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PENETAPAN HUTAN ADAT 

MENUJU PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT

-- Kertas Kebijakan --

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

 Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koreksi terhadap UU Nomor 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan (UU 41/1999) melalui putusan MK dengan nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35). Koreksi 
dilakukan dalam rangka menanggapi permohonan pengujian konstitusionalitas sejumlah ketentuan UU 41/1999 
yang menyangkut status dan penetapan hutan adat serta bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat 
hukum adat. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pasal-pasal terkait status dan penetapan hutan adat 
bertentangan dengan konstitusi. Sementara, pasal-pasal terkait bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan ma-
syarakat hukum adat tidak bertentangan dengan konstitusi. 

 Setelah menyatakan bahwa pasal-pasal terkait status dan penetapan hutan adat bertentangan dengan 
konstitusi, selanjutnya MK lewat putusan tersebut menetapkan hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan 
negara melainkan menjadi bagian dari hutan hak. UU 41/1999 sendiri mendefinisikan hutan hak sebagai hutan 
yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dengan Putusan MK 35 maka hutan hak tidak lagi hanya 
mencakup hutan yang berada di atas tanah perseorangan/badan hukum tetapi juga yang berada pada wilayah 
masyarakat hukum adat. Saat ini cakupan baru mengenai hutan hak tersebut telah dinormakan dalam produk 
legislasi yaitu oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang 
Hutan Hak (Pasal 3 ayat 2).

 Paska Putusan MK 35 sejumlah peraturan kebijakan (policy rule) dan peraturan perundang-undangan 
dikeluarkan, baik yang dibuat untuk keperluan mensosialisasikan isi putusan tersebut maupun untuk melaksa-
nakan. Peraturan yang dibuat dalam rangka kedua hal tersebut adalah: (i) Surat Edaran Menteri Kehutanan SE. 
1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi; (ii) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-
II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan 
Kawasan Hutan; dan (iii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk Setjen/2015 
tentang Hutan Hak.

 Di luar itu terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang bukan dimaksudkan baik un-
tuk mensosialisasikan maupun melaksanakan Putusan MK 35. Muatan peraturan perundang-undangan tersebut 
terkait dengan Putusan MK 35 karena berkenaan dengan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dan 
pengakuan hak bersama. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas 
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
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 Seluruh peraturan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Putusan MK 
35 tersebut menegaskan kembali perlunya tahapan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat (sub-
yek). Ada dua hal penting yang terdapat dalam ketentuan mengenai pengukuhan keberadaan tersebut. Perta-
ma, kriteria penentuan masyarakat hukum adat. Kedua, bentuk peraturan untuk pengukuhan atau penetapan 
keberadaan masyarakat hukum adat.

 Terhadap hal yang kedua, berbagai peraturan perundangan yang muatannya terkait dengan Putus-
an MK 35, memiliki ketentuan yang berbeda. Awalnya, bentuk hukum yang dikehendaki adalah peraturan 
daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan SE. 1/Menhut-II/2013, Peraturan 
Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013, dan UU No. 6/2014 tentang Desa. Syarat dari segi bentuk 
peraturan tersebut kemudian dilonggarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 yang hanya 
menghendaki Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Bersama Bupati/Walikota. Kecenderungan untuk 
melonggarkan berlanjut dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. 9/2015 yang hanya mensyaratkan putusan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

 Setelah dipertahankan sejak 1999 melalui UU 41/1999 dilanjutkan paska keluarnya Putusan MK 35, 
pada tanggal 7 Juli 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengubah syarat bentuk peratur-
an pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat. Bersamaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk Setjen/2015, pengakuan keberadaan dapat dilakukan 
semua bentuk peraturan yang masuk ke dalam kategori produk hukum daerah seperti peraturan daerah, 
peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.

