
 
DASAR HUKUM 
PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, 
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
 
Sesungguhnya perhatian terhadap pentingnya pengakuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal dan hak MHA sudah banyak diatur dalam berbagai 
konvensi internasional dan peraturan-perundangan nasional. Selain tertuang dalam 
UUD 1945 dan ketetapan MPR, juga berbagai undang-undang seperti tertuang 
dalam uraian berikut. 
 
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 
menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 

 
b.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria 

Pasal 3 menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa 
dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa 
serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan 
lain yang lebih tinggi. 

 
c.  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

Dalam undang-undang ini, peran pemerintah sangat besar, dalam kegiatan-
kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Dengan besarnya 
peran pemerintah itu maka ruang bagi masyarakat hukum adat melakukan 
kegiatan konservasi sumberdaya alam hampir tidak ada. Undang-Undang ini 
tidak menyebutkan sedikit pun pengaturan tentang masyarakat hukum adat, 
meskipun mayarakat hukum adat di berbagai tempat mempunyai pranata, 
pengetahuan dan pengalaman konservasi sumberdaya alam. 

 
d.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: 
”Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 
masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 
masyarakat, dan pemerintah.” 

 
e.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) di atas menyatakan bahwa sebagai masyarakat 
hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut: 



1)  masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap). 
2)  ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. 
3)  ada wilayah hukum adat yang jelas. 
4)  ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih 

ditaati. 
5)  masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 
 
f.   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi 
Papua 

Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban 
melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan 
memperhatikan penataan ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, 
sumberdaya alam non hayati, sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta 
perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. 

 
g.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

Pasal 51 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu kategori 
pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. 

 
h.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 

Undang-undang ini tidak menyebut secara tegas istilah “masyarakat hukum 
adat”. 

 
i.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 

Pasal 9 ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang 
diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut 
kenyataannya masih ada. 

 
j.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 

Perikanan 

Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk 
kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan 
hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.   

 
k.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 2 ayat (9) undang-undang ini menegaskankan bahwa negara mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
l.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya ini antara lain mengakui secara umum hak-hak yang dimiliki 
oleh masyarakat hukum adat, 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. 

 
m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik 
Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik ini secara tegas mengakui hak untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang 
sebagaimana 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 yang khas yang berhubungan dengan 
penggunaan tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk 
berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25. 

 
n.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

Pada undang-undang ini sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang khusus 
mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Namun dapat ditemukan beberapa 
pasal yang secara potensial bisa ditafsirkan memberikan ruang bagi masyarakat, 
termasuk masyarakat hukum adat. 

 
o.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Undang-undang ini dengan jelas mengakui eksistensi masyarakat adat dan 
melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 61, bahkan kepada 
mereka diberikan hak pengusahaan perairan pesisir yang diatur dalam Pasal 18. 

 
p.  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 (Pasal 9). 

 
q.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat termasuk masyarakat 
hukum adat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha 
pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1). 

 
r.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k 
undang-undang ini menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang 
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat 
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, 
bahwa salah satu asa PPLH adalah kearifan local. 

 
s.  Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya 



UU NO. 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol Nagoya. Kebijakan 
inimembuka peluang untuk pengaturan pemanfaatan pengetahuan 
tradisional yang dimiliki MHA secara adil dan  seimbang. Namun berbagai isu 
penting diperkirakan akan mewarnai implementasi Protokol Nagoya, seperti: (1) 
Kapasitas dalam melaksanakan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa 
paksaan dan kesepakatan bersama; (2) Kesulitan yang dihadapi menentukan 
kelompok masyarakat mana yang paling berhak untuk menerima pembagian 
keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; (3) Penetapan 
kelembagaan adat representasi masyarakat hukum adat. 

 
t.   Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Melalui UU Desa dimungkinkan perubahan: Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan 
menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan. 
Desa/Desa Adat dapat berubah status, digabung atau dihapus,  berdasarkan 
prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau 
Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah. 

