adaptasi dengan
lingkungan dan sumber daya alam yang panjang, masyarakat adat mampu
mengembangkan dan mempertahankan hidup dengan sistem tatanan nilai dan aturan
hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam.
Membangun sumber daya alam dan tatanan hukum nasional yang berbasis kepada
kearifan lokal merupakan langkah strategis bagi terwujudnya otonomi daerah yang
mendasarkan pada prinsip pemerataan keadilan, desentralisasi local accountability serta
secara prinsip adanya desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk
melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal dalam sistem
tatanan hukum nasional.
Penyelenggaraan otonomi daerah pada umumnya disambut positif dan didukung
banyak pihak. Disamping merupakan amanat konstitusi, otonomi daerah dirasakan
sebagai kebutuhan yang semakin mendesak dan menjadi jalan keluar bagi tantangan yang
akan sulit diatasi jika penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap dalam sistem yang
sentralistik. Terdapat tiga manfaat yang umumnya diharapkan dari penyelenggaraan
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otonomi daerah melalui desentralisasi: Pertama; Prakarsa dan kreativitas daerah dapat
lebih berkembang sehingga masalah dan tantangan yang muncul di daerah dapat lebih
mudah dan cepat diatasi; Kedua; Beban persoalan dapat lebih dibagi antara pemerintah
pusat dan daerah sehingga memungkinkan kesempatan yang lebih luas bagi pusat untuk
memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat strategis; ketiga, membuka
ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat di tingkat lokal dan daerah sehingga
mampu meningkatkan rasa keadilan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara.
Pembangunan melalui sumber daya alam yang saat ini sedang digalakkan oleh
pemerintah di berbagai bidang/sektor banyak membutuhkan anggaran/ biaya yang salah
satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan sumber daya yang ada termasuk
penggunaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan
meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya
kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk menjaga
keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber daya alam. Berbagai
dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam
penggunakan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan
lingkungan,sumber-sumber

daya

alam

lainnya

bahkan

bukan

mensejahterakan

masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya.
Membangun sumber daya alam melalui tata hukum nasional dan daerah yang
berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat merupakan langkah strategis bagi
terwujudnya otonomi daerah yang mendasarkan pada prinsip pemerataan keadilan,
kemudahan, kepastian, kesederhanaan, desentralisasi dan local accountability di masa
mendatang perlu mendapat perhatian lebih besar dan serius. Bila tidak berarti terjadi
ironisme dan inkonsistensi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang secara prinsip telah
menggariskan adanya desentralisasi dan kewenangan daerah untuk melakukan
pengaturan dan pengkondisian sendiri yang bersifat khusus bagi daerahnya. Pengaturan
dan pengkondisian yang bersifat khusus daerah itu misalnya, pembentukan dan
pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan menghidupkan kembali hukum adat, termasuk
hak ulayat yang selama ini tenggelam dan tidak mendapat pengakuan secara proporsional
dalam sistem hukum nasional. Padahal dari sisi keadilan, kemanusiaan, dan harga diri
masyarakat, posisi hukum adat setempat jauh lebih menjamin keadilan dan dirasakan
punya kekuatan nilai berlaku dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang
berpihak pada hak-hak masyarakat adat.
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Dengan otonomisasi daerah, berarti yang menyangkut aturan-aturan nilai,
persoalan-persoalan hukum masyarakat dan tata pemerintahan daerah sekaligus pihak
yang terlibat membantu dan menangani persoalan lokal kedaerahan didasarkan pada
mekanisme yang ada di daerah otonom itu, kecuali yang menyangkut kepentingan
regional antar daerah atau bersifat nasional, atau yang termasuk dalam bidang hukum
publik.
Berlakunya hukum adat atau aturan hukum daerah dalam tatanan hukum nasional
dalam bentuk perda-perda, memaknai kemerdekaan dan kebebasan tersendiri bagi
individu dan masyarakat di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi
yang telah lama diinginkan. Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat dan aturan-aturan
daerah sebagai bagian dalam sistem hukum nasional akan dapat mencairkan persoalan
hukum dan penegakan hukum yang krusial dan paling tidak memberi suatu kecerahan
baru bagi tegaknya negara hukum dan supremasi hukum.
Pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya
alam natural resource oriented untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi
sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan
terpadu. Sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada prakteknya apa yang
diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ternyata jauh
dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan atas sumber daya alam kita, yang
ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam yang terjadi selama ini justru dipicu oleh
persoalan Hukum dan kebijakan atas sumber daya Alam itu sendiri.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dibentuk
untuk mendukung dan menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung
jawab dan berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam dalam konteks otonomi daerah, dalam Pasal 10 UU ini dinyatakan
bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam yang tersedia di daerahnya.
Adapun upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya tersebut kiranya harus
dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup secara bertanggung
jawab dan disesuaikan dengan potensi dan kenekaragaman daerah. Hal ini menjadi
mandat tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mampu membentuk peraturan
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perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
alam yang ada di daerahnya dengan berorientasi pada potensi dan kemampuan daerah
setempat. Namun mandat tersebut seringkali kurang diimplementasikan, sehingga
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang merupakan turunan dari Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah umumnya tidak menyebutkan secara eksplisit kewenangan desa
dalam pengaturan sumber daya alam.
Tuntutan perubahan tersebut kemudian diakomodasi dalam Pasal 18 B ayat (2)
UUD RI 1945 hasil Amandemen II, yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.
Rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD RI 1945 tersebut di atas tidak memberikan
jaminan perlindungan hukum secara murni dan responsif atas keberadaan hukum adat
dalam sistem hukum nasional. Bahkan terkesan memberikan pembatasan dan
karakteristik yang ketat terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem perundangundangan nasional. Artinya, keberadaan hukum adat diletakkan pada posisi yang
subordinatif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
Secara konseptual terdapat sejumlah atribut yang dapat dijadikan panduan untuk
memulai memahami, mengidentifikasi dan memetakan keberadaan sistem pengelolaan
sumber daya alam atau sistem kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
1.