 Sementara itu, paska putusan MK 35, Perkumpulan HUMA dengan 12 mitra lokalnya, melakukan 
upaya-upaya untuk mendorong pelaksanaan putusan tersebut. Salah satu langkah awal adalah melakukan riset 
di 13 lokasi yang diselenggarakan sepanjang Februari-Oktober 2014. Salah satu tujuan utama dari riset ter-
sebut adalah memeriksa tingkat pemenuhan produk hukum daerah di 13 daerah terhadap persyaratan yang 
dikehendaki oleh peraturan perundangan nasional berkenaan dengan pengakuan masyarakat adat. Ketiga 
belas lokasi riset tersebut adalah: 1) Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; 2) Marga Serampas 
di Kabupaten Merangin, Jambi; 3) Mukim Lango di Kabupaten Aceh Barat, Aceh; 4) Kasepuhan Karang di 
Kabupaten Lebak, Banten; 5) Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; 6) Malalo Tigo 
Jurai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat; 7) Margo Suku IX di Kabupaten Lebong, Bengkulu; 8) 
Ketemenggungan Desa Belaban Elladi Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; 9) Ngata Marena di Kabupaten 
Sigi, Sulawesi Tengah; 10) Lipu Wana Posangke di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengan; 11) Mukim Beungga 
di Kabupaten Pidie, Aceh; 12) Ketemenggungan Desa Tapang Semadak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan 
Barat; dan 13) Kampong Mului di Kabupaten Paser.

 Hasil riset di 13 lokasi tersebut menunjukan bahwa sebagian daerah sudah memiliki produk hukum 
daerah (Perda, SK) yang mengukuhkan atau menetapkan masyarakat hukum adat tertentu. Sebagian yang lain 
belum memiliki produk hukum daerah tersebut.

 Terhadap daerah-daerah yang sudah memiliki produk hukum daerah, perlu diperiksa apakah bentuk 
dan muatan produk-produk hukum daerah tersebut sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan 
perundangan nasional. Bentuk menyangkut jenis peraturan sementara muatan terkait dengan kriteria masya-
rakat hukum adat. Pemeriksaan tersebut akan sangat menentukan apakah pengakuan bisa dilanjutkan ke dua 
tahapan berikutnya yaitu pelepasan dari kawasan hutan negara dan pengakuan hak. 

 Pekerjaan memeriksa pemenuhan tersebut tidak akan akan berlangsung mudah karena muatan ber-
bagai peraturan perundangan nasional mengenai pengakuan masyarakat adat sebagaimana digambarkan se-
belumnya, tidak sepenuhnya saling sinkron. Ketidaksinkronan tersebut meliputi perbedaan bentuk peraturan 
dan proses pengukuhan keberadaan masyarakat adat dan perbedaan proses penetapan hutan adat. 

 Kertas kebijakan ini dibuat dengan latar belakang seperti di atas sehingga dengan demikian tujuannya 
adalah memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan bentuk dan muatan produk hukum daerah yang 
terkait dengan pengukuhan keberadaan, serta menyediakan panduan untuk melakukan tahapan pelepasan 
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dari kawasan hutan negara dan pengakuan hak. Pengakuan hak yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan 
hukum yang membolehkan masyarakat hukum adat sebagai kelompok, untuk memiliki, memanfaatkan dan 
menggunakan sumberdaya hutan dan tanahnya tanpa harus selalu mendapat persetujuan daripemerintah.

 Kertas Kebijakan ini dihasilkan melalui serangkaian kegiatan. Proses pembuatannya diawali dengan 
penelitian, termasuk kunjungan  lapangan ke 13 lokasi, yang tujuannya mengumpulkan data-data yang terkait 
dengan kriteria atau indikator keberadaan suatu masyarakat adat. Kunjungan lapangan dilakukan dalam peri-
ode Februari-Oktober 2014. Penelitian tersebut melahirkan sebuah laporan yang kemudian dijadikan bahan 
utama untuk menyusun Kertas Kebijakan ini. Untuk keperluan mengumpulkan komentar dan masukan dalam 
rangka penyempurnaan Kertas Kebijakan, diselenggarakan sebuah lokakarya di Fakultas Hukum, Universitas 
Gadjah Mada, pada 27-28 April 2015.

I.2. Cakupan isi

 Kertas kebijakan ini secara garis besar terbagi atas dua bagian. Bagian pertama berisi gambaran 
mengenai kondisi 13 lokasi. Gambaran kondisi tersebut mencakup eksistensi masyarakat, hukum adat dan 
wilayah adat, sebagaimana sudah dituangkan dalam produk hukum daerah masing-masing. Bagian pertama ini 
merupakan ringkasan dari laporan lengkap riset di 13 lokasi. 

