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Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak 

masyarakat adat atas tanah adat di kawasan hutan negara dan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat di 

kawasan hutan negara pada masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga 

Suway Umpu (Masyarakat Talang Gunung) di Register 45 Sungai Buaya 

Kabupaten Mesuji. Metode Penelitian yang digunakan pendekatan normatif dan 

untuk melengkapi data dilakukan wawancara secara terbuka dengan Kepala 

Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data skunder dan data 

tersier. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pemenuhan hak konstitusional 

masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu (Masyarakat 

Talang Gunung) di Register 45 Sungai Buaya Mesuji telah dilakukan dengan 

pengajuan permohonan peninjauan kembali perluasan kawasan Register 45 

Sungai Buaya oleh masyarakat adat kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan 

Menteri Kehutanan hingga dikeluarkan enclave seluas 149,1 Ha dan 7000 Ha 

yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat dikurangi enclave akan dikelola 

dengan pola kemitraan namun hal tersebut mendapat penolakan dari masyarakat 

adat. Upaya pemenuhan hak tersebut mengalami beberapa kendala baik berupa 

kendala yuridis, geografis maupun sosiologis.  
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“My nationalism is humanity” 

(Mahatma Ghandi) 

 

 

“Antara tanah dan rakyat adalah satu kesatuan tak terpisahkan”  

(M. Kharis) 

 

 

“My greatest dream is a world without exploitation de I’homme par I’homme and  

exploitation de nation par nation” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanah adalah elemen penting yang melekat pada hajat hidup seluruh umat 

manusia. Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas kehidupan 

manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya baik itu secara 

perseorangan ataupun gotong royong. Atas dasar tersebut pertanahan perlu 

dikelola, diatur dan ditata secara nasional, regional maupun sektoral untuk 

menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung 

oleh keberhasilan tanah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

 

Bagi masyarakat adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam 

hukum adat berdasarkan sifat dan faktanya.1 Secara konstitusional hak-hak 

masyarakat adat telah diakui dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas 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 (NKRI) yang diatur 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto , Hukum Adat Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. hlm . 93 
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di dalam undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut negara mengakui dan 

menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, akan tetapi pengakuan 

tersebut memberikan persyaratan
2
 agar suatu persekutuan dapat diakui 

keberadaaannya sebagai masyarakat adat. 

 

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak 

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 

peradaban. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara 

mempunyai tugas untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah 

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya. Tugas negara tersebut dipertegas kembali 

dalam Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati 

dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian 

terkait dengan hak atas tanah adat tidak terlepas dai arti penting tanah bagi 

manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang 

tertinggi secara kontekstual diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 19453
. Pasal 

tersebut menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat.4
 Pasal tersebut merupakan dasar hak konstitusional warga 

negara atas agraria yang juga termasuk dasar hak konstitusional bagi masyarakat 

adat atas tanah adat  dan tanah adat. 

 

                                                           
2
 Persyaratan tersebut yaitu: 1) sepanjang masih hidup, 2) sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, 3) sesuai prinsip Negra kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-

undang.  
3
 F . X Sumarja , Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia , Bandar Lampung: 2011. Universitas 

Lampung .hlm . 1 
4
 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
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Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan asas dalam politik hukum agraria5
 di 

Indonesia yang diilhami oleh nilai-nilai dalam Pancasila6
 sebagai landasan idiil 

dalam politik agraria yang termasuk di dalamnya dalam politik pertanahan. Asas 

dan landasan idiil tersebut seharusnya diimplementasikan dalam pengelolaan dan 

penentuan arah kebijakan pertanahan yang didasarkan pada prinsip demokrasi 

ekonomi, berkeadilan, kemandirian, dan berkelanjutan guna menjaga 

keseimbangan pembangunan daerah dan nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 

33 ayat (4) UUD 1945. 

 

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2), 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2), dan 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. 

 

                                                           
5
 Istilah agraria dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan sebagai urusan pertanahan atau 

tanah pertanian atau urusan pemilikan tanah. Dalam arti sempit agraria diartikan sebagai sebua 

hukum tanah yang hanya mengatur masalah pertanian, atau mengenai permukaan tanah dan kulit 

bumi saja. Sedagan dalam arti luas hukum agraria diartikan sebagai seluruh kaidah hukum baik 

yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur masalah bui, air, dalam batas-batas tertentu dan 

ruan angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 
6
Bung Karno dalam pidatonya Pancasila 1 Juni 1945 mengatakan: ―......lima prinsip Indonesia 

merdeka yang terkadung dalam pancasila adalah 1) Kebangsaan Indonesia. 2) Internasionalisme, 

atau peri-kemanusiaan, 3) Mufakat, atau Demokrasi. 4) Kesejaahteraan Sosial, 5) Ketuhaan, 

............yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: Socio-nationalisme, socio-demokratie, dan 

Ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang  tiga  ini. Tetapi barangkali 

tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja, ..............Bukan 

Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat 

Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi 

Indonesia buat Indonesia, -semua buat semua! mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua 

harus mendukungnya. Semua buat semua! ............saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga 

menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‖ gotong 

royong ‖. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong!‖ dalam Henky, 

Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007), hlm. 61-63. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur 

di dalam Undang-Undang No. 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.7 Lahirnya UUPA ini sekaligus sebagai manifesto politik Republik 

Indonesia seperti yang ditegaskan dalam pidato presiden tanggal 17 Agustus 1960 

bahwa negara wajib untuk mengatur serta memimpin kepemilikan tanah dan 

penggunaannya sehingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan NKRI 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan 

maupun gotong royong. Konsolidasi hukum dan politik dalam pertanahan tersebut 

telah melahirkan UUPA sebagai sebuah konfigurasi agraria yang menjadi tonggak 

kebangkitan agraria nasional. Semangat pembaharuan agraria dalam UUPA tidak 

serta merta menghilangkan hak-hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat atas 

tanah adat atau yang serupa secara khusus di atur didalam pasal 3 UUPA. 

 

Menurut Ahmad Sodiki, terdapat tiga dasar politik hukum pada UUPA yaitu 

pancasila sebagai dasar filosofi, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar 

konstitusional yang bersifat komunalistik religius dan dasar pengaturan yang 

bersumber dari hukum adat (hukum prismatik) untuk kepentingan nasional dan 

negara, sosialisme Indonesia, peraturan lain dan unsur yang berdasarkan hukum 

agama.
8
 

                                                           
7
 Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, Bina Aksara, 

Jakarta, hlm. 5 
8
 Ahmad Sodiki dalam materi kuliah disampaikan dalam perkuliahan Magister Kenotariatan 

Universitas Brawijaya, http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/kuliah-hk-agraria-mkn-

2014.pdf (diakses pada 07 juli 2016, Pukul 22.15 Wib) 

http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/kuliah-hk-agraria-mkn-2014.pdf
http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/kuliah-hk-agraria-mkn-2014.pdf
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Tujuan dasar UUPA berdasarkan penyusunannya adalah menciptakan unifikasi9 

hukum agraria, menciptakan penyederhanaan hukum pertanahan dan memberikan 

hak atas tanah. UUPA menjadi dasar hukum pertanahanan yang mempunyai 

fungsi untuk menghapuskan dualisme hukum pertanahan, unifikasi hak atas tanah 

dan hak jaminan dengan konvensi serta meletakan landasan hukum bagi pemberi 

hak agraria.10 Pengaturan dan pengelolaan pertanahan haruslah sesuai dengan 

asas-asas hukum tanah nasional yaitu:11 

a. Asas Religiositas (memperhatikan unsur hukum agama Pasal 1 dan Pasal 

49 UUPA) 

b. Asas Kebangsaan (mendahulukan kepentingan nasional Pasal 9, 20, 55 

UUPA) 

c. Asas Demokrasi (tidak membedakan gender, suku, agama, wilayah Pasal 

4, dan Pasal 9 UUPA) 

d. Asas pemerataan, pembatasan & keadilan (golongan yang lemah 

khususnya petani Pasal 11 dan Pasal 12 UUPA) 

e. Asas kepastian hukum& keterbukaan (golongan petani Pasal 11, Pasal 

13,dan Pasal 19 UUPA) 

f. Asas tanah sumberdaya alam strategis (optimal, sustainable, terencana 

Pasal 13 dan Pasal 14 UUPA) 

g. Asas kemanusiaan yang adil & beradab (penyelesaian sengketa)
12

 

 

Hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang diterjemahkan ke 

dalam Pasal 2 UUPA ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mempunyai 

kewenangan untuk:13 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peraturan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;  

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan 

ruang angkasa.  

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya, segala sesuatunya dengan tujuan untuk 

                                                           
9
 Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia pengertian unifikasi adalah hal menyatukan; penyatuan; 

hal menjadikan seragam: penyempurnaan pembinaan hukum nasional dilakukan antara lain dengan 

jalan pembaharuan, kodifikasi, dan – hukum. 
10

Ibid. 
11

Ibid. 
12

Ibid.  
13

 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
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mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan 

makmur.  

 

Berdasarkan pasal tersebut hak menguasai negara merupakan konsep bahwa 

negara adalah organisasi kekuasaan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan 

rakyat memiliki hak menguasai dengan fungsi sebagai pengatur, perencana, 

pengelola sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunanaan, pemanfaatan 

sumberdaya alam nasional dan menjamin hak-hak warga negara atas agraria yang 

ada di dalamnya termasuk hak masyarakat adat atas tanah adat dan sumberdaya 

alamnya. Selanjutnya Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak-ulayat 

dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat 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. 

 

Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 dengan tegas menyatakan bahwa negara 

melalui pemerintah memiliki tanggungjawab sekaligus tugas utama yaitu 

melindungi tanah air Indonesia (bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya) untuk 

kesejahteraan rakyat.14 Hak menguasai yang dimiliki negara melahirkan kewajiban 

bagi negara untuk memenuhi dan menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

yang diwujudkan oleh pemanfaatan dan pengusahaan agraria. Artinya hak 

menguasai negara atas agraria dalam konsep UUD 1945 sudah jelas hanya sebatas 

―menguasai‖ bukan ―memiliki‖. Penguasaan atas agraria merupakan pelimpahan 

                                                           
14

Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, ―Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial......‖ 



7 
 

kewenangan dari rakyat yang diberikan kepada negara sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat. Paham hak menguasai negara juga didukung oleh 

Soekarno dengan konsep ―Gotong Royong‖, dalam hal ini kepentingan individu 

dan kepentingan kelompok larut dalam kepentingan negara. 

 

Prinsip-prinsip ideal dalam pengusahaan tanah dan sumberdaya alam tidak selalu 

dapat kita temui pada tahap implementasinya. Sektor kehutanan merupakan salah 

satu sektor yang paling kompleks dalam pengaturan maupun konflik agraria. 

Banyaknya para pihak yang terlibat di dalamnya dilatarbelakangi oleh 

ketimpangan hak pengusahaan hutan yang diberikan oleh negara, hal ini 

merupakan salah satu faktor banyak konflik agraria di kawasan hutan semakin 

berlarut-larut dan jauh dari penyelesaian terutama konflik yang bersanding dengan 

masyarakat adat. Ketimpangan hak pengusahaan sumberdaya hutan pada 

hakekatnya bertentangan dengan tujuan penyelenggaran kehutanan yaitu untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.15 

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:16 

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  

                                                           
15

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 2 menyatakan bahwa 

penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 

keterbukaan, dan  keterpaduan. Pasal 3 Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat yang  berkeadilan dan berkelanjutan dengan: (a) menjamin keberadaan hutan 

dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan 

yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat 

lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; (c) meningkatkan daya 

dukung daerah aliran sungai;(d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga 

mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan 

eksternal; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.Pasal 4 ayat (1) 

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
16

 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan 
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c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang 

dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai 

kehutanan.  

 

Berdasarkan pasal tersebut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

mempunyai wewenang terkait pengaturan, pengurusan, dan penetapan wilayah 

hutan serta hubungan hukum antara orang dengan hutan. Kewenangan tersebut 

tertuang dalam pembagian urusan pusat dan daerah. Pasal tersebut merupakan 

salah satu bentuk politik agraria di sektor kehutanan dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan. 

 

Pengaturan agraria di sektor kehutanan semakin kompleks dengan masuknya 

kebijakan internasional di kawasan hutan lewat berbagai jenis program seperti 

REDD (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation), 

Climate Changes, restorasi ekosistem, peningkatan konservasi, krisis ekologi, 

food, energy, dan water sustainability. Perubahan iklim yang sempat menjadi isu 

internasional “Global warming” menyebabkan negara-negara di dunia semakin 

ketat dalam pengelolaan sumber daya alam, salah satunya dalam sektor kehutanan 

pengelolaan sumberdaya hutan harus mengutamakan prinsip lestari. Di Indonesia 

pengelolaan sumberdaya hutan tidak terlepas dari politik lingkungan di sektor 

kehutanan pada masa orde baru yang telah banyak mengeluarkan masyarakat dari 

dalam hutan. 

 

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi 

Lampung masih menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun, akan tetapi 

akses petani terhadap tanah semakin rendah. Pertumbuhan populasi penduduk 

semakin besar sedangkan luas tanah tidak dapat bertambah. Sehingga semakin 
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sempit lahan pertanian yang digarap petani. Keadaan tersebut mendorong petani 

mencari tempat-tempat baru untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal ini kerap memicu konflik vertikal antara warga pendatang dan 

masyarakat asli (masyarakat adat/pribumi) dan konflik horizontal antara 

masyarakat dan pemerintah yang juga melibatkan pengusaha. 

 

Sebagaimana konflik pertanahan yang terjadi di Kawasan Hutan Register 45 

Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang merupakan salah satu 

bentuk konflik pertanahan pada sektor kehutanan yang melibatkan masyarakat 

adat, pemerintah dan perusahaan yang memegang hak pengusahaan hutan 

tanaman industri. Konflik tanah adat masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang 

Marga Suay Umpu (Masyarakat Talang Gunung) yang berada di Kampung Talang 

Batu dan Talang Gunung kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji merupakan 

konflik pertanahan terpanjang di Provinsi Lampung.  

 

Masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suay Umpu sudah berada di 

Kampung Talang Batu dan Talang Gunung sejak tahun 1870-an mereka datang 

bersama-sama dengan masyarakat adat dari Sumatera Selatan yang dipimpin oleh 

Pangeran Mad.17 Kampung tersebut sudah berdiri sebelum penetapan Kawasan 

Hutan Register 45 Sungai Buaya dan jauh sebelum pembentukan perkampungan 

di pendudukan areal Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten 

Mesuji.  

 

Departemen Kehutanan pertama kali melaksanakan pengukuran batas areal 

Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya sebagai Tata Guna Hutan kesepakatan 

                                                           
17

 Bartoven Vivit Nurdin, dkk, Etnografi Marga Mesuji, Mesuji: Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Mesuji, 2013. hlm. 36 
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(RTGHK) sebagaimana yang diusulkan oleh Gubernur Lampung pada tahun 

1985, dari hasil pengukuran tersebut Kampung Talang Gunung masuk ke dalam 

areal Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji. Hal ini 

diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) 

No. 67/Lpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991. Sedangkan hasil pengukuran tata 

batas 1985-1987 baru disahkan pada tanggal 2 November 1993 dengan SK 

Menhut No.785/kpts-II/1993. 