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

Kehutanan 
Keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 
tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bhw Hutan adat adalah 
hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi 
luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak MHA. Ada 
berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan di atas, antara 
lain ketidak tersediaan data dasar keberadaan MHA dan kearifan lokal. 

 
v.  PERATURAN BERSAMA MENDAGRI, MENHUT, MENPU, KEPALA BPN No: 

79 Tahun 2014; PB.3/Menhut-11/2014; 17/PRT/M/2014; 8/skb/x/2014 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yg Berada di Dalam kawasan 
Hutan, tanggal 17 Oktober 2014 

 
w.  Permendagri No. 52/ 2014 Ttg Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA 
x.  Permen ATR/ Kepala BPN No 9/2015 Ttg Tata Cara Peentapan Hak Komunal 

Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam 
Kawasan Tertentu 

y.  Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor : P.62/Menhut-
Ii/2013 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.44/Menhut-Ii/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 

z.  Permen Lhk No. P32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak   
 
aa.  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa 

Pakraman. 

Desa pakraman adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di 
Bali. 

bb. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 
dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2029. 

 



Kedua peraturan daerah ini memuat kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bali 
dalam memproteksi kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam upaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Bali yang mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 
 
cc  Pengaturan Internasional: 

 
a) 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). 
Konvensi yang disetujui tahun 1957 ini mengakui eksistensi masyarakat adat 
beserta hak-hak mereka yang sederajat dengan hak-hak masyarakat lainnya 
yang lebih besar. 
 

b) 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). 
Berbeda dengan Konvensi ILO 107 yang menggunakan pendekatan asimilasi 
dan integrasi, maka Konvensi 169 yang mulai berlaku pada tanggal 5 
September 1991 ini lebih mengutamakan prinsip ‘pemeliharaan/pelestarian’ 
(preservation) dan ‘partisipasi’ masyarakat hukum adat dalam kebijakan-
kebijakan yang mempengaruhi mereka. Konvensi ini mengakui masyarakat 
hukum adat sebagai kelompok yang merupakan pemilik atau subjek dari hak-
hak yang harus dilindungi oleh Konvensi. 
 

c)  Resolution of World Conservation Strategy; “Caring for the 
Eart”(Keputusan Strategi Konservasi Dunia; “Menjaga Bumi”) tahun 1991 

Pada pertemuan ini secara eksplisit menyatakan dukungannya pada peran 
khusus dan penting dari masyarakat hukum adat sedunia dalam upaya-upaya 
untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. 

 
d)  Rio Declaration (Deklarasi Rio) tahun 1992 

Deklarasi yang disahkan dalam Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup 
dan Pembangunan (UNCED), Juni 1992, di Rio de Janeiro, Brazilia, dikenal 
juga dengan nama “Piagam Bumi” (Earth Charter) ini, secara eksplisit 
mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dalam semua 
program pelestarian lingkungan hidup di seluruh dunia, terutama dalam Pasal 
22 (Principle 22). 
 

e)  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat Adat tahun) tahun 
2007. 
Deklarasi 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; hak atas identitas budaya dan 
kekayaan intelektual; hak atas free, prior and informed consent (FPIC); serta 



hak untuk menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai 
bagi mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Konsep dan Kriteria MHA 

 
Sebagaimana diketahui  masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk 
dengan latar belakang kebudayaan yang beragam. Keragaman kebudayaan itu 
dimungkinkan karena perbedaan strategi adaptasi yang diterapkan oleh masing-
masing kelompok masyarakat yang mendiami lingkungan permukiman dengan 
karakteristik yang berbeda dengan yang lain. Masing-masing kelompok masyarakat 
mengembangkan strategi adaptasi yang khas terhadap lingkungannya yang khas 
pula. 
 
Bangsa Indonesia  yang terdiri atas suku-suku bangsa, masing-masing 
mengembangkan kebudayaan sebagai perwujudan tanggapan aktif mereka 
terhadap lingkungan masing-masing. Aneka ragam kebudayaan yang berkembang 
di Kepulauan Nusantara ini dihayati oleh pendukungnya sebagai acuan dalam 
bersikap dan menentukan tindakan pengelolaan lingkungan.  Kebudayaan suku 
bangsa itu juga berfungsi sebagai ciri pengenal yang membedakan kelompoknya 
dari  kelompok suku bangsa  atau komunitas lain. 
 