 Adapun bagian kedua berupa kajian hukum mengenai langkah-langkah pelepasan hutan adat dari 
kawasan hutan negara menuju pengakuan hak di 13 lokasi. Uraian mengenai bagian kedua dihasilkan melalui 
lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 April 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

I.3. Kegunaan

 Kertas kebijakan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian dan lembaga pemerintah 
yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penetapan keberadaan masyarakat adat dan pengakuan hak. 
Secara khusus kertas kebijakan ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai panduan untuk me-
nyusun mengukuhkan kebeadaan masyarakat hukum; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 
rangka pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara; dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Negara (BPN) dalam rangka memberikan hak atas tanah komunal. 

II. PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DI 13 DAERAH

 Pada 13 daerah yang menjadi lokasi riset terdapat dua bentuk produk hukum daerah yang digunakan 
untuk mengukuhkan atau menetapkan keberadaan masyarakat adat, yakni Peraturan Daerah (Perda) dan 
Surat Keputusan (SK). Produk hukum daerah tersebut mencakup yang sudah diberlakukan dan yang masih 
dalam bentuk rancangan. Selain itu, dari segi muatan, produku hukum daerah tersebut mengatur dua hal, 
yaitu: pengakuan dan/atau pengukuhan keberadaan serta penetapan hak (hutan adat).

 Tabel.1 di bawah ini berisi deskripsi mengenai penggunaan kedua bentuk produk hukum daerah ter-
sebut di 11 dari 13 daerah. Selain itu Tabel.1 juga memaparkan ketentuan-ketentuan yang menjadi muatan 
masing-masing produk hukum daerah terutama yang terkait kriteria pengukuhan keberadaan seperti kelem-
bagaan adat, hukum adat dan wilayah adat. Kriteria pengukuhan keberadaaan yang terdapat dalam Tabel.1 
mengadopsi mengadopsi ketentuan dalam UU 41/1999.
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Tabel.1

Cakupan Pengaturan Instrumen Hukum Pengakuan di 15 Lokasi

Masyarakat 
Hukum 
Adat

Dasar Hukum
Cakupan Pengaturan

Masyarakat Hukum Adat Wilayah

Seko SK Bupati Luwu 
Utara No. 300 
Tahun 2004 Ten-
tang Pengakuan 
Keberadaan 
Masyarakat Adat 
Seko

Peraturan Dae-
rah Kabupaten 
Luwu Utara 
No. 12 Tahun 
2004 Tentang 
Pemberdayaan, 
Pelestarian, 
Pengembangan 
Adat Istiadat 
Dan Lembaga 
Adat

Pasal 3 “Masyarakat Adat 
Seko adalah masyarakat 
yang berdasarkan asal-usul 
leluhur dan mendiami wila-
yah adat Seko serta memiliki 
tata nilai dan atau norma-
norma adat istiadat serta 
lembaga adat yang diakui 
bersama secara turun temu-
run dan memiliki kearifan-
kearifan lokal.

Pasal 2  “Pemerintah Dae-
rah mengakui Masyarakat 
Adat Seko sebagai komuni-
tas Masyarakat Adat yang 
memiliki Tata Nilai, Sistem 
Hukum Adat dan Kelemba-
gaan Adat.”

Pasal 5 “Wilayah Masya-
rakat Adat Seko meliputi 9 
(Sembilan) wilayah hukum 
adat, yang terdiri dari; 
1. Singkalong; 2. Turong; 
3. Lodang; 4. Hono’; 5. 
Ambalong; 6. Hoyane; 7. 
Pohoneang; 8. Kariango; 9. 
Beroppa’.