 

Departemen Kehutanan kemudian memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri (HPHTI) sementara kepada PT Silva Inhutani Lampung di Kawasan 

Hutan Register 45 Sungai Buaya Lampung seluas 32.600 hektare melalui SK 

Menhut No. 688/Kpts-II/1991 tertanggal 7 Oktober 1991. PT.Silva Inhutani 

Lampung merupakan perusahaan patungan antara PT Silva Lampung Abadi dan 

PT Inhutani V. Selanjutnya pada tanggal 25 September 1993 Gubernur Lampung 

mengirimkan surat kepada Menhut No.503/2738/04/93 yang berisi tentang 

rekomendasi kepada Menteri Kehutanan untuk penambahan perluasan areal 

10.500 ha HPHTI PT SIL di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya 

Kabupaten Mesuji yang pada saat itu masih menginduk pada Daerah Tingkat II 

Tulang Bawang. 

 

Menanggapi surat rekomendasi Gubernur Lampung mengenai perluasan areal 

Register 45 Sungai Buaya di mesuji Menteri Kehutanan Pada tanggal 17 Februari 

1997 kembali mengeluarkan SK Menhut No. 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian 

Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan seluas  43.100 hektare kepada PT SIL 

berdasarkan Rekomendasi Gubernur Lampung dan Surat Dirjen Pengusahaan 
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Hutan No.1727/IV-PPH/1994 tanggal 29 Juni 1994 perihal persetujuan perluasan 

areal HTI PT Silva Inhutani Lampung seluas 10.500 ha dengn konsensi selama 45 

tahun. 

 

Akibat dari perluasan kawasan hutan tersebut masyarakat adat Megou Pak Tulang 

Bawang Marga Suway Umpu atau yang disebut juga dengan masyarakat Talang 

Gunung di Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji telah kehilangan lahan 

untuk berladang dan mata pencahariannya. Hal tersebut telah membuat 

masyarakat asli Talang Gunung hidup di bawah garis kemiskinan. Konflik 

pertama di Register 45 adalah klaim masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang 

marga Suway umpu (Masyarakat Talang Gunung) atas tanah adat seluas ±7000 

Ha yang dimasukan ke dalam areal Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya 

Mesuji akibat perluasan areal HTI PT. Silva Inhutani Lampung. Hadirnya 

spekulan tanah yang telah memperjual-belikan tanah dengan mengatasnamakan 

adat telah menambah memperkeruh konflik agraria yang terjadi di Register 45 

Sungai Buaya sehingga pemenuhan hak konstitusional teradap masyarakat adat 

atas tanah adat menjadi berlarut. Konflik vertikal dan horinzontal yang melibatkan 

masyarakat, pemerintah dan perusahaan semakin terlihat. Hal ini membuat 

kehidupan masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu 

(Masyarakat Talang Gunung) semakin tertekan dan berada dibawah garis 

kemiskinan. Konfik ini masih menunggu penyelesaian karena menyangkut nasib 

ribuan masyarakat adat di dalamnya, konflik yang berkepanjangan ini juga telah 

mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Mesuji maupun Provinsi 

Lampung. Berdasarkan latarbelakang permasalahan diatas penulis akan 
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memfokuskan penelitian terkait upaya pemenuhan hak konstitusional masyarakat 

adat atas tanah adat di kawasan hutan negara di Kabupaten Mesuji. 

 

 

1.2 Permasalahan  

 

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis menyusun rumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat 

Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu (Masyarakat Talang 

Gunung) atas tanah adat di kawasan hutan negara di Kabupaten Mesuji? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak konstitusional 

masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu 

(Masyarakat Talang Gunung) atas tanah adat di kawasan hutan negara di 

Kabupaten Mesuji? 

 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada upaya pemenuhan hak 

masyarakat adat atas tanah adat di kawasan hutan negara serta kendala dalam 

pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat yang diamanatkan 

secara langsung oleh UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. 

 

 

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat 

di kawasan hutan negara di Kabupaten Mesuji. 
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap upaya pemenuhan hak 

masyarakat adat atas tanah adat di kawasan hutan negara di Kabupaten 

Mesuji. 

 

 

1.4.2 Keguanaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaaan teoritis 

maupun kegunaan praktis. 

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas-

asas dan norma-norma 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. 

2. 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. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Hak Konstitusional  

 

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu politeia. Dalam bahasa 

Inggris dikenal dengan istilah “constitution”, bahasa Belanda “contitue‖, bahasa 

latin “constitutio/contituere”, bahasa Prancis “contiture”, bahasa Jerman 

“verfassung”.18 Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar dan merupakan 

norma hukum tertinggi yang biasanya dikodifikasikan dalam bentuk dokumen 

tertulis meskipun dari sisi bentuk perumusannya tidak selalu terdokumentasikan 

dalam bentuk tertulis namun ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. 

 

Menurut K.C.Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu 

negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau 

memerintah dalam pemerintahan suatu negara.19 Jimlly Ashidiqie menjelaskan 

bahwa konstitusi merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip 

nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem 

kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam 

wadah berbentuk negara.20 

                                                           
18

 Arizona, Yance, Konstitusionalisme  Agraria, Jakarta: STTPN Press. 2014. hlm. 4 
19

 Ibid. 
20

 Jimlly Ashidiqie dalam Yance Arizona,........... Locit. hlm. 4. 
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Konstitusi sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, dalam buku Corpus Juris 

Scundum volume 16, konstitusi dirumuskan sebagai berikut:21“A constitution is 

the original law by which a system of goverment is created and set up, and to 

which the branches of goverment must look for all their power and authority.” 

Konstitusi juga dapat diartikan: “A contitution as a from of social contract joining 

the citizens of the state and defining the state itself”22 

 

Aristoteles membedakan konstitusi berdasarkan klasisfikasinya, klasifikasi 

konstitusi tergantung pada (i) the end pursued by stastes, and (ii) the kind of 

authority exercised by their goverment. Tujuan tertinggi dari negara adalah a good 

life, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat.23 

Aristoteles membedakan antara konstitusi yang benar (right contitution) dan tidak 

baik (wrong contitution).24 Artinya apabila kontitusi itu dibuat dengan tujuan 

mewujudkan kepentingan bersama maka konstitusi itu benar dan apabila kontitusi 

itu bersifat menindas maka itu adalah konstitusi yang salah. 

 

Konstitusionalisme merupakan paham dimana konstitusi dijadikan sebagai 

panduan dalam segala aktivitas kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. 

Konstitusionalisme menjadikan konstitusi sebagai poros dari hubungan-hubungan 

sosial, ekonomi, politik dan lingkungan25
. Carl J. Friedrich dalam bukunya 

                                                           
21

 Taufiqurohman Syahuri, Tafsir konstitusi berbagai aspek hukum, Jakarta: Prenada Media 

Group. 2011. hlm. 27. Baca juga: Corpus Juris Scundum, Contitutional Law, Volume 16 , 

Brooklyn, N.Y. The American Law Book, Tanpa Tahun, hlm.21 
22

 Ibid. 
23

 Jimlly Ashhidiqy, konstitusi dan konstitualisme Indonesia, Jakarta:Sinar  Grafika. 2010. hlm.6 
24

 Ibid 
25

 Arizona, Yance, Konstitusionalisme  Agraria...... Op.cit. hlm.5 
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berjudul “Constutional Goverment and Democracy: Theory and Practice in 

Europe and America (1967)” berpendapat:26 

 

Konstitusi adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan 

aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat tetapi yang tunduk kepada 

beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa 

kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan 

oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang 

dimaksud termaktub dalam konstitusi.‖27 

 

Selain bersifat yuridis konstitusi juga memiliki makna sosiologis dan politis.28
 

Artinya konstitusi mencerminkan kehidupan sosial-politik pada suatu masyarakat 

sebagai suatu kenyataan (die politische verfassung als gesellschaftliche 

wirklichkeit). UUD 1945 merupakan konstitusi yang lahir dari jati diri bangsa 

Indonesia secara utuh dan mengandung cita-cita luhur. Pandangan hidup Bangsa 

Indonesia tersebut termaktub dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan 

falsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945.29
 Pancasila dalam konteks 

kehidupan berbangsa dan bernegara hadir sebagai ‗filosofische grondslag‟ dan 

‗common platfroms‟ atau ‗kalimantun sawa‘30
 guna menjamin kebersamaan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah pluralisme dan kemajemukan 

bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Pancasila 

sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi dasar-dasar filosofis 

dalam penyusunan UUD 1945. Setiap negara harus punya keyakinan bersama 

bahwa dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan atas „rule of the game‟ 

                                                           
26

 Taufiqurohman Syahuri, Tafsir konstitusi....Op.cit, hlm. 34 
27

 Ibid. 
28

 Taufiqurohman Syahuri, Tafsir konstitusi......Op.cit, hlm.30. Baca juga: Moh. Kusnadri dan 

Harmaly Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN, 1983, cet.5, hlm. 64 
29

Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:Rajawali Pers. 2009. hlm.197 
30

Jimlly Ashidiqie, Konstitusi dan kostitusionalisme Indonesia di Massa Depan, Jakarta:Pusat 

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 21 
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atau biasa disebut the rule of law.31
 Artinya hukumlah yang sesungguhnya 

memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.
32

 

 

Pada prinsipnya konstitusi modern memuat pengaturan dan pembatasan 

kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited goverment. William G. 

Andrews menjelaskan Under contitutionalism, two types of limitations impinge on 

goverment. „power procsribe and procedurs prescribed.33
 Pada dasarnya 

konstitusi mengatur mengenai dua hal pokok yaitu hubungan antara negara 

dengan warga negara dan yang kedua mengatur mengenai hubungan lembaga 

pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.  

 

Fungsi konstitusi menurut Jimlly Ashidiqie, yaitu:34 (a) menentukan pembatasan 

kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga 

negara yang satu dengan yang lain, (c) mengatur hubungan kekuasaan antara 

lembaga-lembaga negara dengan warga negara, (d) menentukan pembatasan 

terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi dari pihak lain, 

(e) memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. (f) sebagai 

instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik 

dari rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ 

kekuasaan negara. (g) sebagai simbol pemersatu (symbol of unity), lambang 

identitas dan keagungan bangsa (majesty of the nation), dan puncak atau 

kehikmatan upacara (center of ceremony). Tujuan akhir konstitusi berdasarkan 

fungsi-fungsi tersebut adalah untuk menjamin hadirnya peran negara sebagai 

                                                           
31

 Ibid.  
32

 Ibid.  
33

 Ibid. 
34

 Ibid.  
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organisasi rakyat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, dalam 

menjalankan kekuasaannya negara mempunyai kewenangan dan batasan yang 

diberikan oleh konstitusi. 

 

Teori kepentingan memandang bahwa fungsi dari sebuah hak adalah untuk 

memperluas kepentingan dari pemegang hak. Menurut teori ini, seseorang 

memiliki sebuah hak bukan dikarenakan ia memiliki pilihan, tapi dikarenakan 

kepemilikan menjadikan si pemilik dalam keadaan lebih baik.35
 Berdasarkan teori 

ini eksistensi hak bukanlah sebatas pernyataan yang diakibatkan oleh rasio. 

Singkatnya, hadir kepentingan semata sudah dipandang cukup.36 Teori ini tidak 

mengenal batasan atas apa yang berhak untuk menjadi kandidat sebagai pemegang 

hak (right holder) karena teori melihat semua orang mempunyai kepentingan.37
 

Berbeda dengan teori kehendak yang memberikan pengertian atas hak sebagai 

sesuatu yang hanya ada bila ada pemegang hak yang jelas dan memiliki 

kewenangan untuk menggunakan atau melepaskannya.  

 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut hak konstitusional dapat diartikan 

sebagai hak yang diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi sebagai hukum 

tertinggi suatu negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh O. Hood 

Philips, Paul Jackson, dan Patriacia Leopard dalam The Constitusional law of a 

state is the law relating to the constituion of that state, maka penting sekali untuk 

memahami hukum, negara dan konstitusi secara bersamaan.38 Pada pokoknya, 

konstitusi itu mendahului organisasi negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

                                                           
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 
38
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Thomas Paine A constitution is not the act of a goverment, but of a people 

constituting a goverment, and a government without a constitution is power 

without righ.t39 

 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa 

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 

yang menyatakan ―Negara Indonesia adalah negara hukum.‖40
 Sebagai negara 

hukum maka konstitusi dan undang-undang harus menjamin adanya: 

1) Perlindungan HAM 

2) Peradilan Yang Bebas, dan 

3) Asas Legalitas. 

 

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak 

konstitusional warga negara dalam bentuk pengakuan HAM, adanya peradilan 

yang independen yang tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan 

pemerintah harus dilaksanakan dengan atas dasar hukum. Hak asasi manusia 

berbeda dengan hak warga negara karena hak warga negara hanya berlaku bagi 

warga negara, sedangkan hak asasi manusia berlaku universal. Hak asasi manusia 

yang terkandung di dalam UUD 1945 dapat dikatakan hak konstitusional warga 

negara Indonesia. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada 

diri setiap pribadi manusia yang harus dilindungi secara penuh oleh negara 

karenanya sebagai manusia. Inilah yang membedakan antara hak asasi manusia 

(the human rights) dengan pengertian hak warga negara (the citizen‟s rights).  

                                                           
39
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40
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Hak konstitusional (constitutional right) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah 

hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD NRI 1945.41 Pasca amandemen 

UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. 

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang 

melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sebagai negara hukum 

salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia 

(basic right) dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan 

HAM dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun 

dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan 

HAM adalah pada negara.42 Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh 

monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah 

untuk memenuhi dan melindungi HAM.43 

 

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen 

konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan 

pemajuan HAM. Jaminan HAM dalam konstitusi bermakna bahwa HAM tidak 

dapat dikesampingkan oleh peraturan hukum yang lebih rendah, sebaliknya semua 

aturan hukum yang lebih rendah harus tunduk pada konstitusi.  

 

Hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara menjamin hak-hak 

dasar bagi setiap warga negara namun hak ini juga dibatasi oleh hak-hak oranglain 

dan diimbangi dengan kewajiban warga negara. Seperti contoh hak individu 

seseorang dibatasi oleh hak bersama atau komunal yang melibatkan orang banyak.  

                                                           
41
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Hak konstitusional berbeda dengan hak legal. Hak konstitusional merupakan hak-

hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak legal lahir 

berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan 

dibawahnya.  Pasca amaneden UUD 1945 HAM di Indonesia telah diakui secara 

lengkap dan memenuhi syarat sebagai konstitusi yang baik. Hak asasi manusia 

dan hak warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian “Contitusional Rights”. 

Pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam 

undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih 

rendah.  

 

Berdasarkan pengertian hak konstitusional dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang paling mendasar dan 

paling tinggi karena lahir dari kesadaran sebuah bangsa akan kesamaan nasib dan 

cita-cita bersama. Hak konstitusional warga negara harus dijamin, dilindungi, dan 

hormati oleh seluruh organisasi kekuasaan negara.  