Sejalan dengan kategorisasi masyarakat dalam buku ini, Geertz (1963) 
mengklasifikasikan kebudayaan suku bangsa  di Indonesia ke dalam tiga kategori, 
yaitu kebudayaan masyarakat peladang atau pemburu yang sering pindah tempat, 
kebudayaan pesisir yang diwarnai kebudayaan Islam, dan kebudayaan  masyarakat 
petani berpengairan (beririgasi). Pada umumnya kebudayaan masyarakat peladang 
atau pemburu berkembang di atas sistem  pencaharian perladangan atau 
penanaman padi ladang, sagu, jagung maupun ubi-ubian yang merupakan 
perwujudan kecerdikan masyarakat menyesuaikan diri dengan ekosistemnya. 
 
Kategori kebudayaan pesisir dan pantai ditandai dengan pengaruh Islam yang kuat 
serta kegiatan dagang dan nelayan yang menonjol. Kebudayaan tersebut tersebar 
sepanjang pantai Sumatera dan Kalimantan yang didukung oleh orang-orang 
Melayu dan Makassar.   Karena kegiatan bertumpu pada dagang dan 
nelayan,  mereka menduduki pusat-pusat perdagangan sepanjang pantai  bersama-
sama dengan para pedagang yang berdatangan dari berbagai penjuru 
dunia.  Mereka mengembangkan kebudayaan yang berorientasi pada perdagangan 
dan mengutamakan pendidikan agama dan hukum Islam, serta mengembangkan 
bentuk tari, musik dan kesusasteraan sebagai unsur pemersatu 
utamanya.   Beberapa pusat perdagangan di pulau Jawa  berkembang menjadi 
pusat-pusat kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang relatif modern, ditunjang 
pula oleh meningkatnya kemajemukan penduduk yang berasal dari berbagai suku 
bangsa, maupun mereka yang mempunyai lapangan keahlian khusus. 
 
Adapun kebudayaan masyarakat petani berpengairan  ialah kebudayaan yang 
berkembang di Pulau Jawa dan Bali.  Kebudayaan pertanian beririgasi berkembang 
atas dasar pertanian yang sifatnya padat karya di daerah yang paling padat 
penduduknya.  Hildred Geertz menambahkan bahwa kebudayaan tersebut sangat 
dipengaruhi oleh Hinduisme, di mana masyarakatnya sangat kuat berorientasi pada 
status, mengembangkan kesenian yang sangat tinggi nilainya terutama di pusat-
pusat kekuasaan (kraton) yang sekaligus sebagai pusat peradaban pada  waktu 
itu.  Selanjutnya kebudayaan  pertanian di pulau Jawa mulai mengalami pergeseran, 



terutama sejak masuknya pengaruh kebudayaan Islam dan kemudian disusul 
dengan perkembangan yang terjadi dalam masa penjajahan Belanda. 
 
B.Z.N. ter Haar (1946) mengelompokkan lingkungan kebudayaan di Indonesia ke 
dalam  19 daerah hukum adat (rechtskringen). Pembagian wilayah  kebudayaan itu 
membagi habis satu wilayah kebudayaan yang lebih luas ke dalam blok-nlok wilayah 
buatan yang lebih kecil atas dasar persamaan organisasi kemasyarakatan, 
khususnya hukum adat dan bahasa. 
 
Dalam Sensus Penduduk tahun 1930, pihak pemerintah Belanda mengkategorikan 
penduduk Indonesia menggunakan ukuran bahasa  yang dipergunakan sehari-hari, 
adat kebiasaan,  di samping batas wilayah persebaran serta golongan ras.  Setidak-
tidaknya dari hasil Sensus itu memperlihatkan  adanya perbedaan bahasa kesukuan 
yang jumlahnya lebih dari 250 bahasa sehari-hari (Josselin de Jong, 1935). Jika 
setiap suku bangsa dicirikan oleh bahasa etnik yang mereka pakai, maka para ahli 
linguistik mencatat lebih dari delapan ratus bahasa etnik di Indonesia (Grimes, 
1984). Bahkan penekanan ciri kesuku-bangsaan yang bahasa etnik dapat 
menyajikan  sekitar 1128 suku bangsa (Sensus 2010). 
 
Menurut Van Vollen Hoven terdapat 19 wilayah hukum adat di Indonesia, yaitu: 
Aceh, Gayo-Alas-Batak dan Nias, Minangkabau- Mentawai, Sumatera Selatan-
Enggano, Melayu, Bangka  Belitung, Kalimantan, 
Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan,Kepulauan Ternate,Maluku, Irian 
Barat, Kepulauan Timor, Bali- Lombok,Jawa Tengah- Jawa Timur- Madura,Solo-
Yogyakarta, dan Jawa Barat-Jakarta. 
 