Hak-hak yang terkandung dalam pengelolaan sumber daya alam sama sekali bukan
terbit dari penggunaan kekuatan politik pemerintah. Hak-hak ini merupakan faktafakta yang disadari dan diyakini serta dilegitimasi oleh masyarakat adat itu sendiri.

2.

Atribut-atribut sosial, mistis, dan religius biasanya melekat erat pada tanah yang ada
dibawah sistem tenurial adat (indigenous tenure system).

3.

Di bawah sistem pengelolaan sumberdaya alam secara adat, biasanya hak-hak atas
tanah dikuasai secara bersama oleh satu kelompok sosial.

4.

Hak-hak atas tanah yang dikuasai didalam sistem pengelolaan sumberdaya alam
secara adat meliputi konsep-konsep yang terlingkup di dalam hukum adat.

5.

Dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam secara adat, hak-hak individu dapat
dsiperoleh dari dua sumber, yaitu : (1) sipemilik merupakan anggota dari kelompok
yang memiliki tanah, dan hak yang terjadi adalah hak menggunakan tanah tersebut,
(2) hasil pengaliahan hak dari suatu kelompok (atau person) lain.

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

715

PROSIDING : Call Of Paper

6.

ISBN : 978-623-90705-1-9

Hak-hak individual untuk menggunakan lahan/tanah dapat kembali kepada kelompok
jika lahan atau tanah tersebut ditinggalkan atau diterlantarkan, punahnya subkelompok yang memiliki tanah, habisnya masa (hak) penguasaan sementara, atau
turunnya kesetiaan terhadap kelompok.

7.

Pengungkapan hak-hak atas tanah di bawah sistem adat tidak dapat ditransfer tanpa
adanya sejumlah klarifikasi karena banyak hal tidak muncul dengan begitu saja
dengan pembuktian historis atau dengan kasus tertentu maupun lewat kodifikasi
hukum.

D. Kesimpulan
Pengelolaan sumber daya alam berbasiss kearifan lokal dimasa mendatang sangat
dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan
pengelolaan sumber daya manusia dimana masyarakat adat tetap menjaga keseimbangan
dengan lingkungan meskipun menghadapi tantangan. Maka dari itu penting melibatkan
masyarakat adat atau lokal dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan
sumber daya alam harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat adat, peran
masyarakat adat begitu pentingya dalam menjaga kelestarian lingkungan sumbe daya
alam untuk mempertahankan dan melindungi tindakan-tindakan masyarakat yang
merupakan dari bentuk dari kearifan lokal.
Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal dalam eksistensi
terhadap Hukum Nasional dalam hal ini pengelolaan yang kurang memperhatikan kondisi
sosial budaya masyarakat adat (lokal) akan dapat menimbulkan konflik terutama dalam
pengelolaan sumber daya alam alternatif pengelolaan lahan, dan pemetaan sumbe rdaya
alam serta kepentingan antar kelompok masyarakat lokal. Melihat pentingnya peran
masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungannya untuk melindungi sumber
daya alam yang ada di masyarakat dan merupakan bentuk dari kearifan ekologis.
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PENERAPAN TEORI STREET LEVEL BUREAUCRACY
DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN
( STUDI TEORI ANTROPOLOGI HUKUM)

Oleh :
Emy Handayani
emyfhundip@yahoo.co.id
Dosen Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak
Penerapan Teori Street Level Bureaucracy dalam penguatan kelembagaan pangan
melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan pangan, dapat memperoleh
pelayanan prima dalam meningkatkan kualitas produk pangan lokal di Semarang dan di
Yogyakarta, dikarenakan peran kelembagaan pangan masih jauh dan belum memenuhi
harapan berbagai pihak, sedangkan pelayanan prima diwujudkan dalam pelayanan standar
minimal, pengawasan produk pangan, jaminan produk pangan, keamanan produk pangan.
Penguatan Kelembagaan pangan melalui penegakan hukum dan keadilan bagi konsumen
produk pangan lokal, diharapkan dapat memberikan pelaksanaan dalam pengawasan produk
pangan lokal yang dikonsumsi masyarakat / konsumen berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tidak akan melakukan diskresi aparat pelaksana kebijakan
pangan/street level bureaucrat dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan.
Saran yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan peningkatan partisipasi
masyarakat serta mendorong keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan yang berkaitan dengan
pangan, melalui pendidikan dan pembinaan tenaga ahli standarisasi akan mutu produk pangan
serta menumbuhkan kesadaran konsumenproduk pangan lokal berdasarkan UU Pangan dan
UU Sistem Keamanan Pangan dan menerapkan teori antropologi hukum dalam peristiwa
hukum yang terjadi dalam masyarakat/konsumen berkaitan dengan penguatan kelembagaan
pangan.
Kata Kunci : Penerapan Teori Street Level Bureaucracy, Penguatan Kelembagaan, Studi
Teori Antropologi Hukum.

A. PENDAHULUAN
Penguatan Kelembagaan Pangan adalah wadah kebutuhan konsumen produk
makanan lokal dalam kehidupan sosial masyarakat, dan kelembagaan sebagai kontrol
sosial dalam mengatur perilaku konsumen produk makanan lokal di mana dalam hal ini
para pemangku kepentingan atau birokrat tingkat jalanan memiliki pengawasan terhadap
kebijakan