Marga       
Serampas

Keputusan Bupa-
ti No. 146/DIS-
BUNHUT/2015 
tentang Pene-
tapan Hutan 
Adat Desa 
Rantau Kermas 
Kecamatan 
Jangkat Kabu-
paten Merangin 
(Rantau Kermas 
merupakan salah 
satu desa dalam 
wilayah Seram-
pas)
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Masyarakat 
Hukum 
Adat

Dasar Hukum
Cakupan Pengaturan

Masyarakat Hukum Adat Wilayah

Mukim Lango Qanun Kabupa-
ten Aceh Barat 
No 3 tahun 2010 
yang mengatur 
Pemerintah-
an Mukim di 
Kabupaten Aceh 
Barat

Pasal 1 angka 7, “Mukim 
adalah kesatuan masyarakat 
hukum di bawah Kecamatan 
yang terdiri dari gabungan 
beberapa Gampong yang 
mempunyai batas wilayah 
tertentu yang dipimpin oleh 
Imum Mukim atau nama lain 
dan berkedudukan langsung 
di bawah Camat”

Pasal 1 angka 11 “Hukum 
adat adalah norma yang 
bersumbe dari adat istiadat 
yang hidup dan berkem-
bang dalam masyarakat 
kemukiman setempat yang 
bersifat mengikat dan me-
nimbulkan akiat hukum”

Pasal 1 angka 10 “Tanah 
Ulayat adalah tanah yang 
berada dalam wilayah 
Mukim yang dikuasai dan 
diatur oleh Hukum Adat”

Pasal 2 “Mukim berke-
dudukan sebagai institusi 
pemerintahan adat di bawah 
Kecamatan yang membawahi 
gabungan dari beberapa 
Gampong dalam struktur 
kemukiman setempat untuk 
menyelenggarakan pemerin-
tahan Mukim dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan 
dan kehidupan berdemokrasi 
dalam wilayah kemukiman, 
melestarikan adat beserta 
adat istiadat setempat, 
melindungi fungsi ekologi dan 
Sumber Daya Alam (SDA)  
sesuai dengan kesadaran, 
aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat dalam Gampong 
yang bergabung dalam struk-
tur kemukiman”.

Pasal 13 ayat 1 “ Penyele-
saian persengketaan adat 
Mukim dipimpin oleh Imum 
Mukim dan dibantu oleh 
Sekretaris Mukim bersama 
dengan seluruh anggota 
Tuha Peut Mukim

Penjelasan Pasal 1 angka 
10 “Tanah ulayat adalah 
tanah, hutan, batang air, 
danau, laut dan gunung 
yang terdapat dalam 
wilayah Mukim yang ber-
sangkutan. Tanah ulayat 
adalah tanah-tanah yang 
terdapat di wilayah Mukim 
yang bukan untuk pero-
rangan. Semua penduduk 
yang mempunyai mata 
pencaharian bertani, dapat 
membuka tanah tersebut 
untuk diusahakan atas izin 
Imum Mukim, tetapi tidak 
untuk dimiliki. Pengaturan 
pemanfaatannya dilakukan 
oleh Imum Mukim setelah 
mendengar pendapat Tuha 
Peuet Mukim. Hutan ulayat 
adalah hutan sejauh sehari 
perjalanan pulang pergi 
dengan berjalan kaki, di 
hutan ini semua penduduk 
boleh memungut dan men-
cari hasil hutan, dengan 
pembagian hasil disepakati 
antara pencari dan Imum 
Mukim. Batang air ulayat 
adalah sungai yang terda-
pat dalam wilayah Mukim 
yang bersangkutan, yang 
semua penduduk Mukim 
mempunyai hak yang sama 
untuk mencari ikan di 
sana, demikian juga danau 
ulayat. Laut ulayat adalah 
laut tepi pantai sepanjang 
pantai yang termasuk ke 
dalam kemukiman. (...)
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Masyarakat 
Hukum 
Adat

Dasar Hukum
Cakupan Pengaturan

Masyarakat Hukum Adat Wilayah

Mukim Lango Qanun Kabupa-
ten Aceh Barat 
No 3 tahun 2010 
yang mengatur 
Pemerintah-
an Mukim di 
Kabupaten Aceh 
Barat