Sesuai Pasal 18 b (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat 
hukum adat dan hak-haknya, dengan batasan : 

· sepanjang masih hidup; 
· sesuai dengan perkembangan masyarakat dan  prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 
· diatur dengan undang-undang. 

 
Dari persfektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH), bahwa komunitas 
masyarakat hukum adat dilihat dalam satu satuan sosial yang menempati wilayah 
geografis tertentu. Sehingga diperkirakan ribuan komunitas tergolong komunitas 
MHA, sedangkan ciri kesuku-bangsaan merupakan salah satu identitas kelompok 
tersebut. 
 
Pendefenisisan dan kriteria yang dibangun dalam konteks PPLH, yaitu dalam 
kaitannya dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pencegahan kerusakan dan 
pengendalian pencemaran. Pelestarian fungsi LH termasuk dalam upaya pelestarian 
sumber daya genetika (SDG). Dengan demikian peran MHA dalam PPLH dapat 
dilihat dari peran seluruh anggota komunitas termasuk  perangkat adat dalam 
pengawasan lingkungan, pengembangan pengetahuan tradisional terkait sumber 
daya genetik, kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan. 
 
Sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH, masyarakat hukum 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. Sedangkan kearifan lokal adalah kearifan 
lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk 
antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 
 
Berdasarkan defenisi di atas, kriteria masyarakat hukum adat adalah: 

a. Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah 
geografis tertentu 

b. Adanya  ikatan pada asal usul leluhur, 
c. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, dan 
d. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 

hukum. 
 
Adanya kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah 
geografis tertentu   ditandai dengan adanya satuan sosial tempatan  atau komunitas 
yang menempati wilayah tertentu secara turun-temurun, menempati 
wilayah  territorial yang sama (territorial based relationship), setidaknya 
terbentuk jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Sub kriteria lain adalah masihberbentuk masyarakat paguyuban di mana 
kehidupan gotong-royong masih kuat, memiliki simbol identitas budaya yang sama, 
memiliki identitas budaya yang sama. 
 
Kriteria turun-temurun bermukim di wilayah tertentu dapat diketahui dari menempati 
wilayah tersebut dalam beberapa generasi, anggotanya memiliki Ikatan dengan 
kewilayahan dan keturunan, berbentuk paguyuban  (rechsgemeenschap), memiliki 
identitas budaya yang sama, identitas kependudukan di wilayah di mana ia 
berdomisili. Identitas budaya yang paling mudah diketahui adalah penggunaan 
Bahasa sukubangsa. 
 
Adanya asal-usul ditandai dengan kesamaan dan hubungan kekerabatan, memiliki 
ikatan keturunan dan teritorial, adanya silsilah keturunan atau karena 
perkawinaan  adanya hubungan  genealogis/ keturunan (genealogical based 
relationship), dan adanya pengakuan komunitas berdekatan  lainnya. 
 
Adanya ikatan asal-usul ditandai dengan adanya sistem kekerabatan dan organisasi 
sosial yang mentradisi, memiliki silsilah kekerabatan, adanya klasifikasi/kategorisasi 
lingkungan, adanya sistem kalender pengelolaan sumber daya alam, adanya 
wilayah kearifan lokal. Wilayah kearifan lokal bercirikan wilayah tertentu dikelola 
bersama,  berdasarkan sejarah keturunan dan hubungan kerabat, menguasai suatu 
kawasan, kawasan yang merupakan sumber mata pencaharian,  dan adanya batas 
wilayah yang jelas yang sudah berlaku turun-temurun dan diakui sesuai dengan 
hukum adat. 
 
Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup  ditandai dengan fungsi 
lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, baik sebagai 
sumber pemenuhan  kebutuhan dasar biologis, fungsi perlindungan, integrasi sosial, 
pengembangan keturunan, dan aktualisasi diri. 
 