 

 

2.2 Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD 1945 

 

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau suatu bangsa berdasarkan 

keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak 

penuh yang dijamin oleh undang-undang.44
 Warga negara juga memiliki domisili 

atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara yang dapat dibedakan menjadi 

warga negara asli dan warga negara asing. Istilah kewarganegaraan memiliki arti 

keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan antara warga negara atau 

segala hal yang berhubungan dengan warga negara.  
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Warga negara merupakan unsur penting dalam terbentuknya sebuah negara.
45

 

Konsep warga merupakan konsep hukum tentang subjek hukum dalam rangka 

kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama.46
 Konsep warga negara atau 

kewarganegaraan berarti berhubungan dengan subjek hukum yang mempunyai 

hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi yang disebut negara. Status 

seseorang sebagai warga negara dengan status seseorang sebagai warga 

masyarakat (penduduk) tentu berbeda, karena warga masyarakat belum tentu 

warga negara. Perbedaan ini terletak pada hak dan kewajiban seseorang sebagai 

subjek hukum. Negara merupakan salah satu organisasi yang paling kompleks 

dalam hal struktur dan fungsinya. Setiap orang pejabat negara atau anggota warga 

negara (the citizent) mempunyai kapasitas yang sama sebagai warga negara dalam 

hal kedudukan, hak maupun kewajibannya. 

 

Hak konstitusional warga negara adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang 

Dasar. Berbeda dengan hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang berlaku 

universal, hak warga negara hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Hak 

warga negara dibedakan menjadi dua yaitu hak konstitusional dan hak legal. Hak 

konstitusional yaitu hak yang diberikan dan dijamin langsung oleh Undang-

Undang Dasar, sedangkan hak legal adalah hak yang diberikan dan dijamin oleh 

perundang-undangan. Hak warga negara diikuti oleh kewajiban warga negara 

yang merupakan satu kesatuan sebagai hubungan timbal balik sesuai dengan 
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prinsip proporsionaly. Berikut ini hak dan kewajiban konstitusional warga negara 

dalam UUD 1945: 

a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi 

warga negara Indonesia, sehingga negara tidak mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi tuntutan dari warga negara asing yang ada di Indonesia yaitu: 

 Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak 

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman 

dan peradaban. 

 Hak yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak 

atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 

 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 

 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam pembelaan negara; 

 Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; 

 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan. 

 Pasal 28 H ayat (3) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas 

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 

sebagaimana manusia yang bermartabat. 

 

b. Hak asasi manusia yang meskipun juga berlaku bagi setiap orang termasuk 

warga negara asing, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi Warga 

negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan. Contoh: 

 Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini 

diutamakan bagi warga negara Indonesia karena dalam urusan tertentu, 

hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mengkritisi 

hal-hal yang dapat menimbulkan ketengangan sosial. 

 Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak 

untuk bekerja. 

 Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk 

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan. 

 

c. Hak atas kesempatan dalam politik, termaktub dalam Pasal-Pasal berikut: 
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 Pasal 27 ayat (1) ―Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.‖ 

 Pasal 28 C ayat (2) ―Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 

dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan negaranya.‖ 

 Pasal 28 D ayat (3) ―Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh 

kesempatan  yang  sama dalam pemerintahan.‖ 

 Pasal 28 E ayat (3) ―Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,  

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.‖ 

 

Hak warga negara dalam kesempatan politik yang dimaksudkan adalah untuk 

diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu dan hak warga negara untuk menduduki 

jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau 

secara tidak langsung oleh rakyat hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. 

Contoh Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, 

Hakim Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga 

permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panglima 

TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi-

komisi negara, tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri 

sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan 

kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan baik langsung 

ataupun tidak langsung.  

 

Selain menjamin hak konstitusional warga negara, UUD 1945 juga mengatur 

mengenai kewajiban warga negara secara konstitusional. Adapun kewajiban 

tersebut yaitu: 

a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, 

menyatakan :‖ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.‖ 
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b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 

1945, menyatakan  : ―setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 

dalam upaya pembelaan negara‖. 

c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 J ayat 1 

menyatakan : ―Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang 

lain‖ 

d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945, menyatakan: ―Dalam menjalankan 

hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.‖ 

e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 

ayat (1) UUD 1945, menyatakan: ―tiap-tiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.‖ 

 

Berdasarkan hak-hak konstitusional warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 

diatas negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. 

Seperti hak konstitusional masyarakat adat yang disebutkan dalam Pasal 28 I ayat 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. Selain terikat oleh konstitusi negara juga 

terikat oleh instrumen-instrumen internasional yang sudah dikonvensi kedalam 

hukum Indonesia. 

 

 

2.3 Masyarakat adat 

2.3.1 Pengertian Masyarakat adat 

 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa latin socius yang berarti kawan, dalam 

bahasa arab dikenal dengan istilah syaraka, dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

istilah society. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah masyarakat diartikan 

sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama. Mereka hidup bergaul dan berinteraksi 
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dengan sesamanya dengan menggunakan sistem adat istiadat tertentu secara 

kontinue atau terus menerus. 

 

C. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai aturan-aturan perilaku 

yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu 

pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak 

dikodifikasi (maka dikatakan adat).47
 Sedangkan F.D Holleman menyatakan 

bahwa hukum adat itu tidak bergantung pada keputusan. Norma-norma hukum 

adalah norma-norma yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat 

dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan 

dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah 

terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas 

hukum.48 Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia 

menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. sesuai dengan fitrahnya 

sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang 

seperti hidup itu sendiri.49 

 

Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan adat (termasuk yang 

tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan 

kelaziman yang mempunyai akibat.50
 Jika kita menyelidiki adat istiadat ini 

terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila 

dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian 

dihukum. Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak 
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dikodifikasi (ongecodifiseerd) dan bersifat paksaan (dwang) mempunyai akibat 

hukum (rechtgevolg), kompleks ini disebut hukum adat (adatrecht).51 

 

Berdasarkan pengertian dari para ahli hukum adat diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat adat adalah komunitas masyarakat yang patuh pada peraturan 

hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya antar sesama 

manusia yang mencakup keseluruhan kebiasaaan dan kesusilaan yang hidup dan 

diyakini dan dianut apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi dari penguasa 

adat. Hukum adat memandang bahwa sistem hidup bersama menimbulkan rasa 

terikat dan memiliki tujuan bersama diantara anggota kelompoknya. Mereka 

mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, 

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan sehingga timbul 

rasa untuk ikut berperan dan berpartisipasi di dalam kelompok. 

 

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang hidup secara komunal, dimana 

dalam segala hal selalu diliputi oleh kebersamaan.52 Masyarakat adat mempunyai 

sistem hukum yang mengatur mengenai pembukaan hutan untuk usaha 

perladangan dan pertanian lainnya, pengembalaan ternak, pemburuan satwa liar 

dan pemungutan hasil hutan, dan berbagai areal hutan yang dikelola secara lestari 

oleh masyarakat adat sebagai sumber kehidupannnya dengan segala kearifannya. 

Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda mengenai praktek pengelolaan 

hutan. Segala aturan tersebut terkristaalisasi dalam hukum adat masing-masing 

masyarakat adat. Jimlly Ashiddiqqy menyatakan bahwa masyarakat adat itu 

merupakan „self governing communities‟ (zelf bestuurende gemeenschappen) atau 
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masyarakat hukum yang mengurus atau berpemerintahan sendiri. Eksistensinya 

berada di luar jangkauan organisasi negara.53 

 

Selanjutnya Soekanto membagi masyarakat Indonesia (dahulu atau dahulu dan 

sekarang) terdiri dari beberapa bentuk yaitu:54 

a. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai 

hubungan erat atas keturunan sama, di mana faktor keturunan erat atas 

keturunan (geneologische factor) adalah penting sekali persekutuan yang 

demikian dapat kita sebut persekutuan hukum geniologis.55 

b. Persekutuan-persekutuan hukum dimana warganya terikat oleh suatu 

daerah, wilayah (“grondgebied”) yang tertentu, dimana faktor territoir 

(territoiale factor) adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian ini 

dapat kita sebut persekutuan hukum territorial.56 

c. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik faktor geneolgis maupun 

faktor territoir mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan yang 

sedemikian dapat kita sebut persekutuan hukum geneologis-territoria 

(geneologisch-territoriale-rechtsgemeenschap).57 

 

Soepomo dalam bukuya menyebutkan bahwa persekutuan hukum adat Indonesia 

dapat dibagi atas dua golongan besar menurut dasar susunannya yaitu (a) yang 

berdasarkan pertalian suatu keturunan (geneologis) dan (b) yang berdasar 

lingkungan daerah (territorial).58 Selanjutnya Soepomo mengemukakan bahwa  

ada pula tata susunan rakyat yang berdasar pada kedua faktor itu, yaitu faktor 

geneologis dan faktor territorial. Mengenai tata susunan tersebut urainnya adalah 

sebagai berikut:59 

                                                           
53

 Jimlly Ashidiqy, Lembaga-Lembaga Negara,Organ Konstitusional Menurut Uud 1945, 

Makalah (didownload dari www.jimlly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-Organ_Konstitusi.Doc) 
54

 Soekanto, Meninjau Hukum adat di Indonesia, Jakarta: Pt. Raja Wali.  1981. hlm 68 
55

 Ibid. 
56

 Ibid. 
57

 Ibid. 
58

 Solemenan, B Taneko. Hukum Adat: suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang. 

Bandung: PT. Eresco. 1947. hlm. 39  
59

 Ibid. 



29 
 

1. Masyarakat adat geneologis (berdasarkan keturunan), yaitu persekutuan 

masyarakat hukum berdasarkan atas pertalian keturunan. Perekuuan ini 

dibedakan menjadi tiga macam dasar pertalian keturunan yaitu:60 

a. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial). 

b. Pertalian daerah menurut garis ibu (matrilial. 

c. Pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata 

susunan parental). 

2. Masyarakat adat teritorial, yaitu masyarakat adat berdasarkan lingkungan 

daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itubergantung pada 

soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu 

atau tidak. Orang-orang  yang bersama tinggal di suatu desa (Jawa Dan Bali) 

atau suatu marga (Palembang) merupakan suatu golongan yang mempunyai 

tata susunan ke dalam dan keluar sebagai kesatuan terhadap dunia luar.61 

Selanjutnya Soepomo membagi persekutuan hukum masyarakat adat tersebut 

kedalam tiga jenis, yaitu:62 

a) Persekutuan desa, yaitu golongan yang terikat pad suatu tempat 

kediaman. Hal ini disebutkan juga apabila termasuk didalamnya teratak-

teratak atau dukuh-dukuh yang terpencil yang tidak berdiri sendiri, 

sedangkan para pejabat pemerintah desa boleh dikatakan semuanya 

bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu. 

b) Persekutuan daerah, yaitu apabila didalam suatu daerah tertentu terletak 

beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan 

pengurus yang sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup sendiri, 

tetapi semuanya merupakan bagian bawah dari daerah mempunyai harta 

benda dan menguasai hutan dan rimba belantara atau dikelilingi tanah-

tanah yang ditanami dan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penduduk 

desa-desa itu. Contoh marga di sumatera selatan serta dusun-dusun yang 

ada didalamnya. 

c) Perserikatan dari beberapa kampung ialah apabila beberapa badan 

persekutuan kampung yang terletak berdekatan yang satu dengan yang 
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lain mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan-

kepentingan bersama, misalnya akan mengadakan perikatan karena para 

pembuka kampung itu keturunan satu nenek moyang.
63

 

 

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bushar Muhammad, ada tiga jenis 

masyarakat adat yang strukturnya bersifat teritorial:64 

1. Masyarakat hukum desa.  

2. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa) 

3. Masyarakat hukum serikat bangsa (perserikatan desa) 

 

Menurut Van Dijk
65

 persekutuan hukum adat teritorial itu dapat dibedakan dalam 

tiga macam, yaitu ―persekutuan desa‖, ―persekutuan daerah‖ atau ―perserikatan 

desa‖. Persekutuan desa adalah seperti desa orang jawa yang merupakan suatu 

tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa 

pedukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada  

desa adalah apabila di antara beebrapa desa atau marga yang terletak 

berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian 

kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya perangkat desa yang 

berkediaman dipusat desa.66 

 

Persekutuan daerah adalah suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah 

bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat 

pemerintahan adat bersama. Perserikatan kepentingan dalam mengatur 

pemerintahan adat bersama, pertanahan bersama, kehidupan ekonomi bersama, 

pertanian dan pemasaran bersama. Salah satu contoh misalnya di daerah Lampung 
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ialah ―Perserikatan Marga Empat Tulang Bawang‖ yang terdiri dari Marga-Marga 

Adat Buway Bolan, Tegamo‘an, Suway Umpu, dan Buway Aji di Menggala.67 

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

adat tidak hanya memandang penting pertalian sedarah tetapi juga mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan wilayah atau daerah sebagai ruang hidupnya. 

Salah satu unsur wilayah yang sangat penting itu ialah tanah, tanah mempunyai 

arti penting sebagai tempat untuk berinteraksi dan menjaga adat istiadatnya 

sekaligus identitas adat. 

 

 

2.3.2 Hak Masyarakat adat Dalam Instrumen Internasional 

 

Hak masyarakat adat tertuang dalam beberapa konvensi internasional salah 

satunya hak masyarakat adat atas perlindungan dan integrasi masyarakat adat 

secara khusus diatur dalam ILO Convention No. 107 year 1957 Concerning the 

Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi Tribal 

Population in Independent Countries (Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia 

Nomor 107 berkenaan dengan Perlindungan dan Integrasi Masyarakat adat dan 

Masyarakat Kesukuan dan Semi Kesukuan di Negara-negara Merdeka).  

 

Selanjutnya Convention No. 169 year 1989 Concerning Indigenous and Tribal 

Peoples in Independent Countries (Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia 

No.169 tahun 1989 mengenai Masyarakat adat dan Suku-suku di Negara-negara 

Merdeka) Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat adat ini telah menyerukan 

kepada pemerintah untuk memastikan hak-hak mendasar masyarakat adat. 
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Masyarakat adat dalam melaksanakan hak-haknya harus bebas dari segala bentuk 

diskriminasi apa pun jenisnya. Hak-hak yang melekat pada masyarakat  adat 

berasal  dari  politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi 

keagamaan, sejarah-sejarah dan filsafat-filsafat mereka, khususnya  hak-hak atas 

tanah, wilayah dan sumber daya. Konvensi ini mengutamakan prinsip 

‗pemeliharaan/pelestarian‘(preservation) dan ‗partisipasi‘ masyarakat adat dalam 

kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi mereka. Konvensi ini mengakui 

masyarakat adat sebagai kelompok yang merupakan pemilik atau subjek dari hak-

hak yang harus dilindungi oleh konvensi. Konvensi ini juga memandatkan 

terhadap masyarakat adat bukan berarti memberikan hak yang lebih istimewa 

dibandingkan dengan sektor masyarakat lain, pengakuan masyarakat adat adalah 

prasyarat bagi mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat atas dasar 

kesamaan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pasal 3 ayat (1) Konvensi 

ILO 169  menyatakan bahwa masyarakat adat berhak menikmati hak-hak mereka 

sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa halangan 

atau diskriminasi. Ketentuan-ketentuan konvensi berlaku tanpa diskriminasi 

terhadap anggota laki-laki maupun anggota perempuan dari masyarakat adat. 

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa masyarakat adat yang 

bersangkutan berhak memutuskan prioritas-prioritas mereka sendiri untuk proses 

pembangunan ketika proses tersebut mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, 

institusi-institusi dan kesejahteraan rohani mereka serta tanah-tanah yang mereka 

diami atau apabila tidak mereka diami, mereka gunakan, dan untuk menjalankan 

kendali, sedapat mungkin, terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya 

mereka sendiri. Masyarakat adat juga berhak untuk berpartisipasi dalam 
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perumusan, implementasi dan evaluasi rencana-rencana dan program-program 

pembangunan nasional maupun regional yang dapat membuat mereka secara 

langsung terkena dampaknya. 