pangan

melalui

penguatan

kelembagaan

pangan

untuk

mencapai

kesinambungan hasil dan keberlanjutan daya dukung produk pangan lokal berkualitas
dalam antropologi hukum yang menggunakan teori street level bureaucracy.
Teori street level bureaucracy dalam rangka pengawasan produk makanan lokal
dan sebagai pelaksana diharuskan untuk melaksanakan penegakan dan kepatuhan
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terhadap hukum akan menjadi pelanggar yang menjual makanan lokal tidak aman dan
tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen produk makanan lokal yang menginginkan
produk makanan lokal aman, berkualitas dan memiliki makanan bernutrisi yang baik, di
mana penguatan kelembagaan pangan merupakan aspek kelembagaan yang terkait
dengan kualitas dan keamanan pangan.
Peneliti menyimpulkan bahwa studi teori street level bureaucracy merupakan
objek daripada hasil penelitian yang akan peneliti mempelajari lebih mendalam di bidang
antropologi hukum yang hingga saat ini peran lembaga pangan masih jauh dan belum
memenuhi harapan berbagai pihak kendati masih memegang kendali dalam penguatan
makanannya, sehingga peneliti dalam penelitian tersebut ingin berkontribusi dalam hasil
penelitiannya melalui penguatan kelembagaan pangan dalam pemantauan.
Banyak produk yang beredar di masyarakat sehingga peneliti melakukan analisis
dengan menggunakan teori street level bureaucracy, di mana pembuat kebijakan /
pelaksana adalah pemangku kepentingan di lembaga pangan yang dibentuk oleh
pemerintah secara formal melalui pengawasan produk makanan adalah makanan yang
memiliki kewenangan lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas
dan kualitas makanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang
Sistem Keamanan Pangan.
Untuk itu, peneliti dalam sebuah penelitian berharap dapat menemukan solusi
penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, terutama bagi produsen dan konsumen
produk makanan berkualitas lokal dengan menggunakan teori birokrasi Street Level
melalui layanan prima yang diwujudkan dalam standar layanan minimum layanan,
pengawasan produk makanan, jaminan produk makanan, dan keamanan produk makanan
yang dikonsumsi oleh konsumen.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Terhadap Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Lokal
Penguatan kelembagaan pangan untuk ketahanan pangan lokal adalah salah satu

peran penting yang dilakukan oleh birokrat, yang secara teori birokrasi tingkat jalanan
menyediakan semua layanan publik dalam rangka memperkuat kualitas pangan lokal,
karena birokrat tingkat jalanan merupakan salah satu para pemangku kepentingan yang
dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan cara menerapkan kebijakan untuk
kualitas makanan, aman untuk dikonsumsi dan memiliki makanan bergizi yang baik.
Memahami lembaga pangan sangat erat kaitannya dengan lembaga pertanian di bidang
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pangan lokal, di mana kelembagaan di sini merupakan norma / praktik yang terstruktur
dan terpola, dan dipraktikkan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan
konsumen produk makanan lokal yang terkait dengan ketahanan pangan melalui
pengawasan menggunakan teori street level bureaucracy, maka penguatan kelembagaan
pangan untuk ketahanan pangan lokal merupakan pola pengembangan kebijakan yang
menjamin keamanan produk pangan lokal dan kualitas produk pangan lokal di mana
kebijakan ini dapat memberikan jaminan produsen, konsumen untuk mendapatkan hak
dan dengan kewajiban sehingga tersedia makanan yang aman, bergizi, berkualitas dan
beragam.
Dalam sebuah studi tentang Antropologi hukum, para peneliti menggunakan pendekatan
empiris, dalam hal ini kita tahu bahwa perilaku konsumen dalam memilih produk
makanan lokal akan menginginkan keamanan produk pangan lokal yangberkualitas,
kualitas gizi dan nutrisi dari makanan yang baik. Gatchallan menganggap bahwa kualitas
makanan dianggap sebagai standar dan spesifikasi yang konsisten dari produk makanan
yang dikonsumsi oleh konsumen sementara Hubeis mengasumsikan bahwa kepuasan
pelanggan terhadap produk makanan diproduksi sesuai dengan kebutuhan produsen dan
konsumen makanan dengan harga yang terjangkau oleh makanan .
Untuk itu perlu agar birokrat tingkat jalanan memainkan peran penting di atas, di
mana pelaksana / Birokrat Tingkat Jalanan dapat memberikan kepuasan dengan jaminan
produk pangan lokal yang aman untuk dikonsumsi melalui penerbitan sertifikat Halal dan
memiliki ISO 9000 atau ISO 2200 seperti yang telah dijelaskan oleh para peneliti di atas,
karena teori Street Level Birokrat memberikan layanan yang baik bagi konsumen produk
makanan lokal yang merupakan indikator keberhasilan Teori SLB (Street Level
Bureaucracy) dalam antropologi hukum yang akan diteliti dijelaskan dalam detail dalam
laporan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Semarang dan Yogyakarta.Untuk
itu, fungsi kelembagaan adalah bagian dari lembaga sosial yang memfasilitasi interaksi
sosial atau interaksi sosial dalam produk pangan komunitas lokal, yang memiliki titik
masuk dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan pangan dalam mewujudkan
keamanan produk pangan lokal di Semarang dan Yogyakarta, sehingga dalam
penelitiannya, peneliti berharap bahwa penguatan pangan dapat berkontribusi secara
optimal untuk mengawasi keamanan produk pangan lokal agar dapat melindungi
konsumen produk pangan lokal, untuk itu diharapkan “sinergi” antara produsen,
konsumen dan lembaga pangan di mewujudkan penguatan kelembagaan ketahanan
pangan dan produk lokal dalam teori birokrasi tingkat jalanan. Hal ini, menurut para
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peneliti bpenguatan makanan dapat mengarah pada pencapaian kesinambungan dan
keberlanjutan daya dukung SDA / SDM dan upaya untuk mempertahankan dan
mendukung aktivitas hidupnya makanan lokal yang aman untuk dikonsumsi publik /
konsumen di Semarang dan Yogyakarta. Dalam rangka pengembangan kelembagaan
melalui pengembangan norma-norma di masyarakat dan pengembangan kelembagaan
melalui penerapan kebijakan pangan / Street Level dan normatif yang ditetapkan dalam
undang-undang yang berlaku, sehingga peran kelembagaan pangan lokal di sini
meningkatkan aspek kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan peningkatan
akses pangan melalui sistem keamanan pangan.dan dengan koordinasi yang baik di antara
tiga pilar (produsen, konsumen, pembuat kebijakan / tingkat jalan / pelaksana) diharapkan
dapat berkontribusi pada realisasi penguatan kelembagaan kualitas pangan lokal di untuk
melindungi konsumen produk makanan secara lokal untuk menjaga kualitas produk
makanan dan mendorong peningkatan nilai tambah untuk menghasilkan produk makanan
lokal, baik di Semarang maupun Yogyakarta.Untuk itu, penguatan kelembagaan pangan
adalah aspek kelembagaan yang berorientasi pada pangan yang fundamental dan krusial
yang secara sinergis, konsisten, simultan dan terus menerus dalam pengaturan melalui
kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan pangan, sehingga dapat
mewujudkan tujuan penguatan kelembagaan pangan keamanan dan keamanan pangan
untuk masyarakat / konsumen sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat dalam
kaitannya dengan produsen, konsumen dan agen makanan untuk peningkatan kualitas
layanan dan standarisasi pengawasan produk makanan lokal yang ada di masyarakat di
Semarang dan Yogyakarta. Dengan demikian, para peneliti dapat menyimpulkan bahwa
street level bureaucracy di sini sebagai pelaksana kebijakan pangan di mana penguatan
kelembagaan pangan berupaya untuk mempromosikan, mendorong, mewujudkan jaminan
dan kualitas keamanan pangan lokal, sehingga konsumen produk makanan lokal
terlindungi dengan baik dan diberikan keunggulan layanan di bidang kontrol akan
menjadi standar kualitas makanan yang dikonsumsi oleh konsumen di kota Semarang dan
Yogyakarta.Manfaat utama lembaga ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan
kehidupan sosial masyarakat dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat
mengatur perilaku mereka sesuai dengan kehendak masyarakat. Jadi prinsip-prinsip yang
harus dipenuhi oleh sebuah lembaga yang masih ada dimana institusi pangan dan
berkelanjutan