(...) Jarak antara pantai 
sampai ke tengah laut ada-
lah sebatas melabuh pukat, 
warga Mukim lain dilarang 
untuk melabuh pukat di 
laut ulayat ini, kecuali para 
nelayan menyetujuinya. 
Gunung ulayat berada di 
bawah pengaturan penga-
wasan Pawang Glee, Hutan 
ulayat berada di bawah 
pengawasan Panglima Ute-
uen, Batang air dan danau 
berada di bawah peng-
aturan dan pengawasan 
Panglima Lhok, sedangkan 
Laut Ulayat berada di 
bawah pengaturan dan 
pengawasan Panglima Laot, 
yang kesemuanya berada di 
bawah koordinasi dari dan 
bertanggungjawab kepada 
Imum Mukim.
Pasal 21 ayat 1 “Harta 
Kekayaan Mukim adalah 
harta kekayaaan yang telah 
ada, atau yang kemudian 
dikuasai Mukim, berupa, 
Hutan, tanah, batang air, 
kuala, danau, laut, gunung, 
paya, rawa dan lain-lain 
yang menjadi ulayat mukim 
sepanjang tidak berten-
tangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.
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Masyarakat 
Hukum 
Adat

Dasar Hukum
Cakupan Pengaturan

Masyarakat Hukum Adat Wilayah

Kasepuhan 
Karang

Surat Kepu-
tusan Bupati 
Lebak Nomor: 
430/kep-238/
Disdikbud/2013 
Tentang Penga-
kuan keberdaan 
masyarakat adat 
di wilayah Ban-
ten Kidul. 

(Catatan: se-
dang menyu-
sun Ranperda 
Kasepuhan)

Ketetapan Kedua: “Menga-
kui Keberadaan masyarakat 
Adat di Wilayah Kesatuan 
Adat Banten Kidul yang me-
liputi Kaolotan: Cisungsang, 
Cisitu, CIcarucub, Ciherang, 
Citorek, Bayah, Guradog, 
Pasireurih, Garung, Karang-
cobong, Karang, Cibedug, 
Sindangagung, Cibadak, 
Lebak Larang, Babakanrabig 
sebagai Komunitas Masyara-
kat Adat yang menghuni Ka-
wasan/Wilayah (wewengkon) 
adat yang memegang teguh 3 
(tiga) Falsafah Hukum yaitu 
Hukum Adat, Hukum Agama 
dan Hukum Negara dalam 
suatu Kelembagaan Adat/
Kaolotan/Kasepuhan dalam 
Bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”

Ketetapan Ketiga: “Selain 
memegang Hukum Adat 
dan Hukum Agama, 
Masyarakat Adat harus 
mematuhi dan menjalan-
kan hukum negara yang 
diselenggarakan Pemerin-
tah, Pemerintah Daerah 
dan/atau Pemerintah Desa”

Ketetapan Keempat: 
“Kelembagaan Adat/Kao-
lotan/Kasepuhan Banten 
Kidul beserta Rendangan/
Kolot Lembur di dalamnya 
yang melaksanakan Adat 
Istiadat secara bersama-
sama dan turun temurun 
dengan mengutamakan 
Falsafah Adat serta Tata 
Nilai yang mengandung 
Kearifan Lokal.

Ketetapan Kedua: 
“Mengakui Keberada-
an masyarakat Adat di 
Wilayah Kesatuan Adat 
Banten Kidul yang meliputi 
Kaolotan: Cisungsang, 
Cisitu, CIcarucub, Ciherang, 
Citorek, Bayah, Guradog, 
Pasireurih, Garung, Karang-
cobong, Karang, Cibedug, 
Sindangagung, Cibadak, 
Lebak Larang, Babakan-
rabig sebagai Komunitas 
Masyarakat Adat yang 
menghuni Kawasan/Wila-
yah (wewengkon) adat yang 
memegang teguh 3 (tiga) 
Falsafah Hukum yaitu Hu-
kum Adat, Hukum Agama 
dan Hukum Negara dalam 
suatu Kelembagaan Adat/
Kaolotan/Kasepuhan dalam 
Bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”

Ammatoa 
Kajang

Ranperda 
Pengukuhan,  
Pengakuan Dan 
Perlindungan 
Masyarakat Adat 
Ammatoa Kajang 

Dalam proses 
pembahasan 
di DPRD Kab. 
Bulukumba)

Pasal 1 Ayat 6. “Masyara-
kat hukum adat Ammatoa 
Kajang adalah sekelompok 
orang yang secara turun-
temurun bermukim di Ilalang 
Embayya’ dan sebagian 
bermukim di Ipantarang Em-
bayya’  yang melaksanakan 
Pasang ri Kajang.”