 

Hak masyarakat adat atas tanah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat 1 

Konvensi ILO 169. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa hak-hak atas apa 

yang dimiliki dan apa yang dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan 

terhadap tanah-tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Selain 

itu, dalam situasi yang tepat harus diambil upaya-upaya untuk menjaga dan 

melindungi hak dari masyarakat adat yang bersangkutan untuk menggunakan 

tanah-tanah yang tidak secara eksklusif mereka tempati, tetapi yang secara 

tradisional mereka masuki untuk menyambung hidup dan untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tradisional. Perhatian khusus harus diberikan pada situasi yang 

dihadapi oleh masyarakat adat pengembara dan para peladang berpindah. Hak-hak 

dari Masyarakat adat yang bersangkutan atas sumber-sumber daya alam yang 

berkaitan dengan tanah-tanah mereka harus secara khusus dijaga dan dilindungi. 

Hak-hak tersebut termasuk hak dari Masyarakat adat ini untuk berpartisipasi 

dalampenggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber-sumber daya ini 

 

Hasil dari Resolution of World Conservation Strategy; “Caring for the Eart” 

(Keputusan Strategi Konservasi Dunia; ―Menjaga Bumi‖ tahun 1991) menyatakan 

dukungan pada peran khusus dan penting dari masyarakat adat sedunia dalam 

upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.Rio Declaration 

(Deklarasi Rio) tahun 1992. Deklarasi yang disahkan dalam Konperensi PBB 

mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED), Juni 1992, di Rio de 
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Janeiro, Brazilia, dikenal juga dengan nama ―Piagam Bumi‖ ini, secara eksplisit 

mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat dalam semua program 

pelestarian lingkungan hidup di seluruh dunia, terutama dalam Pasal 22. 

 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB 

tentang hak hak masyarakat adat tahun) tahun 2007 menegaskan bagi negara-

negara wajib mengakui masyarakat  adat sejajar  dengan semua masyarakat 

lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk 

memandang dirinya berbeda, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut. 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat menyatakan masyarakat adat 

sebagai ―masyarakat‖ dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pasal 3 

Piagam PBB tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat memunyai hak untuk 

menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas 

menentukan status politiknya dan secara bebas mengembangkan kemajuan 

ekonomi, sosial dan budaya mereka. Kemudian Pasal 4 menegaskan bahwa 

msasyarakat adat dalam melaksanakan haknya untuk menentukan nasib sendiri, 

memiliki hak otonomi atau pemerintahan  sendiri dalam masalah-masalah yang 

berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, juga cara-cara dan 

sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka. Deklarasi PPB ini 

menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif, yang terpenting 

diantaranya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah 

dan sumberdaya alam seperti hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, 

hak atas free, prior and informed consent (FPIC), selain itu masyarakat adat juga 

memiliki hak untuk untuk menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan 
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yang sesuai bagi mereka yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan 

masyarakat adat itu sendiri. 

 

Selanjutnya dalam Deklarasi Program Nasional Pengakuan Perlindungan 

Masyarakat adat Melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 

dan Lahan Gambut (REDD+) yang disahkan pada 1 september 2014. Deklarasi ini 

juga memuat mengenai hak-hak masyarakat adat, yaitu: 

1) Mengembangkan kapasitas serta membuka ruang partisipasi Masyarakat 

adat. 

2) Mendorong percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan 

yg berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan Masyarakat adat 

3) Mendorong terwujudnya peraturan perundang-udangan yang menjadi 

landasan hukum bagi perlindungan dan pengakuan Masyarakat adat 

4) Mendorong PEMDA untuk melaksanakan pendataan keberadaan 

Masyarakat adat 

5) Menginventarisir dan mengupayakan penyelesaian berbagai konflik yang 

terkait dengan keberadaan Masyarakat adat 

6) Melaksanakan pemetaan dan penataan terhadap penguasaan, kepemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan dgn 

memperhatikan kepemilikan Masyarakat adat 

7) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan yang bertanggung 

jawab memberikan pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat 

8) Mendukung pelaksanaan program REDD+ sebagai salah satu upaya untuk 

mengembangkan partisipasi Masyarakat adat 

 

Berdasarkan beberapa perjanjian internasional tersebut setiap negara yang 

mengkonvensi perjanjian internasional tersebut mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat adat. 

 

2.3.4 Hak Konstitusional Masyarakat adat dalam UUD 1945 

 

Penelusuran sejarah dan analisis normatif hukum agraria pada zaman Hindia 

Belanda telah menunjukan bahwa hukum agraria zaman kolonial sangat 

eksploitatif, dualistik dab feodalistik.68 Asas domein verkelaring yang 
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menyertainya jelas sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa 

keadilan dalam masyarakat.69 Pasca proklamasi kemerdekaan Pemerintah 

Republik Indonesia mendapat banyak tuntutan untuk memperbaharui hukum 

agraria nasional. Seperti Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 yang menentukan, 

bahwa peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh kolonialisme 

Belanda masih tetap dapat diberlakukan selama pemerintah belum dapat 

memproduk hukum-hukum baru sesuai dengan jiwa kemederkaan.70Pasal 

mempunyai pengaruh penting dalam politik agrari nasional. 

 

Soepomo dalam pidatonya yang terkenal pada tahun 1947 ia mengemukakan 

bahwa untuk Negara Indonesia yang baru dibangun harus ada satu hukum 

nasional dan hukum nasional itu menurut pendapatnya hukum adat harus 

menduduki tempat yang penting. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa 

sebagaimana halnya dengan negara-negara yang termasuk dalam kelompok “Civil 

Law Countries” ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam negara 

dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.
71

 

 

Konstitusi telah memberikan ruang khusus terhadap keberadaan Masyarakat adat 

dalam UUD 1945 (setelah amandemen) yang tertuang dalam Pasal 18 B Ayat(2), 

yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
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Ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut menyatakan syarat-

syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan masyarakat adat, yaitu: 

1) Sepanjang masih hidup, persayaratan ini tentu harus dilihat dari dalam dan 

dari luar masyarakat adat itu sendiri, dengan begitu maka akan terlihat 

eksistensi dan partisipatif masyarakat adat dalam membangun kehidupan 

sosialnya. 

2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat, persyaratan ini tidak hanya 

dilihat dari konteks politik dan ekonomi saja melainkan lebih dalam pada 

kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Persyaratan ini sekaligus 

memberikan peluang kepada masyarakat adat untuk berkembang dengan 

―bebas‖ yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam 

masyarakat adat itu sendiri dalam menghadapi perkembangan kehidupan 

sosial masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat pada umumnya. 

3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan, keberagaman budaya, suku, ras, 

dan agama adalah wajah Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika 

yang merupakan kekayaan nasional. Masyarakat adat adalah bagian yang 

tak terpisahkan dari NKRI, oleh karenanya keduanya haruslah saling 

melengkapi. 

4) Pengakuan tersebut diatur dalam undang-undang, persyaratan ini 

berdasarkan pada prinsip negara hukum. Dimana semua aktifitas kehidupan 

berbangsa dan bernegara diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum. 
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Rikardo Simarmata72
 menyatakan empat persyaratan terhadap masyarakat adat 

dalam UUD 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang dapat dirunut dari 

masa kolonial. Sedangkan menurut F. Budi Hardiman
73

 pengakuan bersyarat itu 

memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monogal, seperti 

―Negara Mengakui‖, Negera Menghormati‖, ―Sepanjang ... seseuai dengan prinsip 

NKRI‖ yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, 

mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau 

ditaklukan di bawah regulasi negara atau dengan kata lain ―dijinakan‖. Paradigma 

seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam 

demokrasi. 

 

Menurut Satjipto Rahardjo74
, empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) sebagai 

bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya 

masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, 

membagi, melakukan pengkotakan, yang semuanya dilakukan oleh menurut 

pemegang kekuasaan negara. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto75, 

empat persyaratan itu baik ipso facto maupun ipso jure akan gampang ditafsirkan 

sebagai pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih 

eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan 

untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada ditangan kekuasaan 

pemerintah pusat. 
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Ketentuan mengenai masyarakat adat berikutnya terkait dnegan kebudayaan dan 

hak-hak tradisional yang tertuang dalam Pasal 28 I ayat (3) menegaskan bahwa 

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan 

bahwa negara mempunyai tugas untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia 

di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut 

dipertegas kembali dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara 

menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 

 

Hak-hak konstitusional masyarakat adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan 

Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi:76 

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri 

2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan 

3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi 

4. Hak atas pendidikan 

5. Hak atas pekerjaan 

6. Hak anak; 

7. Hak pekerja; 

8. Hak minoritas dan masyarakat adat; 

9. Hak atas tanah; 

10. Hak atas persamaan; 

11. Hak atas perlindungan lingkungan; 

12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik; 

13. Hak atas penegakan hukum yang adil 

 

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 dan konvensi ILO 1986 tersebut negara 

mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mengakui, menghormati dan 

menjamin pemenuhan hak-hak kesatuan masyarakat adat yang keberadaannya 
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masih ada dan masih relevan dengan perkembangan sosial masyarakat dan 

prinsip-prinsip negara kesatuan.  

 

 

2.4 Hak Penguasaan Tanah Dalam Hukum UUPA 

 

Hak tanah dalam hukum tanah nasional ialah hak penguasaan atas tanah yang 

berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang 

haknya untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihakinya. Penguasaan tanah ini 

bersifat yuridis dan fisik. Penguasaan tanah secara yuridis adalah hak menguasai 

tanah yang diberikan oleh hukum atau undang-undang. Sedangkan penguasaan 

tanah secara fisik ialah penguasaan tanah atas fisik tanah itu sendiri tanpa adanya 

alas hukum.  

 

Menurut Mahfud MD, agraria bukan hanya menyangkut soal tanah melainkan 

juga perairan, tanah dibawah perairan, dan udara serta kekayaan-keyaan yang 

terkandung didalamnya. Teori Venn Agraria menggambarkan cakupan agraria itu 

sebagai berikut: 1) Bumi mencakup benda diatas bumi, benda yang ditanam 

dibumi, benda ditubuh bumi, 2) Air mencakup perairan lautan, perairan 

pedalaman, bumi dibawah perairan; 3) Ruang Angkasa mencakup angkasa diatas 

perairan dan angkasa diatas bumi.77 

 

UUD 1945 sebagaimana terlihat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 

ayat (1) UUPA 1960, sebenarnya mengikuti arti agraria berdasarkan cakupan 

Venn. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebut ―bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya.....‖. sedangkan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan 
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‖bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa...‖78  Dari latar belakang filsofi 

yang seperti itu, maka dalam politik hukum agraria, jika digali dari UUD 1945 

dan UUPA, sekurang-kurangnya terdapat dua hal yang saling terkait. Pertama, 

bumi, air dan kekayaan alam dikuasai (dalam arti diatur dengan sebaik-baiknya) 

oleh negara. Kedua, penguasaan oleh negara ditujukan untuk membangun 

kemakmuran rakyat. kemudian didalam UUPA ditemukan beberapa politik 

hukum seperti pengakuaan atas hak-hak adat dan hak-hak milik pribadi atau 

individu.79 Hukum agraria Indonesia di dalamnya terdapat macam-macam hak atas 

tanah yang telah diatur oleh Undang-undang pokok agraria no 5 tahun 1960 Hak 

atas tanah yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal penguasaan atas tanah yang dapat 

dilihat berdasarkan  hirarki sebagai berikut: 

 

1. Hak Bangsa Indonesia Atas tanah (Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria) 

 

Hak Bangsa Indonesia adalah hak yang paling tinggi. Hak bangsa Indonesia diatur 

dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyatakan: 

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat 

Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa 

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional 

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa 

termaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 

 

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah mengandung dua unsur yaitu 

kepunyaan dan kewenangan untuk mengatur dan mempimpin penggunaan tanah 

yang dimilikinya bersama-sama dengan rakyat. Hak Bangsa Indonesia merupakan 

hak yang bersama-sama dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia sepanjang seluruh 
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wilayah Indonesia adalah kesatuan Tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang 

bersatu sebagai bangsa Indonesia. Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat 

komunalistik artinya semua tanah yang ada di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai 

bangsa Indonesia. Tanah yang berada di wilayah republik indonesia menjadi hak 

bagi bangsa Indonesia. 

 

Tanah juga mempunyai sifat religius bagi bangsa Indonesia. Arti religius ialah 

bahwa semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia 

merupakan wujud karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sifat religius ini merupakan 

perwujudan dari falsafah pancasila, sila pertama dimana tanah dimaknai sebagai 

amanah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Hubungan antara bangsa Indonesia 

dengan tanah bersifat abadi tidak ada hak penguasaan apapun yang dapat 

memisahkan hubungan antara bangsa Indonesia dengan Tanah Air Indonesia 

(Bumi,air ruang angkasa dan kekayaan alam didalamnya) selama rakyat Indonesia 

masih bersatu sebagai Bangsa Indonesia. 

 

 

2. Hak Menguasai Negara Atas tanah (Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria) 

Hak menguasai yang dimiliki negara bersumber dari Hak Bangsa Indonesia 

sebagai hak tertinggi. Kata dikuasai atau penguasaan oleh negara disini tidak bisa 

diartikan bahwan negara menjadi pemilik atas semua sumber daya alam. 

Menguasai di dalam hukum diartikan sebagai‖ mengatur ―.80 Sebab, hak milik 

perorangan tetaplah diakui sebagaimana digariskan di dalam Pasal 28 H ayat (4) 

UUD 1945 yang menyatakan, ―Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 
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dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapapun.81 

 

Hak menguasai negara dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1-4) UUPA yang 

menyatakan hak menguasai negara tersebut sebagai berikut: 

(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 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. 

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 

pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 

merdeka berdaulat, adil dan makmur. 

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-Masyarakat 

adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (4) UUPA tersebut 

hak menguasai negara hanya sebatas berhubungan dengan pengaturan dan 

penentuan hubungan hukum antara manusia dengan tanah dan alam sekitarnya. 

Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh 

seluruh bangsa Indonesia tanpa ada kelembagaan yang mengaturnya, maka dalam 

penyelenggaraannya Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban 

                                                           
81

 Ibid. 



44 
 

amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat.82 

 

Persoalan yang sering muncul adalah bergesernya penggunaan hak menguasai 

yang berintikan ‗mengatur‘ dalam kerangka populisme menjadi ‗memiliki‘ dalam 

rangka pragmatisme untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi yang 

berorientasi pada pertumbuhan. Dalam istilah Sudijono, pemiskinan petani terjadi 

karena pemerintah keluar dari desain ideologis UUPA, yakni dari populisme 

menjadi liberal individualisme.83 

 

Pergeseran pilihan nilai dan penerobosan atas desain ideologi kemudian ditindih 

oleh problem-problem lain seperti tak diperhatikannya lagi secara sungguh-

sungguh tanah-tanah milik masyarakat adat.84
 Sangat banyak kasus yang diadukan 

menyangkut banyaknya tanah yang seharusnya milik masyarakat adat 

dipindahkan kepada pihak lain. ketiadaan bukti formal tentamg tanah adat  serta 

anggota masyarakat yang secara hukum kadangkalan cair dan sangat fleksibel 

telah mempermudah pencaplokan tanah-tanah adat ini.85 

 

Menurut Oloan Sitorus dan Nomadyawati86
, kewenangan yang dimiliki negara 

dalam bidang pertanahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) 

UUPA merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan 

memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Hak 
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menguasai negara adalah pelimpahan kewenangan publik bangsa Indonesia dari 

hak bangsa, oleh karenanya kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata.87 

 

Berdasarkan pengertian hak menguasai negara diatas, menunjukan eksistensi 

negara dan sifat hubungan hukum negara dengan tanah dan sumber-sumber 

agraria. Pengaturan dan penentuan hubungan hukum adalah terkait dengan hak 

yang akan diberikan oleh negara kepada pemegang hak dan peruntukan 

penggunaan tanah yang tetap memperhatikan hak-hak rayat atas tanah, fungsi 

sosisal tanah, batas maksimum tanah, termasuk upaya pencegahan adanya 

monopoli pertanahan yang merugikan rakyat. Hal ini mengacu pada tujuan hak 

menguasai negara itu sendiri yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, dlam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat 

dan negara Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur. Hak menguasai 

negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan atau dilimpahkan 

kepada daerah swantara (pemerintah daerah) dan masyarakat-Masyarakat adat 

yang memenuhi syarat dan ketentuan pemerintah. Pelimpahan pelaksanaan 

sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otoritas, 

perusahaan negara, dan perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-

tanah tertentu dengan Hak pengelolaan (HPL). 