harus

memberdayakan

penguatan

kelembagaan

pangan,

dalam

pengembangan sumber daya manusia dan kemandirian lokal dalam mewujudkan
keamanan produk pangan secara lokal, sehingga produk makanan yang diproduksi secara
Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

720

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

ramah lingkungan dan bernilai sosial dan budaya bernilai baik disesuaikan, sehingga
tidak mengubah aspek lingkungan lokal dan lingkungan sosial dalam mewujudkan nilainilai dan norma beton yang ada dalam penerapan teori birokrasi Street Level. Dari hal di
atas peneliti juga menyimpulkan bahwa:
a) Penguatan kelembagaan pangan lokal dan keamanan pangan adalah upaya untuk
melindungi konsumen produk makanan secara lokal, di mana kelembagaan
memperkuat pangan dalam menstabilkan institusi makanan yang peduli dengan
layanan prima untuk membuat keamanan pangan lokal bagi konsumen produk
makanan lokal di Semarang dan Yogyakarta. Dalam rangka mengembangkan sumber
daya lokal dan sumber daya manusia dan diharapkan dapat meningkatkan
penyerapan makanan dengan pola makanan yang bervariasi dan bergizi seimbang
melalui perubahan perilaku dalam mengkonsumsi makanan lokal yang aman untuk
dikonsumsi oleh konsumen produk makanan lokal di Semarang dan Yogyakarta.
b) Penguatan kelembagaan pangan memiliki arah kebijakan, antara lain :
-

Penguatan Kelembagaan Dewan Keamanan Pangan

-

Memperkuat koordinasi antara industri produk makanan lokal

-

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan kebijakan
pangan / Birokrat Tingkat Jalanan

-

Meningkatnya institusi makanan lokal

-

Memperbaiki sistem pengumpulan data pangan dan gizi lokal

-

Memperkuat peringatan pangan dan gizi lokal

-

Pengembangan sumber

daya ketahanan pangan berbasis

inovasi

dan

pengetahuan lokal tentang produk makanan
Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat / produk
makanan konsumen lokal dalam diversifikasi konsumsi makanan lokal bervariasi, bergizi
dan seimbang namun diimplementasikan secara optimal, sehingga teori street level
bureaucracy berharap bahwa sinergi antara produsen dan konsumen dalam menangani
masalah keamanan pangan lokal untuk konsumsi berdasarkan kontrol kualitas dan
keamanan pangan melalui budaya konsumsi makanan yang difokuskan pada diversifikasi
konsumsi makanan berdasarkan sumber daya lokal, perilaku bersih dan sehat, dan produk
makanan dapat memiliki sertifikasi makanan yang baik.
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Teori Street Level Bureaucracy dalam Penguatan Kelembagaan Ketahanan
Pangan dan Produk Pangan Lokal
Penguatan Kelembagaan Makanan di Teori Street Level Bureaucracy adalah