 



Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 
hukumditandai dengan: adanya nilai, norma,  dan pengetahuan lokal dalam 
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya geentik; adanya wilayah 
kearifan lokal yang terjaga kelestariannya dan dikelola secara komunal; adanya 
hukum adat yang masih berfungsi; adanya  sidang peradilan  adat; adanya sistem 
kelembagaan adat yang masih berfungsi dan berperan. Nilai-nilai kearifan tersebut 
adalah yang mengutamakan perlunya kebersamaan/ kekeluargaan, harmonisasi, 
keadilan, keberlanjutan, dan produktifitas. Nilai-nil;ai tersebut melembaga dalam 
pranata hukum, kepemimpinan, pengambilan keputusan, ekonomi, pengetahuan 
tradisional, sistem pengendalian sosial. 
 
Pranata hukum ditandai dengan adanya nilai dan norma yang mengatur berbagai 
aspek atau sendi kehidupan  masyarakat, adanya pengurus dan peran pemangku 
adat yang masih berfungsi atau diakui otoritasnya, adanya aktifitas/ sidang adat. 
Kelembagaan adat terdiri dari adanya hukum adat, adanya   pengurus dan struktur 
kelembagaan adat, adanya kedudukan dan peran pemangku adat terutama dalam 
pengambilan keputusan, memiliki kekayaan bersama (materiil dan nilai-nilai berupa 
kearifan lokal), adanya lembaga kerapatan adat yang berfungsi melaksanakan 
permusyawaratan. 
 
Melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan ditandai dengan adanya 
pengetahuan tentang sumber daya genetika, pengetahuan tentang 
konservasi/pengawetan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, orientasi 
pemanfaatan SDA untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi, adanya tradisi dan 
ritual pelestarian lingkungan hidup, dan adanya wilayah kearifan lokal. 
Sebenarnya berbagai perundangan telah memuat kriteria masyarakat hukum 
adat. Berdasarkan UU No 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kehutanan, bahwa 
kriteria masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut: 

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); 
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 
c. ada wilayah hukum adat yang jelas; 
d. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 
e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 
 
Berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan 
Permen Agraria no 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat: 

 Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan 
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 

 karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan 
 terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum 

adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang 
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari 

 terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan 
hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari 

 terdapat tatanan hukum adata pengurusan, penguasaan dan penggunaan 
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum 
tersebut. 



Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa kriteria 
MHA adalah: 
 masyarakat  masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeeenscha) 
 ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat 
 ada wilayah hukum adat yang jelas 
 ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yg masih ditaati 
 ada pengukuhan dengan peraturan daerah 
 
Berdasarkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, kriteria MHA adalah: 

 Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata 
masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat 
fungsional 

 Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok 

 Pranata pemerintahan adat 

 Harta kekayaan dan/ atau benda adat; 

 Perangkat norma hukum adat 

 Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku 

 Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan 
masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak 
bertentangan dengan hak asai manusia 

 Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; dan/ atau 

 Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

 
Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het 
Adatrechtyang dikutip oleh Soejono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat 
Indonesia, dan telah pula dijadikan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 
dalam Putusan Nomor31/PUU-V/2007, disebutkan bahwa ciri-ciri dari kesatuan 
masyarakat hukum adat sebagai berikut: 

 adanya kelompok-kelompok teratur; 

 menetap di suatu daerah tertentu; 

 mempunyai pemerintahan sendiri; 

 memiliki benda-benda materiil maupun immaterial. 
 
Kriteria yang dibangun  merupakan alat untuk mengenali suatu komunitas hukum 
adat. Kriteria bukan untuk meniadakan keberadaan sutau komunitas hukum 
adat,  tetapi juga bukan membuat kelompok masyarakat hukum adat yang baru. 
Oleh karena itu, identifikasi awal keberadaan suatu masyarakat hukum adat adalah 
berawal dari pengakuan komunitas tersebut sebagai komunitas masyarakat hukum 
adat (self identification) kemudian pengakuan pemerintah dalam bentuk Peraturan 
Daerah. 
 
Pendampingan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak terkait 
PPLH 
 
Perhatian terhadap pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sudah 
cukup baik. Setidaknya sudah dimuat dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, dan 
berbagai perarturan perundangan. 



Perkembangan yang terjadi pada tahun 1999, mempunyai dampak penting terhadap 
perhatian mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. 
Undang Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999,  cukup 
memberikan landasan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hal 
ulayatnya. 
 