 

3. Hak Atas Tanah adat  Masyarakat adat (Pasal 3 Undang-Undang Pokok 

Agraria) 

Hak ulayat masyarakat adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu ―Dengan 

mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan 

hak-hak yang serupa itu dari Masyarakat adat, sepanjang menurut kenyataannya 
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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.  

Berdasarkan pasal tersebut pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat Masyarakat 

adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya hak masyarakat adat 

dapat dipenuhi apabila masih dianggap hidup ditengah masyarakat apabila pada 

kenyataannya masyarakat adat sudah tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan 

dihidupkan lagi dan tidak untuk diciptakan hak ulayat baru. Ketentuan mengenai 

hak ulayat diserahkan kepada Masyarakat adat masing-masing.  

 

 

4. Hak-hak individual atau badan hukum (Pasal 16 UUPA) 

Hak-hak individual atau badan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu hak atas 

tanah yang bersifat premier dan hak atas tanah yang bersifat skunder. Hak atas 

tanah yang  bersifat premier, adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah 

negara.88 Hak-hak tersebut diberikan oleh negara dan bersumber langsung pada 

hak bangsa Indonesia atas tanah89diatur dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan dengan 

lebih rinci dalam Pasal 16 UUPA yaitu: hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, 

dan hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut ditetapkan dengan 

undang-undang. 
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Hak atas tanah yang bersifat skunder, adalah hak atas tanah yang berasal dari 

tanah pihak lain.90 Hak-hak atas tanah tersebut diberikan oleh pemilik tanah dan 

bersumber secara tidak langsung pada hak Bangsa Indonesia atas tanah.91 Hak atas 

tanah yang bersifat skunder ini diatur dalam Pasal 37, 41 dan 55 UUPA yang 

meliputi; hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, 

hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan lain-lainnya, 

hak jaminan atas tanah berupa hak tanggungan diatur dalam Pasal 23 33, 39, 51 

UUPA. Diundangkannya UUPA (UU No.5 Tahun 1960) sebenarnya telah 

menyelesaikan masalah-masalah dasar yang menyangkut politik hukum agraria 

dan dikristalisasikan dalam norma hukum pada era Orde Lama.92
 Masalah yang 

dihadapi pemerintah selanjutnya adalah bagimana menindaklajuti ketentuan-

ketentuan yang sifatnya masih pokok dan merealisasikan tuntutan-tuntutan yuridis 

berkenaan dengan pemberlakuan UUPA.
93

 

 

 

2.5 Hak Atas Tanah Adat 

 

2.5.1 Pengertian Hak Atas Tanah adat 

 

Hak atas tanah adat adalah pengakuan yang diberikan terhadap tanah-tanah yang 

haknya sudah ada sebelum pembelakuan UUPA.94 Hak atas tanah adat dibagi 

menjadi tiga yaitu hak persekutuan atau hak ulayat, hak perseorangan atau hak 

milik individu yang dibatasi oleh hak ulayat/hak komunal, dan hak yang diperoleh 
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dari proses transaksi-transaksi tanah95
 berdasarkan hukum adat yang berlaku pada 

persekutuan masyarakat adat. Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi masyarakat 

adat atas bumi, air dan kekayaan alam didalamnya serta lingkungan di sekitarnya 

yang dimiliki masyarakat adat. UUPA sendiri sebagai dasar pokok pengaturan 

agraria tidak secara eksplisit mendefinisikan mengenai hak ulayat. Pelaksanaan 

hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak 

ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 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. 

 

Definisi tanah adat  baru muncul dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasioanal (Permen Agraria/Kepala BPN) No.5 Tahun 1999 

tentang pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat adat. Pasal 1 ayat 

(1) mendefinisikan hak Hak ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat adat, 

(untuk selanjutnya disebut hak ulayat) sebagai kewenangan yang menurut adat 

dipunyai oleh masyrakat adat tertentu atas wilayah 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 temurun dan tidak 

terputus antara Masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. 

Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat Masyarakat adat sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, artinya hak masyarakat adat dapat dipenuhi apabila 
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masih dianggap hidup ditengah masyarakat apabila pada kenyataannya 

masyarakat adat sudah tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi 

dan tidak untuk diciptakan hak ulayat baru.  

 

Menurut Bushar Muhammad, hak ulayat berlaku keluar dan kedalam. Berlaku 

keluar, karena bukan warga masyarakat hukum pada prinsipnya tidak 

diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah 

persekutuan yang bersangkutan. Hanya dengan seizin persekutuan serta 

membayar ganti rugi orang luar dapat memperoleh kesempatan untuk ikut serta 

menggunakan hak ulayat. Berlaku kedalam, karena hanya persekutuan dalam arti 

seluruh warganya yang dapat memetik hasil dari tanah serta segala tumbuhan dan 

binatang yang hidup dalam wilayah persekutuan. Hak persekutuan itu pada 

hakikatnya membatasi kebebasan usaha para warga sebagai perorangan, demi 

kepentingan persekutuan.96 

 

Budi Harsono dalam bukunya menyatakan bahwa jika dilihat dari sistem hukum 

tanah adat, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan 

keluar.97
 Kekuatan keluar berhubungan dengan para warganya, sedangkan keluar 

berhubungan dengan bukan anggota masyarakat adatnya, yang disebut orang 

asing atau orang luar. Penguasa adat mempunyai kewajiban utama yang 

bersumber dari pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan 

anggota-anggota masyarakat hukumnya jangan sampai timbul perselisihan 

mengenai penguasaan dan pemakaian tanah. Apabila terjadi sengketa maka 
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penguasa adat hadir untuk menyelesaikan. Kekuatan hak ulayat keluar maksudnya 

ialah hak ulayat dapat digunakan oleh penguasa adat untuk mempertahankan 

tanah adat dari luar kekuasaan atau anggotanya, orang diluar anggota adat 

dilarang menggunakan atau memanfaatkan tanah adat tanpa seizin penguasa 

adat.98
 Berikut ini definisi hak ulayat menurut beberapa ahli:99 

a) Menurut Ter Haar, hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari 

tanah, perairan, sungai, danau, perairan pantai,laut, tanaman-tanaman dan 

binatang yang ada di wilayah masyarakat adat yang bersangkutan
100

 

b) Farida Patittingi sendiri memberikan definisi hak ulayat adalah hak 

masyarakat adat terhadap tanah dan perairan serta isinya yang ada di 

wilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur segala sesuatu 

yang berhubungan dengan tanah dan perairan serta lingkungan wilayahnya 

di bawah pimpinan kepala adat101
.   

c) Boedi Harsono (1999) bahwa hak ulayat merupakan seperangkaian 

wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat, yang berhubungan dengan 

tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak Ulayat merupakan pendukung 

utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan 

sepanjang masa.102 

 

Berdasarkan definsi para ahli hukum diatas hak ulayat adalah hak penguasaan 

tertinggi masyarakat adat atas tanah yang berisi wewenang dan kewajiban yang 

berhubungan dengan tanah dan isinya yang terletak diwilayah hukum adat. 

Dengan kewenangan yang terdapat didalam hak ulayat masyarakat adat dapat 

melakukan hubungan kedalam dan keluar sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum adatnya. 

 

2.5.2 Subyek dan Obyek Hak Ulayat 

 

Boedi Harsono menjelaskan bahwa subyek hak ulayat adalah masyarakat adat 

yang mendiami wilayah tertentu. Masyarakat adat mempunyai hubungan secara 
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fisik maupun historis dengan hak ulayat yang dimiliki. Masyarakat adat terbagi 

menjadi 2 (dua), yaitu:103 

1. Masyarakat adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di 

tempat yang sama. 

2. Masyarakat adat geneologik, disebabkan para warganya terikat oleh 

pertalian darah. 

 

Persekutuan masyarakat adat teritorial maupun geneologik banyak ditemukan di 

Indonesia. Seperti contoh masyarakat adat Lampung merupakan merupakan 

masyarakat adat yang diikat oleh pertalian darah (geneologik) dari garis keturunan 

ayah (patrilinial). Objek tanah adat  mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam hak ulayat masyarakat adat menurut Bushar Muhamad, objek tanah adat  

meliputi: 104 

a. Tanah (daratan) 

b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya) 

c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon 

untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya) 

d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak ulayat menunjukan 

hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah/wilayah tertentu yang 

masuk kedalam wilayah persekutuan masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki 

tanah (hak ulayat) bukan orang perorang melainkan menjadi satu kesatuan dengan 

persekutuan masyarakat adat. Secara teritorial luasnya tanah adat  tidak bisa 

diukur secara pasti karena mengingat perkembangan zaman waktu itu. 
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2.5.3 Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang 

-Undangan 

 

Hak atas tanah adat atau hak serupa yang merupakan satu kesatuan tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat. Hak masyarakat adat atas tanah adat  

telah diakui dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai hak konstitusional masyarakat 

adat dan hak asasi masyarakat adat (Indigenous Peoples' Rights). Pengakuan 

tersebut tertuang dalam pasal 18B, pasal 28I ayat (1), pasal 32 ayat (1) dan (2), 

dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

 

Status tanah adat  telah banyak berubah seiring dengan perkembangan zaman 

karena tingginya permintaan atas kebutuhan tanah untuk pembangunan, 

permukiman, pertambangan maupun perkebunan. Ketimpangan penguasaan lahan 

telah menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik agaria khususnya pertanahan 

yang bersinggungan dengan masyarakat adat, hal ini tidak dapat terlepas dari 

sejarah panjang politik agraria nasional dimasa lalu yang diwariskan sejak zaman 

Hindia Belanda yang cenderung eksplotatif dan feodal yang membuat banyak 

masyarakat adat kehilangan tanahnya. Pasca proklamasi kemerdekaan Pemerintah 

Republik Indonesia mendapat banyak tuntutan untuk memperbaharui hukum 

agraria nasional. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh kolonialisme Belanda 

masih tetap dapat diberlakukan selama pemerintah belum dapat memproduk 

hukum-hukum baru sesuai dengan jiwa kemederkaan telah membuat reformasi 

agraria berjalan lambat.  

 

Agar lebih mudah dipahami untuk menggambarkan sejarah pengakuan hak ulayat 

dalam hukum agraria nasional dan konvensi internasional perlu diketahui runtutan 
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pengakuan hak ulayat tersebut, berikut ini tabel pengakuan hak masyarakat adat 

yang dibagi dalam beberapa periode berdasarkan masa kekuasaan/ kepemimpinan. 

Tabel 4.2 Pengakuan hak masyarakat adat yang dibagi dalam beberapa 

periode berdasarkan masa kekuasaan/kepemimpinan 

Periode MHA Dalam 

Peraturan 

Perundangan 

Hak atas tanah 

adat  dalam 

Peraturan 

Perundangan 

Hak Asasi MHA 

dalam 

Peraturan 

Perundangan 

1865 — 1942 

(Hindia 

Belanda) 

Tidak ada 

pengaturan  

khusus MHA. 

MHA adalah 

bagian dari 

Bangsa 

Pribumi (Bumi 

Putera) 

Diakui dengan 

syarat terdapat bukti 

kepemilikan 

(dokumen) 

Sebatas dalam KUHP 

dan KUHPerdata 

1942 — 1945 

(Pem. Militer 

Jepang) 

Tidak ada 

pengaturan  

khusus 

MHA. MHA 

adalah 

bagian dari 

Bangsa 

Pribumi (Bumi 

Putera) 

Hukum Pemerintah 

Kolonial Belanda 

tetap berlaku, tetapi 

ada proses reklaim 

atas tanah-tanah 

adat secara de 

facto. 

Sebatas dalam KUHP 

dan KUHPerdata. 

1945 — 1966 

(Soekarno) 

Diakui dalam 

Penjelasan Pasal 

18(2) UUD 

1945: 

pemerintahan 

desa atau nama 

lainnya memiliki 

hak istimewa 

sesuai asal-

usulnya. 

Diakui dalam 

UUPA No.5/1960 

tetapi tidak ada 

peraturan 

pelaksanaan. 

a. Deklarasi 

Universal HAM 

1948 

b. UUD 1945 (hak 

asal usul dan hak 

agraria) 

c. Konstitusi RIS 

1949 

d. (1949—1950) 

e. UUDS ‘50 

(1950—1959 (hak 

atas milik) 

1966 — 1998 

(Soeharto) 

Diakui dalam 

Penjelasan Pasal 

18(2) UUD 

1945. 

Kebijakan 

Pemerintah Orde 

Baru menyebut 

MHA sebagai 

Diakui dalam 

UUPA No. 5/1960 

tetapi diingkari saat 

penunjukan dan 

penetapan 

kawasan hutan. 

UU No. 10 Tahun 

1992 tentang 

a. UUD 1945 

b. Deklarasi 

Universal HAM 

1948 

c. KIHSP 1976 

d. KIHESB 1976 

e. CEDAW (1984) 

f. Konvensi Hak 
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Masyarakat 

Terasing,Peramb

ah 

Hutan, dll. 

Perkembangan 

Kependudukan dan 

Pembangunan 

Keluarga Sejahtera, 

hak penduduk 

atas pemanfaatan 

wilayah warisan 

adat 

 

Anak (199 

1998 — 

sekarang 

(Reformasi) 

MHA diakui 

dalam 

UUD 1945 hasil 

amendemen, UU 

39/1999 dll. 

Diakui dalam UUD 

1945, UUPA, UU 

39/1990 dll, tetapi 

tidak ada upaya 

komprehensif untuk 

pengakuan dan/atau 

pemulihan hak-hak 

MHA atas 

wilayah adatnya 

UU 41/1999 (Cat: 

ada pengingkaran 

MHA) 

a. Deklarasi 

Universal HAM 

b. UUD 1945 (Pasal 

18B, Pasal 28I(3), 

Pasal 33) 

c. CEDAW 

d. Konvensi Hak 

Anak 

e. Konvensi Anti 

Penyiksaan 1998 

(UU No. 5 Tahun 

1998) 

f. UU 39/1999, 

g. UU 26/2000, 

h. KIHSP, KIHESB 

i. Deklarasi PBB 

tentang 

Masyarakat adat 

2007 

 

Berdasarkan periodesasi pengakuan hak-hak masyarakat adat tersebut pengakuan 

hak-hak masyarakat adat mengalami perkembangan pesat pasca kemerdekaan. 