pemangku kepentingan satu arah / pelaksana kebijakan pangan dalam hal birokrasi,
sehingga penggunaan teori birokrasi jalanan, peneliti menguraikan bahwa teori birokrat
tingkat jalan diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan penguatan
kelembagaan pangan, yang faktor penting dalam penguatan kelembagaan pangan adalah
pada pemangku kepentingan / pelaksana melalui pengawasan keamanan produk pangan
lokal berdasarkan Undang-Undang Pangan 7 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 28
tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Pangan. Dalam penerapannya di masyarakat, teori
street level bureaucracy bertumpu pada kualitas layanan prima sehingga perlu
meningkatkan kontrol sosial konsumen, di mana sumber daya manusia sebagai pelaksana
kebijakan pangan dapat memberikan layanan prima yang harus diisi oleh profesional
sumber daya manusia dan memiliki layanan yang baik untuk konsumen produk makanan
lokal, sehingga layanan ini dapat diimplementasikan dengan baik jika didukung oleh
faktor implementasi kebijakan dan kesadaran di antara konsumen produk makanan lokal
untuk mencapai pelaksana kebijakan ketahanan pangan lokal dan produk dapat
memberikan yang baik layanan dan dapat memuaskan produk makanan konsumen lokal
dalam konsumsi kualitas makanan lokal, bergizi dan aman untuk dikonsumsi, sehingga
dapat menjaga kualitas produk makanan lokal berkualitas melalui penguatan
kelembagaan makanan yang dapat mengawasi produk makanan lokal yang dikonsumsi
oleh konsumen dari produk makanan lokal.Dengan demikian kesimpulan yang akan
dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini, erat kaitannya dengan posisi kuat yang harus
ada dalam pangan institusional, yang dalam hal ini menerapkan kebijakan pangan harus
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan,
sehingga diharapkan pelaksana untuk menyediakan layanan yang disesuaikan dengan
mekanisme layanan yang cepat, hemat bahan bakar, dan efektif, yang harus
diseimbangkan dengan penegakan hukum mencerminkan kepastian hukum dan keadilan
bagi masyarakat, terutama konsumen produk makanan lokal. Meskipun pengawas di
bidang makanan masih sangat terbatas, sehingga para peneliti menganggap bahwa
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat penting untuk memberikan solusi yang
baik.Untuk itu, para peneliti menggunakan teori Street Level Bureaucracy, di mana
penguatan kelembagaan pangan untuk melindungi konsumen produk makanan lokal
melalui pengawasan yang dilakukan menerapkan kebijakan pangan dan mendapatkan
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layanan prima dalam meningkatkan kualitas produk makanan lokal di Semarang dan
Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori Street Level
Bureaucracy, untuk bersikap adil, karena adil adalah kualitas yang dicari dalam
menerapkan aturan dengan hati-hati, dan menggunakannya pada semua orang, tanpa
elemen diskriminasi terhadap aturan yang berkaitan dengan makanan. Maka di sini,
diperlukan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, karena ada tiga asumsi
yang :
1) Orang selalu memiliki dinamika dan perubahan
2) Pergeseran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasasecara optimal.
3) Situasi optimal akan dipenuhi dalam hal kegiatan pengelolaan sumber daya yang
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai negara yang lebih
sejahtera.
Menurut Arifin, aturan mainnya adalah permainan, baik secara struktural maupun
budaya. Kelembagaan organisasi yang lebih luas. Seperti aturan dan hak yang secara
tegas memberikan keteduhan, sanksi, kendala pada individu dan kelompok dalam
menentukan pilihan.Institusional dapat diprediksi, stabil, dan dapat diterapkan pada
situasi yang berulang. Sebagai kebijakan publik, kelembagaan (lembaga pangan lokal)
melalui kebijakan pangan, kebijakan organisasi dan implementasi dalam mendapatkan
layanan yang sangat baik dalam pengendalian kualitas makanan lokal, sehingga makanan
merupakan kebutuhan dasar manusia. Peneliti juga menjelaskan bahwa dalam
penelitiannya, lembaga makanan / pemangku kepentingan / pelaksana dapat
meningkatkan partisipasi publik dan mendorong keterlibatan lembaga pelatihan terkait
dengan makanan dalam mendidik dan membina para pakar standardisasi, tetapi kesadaran
masyarakat dalam memproduksi dan mengonsumsi produk makanan belum berdasarkan
standar / kualitas produknya tetapi tetap berdasarkan pertimbangan harga. Sehingga
dalam kasus tersebut peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman
masyarakat sebagai konsumen produk makanan terstandarisasi harus dilakukan oleh
Badan Standardisasi Nasional (BSN), sehingga keamanan pangan yang mereka konsumsi
konsumen dijamin bebas dari bahan tambahan makanan yang berbahaya, keamanan
kemasan makanan, jaminan kualitas makanan dan keamanan produk makanan dibeli dan
dijual untuk melindungi konsumen.
Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
makanan dari kemungkinan kontaminasi biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, membahayakan, dan membahayakan kesehatan manusia dan tidak
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bertentangan dengan agama, kepercayaan, budaya dan masyarakat yang aman bagi
konsumen . Dalam hal ini termasuk standar kemasan makanan, keamanan, dan kualitas
makanan yang terkandung dalam label kemasan makanan. Hal ini diperlukan untuk aspek
keamanan pangan, karena konsumen menuntut jaminan keamanan untuk produk makanan
lokal untuk menjamin keamanan pangan lokal bagi konsumen. Dalam kasus seperti itu,
peran keamanan pangan sangat penting karena keamanan pangan merupakan prasyarat
untuk makan.

C. PENUTUP
Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
1.

Kesimpulan
a) Penguatan Kelembagaan Pangan dan produk pangan lokal dalam teori Street
Level Bureaucracy dapat mengarah pada pencapaian kesinambungan dan
keberlanjutan daya dukung SDA / SDM dan upaya untuk mempertahankan dan
mendukung aktivitas kehidupan konsumen pangan lokal dalam mengonsumsi
lokal produk makanan yang aman, halal, sehat, bergizi, seimbang belum
diimplementasikan secara optimal, sehingga penguatan kelembagaan pangan
melalui teori Street Level Bureaucracy sebagai pelaksana kebijakan pangan
berusaha mencapai kualitas keamanan pangan berbasis layanan lokal di bidang
pangan melalui kontrol kualitas makanan oleh Badan Standardisasi Nasional
(BSN) dan BPOM dalam pengolahan makanan dibentuk dengan baik
berdasarkan UU Pangan dan UU Sistem Keamanan Pangan.
b) Teori Street Level Bureaucracy dalam penguatan kelembagaan ketahanan
pangan dan produk pangan lokal, tentunya terkait dengan kuatnya posisi
kelembagaan pangan melalui pelaksana kebijakan pangan / level jalan, sehingga
diharapkan level jalanan di sini dapat memberikan layanan prima dengan
mekanisme pelayanan yang cepat, efisien dan efektif, yang harus diimbangi oleh
penegakan hokum. Mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi
konsumen produk makanan lokal baik di kota Semarang dan Yogyakarta.
c) Peran penguatan kelembagaan pangan dalam melindungi konsumen melalui
kebijakan pangan lokal yang berkualitas merupakan prasyarat pengawasan
produk pangan lokal, sehingga sangat penting untuk menjaga keamanan
konsumen agar mendapatkan produk pangan lokal. Jadi di sini diharapkan

Seminar Nasional : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional

724

PROSIDING : Call Of Paper

ISBN : 978-623-90705-1-9

kontrol kualitas dan nutrisi, sesuai kualitas dengan kuantitas produk makanan
lokalyang diproduksi di Semarang and Yogyakarta.
d) Penerapan teori Street Level Bureaucracy dalam mengimplementasikan
kebijakan pengawasan pangan dan keamanan pangan sehingga pelaksana level
jalanan melalui pengawasan berbasis kontrol kualitas (quality control) untuk
menjaga konsistensi kualitas produk pangan lokal yang memiliki label dan iklan
makanan, kualitas makanan, kualitas makanan gizi, berdasarkan UndangUndang tentang Sistem Keamanan Pangan, sehingga meningkatkan kualitas
lembaga makanan melalui pemantauan dapat meningkatkan kualitas produk
makanan lokal yang akan dikonsumsi oleh konsumen produk makanan lokal
baik di Semarang maupun Yogyakarta.