Pasal 1 Ayat 7. “Pasang ri 
Kajang untuk selanjutnya 
disebut Pasang adalah 
sumber nilai yang mengatur 
seluruh sendi kehidupan 
masyarakat hukum adat-
Ammatoa Kajang, dianta-
ranya berhubungan dengan 
masalah sosial, budaya, pe-
merintahan, kepercayaan, 
lingkungan dan pelestarian 
hutan.”

Pasal 22 ayat (2) Dalam 
hal terjadi pelanggaran 
atas hukum adat dalam 
wilayah adat, baik yang 
dilakukan oleh masyarakat 
hukum adat maupun bukan 
masyarakat hukum adat, 
diselesaikan melalui sistem 
peradilan adat.

Pasal 10 ayat (1) “Wilayah 
adat masyarakat hukum 
adat Ammatoa Kajang 
terdiri dari wilayah Ilalang 
Embayya atau Rambang 
Seppang dan Ipantarang 
Embayya atau Rambang 
Luara.”
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Masyarakat 
Hukum 
Adat

Dasar Hukum
Cakupan Pengaturan

Masyarakat Hukum Adat Wilayah

Malalo Tigo 
Jurai

Peraturan Dae-
rah Kabupaten 
Tanah Datar 
Nomor. 4 Tahun 
2008 tentang-
Nagari

Pasal 1 ayat 7 “Nagari meru-
pakan Kesatuan masyarakat 
hukum adat yang memiliki 
batas-batas wilayah tertentu, 
berwenang mengatur dan 
mengurus ketentuan masya-
rakat setempat berdasarkan 
filosofi adat basandi syara’, 
syara’ basandi kitabbullah 
dan atau berdasarkan asal 
usul dan adat minangkabau 
yang diakui dan dihormati”

Pasal 2 “Wilayah nagari 
meliputi wilayah hukum 
adat dengan batas-batas 
tertentu yang sudah berla-
ku secara turun temurun, 
diakui sepanjang adat dan 
atau berdasarkan kesepa-
katan”

Margo Suku 
IX

Draft RAPERDA 
No: .... tahun ..... 
Tentang Pelak-
sanaan Hukum 
Adat Rejang 

Yang Telah Dia-
jukan Ke DPRD 
Kabupaten Oleh 
Bupati Kabu-
paten Lebong 
Tahun 2013

Pasal  1 “Memberlaku-
kan Hukum Adat Rejang 
dalam Wilayah Kabupaten 
Lebong.”

Pasal  2 “Dalam penyele-
saian sengketa dan atau 
masalah yang timbul dalam 
masyarakat adat di Wi-
layah Kabupaten Lebong, 
diupayakan dilaksanakan 
menurut Hukum Adat dan 
atau Istiadat Rejang.”

Lampiran RAPERDA da-
lam Serambeak Bepun 

“...Pelabai Sukau Kayo

Kembung Saang Burung

Salai Saang Layang...”

Ngata 

Marena

Perda Kab Sigi  
No 15 tahun 
2014 tentang 
pemberdayaan 
dan perlindung-
an Masyarakat 
Hukum adat

Pasal 1 ayat 10 “masya-
rakat hukum adat adalah 
warga negara indonesia yang 
memiliki karakteristik khas, 
hidup berkelompok secara 
harmonis sesuai hukum adat-
nya, memiliki ikatan pada 
asal usul leluhur dan atau 
kesamaan tempat tinggal, 
terdapat hubungan yang kuat 
dengan tanah dan lingkungan 
hidup, serta adanya sistem 
nilai, yang menentukan pra-
nata ekonomi, politik, sosial, 
budaya, hukum dan meman-
faatkan satu wilayah tertentu 
secara turun temurun”.

Pasal 1 ayat 11 “Hukum 
adat adalah seperangkat 
aturan atau norma hukum 
tidak tertulis yang berlaku 
diwilayah hukum adat, 
yang bersifat mengatur, 
mengikat dan dipertahan-
kan serta memiliki sanksi 
yang dihargai dan dihor-
mati serta ditaati semua 
pihak”.