Akan tetapi banyaknya undang-undang yang memuat hak-hak masyarakat adat 

atas tanah adat  belum mampu menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan terlebih 

pasca penyeragaman desa-desa diseluruh Indonesia mengikuti struktur desa di 

pulau jawa pada era 1970-an. Banyak hak-hak konstitusional masyarakat adat 

yang terabaikan khususnya dalam sistem pemerintahan dan khususnya dalam 

bidang agraria politik pintu terbuka pada masa orde baru telah mengundang 

banyak investor untuk mengelola sumber-sumber agraria. Pemerintahan yang 

otoriter dimasa orde baru memaksa masyarakat adat untuk menyingkir dari 
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wilayah mereka di dalam kawasan hutan karena hak penguasaan hutan banyak 

dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang bergelut dibidang produksi kayu 

dan pertambangan untuk tujuan eksploitasi. Kebijakan tersebut membuat banyak 

masyarakat adat kehilangan hak mereka atas tanah-tanah adat mereka. 

 

Khususnya hak tradisional masyarakat adat atas tanah adat yang tidak terlepas 

dari hak menguasai negara yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, hak 

menguasai negara dalam pasal 33 UUD 1945 tesebut diartikan negara sebagai 

organisasi kekuasaan rakyat mempunyai hak untuk mengatur, merencanakan dan 

mengawasi sumber-sumber agraria yang berada diseluruh wilayah kedaulatan 

Republik Indonesia termasuk didalamnya tanah adat  yang dimiliki masyarakat 

adat. Menurut UUD 1945 seluruh wilayah dalam kedaulatan NKRI dikuasai 

negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun negara 

harus tetap mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat beserta hak-hak 

wilayah adat sepanjang hak tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan 

negara. Hak menguasai negara atas tanah dan sumber-sumber agraria berasal dari 

hak menguasai bangsa Indonesia. Selanjutnya ketentuan dalam UUD 1945 

tersebut diatur lebih rinci dalam beberapa undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Akan tetapi pada prakteknya 

hingga saat ini sedikit sekali wilayah adat yang telah diakui secara resmi oleh 

pemerintah melalui peraturan daerah (PERDA).  

 

Selanjutnya dalam dimensi yuridis normatif penjabaran ketentuan dalam UUD 

1945 dituangkan kedalam beberapa perangkat perundangan antara lain dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peratuan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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(UUPA). Pasal 3 lebih jelas mengatur mengenai hak masyarakat adat atas tanah 

adat  dan yang serupa. Pasal tersebut memuat syarat dan ketentuan pelaksanaan 

hak-ulayat dan hak-hak tradisional yang serupa dari masyarakat adat, pasal 

tersebut juga memuat beberapa syarat dalam pengakuan keberadaan masyarakat 

adat beserta hak-haknya. Adapun syarat pengakuan hak ulayat yaitu 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. Hak ulayat tidak lagi dapat diberikan apabila dalam pelaksanaan 

hak ulayat masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi 

dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya peraturan 

daerah hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (UUPA), yaitu: 

a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak 

atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;  

b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh 

instansi pemerintah, bahan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan 

tata cara yang berlaku.  

 

Pengaturan lebih khusus tentang kepemilikan tanah adat diatur dalam Pasal 22 

ayat (1) yang menyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian 

dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya juga diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.105 Selanjutnya pemberian kedudukan istimewa 

terhadap hukum adat dalam hukum agraria juga terdapat didalam Pasal 56, Pasal 

58, Pasal VI Konversi, Pasal VIII Konversi, Konsiderans, dan Penjelasan UUPA. 

                                                           
105

Pasal 26 ayat (1) UUPA 
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Achmad Sodiki menyampaikan relevansi UUPA dalam kaitannya dengan aspek 

ideologis-filosofis. Keberadaan hak ulayat dalam UUPA menggambarkan kuatnya 

hasrat untuk menampilkan identitas nasional yang berlandaskan hukum adat dan 

kepentingan nasional yang merdeka dan berdaulat dalam bidang agraria.
 106 

 

Hak masyarakat adat atas tanah adat  dalam Pasal 41 TAP MPR No 

XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa identitas budaya 

masyarakat tradisional, termasuk hak masyarakat adat atas tanah adat  dilindungi 

selaras dengan perkembangan zaman. Hak asasi masyarakat adat tersebut 

dipertegas dalam Pasal 6 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi 

manusia yang memuat tentang hak-hak masyarakat adat secara universal. Pasal 6 

ayat (1) menegaskan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, 

perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan 

dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Selanjutnya penjelasan Pasal 

6 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak adat yang 

secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat 

adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan 

hak asasi menusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan 

hukum dan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 kembali mempertegas 

mengenai hak masyarakat adat atas identitas107
 mereka termasuk hak atas tanah 

adat  yang harus dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.  Guna 

                                                           
106

 Ahmad Sodiki dalam Yance Arizona. Konstitusional Agraria.................Op.Cit. hlm. 75 
107

 Identitas yang dimaksud ialah identitas budaya masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang 

masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan 

dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan 

dan kesejahteraan rakyat. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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memenuhi hak konstitusional masyarakat adat hak-hak adat tersebut harus 

dituangkan dalam penyelenggaraan pembangunan dengan memperhatikan hak 

penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah adat nya. 

Menurut Hendra Nurtjahjo dalam bukunya yang berjudul ―Legal Standing 

Masyarakat adat‖ menjelaskan bahwa pada hakikatnya masyarakat tidak anti 

terhadap pelaksanaan pembangunan, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah 

penerapan konsep prior informed concent 108
 bagi masyarakat adat yang tanah adat 

nya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.
109

 

 

Pasal 4 huruf j TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan bahwa dalam pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan beberapa 

prinsip salah satunya mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat 

adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam. 

Lahirnya TAP MPR TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ini tidak dapat terlepas dari iklim 

demokrasi pada waktu itu yang diakibatkan oleh politik agraria di masa orde baru 

yang cenderung eksploitatif, TAP MPR ini sekaligus amanah untuk melakukan 

pembaharuan agraria guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan 

pada keberhasilan pengelolaan pertanahan. Peran serta masyarakat adat dalam 

pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah bentuk demokrasi ekonomi yang 

dijalankan. Bangkitnya masyarakat adat yang mempertahankan hak-haknya pada 

masa reformasi adalah bukti konkrit bahwa pengakuan, penghormatan, dan 

                                                           
108

 Konsep prior informed concent adalah konsep persetujuan sukarela setelah mendapatkan 

informasi sebelumnya. 
109

 Hendra Nurtjahjo, Legal Standing...........Op.cit. hlm. 34 
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perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber 

daya agraria/ sumber daya alam sangat penting.  

 

Hak masyarakat adat atas tanah adat  yang berada dalam kawasan hutan negara 

diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Masyarakat 

adat mempunyai porsi tersendiri dalam undang-undang kehutanan karena 

kehidupan masyarakat adat yang sangat erat kaitannya dengan hutan dan unsur-

unsur didalamnya. Pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 

menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak 

masyarakat adat, sepanjang  kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, 

serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya Pasal 5 ayat 

(3) dan (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan 

bahwa kewenangan pemerintah dalam menetapkan status hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 

kenyataannya masyarakat adat yang bersangkutan masih ada dan diakui 

keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat adat yang 

bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada 

Pemerintah.  

 

Keberadaan masyarakat adat dalam rangka pemenuhan hak ulayat juga harus 

diperhatikan dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit, 

ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa pembentukan wilayah 

pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah 
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aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat 

termasuk masyarakat adat  dan batas administrasi Pemerintahan. Keterlibatan 

masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan diatur dalam Pasal 34 yang 

menyatakan Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dapat  diberikan kepada : 

a. masyarakat adat, 

b. lembaga pendidikan, 

c. lembaga penelitian, 

d. lembaga sosial dan keagamaan. 

 

Hak-hak masyarakat adat diatur dalam Pasal 67 ayat(1) yang menyatakan bahwa 

masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya berhak:  

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari 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 kesejahteraannya.  

 

Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat tersebut meliputi kegiatan 

perencanaan hutan adat, pemanfaatan hutan adat, rehabilitasi, dan reklamasi hutan 

adat, dan perlindungan serta konservasi alam hutan adat. Syarat-syarat pokok 

pengakuan tanah adat  yang diatur dalam Pasal 3 UUPA diterjemahkan dalam 

penjelasan Pasal 67 ayat(1) undang-undang kehutanan yang menyatakan bahwa 

Masyarakat adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi 

unsur antara lain:  

1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtgemenschap); 

2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya; 

3) Ada wilayah hukum adat yang jelas 
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4) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang 

masih ditaati; 

5) mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya.  

 

Hak-hak masyarakat adat didalam kawasan hutan negara juga dijamin dalam 

beberapa undang-undang lainnya. Guna mempertahankan hak-hak konstitusional 

masyarakat adat maka Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi memberikan ruang kepada masyarakat adat berupa hak untuk 

mengajukan permohonan dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-

undang. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:  

a. Perorangan warga negara Indonesia;  

b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang 

c. Badan hukum publik atau privat, atau; 

d. Lembaga negara 

 

Adanya undang-undang ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk 

mempertahankan hak-hak tradisionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

tanah adat  yang paling terkenal adalah putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 atas 

uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang diujikan terhdap Pasal 
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28 G110 dan pasal 28 I111
 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas 

uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakandikeluarkanya 

hutan adat dari kawasan hutan negara. Dalam putusan MK Nomor 45/PUU-

IX/2011 menyatakan bahwa kata ―ditunjuk dan atau‖ dalam Pasal 1 ayat (3) 

inkonstitusional dan tidak dapat diterapkan. Sebelumnya pasal tersebut 

menyatakan ―Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 

tetap‖. Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut berpendapat bahwa 

pengukuhan kawasan hutan harus meliibatkan pihak-pihak yang merupakan 

pemangku  kepentingan. Sehingga dalam pengukuhan kawasan hutan tidak dapat 

hanya berdasarkan penunjukan. Selanjutnya MK menegaskan bahwa dalam suatu 

negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak 

hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan 

perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary 

powers).112
 Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan 

tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-

undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan 

hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus 

                                                           
110

 Pasal 28G UUD 1945 mengatur mengenai perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan 

hak asasi. 
111

 Pasal 28H UUD 1945 mengatur tentang hak milik dan hak melawan perampasan hak milik. 
112

 freies Ermessen (discretionary powers) adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bidang 

pemerintahan, yang menurut Marcus Lukman, diartikan sebagai salah satu sarana yang 

memberikan  ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan 

tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan ini diberikan oleh 

pemerintah atas dasar fungsi pemerintah, yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, dan 

kewenangan ini merupakan konsekuensi logis dari konsep Negara hukum  modern (welfare state). 
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direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen 

(discretionary powers).Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap jika menguasai hajat hidup 

orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan. 

 

Pasca putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 maka bunyi pasal 3 ayat (1) Undang- 

Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi ―Kawasan hutan adalah 

wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 

keberadaannya sebagai hutan tetap.‖ MK berpendapat guna menjamin adanya 

kepastian hukum serta menutup peluang untuk ditafsirkan lain dan sekaligus 

menunjukkan konsistensi dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15, maka 

ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 3, khususnya frasa ‗ditunjuk dan/atau 

ditetapkan harus dinyatakan bersyarat (conditionally constitutional) yaitu 

konstitusional, sepanjang dimaknai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang 

dikukuhkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan 

keberadaannya sebagai hutan tetap, melalui proses penunjukan, penataan batas, 

pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.pengukuhan kawasan hutan harus 

mengikuti proses yang diatur oleh undang-undang dan memperhatikan rencana 

tata ruang wilayah. Pengukuhan kawasan hutan itu sendiri dilakukan melalui 

proses: a) Penunjukan kawasan hutan, b.) Penantaan batas kawasan hutan, c.) 

Pemetaan kawasaan hutan, dan d.) Penetapan kawasan hutan.  

 

Mahkamah konstitusi juga menyatakan mengenai klausul-klausul peralihan dalam 

ketentuan Pasal 81 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa ―Kawasan hutan yang 

telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku 

berdasarkan undang-undang in‖ MK menegaskankan bahwa kata-kata ‗ditunjuk 

dan/atau ditetapkan‘ sah dan mengikat secara hukum untuk penetapan kawasan 

hutan yang telah ditunjuk sebelum berlakunya putusann MK Nomor 45/2011. 

Klausul tersebut bertujuan untuk melindungi integritas tindakan administrative 

oleh pejabat pemerintah di masa lampau, yaitu bahwa wilayah-wilayah yang 

ditunjuk tetap demikian, dan wilayah-wilayah yang ditetapkan tetap demikian, 

dengan mencatat bahwa dibawah UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang 

sebelumnya kawasan hutan harus ditetapkan untuk mengukuhkan status kawasan 

hutan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 45/2011 masyarakat adat sebagai salah 

satu pemangku kepentingan yang erat kaitannya dengan kehutanan berhak untuk 

ikut dilibatkan dalam proses pengukuhan kawasan hutan.  

 

Hak masyarakat adat atas tanah adat  yang berupa hutan adat telah diakui dan 

berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 

tentang Kehutanan, menyatakan bahwa ―Hutan adat adalah hutan yang berada 

dalam wilayah masyarakat adat‖, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan 

keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat adat. 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. Berikut ini tabel putusan Mk 

No 35 tahun 2012; Pasal 1 angka 6 UU No.41 tahun 1999 tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi ―Hutan 

adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat adat adalah hutan yang 
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berada dalam wilayah Masyarakat adat, Pasal 4 ayat (3) dimaknai ―Penguasaan 

hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat, sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, Pasal 5 ayat (1), dimaknai 

―hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan 

adat‖. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 5 ayat 2 bertentangan dengan 

UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hutan 

adat memiliki kewenangan penuh yag dipegang masyarakat adat sehingga negara 

tidak dapat serta merta mencampuri urusan rumah tangga masyarakat adat selama 

tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan nasional. Kemudian 

Frasa ―dan ayat (2)‖ dalam Pasal 5 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 

1945 sehingga frasa dan ayat (2)‖ dalam Pasal 5 ayat (3) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5ayat(3) dimaksud menjadi 

―Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut hutan adat tidak masuk lagi dalam bagian dari 

hutan negara. Sehingga masyarakat adat mempunyai hak untuk menikmati tanah 

adat mereka dan sekaligus memberikan kewenangan sendiri untuk mengatur tanah 

adat mereka sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.  

 

Menurut putusan Mahkamah konstitusi terdapat tiga subjek dalam undang-undang 

kehutanan yaitu negara, Masyarakat adat dan perorangan atau badan hukum yang 

memegang hak atas tanah yang diatasnya terdapat hutan. Hubungan hukum antara 
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subjek hukum dengan tanahnya memberikan hak dan kewajiban bagi para 

pemegang hak atas tanah kehutanan. Masyarakat adat mempunyai hak atas tanah 

adat  dan hutan adat. Hutan adat merupakan bagian dari hak atas tanah adat . 