2.

Saran
a) Kebijakan pangan dapat memberikan arahan yang baik menuju penerapan
kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas makanan dan keamanan pangan
dalam memperkuat posisi badan pangan berdasarkan peraturan di sektor pangan,
UU Pangan dan UU Sistem Keamanan Pangan.
b) Penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, sehingga dapat memberikan
kepastian hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi produk pangan lokal
yang dikonsumsi oleh konsumen produk makanan lokal baik di Semarang
maupun Yogyakarta.
c) Pemantauan keamanan pangan untuk produk makanan lokal diharapkan dapat
melindungi konsumen lokal dari produk makanan terhadap keamanan produk
makanan lokal yang dikonsumsi denganaman, berkualitas, bergizi, seimbang,
dan berkualitas dibandingkan jumlah produk makanan lokal yang diproduksi
oleh produsen produk makanan lokal di Indonesia, Semarang dan Yogyakarta.
d) Penerapan teori Street Level Bureaucracy dalam melakukan pengawasan
kebijakan pangan, diharapkan dalam pengawasannya dilakukan oleh street level
dengan kontrol kualitas (quality control), sehingga dapat menciptakan produk
pangan lokal yang aman, halal dan memiliki sertifikat ISO 9000 dan ISO 2200,
diawasi oleh Badan Standardisasi Nasional dan BPOM.
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PENGARUH LINGKUNGAN ADAT TERHADAP
RAMPANAN KAPA’ PERKAWINAN ADAT SUKU TORAJA

Oleh :
Nur Hidayah & Asmah Abbas
Universitas Sawerigading, Makassar,
nurhidayahkhaeril@gmail.com , asmahunsa@yahoo.co.id

Abstrak
Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang sangat kental akan adat dan budayanya.
Hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang berlaku di Tana Toraja. misalnya
pada pelaksanaan upacara kematian (Rambu Solo’) dan perkawinan yang masih dilaksanakan
secara adat (Rampanan Kapa’). Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan aturan
dalam perkawinan adat rampanan kapa’ serta pengaruh lingkungan adat terhadap kedudukan
perjanjian perkawinan dalam rampanan kapa’ terkait dengan perceraian. Penilitian ini
dilakukan di Tanah Toraja dengan jenis penelitian social -legal approach, Data yang diperoleh
berupa data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan
analisis kuantitatif digunakan terhadap data yang berupa angka-angka. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Proses adat atau ritual dalam perkawinan adat Toraja (Rampanan Kapa’)
dinyatakan sah tidak hanya kesepakatan ke dua belah pihak yaitu pihak perempuan dan lakilaki tetapi tokoh dan kedudukan lembaga adat jadi penentu atas perkawinan tersebut. Oleh
karna itu dalam proses Ma’parampo atau lamaran tokoh adat yang harus mengawal proses
perkawinan adat ini sampai selesai.
Kata Kunci : Perkawinan adat, Rampanan Kapa’, Adat Tana Toraja

A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman.Indonesia
terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, kepercayaan, dan
lain-lain. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai
dengan semboyan bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda
tetapi tetap satu jua.Keanekaragaman budaya atau cultural diversity adalah keniscayaan
yang ada di bumi Indonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia
menyebabkan Indonesia

memiliki ragam kebudayaan dan hukum adat tersendiri di

masing-masing daerah1, beda daerah sudah beda aspek kebudayaan maupun norma

1

Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34.
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hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu lingkungan adat yang mempengaruhi
hukum masyarakat adat adalah hukum dalam bidang perkawinan di Tanah Toraja.
Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang sangat kental akan adat dan
budayanya. Hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang berlaku di Tana
Toraja meskipun tidak semua daerah yang masih memegang teguh hukum tersebut karena
pengaruh agama dan perkembangan zaman saat ini. Meskipun hampir semua penduduk di
kabupaten Tana Toraja telah menganut agama, namun masih sering dijumpai dalam
masyarakat hal-hal yang berhubungan dengan sistem kepercayaan para leluhur (aluk
todolo) misalnya pada pelaksanaan upacara kematian (Rambu Solo’) dan perkawinan
yang masih dilaksanakan secara adat (Rampanan Kapa’).2
Sistem Perkawinan di Tanah Toraja yang disebut dengan Rampanan Kapa’
sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat adat Tanah Toraja. Berbeda dengan
tata cara perkawinan yang dilakukan pada umumnya, perkawinan Rampanan Kapa’ ini
tidak disahkan oleh penghulu atau pemuka agama melainkan oleh pimpinan adat yang di
sebut dengan tao ada’ . Adapun mengenai aturan kehidupan perkawinannya di atur
melalui aturan-aturan yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran Aluk To
Dolo(Kepercayaan animisme) yang dinamakan Aluk Rampanan Kapa’ atau Ada’
Rampanan Kapa’. Dalam perkawinan adat Rampanan Kapa’ sangat jarang terjadi
perceraian hal ini disebabkan karena jika terjadi perceraian maka kedua belah pihak akan
dikenakan sanksi adat, sehingga yang kebayakan terjadi jika perkawinan tidak bisa di
satukan lagi mereka hanya pisah ranjang, atau menikah kembali tanpa bercerai terlebih
dahulu.

B. PEMBAHASAN
Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi
Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000
di antaranya masih tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara,
dan Kabupaten Mamasa.Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara
sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk To Dolo.

2
Tangdilintin, Toraja dan Kebudayaannya, Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya
Sulawesi Selatan. Hal 35
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Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari Agama Hindu
Dharma.3
Kata toraja berasal dari bahasa Bugis, to riaja, yang berarti "orang yang berdiam
di negeri atas". Pemerintah kolonial Belandamenamai suku ini Toraja pada tahun
1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran
kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya
dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari.4
Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak
tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang
berlandasakan pada budaya lisan dan budaya5.terjadinya hukum adat itu mulai dari
pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus
menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan
pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan jmenjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun
antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula
melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan
perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi adat dari
masyarakat tersebut dan teciptalah lingkungan adat .6

1.