Perkembangan berikutnya yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2000 ketika 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan amandemen terhadap Undang 
Undang Dasar 1945 dan berhasil memasukan masalah ”Masyarakat Hukum Adat” 
ke dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) sebagai pasal baru dalam konstitusi berbunyi: 
”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam Undang Undang”. 
 
Selanjutnya hal itu diatur pula dalam Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi: 
”Identitas budaya dan Hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban”. 
 
Pasal 18B ayat (2) termasuk dalam BAB tentang Hak-hak Asasi Manusia, sehingga 
dengan demikian bilamana kita membaca bunyi Pasal 18B ayat (2) bahwa persoalan 
tentang masyarakat hukum adat dan akan diatur secara khusus dengan satu undang 
undang atau setidak-tidaknya akan diatur dalam Undang Undang Pemerintah 
Daerah. Secara lokal diberbagai daerah telah ditetapkan berbagai Peraturan Daerah 
tentang Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tradisionalnya ini. 
 
Undang Undang terakhir yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat 

adalah : 
 
Undang Undang No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 149) tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2009. 
Pasal 63 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang Tugas dan 
Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (t) 
dikatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan  Lingkungan Hidup 
pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tatacara 
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat 
hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
 
Kemudian dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (n) ditegaskan pula bahwa dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi bertugas dan 
berwenang menetapkan kebijakan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak 
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Sedangkan Pasal 63 ayat (3) huruf (k) 
menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan kebijakan 
mengenai tatacara pengakuan dan hak ulayat masyarakat hukum yang terkait 
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota. 
 



Pasal 64 menyatakan tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh Menteri. 
Dengan demikian ketentuan Pasal 63 dan 64 memberi kewenangan yang cukup 
besar kepada Menteri Lingkungan Hidup dalam rangka pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat walaupun hanya terbatas dalam kaitan dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
 
Secara umum penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak 
terkait PPLH di daerah  masih sangat rendah. Hanya terdapat 11 peraturan daerah 
atau keputusan penetapan pengakuan, itu pun umumnya bersifat pengaturan umum. 
Berikut beberapa peraturan dan keputusan di daerah dalam kaitan dengan 
penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak terkait dengan 
PPLH. 
 
1. Perda Kab. Lebak No. 32/2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat 

Masyarakat Baduy  yang  mengakui keberadaan Orang Baduy dan hak ulayatnya 
2. Perda Kab. Nunukan No. 03/2004 ttg Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
3. Perda Kab. Kampar No. 12/ 1999 ttg Hak Ulayat 
4. Perda Khusus Prov. Papua No. 23/ 2008 ttg Hak Ulayat Hukum Adat dan Hak 

Perorangan Warga Masy Hukum Adat atas Tanah 
5. Perda Prov. Sumbar No. 16/ 2008 ttg Hak Ulayat dan Pemanfaatannya 
6. Perda Prov. Kalteng No. 14/1998 ttg Kedamangan 
7. Perda Prov. Kalteng No. 16/ 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalteng 
8. Pergub Kalteng No. 13/2009 tentang Tanah Adat 
9. Perda Kota Ternate No. 13/ 2009 ttg Perlindungan Hak Adat dan Budaya Masy 

Adat Kesultanan Ternate 
10. SK Bupati Luwu Utara No. 300/ 2004 ttg Pengakuan Keberadaan MHA Seko 
11. Keputusan Gubernur Riau no: Kpts.468/IX/2006 tentang Penunjukan Kelompok 

Hutan Adat Buluh Cina di Kab Kampar Provinsi Riau Seluas 1000 ha sebagai 
Kawasan Taman Wisata Alam 

 
Komitmen yang rendah dari pemangku kepentingan, keterbatasan sumber 
daya dan tidak tersedianya data dan informasi tentang komunitas MHA di 
daerah menyebabkan rendahnya pengakuan tersebut. Pemerintah dalam hal 
ini KLH akan melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk mempercepat 
proses penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak terkait 
dengan PPLH. Lingkup pendampingan terdiri dari: inventarisasi, penyediaan 
data profil komunitas MHA, pelaksanaan  pertemuan koordinasi untuk 
membangun komitmen pemangku kepentingan, fasilitasi penyusunan draft 
Rancangan Perda, fasilitasi rapat pembahasan draft Raperda. 
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