Putusan ini juga mengandung makna ekonomi bagi masyarakat adat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan tanah adat mereka.Pengujian terhadap undang-

undang kehutanan tidak terlepas dari Penerbitan ijin-ijin kegiatan perkebunan dan 

pertambangan, perumahan, fasilitas-fasilitas dan infrastruktur lainnya yang 

dilakukan di dalam kawasan hutan, sedangkan masyarakat dipaksa menyerahkan 

tanahnya untuk menjadi kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 

tentang Perkebunan sendiri telah menyatakan bahwa hak masyarakat adat dalam 

undang-undang perkebunan terkait dengan tanah-tanah yang akan digunakan 

untuk perkebunan yang diatasnya berada hak atas masyarakat adat maka harus 

dimusyawarahkan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) yang 

menyatakan menyatakan bahwa dalam hal tanah yang diperlukan merupakan 

tanah hak ulayat masyarakat adat yang menurut kenyataannya masih ada, 

mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak 

wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan 

warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.113
 Undang-undang ini 

memberikan jaminan bahwa dalam pemberian hak atas tanah untuk usaha 

perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat adat, sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang 

lebih tinggi serta kepentingan nasional.  
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 Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 
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Selanjutnya hak konstitusional masyarakat adat atas tanah adat  dikawasan hutan 

negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang 

Sumberdaya Air. Pemanfaatan sumberdaya air khususnya yang berada dalam 

kawasan hutan negara dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat 

dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur 

dalam 6 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Sepanjang mengenai hak ulayat atas air 

diatur dalam Pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat adat 

atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah 

dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.114
 Berdasarkan undang-undang ini 

penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat 

masyarakat adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 

pengakuan adanya hak ulayat masyarakat adat termasuk hak yang serupa dengan 

itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah 

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga 

bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat 
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 Pasal 6 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 
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tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat adat dianggap masih ada 

apabila memenuhi tiga unsur, yaitu :
115

 

a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya 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. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah adat  tertentu yang menjadi 

lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya 

mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan 

c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu 

terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan 

penggunaan tanah adat nya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga 

persekutuan hukum tersebut. 

 

Berdasarkan undang-undang tersebut hak ulayat masyarakat adat dapat dipenuhi 

apabila memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat atas pengakuan keberadaan 

masyarakat adat beserta hak ulayatnya tersebut.Hak Eksosbudmasyarakat adat 

dikawasan tertentujuga diakui secara umumdalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak ekonomi, 

sosial, dan budaya. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut yaitu hak 

untuk tidak didiskriminasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 

ayat (3) dan Pasal 3. Hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi diatur 

dalam Pasal 15, hak atas lingkungan yang sehat diatur dalam Pasal 12.Selanjutnya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan 

internasional tentang hak sipil dan politiktelah meratifikasi kovenan internasional 

tentang hak sipil dan politik, secara tegas Undang-Undang ini mengakui hak 

untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang. Hak tersebut diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah 

dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup 
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 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 
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yang khas yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan sumberdaya alam 

diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25 

sebagai bentuk non diskriminasi terhadap masyarakat adat. 

 

Maraknya kasus diskriminasi terhadap ras dan etnis diberbagai negara telah 

mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan 

diskriminasi ras dan etnis, pada prinsipnya undang-undang ini mengakui bahwa 

setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan 

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis sebagaimana yang 

telah diatur dalam Pasal 9. Masyarakat adat yang berada di kawasan tertentu tetap 

berhak untuk dilindungi hak-haknya dari perlakuan diskriminatif. Hak masyarakat 

adat juga tertuang dalam  

 

Hak-hak masyararakat hukum adat juga tertuang dalam Undang-Undang No. 11 

Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoyayang telah memberikan 

masyarakat adat peluang untuk pengaturan pemanfaatan pengetahuan tradisional 

yang dimiliki masyarakat adat secara adil dan seimbang. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya terdapat berbagai masalah penting menjadi kendala dalam 

implementasi Protokol Nagoya tersebut seperti kapasitas dalam melaksanakan 

persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan bersama, 

kemudian kesulitan yang dihadapi menentukan kelompok masyarakat mana yang 

paling berhak untuk menerima pembagian keuntungan dari pemanfaatan 

pengetahuan tradisional serta penetapan kelembagaan adat representasi 
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masyarakat adat. Hingga saat ini pengakuan terhadap masyarakat adat masih 

terkendala oleh berbagai hal baik syarat formil maupun materiil. 

 

Pengelolaan lingkungan hidup yang kerap bersinggungan dengan tanah-tanah adat  

atau wilayah yang dikuasai masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang No 32 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 

1 ayat (31) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat 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. Berdasarkan undang-undang tersebut dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan hak-

hak masyarakat adat yang ada di dalamnya. Negara atau pemerintah mempunyai 

tugas dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan pengakuan 

keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat adat yang terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tata cara 

yang diatur dalam undang-undang. 

 

Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan 

mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan 

hak masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
116

 Di tingkat Kabupaten/Kota 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 

2014, huruf k menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan 
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Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 
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berwenang untuk melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat adat yang terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat 

kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjelaskan masyarakat adat 

sebagai bagian dari masyarakat Lampung mempunyai hak untuk menikmati 

manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang beserta sumber daya yang terkandung 

didalamnya sebagai akibat dari pembangunan dan penataan ruang. Hak 

masyarakat adat tersebut tertuang dalam Pasal 157, hak-hak tersebut antara lain:
117

 

a. Mengetahui rencana tata ruang; 

b. Menikmati pertambahan nilai ruang; 

c. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang,  pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang 

d. Mengetahui secara terbuka perencanaan penataan ruang wilayah provinsi, 

ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail lainnya; 

e. Menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang beserta sumber 

daya yang terkandung di dalamnya sebagai akibat dari pembangunan dan 

penataan ruang; 

f. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan 

ruang. 

 

Hak masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya 

alam yang terkandung di dalamnya yang dimaksudkan pada Pasal 157 huruf e 

dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat 

atau kaidah yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.
118

 Pasal 164 ayat 

2 menyatakan bahwa tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan 
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Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029 
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 Penjelasan Pasal 157 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029 
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memperhatikan tata nilai, paradigma, dan adat istiadat setempat yang 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur. Pasal ini merupakan 

penghormatan bagi hukum adat serta hak-hak masyarakat adat. Khususnya hak 

masyarakat adat yang ada di kawasan hutan negara adalah berkaitan dengan 

rencana tata ruang wilayah yang mensyaratkan 30% ruang terbuka hijau. Dalam 

upaya pemenuhan hak ulayat yang berada di dalam kawasan hutan menteri harus 

melakukan pelepasan tanah tersebut dari kawasan hutan hal ini dapat menjadi 

pertimbangan tersendiri. 

 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas 

memuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat oleh 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota mempunyai 

tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengaturan daerahnya salah satunya 

dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam rangka 

meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah. Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan 

kepada masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya. 

Pada Pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan  kesatuan masyarakat adat 

mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini pemerintah daerah mempunyai tugas 

dan kewenangan yang dibagi kedalam urusan wajib dan pilihan salah satunya 

adalah pelayanan pertanahan. 
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Hak masyarakat adat banyak diakomodir dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 

tentang desa ini terutama dalam hal tata pemerintahan ditingkatan desa dengan 

munculnya desa adat. Hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang ini banyak 

diistilahkan dengan ―hak tradisional‖. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.‖ Kemudian dalam BAB XIII tentang kesatuan desa 

adat menyatakan beberapa pengakuan terhadap eksistensi hak tradisional yang 

tertuang dalam Pasal 97 ayat (1) mengatur mengenai penetapan Desa Adat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:  

a. kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih 

hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat 

fungsional;  

b. kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat; dan  

c. kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
119

 

 

Ayat (2) menyatakan bahwa kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat apabila: 

a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku 

sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam 

masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun 

bersifat sektoral; dan  
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 Pasal 97 ayat (1)Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 
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b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga 

kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas 

serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
120

 

 

Ayat (3) menegaskan bahwa suatu kesatuan masyarakat adat beserta hak 

tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menyatakan 

bahwa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila 

kesatuan masyarakat adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara 

Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan 

hukum yang:  

a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas negara kesatuan republik 

lndonesia; dan 

b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan.
121

 

 

Dilihat dari dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang 

Desa tersebut terlihat jelas konsep kebhinekaan, keberagaman karakteristik dan 

jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi 

para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada 

bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan 

perlu terdapat homogenitas, tetapi negara tetap memberikan pengakuan dan 

jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan 

masyarakat adat beserta hak tradisionalnya.
122

 Akan tetapi untuk desa-desa yang 

berada di dalam kawasan hutan masih banyak yang belum mendapatkan kejelasan 

status. Sehingga menghambat dalam pemberian hak-hak konstitusional yang lain 

seperti tempat tinggal, KTP, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 
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 Pasal 97 ayat (4)Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 
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Menurut Maria Sumarjono, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat 

dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah:
123

 

a. Adanya masyarakat adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek 

hak ulayat; 

b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai ruang hidup 

(lebenstraum) yang merupakan objek hak ulayat; 

c. Adanya kewenangan masyarakat adat untuk melakukan tindak-tindak 

tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta 

perbuatan-perbuatan hukum. 

 

Berdasarkan kriteria atau syarat hak ulayat tersebut sangat sulit dibuktikan secara 

fisik. Selanjutnya hak ulayat di kawasan hutan produksi dijamin dalam Peraturan 

Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil 

Hutan Pada Hutan Produksi. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat 

adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya 

berdasarkan peraturan pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk 

memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Pemungutan hasil hutan sebagai 

pemenuhan kebutuhan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat adat yang masih menggantungkan kehidupannya dari sumberdaya 

yang ada di hutan. 

 

 

2.5 Pengertian, Jenis dan Manfaat Hutan 

Pengertian hutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah luas yang 

ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang), tumbuhan yang 

tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan), yang tidak 

dipelihara orang; yang liar (tentang binatang dan sebagainya). Undang-Undang 

No. 41 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai sistem kepengurusan 
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yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang 

diselenggarakan secara terpadu. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan pemberantasan pengerusakann hutan mengatakan bahwa; Pasal 1 

ayat (1) hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan 

dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Pasal 

1 ayat (2) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.  

 

Berdasarkan Pasal 1 angka (4 s/d 12) UU No. 41 Tahun 1999, hutan dibagi 

kepada 4 (empat) jenis yaitu:  

a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 

atas tanah. 

b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas 

tanah. 

c. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. 

d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 

e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 

memelihara kesuburan tanah. 

f. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya. 

g. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai 

wilayah sistem penyangga kehidupan. 

h. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, 

yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 

secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

i. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata 

berburu. 
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Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No.41 tentang Kehutanan, 

ditentukan empat jenis hutan berdasarkan status dan fungsinya hutan dibedakan 

sebagai berikut:
124

 

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
125

 

a. Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani 

hak atas tanah.
126

 Sebelum keluarnya putusan MK No. 35 tahun 2012 yang 

termasuk hutan negara ialah hutan adat, hutan desa, dan hutan 

kemasyarakatan. Setelah keluarnya putusan MK tersebut hutan adat 

statusnya bukan lagi hutan negara. 

b. Hutan hak, yaitu hutan yang diatasnya dibebani hak atas tanah.
127

 

2. Hutan berdasarkan tiga fungsi pokok, yaitu:
128

 

a. Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa beserta ekosistemnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 hutan konservasi 

terdiri dari tiga macam yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan 

pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan 

dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dna satwa serta penyangga 

kehidupan. Kawasan hutan pelestarian adalah hutan dengan ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga 

kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta 

pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 
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Tman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata 

buru.
129

 

b. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi 

(penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
130

 

c. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan.
131

 

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan 

penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, serta untuk 

kepentingan religi dan budaya setempat. Pemerintah dapat menetapkan 

kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus tanpa mengubah fungsi hutan. 

Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus tersebut diperlukan untuk 

kepentingan umum.
132

 

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di set ap 

kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan 

yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.
133

 

 

Penjelasan dalam Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa untuk 

mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang 

ini hutan di  Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan 

negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah 
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menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-

hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat adat yang disebut hutan ulayat, hutan 

marga, atau sebutan lainnya.
134

 

 

Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat 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. Dengan demikian masyarakat adat 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberada-annya, dapat 

melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan 

hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah 

menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 seperti hak milik, hak 

guna usaha dan hak pakai. 

 

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.
135

 Salim 

dalam bukunya dasar-dasar hukum kehutanan mengklasifikasikan manfaat hutan 

menjadi dua yaitu; manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.  

 

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung 

oleh masyarakat.
136

 Artinya masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan 

hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai 

hasil hutan lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Manfaat 
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tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, 

tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Salim 

menyatakan ada delapan manfaat hutan yang tidak langsung yaitu; dapat mengatur 

air, mencegah erosi, memberikan manfaat kesehatan, memberikan rasa keindahan, 

memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang 

pertahanan keamanan, dapat menampung tenaga kerja, dan dapat menambah 

devisa negara. 

 

Kemudian ditinjau dari kepentingan manusia yang dapat dirasakan dari manfaat 

hutan secara tidak langsung dapat dibagi menjadi dua, yaitu; manusia sebagai 

individu dan manusia sebagai warga negara.
137

 Artinya manusia sebagai individu 

ialah hutan bermanfaat secara universal, sedangkan manfaat hutan bagi warga 

negara ialah manfaat hutan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara 

sebagai jaminan oleh konstitusi atas hak-hak agraria warga negara baik yang 

diberikan langsung maupun tak langsung dalam konsep negara kesejahteraan. 

 

2.6 Gambaran Umum Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang 
 

Masyarakat adat di Provinsi Lampung terbagi ke dalam dua persekutuan besar 

yaitu Masyarakat adat Pepadun dan Masyarakat adat Saibatin.
138

 Suku Tulang 

Bawang atau yang dikenal dengan Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang 

adalah salah satu suku yang terdapat di Provinsi Lampung yang berada dibawah 

wilayah Hukum Adat Pepadun.
139

Megou Pak Tulangbawang adalah persekutuan 

Masyarakat adat yang terbentuk untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat 

                                                           
137

 Ibid.  
138

 Muhammad Aqil Irham, Lembaga Adat Perwatin dan Penyeimbang Adat Lampung: Analisis 

Antropologis, dalam Jurnal Volume XIII, Nomor 1 Juni 2013. hlm. 159 
139

 Ibid.  