Aturan Rampanan Kapa’menurut kepercayaan Aluk To dolo dan masa sekarang
a.

Perkwinan Adat
Sebelum masuknya agama atau kepercayaan (Kristen dan Islam) masyarakat suku

Toraja memiliki kepercyaan yang di sebut parandangan atau aluk to dolo. Rampanan
kapa’artinya di pasibali atau perjanjian antara lelaki dan perempuan dalam ikatan janji
pernikahan secara adat.Rampanan kapa’atau biasa juga di sebut dengan rambu
tuka’merupakan pernikahan adat Toraja dengan berbagai aturan dan proses ritual adat.
Aturan ini menurut kepercayaan aluk to dolo datang langsung dari langit ke pada
manusia.Menurut Mitos dan kepercayaan aluk to dolo aturan ini langsung turun dari
langit oleh to manurungpuang tamboro langi atau Tuhan yang Maha Esa.Aturan ini di
tandai oleh potongan sirih. Proses perniakahan adat aluk to dolo yang masih di anut

3

Peter, Pata Sumbung, Toraja Tallu Lembangna, Keluarga Besar Tallu Lembangna. Jabodetabek.
Jakarta hal 24
4
Ibid.
5
Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 12.
6
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Cetakan kedua,
Alfabeta, Bandung, hlm. 1.
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sampai sekarang melalui Tana’ atau aturan kasta dan proses.Kapa’ harus melalui aturan
yang berlaku yaitu melalui system kasta diantaranya :
1.

Tana’bulaan.Tana bualaan adalah kasta bangsawan yaitu kasta paling tinggi dalam
masyrakat Toraja.Dalam proses pernikahan adat aluk to dolo atapun masyrakat
modern Toraja ada proses perjanjian atau kapa’yaitu Tana’bulaan atau kasta paling
tinggi berikrar di hadapan pemangku adat ke dua belah pihak untuk mengikat
perkawinan adat ini melalui Tana’yaitu di tandai dengan 12 sampai 24
kerbau.Tana’yang di tandai dengan 12 sampai 24 kerbau inilah bukti janji setia
diantara kedua belah pihak

2.

Tana’bassi atau kasta bangsawan menengah di ikat dalam Tana’yang di tandai
dengan 6 sampai 12 ekor kerbau sebagai janji setia dalam perkwinan adat kasta
Tana’bassi

3.

Tana’karurung atau kasta rakyat biasa 2 sampai 6 kerbau

4.

Tana kua-kua atau kasta kaunan atau hamba 0 sampai 2 kerbau akan tetapi dalam
aturan adat sesungguhnya dari aluk to dolo hanya di percaya oleh tiga aturan dalam
proses

perjanjian

perkawinant

adat

yaitu

Tana’bulaan,

Tana’bassi

dan

Tana’Karurung,tana kua-kua adalah buatan masyarkat Toraja sekarang seiring
berkembangnya zaman7
System kasta dalam pesta pernikahan / Rampanan Kapa di bagi menjadi 3 sesuai
kasta masing-masing yaitu :
1.

Bo’bo’ Bannang adalah pesta di kasta terendah, perayaan sederhana,dihadiri
beberapa undangan saja, dilakukan saat malam hari dan jamuan ikan serta satu/dua
ekor ayam.

2.

Rampo Karoen adalah pesta kasta menengah,digelar sore hari di rumah mempelai
wanita,acara diisi pantun-pantun pernikahan serta saat malam kedua mempelai
mendengarkan ketentuan pernikahan dihadapan saksi-saksi adat lalu acara jamuan
dimulai.

3.

Rampo Allo adalah pesta kasta teratas,digunakan biaya dan waktu yang cukup besar
dan panjang, adanya tahapan penyelidikan dan lamaran, dilanjut acarapernikahan
sesungguhnya8

7

Hasil wawancara dengan Benyamin Ranteallo, Pengurus Lembaga adat Toraja, 16 juli 2018.
M.Rafi El Haady , Kebudayaan Adat Perkawinan Tanah Toraja Sebagai Hukum adat
Masyarakat Toraja, www.academia.edu . 2017 .di akses tgl 24 september 2019.
8
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Proses Perkawinan Adat masyrakat Toraja(dari masa aluk to dolo sampai masa
Masyarakat Agama)
Pekawinan adat masyrakat Toraja di zaman aluk to dolo sangatlah ketat karena
masyarakat Aluk To Dolo sangat berpegang teguh dengan pemali atau aturan/larangan.
Perkawinan adat Aluk To Dolo harus betul-betul sesuai kasta atau Tana’yang berlaku
tidak di perbolehkan contohnya Tana’bulaan (kasta bangsawan) melakukan perjanjian
perkawinan adat dengan Tana’lain akan ada sanksi adat yang akan diberi yaitu
menurunkan derajatnya di tengah masyarakat tetapi dengan seiringnya perkembangan
zaman sudah mulai terjadi pergeseran budaya dan sudah jadi kebiasaan baru perkawinan
antara kasta satu dengan yang lain tetapi tetap berlaku secara terikat sanksi yang di
berikan. Dari masyarakat Aluk To Dolo sampai masyarakat beragama proses perkawinan
adat yang di lalui diantaranya :
a.

Umbawa kada (silaturahmi melalui utusan )
Dalam proses ini masyarakat To Dolo di utus satu atau lebih untuk mendatangi calon
mempelai perempuan tujuanya adalah untuk mengetahui kasta yang di miliki oleh
perempuan tersebut sekaligus memberi kabar bahwa mempelai laki-laki akan
mempersunting mempelai perempuan, ketika ada kesamaan kasta barulah di
persiapkan segala sesuatunya untuk proses selanjutnya tetapi beriringnya waktu dan
pergeseran nilai budaya ritual ini hanyalah kebiasaan saja untuk penghargaan kepada
pihak perempuan

b.

Ma’parampo (Lamaran)
Setelah utusan yang ditugaskan tadi kembali “umbawa kada”mempelai laki-laki
melakukan ma’parampo atau lamaran sesuai kasta. Dalam proses ma’ parampo jika
kasta bangsawan harus di antar oleh 24 orang yang semuanya laki-laki sesuai
tana’atau tanda kasta 24 dengan membawa 24 pinang dan sirih yang juga berjumlah
24 yang di ikat dalam satu ikatan dan di bungkus oleh kain Ma’a dan gayang (keris
orang Toraja) ini wajib untuk di bawa oleh rombongan pria. Dalam proses ma
parampo inilah perjanjian kapa’di sepakati di hadapan pemangku adat kedua belah
pihak sesuai Tana’ atau kastanya. Di zaman masyarakat to dolo kewajiban seorang
pria tinggal di rumah mempelai perempuan sebelum membawanya dan dalam ritual
atau kepercayaan masyarakat to dolo sudah di nyatakan sah jika proses adat sudah di
laksanakan tetapi seiring masuknya kepercayaan lain (Kristen dan Isalam) belum di
nyatakan sah bila tidak melalui agama dan hukum formal.
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Proses Perceraian Adat Suku Toraja
Ma’kapa adalah suatu kewajiban kapa’(perjanjian dan sanksi) yang wajib di
laksanakan dalam proses perceraian adat masyarakat suku Toraja. Kapa’merupakan sanki
atas pelanggaran adata yang di lakukakan salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan
adat suku Toraja. Dalam menjalankan sanksi ini sesuai dengan kedudukan Tana’ atau
kasta yang ada di atanra kedua belah pihak. Percaraian ini terjadi karena di picu oleh
berbagai hal dan kondisi sebagai konsekuensi sanki adat yang wajib di jalankan adalah
membayar kapa. Jika dalam perjalanan rumah tangga ada di antara pihak yang
menginginkan perceraian atau meninggalkan pasangannya maka sanksi adat yang harus
di jalankan adalah membayar kapa’ sesuai kasta jika yang menginginkan perceraian
berada pada kasta teratas Tana’bulaan untuk bangsawan maka kewajiban seorang pria
atau perempuan yang meninggalkan pasangannya membayar 24 kerbau sesuai perjanjian
adat.
Dalam proses membayar kappa’ harus di laksanakan di hadapan pemuka dan
tokoh adat barulah salah satu pihak di perkenankan meninggalkan pasangannya jika
kewajiban membayar sanksi sudah di laksankan. Dalam pemahaman aluk to dolo jika tidk
membayar kewajiban atau menjalankan sanki maka akan mendapat sanksi adat yaitu di
dosa dengan kata lain di jadikan hamba kampung setempat. Kebiasaan masyarakat adat
ini sangat mengikat dan harus di jalankan karna dalam kepercayaan masyrakat suku
Toraja sangat memegang teguh yang namanya pemali aturan yang berlaku.10
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat semakin modern setelah
era aluk to dolo, maka dalam memperkuat posisi perikatan atau perjanjian dalam
perkawinan adat masyarkat Toraja di sepakati di masa colonial, istilah surat kongsi
perjanjian tertulis. Sejak masa itu sampai sekarang perjanjian itu di sepakati di peradilan
adat kemudian di perkuat secara yuridis dalam bentuk tertulis yang di jalankan oleh
pemerintahan lembang di atas materai.
Seperti di Lembang madandan yang di lakukan oleh Ibu Themi Fitrini Rante
Tonglo ketika dalam proses ma’parampo di pori tananan dapo’ (ikatan adat) maka di
9

Hasil wawancara dengan Themi Fitriani Rante Tonglo (Pelaku perkawinan Adat) di lembang
Madandan, Tgl 16 Juli 2018.
10
Hasil wawancara dengan Indo Besso pelaku perceraian dengan proses perkawinan melalui adat
Rampanan Kapa’. Wawancara tgl 20 juli 2019.
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sepakati Kapa’ dan sebagai bukti dan mempunyai landasan yuridis/Hukum melakukan
perjanjian hitam di atas putih di kantor pemerintahan Lembang (desa) Madandan
perjanjian ini di tandatangani di atas materai untuk memperkuat perjanjian adat yang
sudah di Ra’tai (disepakati) kedua belah pihak dan di hadiri masing-masing pemangku
adat atau saksi lainnya.

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Proses Rampanan kapa’(perkawinan adat) di masyarakat Toraja) harus melalui

proses yang panjang dan aturan adat yang berlaku. Dalam proses ini di wajibkan setiap
individu masyrakat adat untuk melibatkan tokoh adat kedua bela pihak. Dalam proses
perkawinan adat ini perjanjian harus wajib untuk di laksanakan dan bagi mereka yang
melanggar suatu keharusan untuk menjalankan sanksi adat yang berlaku karena nilai yang
di miliki masyarakat Toraja harga diri dan dalam kedudukan perjanjian dalam
perkawinan adat serta keputusan lembaga adat terhadap hukum positif dan peradilan
formal maka harus ada bukti perjanjian secara tertulis sebagai legal formal untuk
kedudukan secara hukum dan mengikat. Jadi dalam proses Perikatan perkawinan
masyrakat suku Toraja harus melalui tahapan yaitu ,Ubawa kada melalui utusan,
Ma’parampo atau Lamaran melibatkan tokoh agama dan adat, Pemberkatan nikah/akad
nikah, Pencatatan sipil oleh pemerintah. Adapun dalam proses perceraian atau Ma’Kapa
sanksi adat yang harus di jalankan bagi individu yang sudah melanggar perjanjian berupa
membayar denda berupa babi atau kerbau sesuai Tana’atau kastanya dan kewajiban
denda ini di berikan bagi mereka yang sudah ingkar dalam perjanjian dengan
meninggalkan atau menceraikan pasanganya.

2.

Saran
Lingkungan adat yang telah terbentuk di Tanah Toraja sebaiknya tetap

dilestarikan sehingga masyrakat betul-betul taat dalam menjalankan proses kehidupan
bermasyrakat dan memperkuat posisi aturan adat secara yuridis hingga tidak
menimbulkan polemik di kemudian hari.
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