81 
 

Tulangbawang yang akan terampas oleh pemerintah kolonial Belanda.
140

 Istilah 

Megou Pak Tulangbawang sendiri berasal dari empat marga (megou).
141

 Adat 

Megou Pak Tulangbawang adalah representatif dari 4 ( empat ) keturunan asal 

atau Persekutuan besar (Megou = Mega) di Tulangbawang yaitu;
142

 

No Keturunan (genologis) Wilayah (teritorial) 

1 Buay Runjung Tegamo‘an 

2 Buay Bolan Buay Bolan Udik dan Buay Bolan 

Ilir 

3 Sembilan umpu Sway Umpu/Mesuji 

4 Buay Sepertung Aji 

 

Dari keempat keturunan asal ini oleh kolonial Belanda dipergunakan sebagai 

politik untuk menarik simpati masyarakat adat dengan sistem kepemerintahan 

adat yaitu kepemerintahan kemargaan yang di kepalai oleh Pesirah. Pesirah adalah 

kepala kepemerintahan umum sekaligus sebagai kepala adat ( Tahun 1864 dan 

1928 ).
143

 

No. Genologis /Keturunan asal Kepemerintahan 

1 Keturunan Buay Runjung Marga Tegamo‘an (11 kampung) 

2 Keturunan Buay Bolan 

(sukowiro) 

Marga Buay Bolan Udik (4 Kampung) 

3 Keturunan Buay Bolan 

(Semincang) 

Marga Buay Bulan Ilir (3 Kampung) 

4 Keturunan Sembilan Umpu Marga Sway Umpu (6 Kampung) 

5 Keturunan Mohammad Ali 

(angkanan sway Umpu) 

Marga Mesuji (7 kampung asal 

sumatera selatan, 1 kampung asal 

sway umpu T. Bawang+ Umbul 

tebakang) 

6  Keturunan Sepertung Marga Aji 

Sejak dikeluarkan Keputusan Residen No 152 dan 153/1952 maka 

kepemerintahan umum yang dipegang oleh kepesirahan praktis sudah tidak 

berlaku lagi. Tetapi dengan hapusnya sistem kepemerintahan itu tidak serta merta 
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menhapuskan sistem adat yang berlaku dalam wilayah hukum adat Megou Pak 

Tulangbawang baik yang berkenaan dengan prilaku budaya maupun hak-hak 

masyarakat adatnya. Terutma tentang penggunaan hak tanah dalam wilayah 

hukum adat Megou Pak Tulangbawang.
144

 

 

Berikut ini susunan sistem adat yang berlaku bagi masyarakat adat Megou Pak 

Tulangbawang berdasarkan masing-masing tingkatan geneologis dan wilayah 

kekuasaan adat masing-masing,:
145

 

a. Wilayah marga adalah seluruh wilayah yang berdasarkan wilayah yang 

telah dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan keturunan untuk 

berburu, bertani, mencari ikan dan mencari / memanfaatkan fungsi 

hutan
146

. 

b. Wilayah Tiyuh adalah wilayah yang telah dikuasai oleh beberapa 

kebuayan dari keturunan asal yang menetap disuatu wilayah tertentu.
147

 

c. Wilayah Umbul adalah suatu wilayah yang dikuasai oleh beberapa 

suku/cakki dari kebuayan tertentu dan masuk dalam wilayah kampung 

tertentu, biasanya kelompok ini tidak menetap.
148

 

d. Huma/Bawang adalah wilayah tempat seseorang untuk bertani atau 

mencari ikan.
149

 

 

Talang Gunung merupakan salah satu umbul yang ditempati oleh masyarakat adat 

Megou Pak Tulang Bawang yang berasal dari marga Suway Umpu. Masyarakat 

adat Megou Pak Tulangbawang Marga Suay Umpu berada di kampung Talang 

Gunung lebih dari satu abab dan terdiri dari beberapa umbul.
150

 Keberadaan 

Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang Marga Suay Umpu di Mesuji tidak 

dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya Marga Mesuji. Masyarakat adat Megau Pak 

Marga Suay Umpu pada tahun 1870 bersama-sama dengan suku-suku lainnya 
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yang berasal dari Sumatera Selatan membuka lahan baru di Sungai Kabung 

Mesuji yang kemudian suku-suku ini menjadi cikal bakal Marga Mesuji. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran 

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.151 Penelitian ini juga akan dilakukan dengan 

menggunakan studi dokumen yaitu pendekatan penelitian melalui pencarian dan 

penemuan bukti-bukti yang langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun 

melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

3.2 Sumber Data dan Jenis Data 

 

Data yang akan dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini yang didapatkan melalui studi pustaka dan ditunjang dengan 

wawancara. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum 

sebagai berikut: 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum 

primer tersebut terdiri dari undang-undang, keputusan Presiden, surat 

Keputusan menteri, Peraturan menteri, dan perundang-undangan lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer, seperti buku-buku, rancangan undang-undang, hasil 

penelitian, makalah dalam lokakarya, seminar, symposium, diskusi, dan 

hasil karya dari kalangan hukum seperti tesis maupun disertasi. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Seperti 

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-

artikel di internet dan bahan-bahan lain yang  berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini serta sifatnya ilmiah.  

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan 

dengan mengidentifikasi sumber data, mengidentifikasi bahan hukum dan 

mengiventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara terbuka 

dengan Kepala Bidang kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji. 

 

 

3.4 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dari hasil studi pustaka dan studi lapangan dilakukan melalui 

beberapa tahap, yaitu: 
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1. Editing, yaitu pemeriksaan data guna mengetahui kesesuaian dan 

kelengkapan data dengan keperluan penelitian. 

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data berdasarkan penggolongan bidang 

atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya. 

3. Evaluasi, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian 

apakah dat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan 

digunakan untuk penelitian. 

4. Sistematika, yaitu data yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan 

berurut. Peyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan dilakukan 

agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami. 

 

 

3.5 Analisa Data 

 

Setelah data yang diperlukan telah diseleksi maka tahapan berikutnya yang 

dilakukan penulis adalah melakukan analisis data kualitatif. Analisis data 

kualitatif digunakan dalam mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui 

metode yang bersifat “deskriptif analitis” yaitu menguraikan secara tertulis data 

yang diperoleh guna menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas 

secara umum dengan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus pemenuhan 

hak masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang atas tanah adat  di Kabupaten 

Mesuji. 

 

Data-data yang telah disistematisasi akan dibahas dan dijelaskan dalam kalimat-

kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahakan 

pemahaman terhadap data yang dianalisis. Berdasarkan pembahasan tersebut 
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berikutnya akan diambil suatu kesimpulan objektif sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembasahan yang diuraikan dalam BAB IV maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Upaya pemenuhan hak konstitusional atas tanah adat masyarakat adat 

Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu atau yang dikenal 

dengan Masyarakat Talang Gunung di Kawasan Hutan Register 45 Sungai 

Buaya Mesuji telah dilakukan melalui berbagai upaya yaitu upaya yang 

dilakukan masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang dengan pengajuan 

permohonan peninjauan kembali perluasan kawasan Register 45 Sungai 

Buaya kepada Bupati Tulang Bawang,1 permohonan tersebut mendapat 

tanggapan dari Gubernur Lampung dan Menteri Kehutanan hingga 

dikeluarkan enclave seluas 149,1 Ha dan kemitraan. 

 

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak konstitusional 

masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu hak atas 
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tanah adat di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Mesuji berupa 

kendala yuridis, geografis maupun sosiologis. 

 

 

5.2 Saran  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa telah memberikan 

peluang bagi pemerintah untuk memberikan pengakuan terhadap desa adat yang 

berada di kawasan hutan. Pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat hanya 

dapat diberikan apabila telah dilakukan penelitian mengenai keberadaan tanah 

adat tersebut masih ada atau tidaknya. Hanya masyarakat adat yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang dapat 

dipenuhi haknya, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji 

hendaknya segera membuat peraturan daerah tentang pengakuan keberadaan 

masyarakat adat beserta hak-hak yang melekat pada masyarakat adat khususnya 

peraturan daerah tentang tanah adat yang berada di Kabupaten Mesuji. Pemerintah 

juga harus tegas menindak oknum-oknum yang telah memperjualbelikan tanah 

adat dengan mengatasnamakan masyarakat adat serta mengembalikan hak-hak 

masyarakat adat yang ada di Talang Gunung kepada yang benar-benar berhak.  

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Arizona, Yance. 2014. Konstitusionalisme  Agraria, Jakarta: STTPN Press. 

Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, 

Bandung:Setia Purna Inver. 

Bushar, Muhammad. 1983. Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta:Pradnya Paramita. 

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2000. Ilmu Negara (umum dan 

Indonesia), Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke-1. 

F. X Sumarja. 2008. Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia , Bandar Lampung: 

Universitas Lampung. 

Gunawan , kian. 2009. Panduan praktis mengurus sertifikat dan property. 

Yogyakarta; Best Publiser. 

Hadikusuma, Hilman. 2003.Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar 

Maju.  

Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan. 

Henky. 2007. Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Jakarta: Yayasan Bung 

Karno. 

Hutagalung, Ari Susanti & Gunawan, Markus.2008. Kewenangan Pemerintah 

Daerah dibidang Pertanahan. Bandung: Raja Grafindo Persada.  



Pranoto, Iskandar. 2012. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah 

Pengantar Kontekstual. Cianjur:IMR Press. 

Ashhidiqy, Jimlly. 2010.Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta:Sinar  

Grafika.  

------------.2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:Rajawali Pers. 

------------. 2005. Implikasi perubahan UUD 1945 Terhadap pembangunan hukum 

nasional, Jakarta: mahkamah Konstitusi.  

Masyhur, Effendi. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia  dalam 

Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta:Ghalia Indonesia. 

MD, Mahmud.1999. Amandemen Konstituti Menuju Reformasi Tata Negara, 

Yogjakarta: UII press. 

--------------,2011. Politik Hukum di Indonesia; edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.  

--------------.2011. Membangun Politik HuKum, menegakkan Konstitusi, Jakarta: 

rajawali Pers.  

Notonagoro. 1984.Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, 

Jakarta: Bina Aksar.  

Noerdien, Bartoven Vivit, dkk. 2013. Etnografi Marga Mesuji;Kajian Adat 

Istiadat Marga Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Mesuji: 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.  

Nurtjahjo, Hendra. 2010.Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, 

Jakarta: Salemba Humanika.  

Machmud, Peter. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,  

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 

Jakarta: Ghalia Indonesia. 



Santoso, Urip. 2012.Hukum agraria; Kajian Komprehensif,  Jakarta: Perpustakaan 

nasional.  

Sayekti, Sri. 2000. Hukum Agraria Nasional, Bandar Lampung: Universitas 

Lampung.  

Soekarno.1959. Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I. Jakarta:Yayasan Bung Karno.  

Soekanto, Soerjono. 1986.Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press 

-------------.2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta:Rajawali Pers. 

-------------. 1981. Meninjau Hukum adat di Indonesia, Jakarta: Pt. Raja Wali.   

-------------. 2012. Hukum Adat Indonesia , Jakarta: PT Rja Grafindon Persada.  

Solemenan, B Taneko. 1947. Hukum Adat: suatu pengantar awal dan prediksi 

masa mendatang. Bandung: PT. Eresco.  

Sumardjono, Maria S.w. 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan 

Budaya, Jakarta; Kompas.  

Supriyoko, Ki. 2005.Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat, 

dalam Perspektif Sejarah,Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala. 

Suhelmi, Ahmad. 2007. Pemikiran Filsafat Barat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.  

Taufiqurohman, Syahuri. 2011. Tafsir konstitusi berbagai aspek hukum, Jakarta: 

Prenada Media Group.  

Wiradi, Gunawan. 2009. Metodologi studi agraria: karya terpilih Gunawan 

Wiradi, Bogor. Departemen-Sains KPM-FEM.  

 

 



JURNAL DAN MAKALAH: 

Wijaya, Winda. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam 

Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah 

Konstitusi  Nomor 50/PUU-X/2012) Jurnal Mahkamah Konstitusi, 

Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013. 

Jimlly Ashidiqy, Lembaga-Lembaga Negara,Organ Konstitusional Menurut UUD 

1945, Makalah dalam Pengantar Buku yoza Arizona. 

Mohd. Yunus, Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di 

Provinsi Riau, dalam Jurnal Vol. 12 No. 1 Januari ,Juni 2013 

Rosalina, Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia, dalamJurnal Sasi Vol.16. No.3 

Bulan Juli-September 2010 

Soetandyo Wignyosoebroto, Kebijakan Negara untuk Mengakui dan Tak 

Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak atas Tanahnya, 

dalam Jurnal Masyarakat Adat, No. 01 Tahun 1998, Bandung: KPA, 

1998. 

Jawahir Thontowi, dkk. AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA): 

Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA Dan Hak 

- Hak Konstitusionalnya. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian 

Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia. 2012 

Muhammad Aqil Irham, Lembaga Adat Perwatin dan Penyeimbang Adat 

Lampung: Analisis Antropologis, dalam Jurnal Volume XIII, Nomor 1 

Juni 2013. Hlm. 159 

Yance Arizona,Satu Dekade Legislasi Masyaraka  Adat: Trend legislasi nasional 

tentang keberadaan  dan hak‐hak masyarakat adat 

atas sumber daya alam di Indonesia (1999‐2009) .http://epistema.or.id/

wp_content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-

2010.pdf (diakses pada 17 juni 2016) 

 

http://epistema.or.id/wp_content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf
http://epistema.or.id/wp_content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf
http://epistema.or.id/wp_content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf
http://epistema.or.id/wp_content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf


Sumber dari Perundang-Undangan : 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional 

Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 

Tentang Hak Sipil dan Politik 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan 

Etnis 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentangPengesahanProtokol Nagoya 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang 

Kehutanan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 

javascript:void(0)


Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional 

mengenai Keanekaragaman Hayati (unites Nation Convetion on 

Biological Diversity) 

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia 

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan 

Sumber Daya Alam 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan 

Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi 

Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat 

Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat Didalam Permen ATR/ Kepala BPN 

No. 9/2015 Ttg Tata Cara PenetapanHakKomunalAtas Tanah 

MasyarakatHukumAdatdanMasyarakat Yang 

BeradaDalamKawasanTertentu 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P32/Menlhk-

Setjen/2015 Tentang Hutan Hak 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan 

Masyarakat Adat Lampung 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah  

Putursan Mahkamah Konstitusi No 35 Tahun 2012 

 

Kamus: 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa  



Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.  

 

Sumber dari Konvensi Internasional: 

ILO Convention No. 107 year 1957 Concerning the Protection and Integration of 

Indigenous and Other Tribal and Semi Tribal Population in 

Independent Countries (Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia Nomor 

107 berkenaan dengan Perlindungan dan Integrasi Masyarakat Adat dan 

Masyarakat Kesukuan dan Semi Kesukuan di Negara-negara Merdeka) 

Convention No. 169 year 1989 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in 

Independent Countries (Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia No.169 

tahun 1989 mengenai Masyarakat Adat dan Suku-suku di Negara-

negara Merdeka) 

Resolution of World Conservation Strategy; “Caring for the 

Eart”(KeputusanStrategi Konservasi Dunia; “Menjaga Bumi” tahun 

1991) 

Rio Declaration (Deklarasi Rio) tahun 1992 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB 

tentang Hak Hak Masyarakat Adat tahun) tahun 2007 

Deklarasi Program Nasional Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

Melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan 

Lahan Gambut (REDD+) 1 September 2014 

 

Sumber dari Internet: 

Ahmad Sodiki dalam Materi Kuliah disampaikan dalam perkuliahan Magister 

Kenotariatan Universitas Brawijaya,http://ikuswahyono.lecture. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


ub.ac.id/files/2015/09/kuliah-hk-agraria-mkn-2014.pdf(diakses pada 07 

Juli 2016) 

Jimlly Ashidiqy, Lembaga-Lembaga Negara,Organ Konstitusional Menurut Uud 

1945, Makalah (didownload dari 

www.jimlly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-Organ_Konstitusi.Doc) 

Yance Arizona,Satu Dekade Legislasi Masyaraka Adat: Trend legislasi nasional 

tentang keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat atas sumber daya 

alam di Indonesia(1999‐2009).http://epistema.or.id/wpcontent/uploads 

/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf(diakses 

pada 17 juni 2016) 

Lembaga Adat Tulang bawang, http://megou-pak.blogspot.co.id/2014/09/apa-itu-

megou-pak-tulang-bawang.html. (diakses pada 30 Juni 2016) 

 

http://www.jimlly.com/makalah/namafile
http://epistema.or.id/wpcontent/uploads%20/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf
http://epistema.or.id/wpcontent/uploads%20/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf
http://epistema.or.id/wpcontent/uploads%20/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf
http://megou-pak.blogspot.co.id/2014/09/apa-itu-megou-pak-tulang-bawang.html
http://megou-pak.blogspot.co.id/2014/09/apa-itu-megou-pak-tulang-bawang.html