Pasal 19 ayat (1)“ Pene-
tapan wilayah adat yang 
dikuasai masyarakat adat 
secara turun temurun yang 
mempunyai batas yang 
jelas dan pasti, diakui oleh 
pemerintah dan dapat 
digunakan oleh masyarakat 
sesuai adat istiadat dan 
kebiasaan berlaku”.

Suku Tau 
Taa Wana 
Posangke

Perda Kabupaten 
Morowali No. 13 
Tahun 2012 ten-
tang Pengakuan 
dan Perlindungan 
Masyarakat hu-
kum Adat Suku 
Wana

Pasal 4 ayat (1) Masyarakat 
hukum adat Suku Wana 
sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 huruf a adalah ma-
syarakat hukum adat Suku 
Wana yang berada dalam 
wilayah Kabupaten Morowali.

Pasal 4 ayat  (2) Hukum 
adat sebagaimana dimak-
sud pada Pasal 3 huruf b 
adalah tatanan kehidupan 
yang dipatuhi masyarakat 
hukum adat Suku Wana 
dan ditegakkan oleh suatu 
lembaga adat.

Pasal 4 ayat  (3) Wilayah 
hukum adat sebagaimana 
yang dimaksud pasal 3 hu-
ruf c adalah wilayah yang 
didiami oleh masyaraat 
hukum adat suku wana
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Masyarakat 
Hukum 
Adat

Dasar Hukum
Cakupan Pengaturan

Masyarakat Hukum Adat Wilayah

Mukim      
Beungga

Qanun Kabu-
paten Pidie No 
7 tahun 2011 
tentang Peme-
rintahan Mukim

Pasal 1 angka 8, “Mukim 
adalah kesatuan masyarakat 
hukum di bawah Kecamatan 
yang terdiri dari gabungan 
beberapa Gampong yang 
mempunyai batas wilayah 
tertentu yang dipimpin oleh 
Imum Mukim atau nama lain 
dan berkedudukan langsung 
di bawah Camat”

Pasal  2  “Mukim berke-
dudukan sebagai institusi 
pemerintahan adat di bawah 
Kecamatan yang membawahi 
gabungan dari beberapa 
Gampong dalam struktur 
kemukiman setempat untuk 
menyelenggarakan pemerin-
tahan Mukim dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan 
dan kehidupan berdemokrasi 
dalam wilayah kemukiman, 
melestarikan adat beserta 
adat istiadat setempat, 
melindungi fungsi ekologi dan 
Sumber Daya Alam (SDA)  
sesuai dengan kesadaran, 
aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat dalam Gampong 
yang bergabung dalam struk-
tur kemukiman”.

Pasal 1 angka 11 “Hu-
kum adat adalah norma 
yang bersumber dari adat 
istiadat yang hidup dan 
berkembang dalam masya-
rakat kemukiman setempat 
yang bersifat mengikat 
dan menimbulkan akibat 
hukum”

Pasal 14 ayat 1 “ Penyele-
saian persengketaan adat 
Mukim dipimpin oleh Imum 
Mukim dan dibantu oleh 
Sekretaris Mukim bersama 
dengan seluruh anggota 
Tuha Peut Mukim

Pasal 1 angka 13“Tanah 
Ulayat adalah tanah yang 
berada dalam wilayah 
Mukim yang dikuasai dan 
diatur oleh Hukum Adat” 
(lihat penejelasan pasal ini)

Pasal 21 ayat 1 “Harta 
Kekayaan Mukim adalah 
harta kekayaaan yang telah 
ada, atau yang kemudian 
dikuasai Mukim, berupa, 
Hutan, tanah, batang air, 
kuala, danau, laut, gunung, 
paya, rawa dan lain-lain 
yang menjadi ulayat mukim 
sepanjang tidak berten-
tangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

Penjelasan Pasal 1 angka 
13 “Tanah ulayat adalah 
tanah, hutan, batang air, 
danau, laut dan gunung 
yang terdapat dalam 
wilayah Mukim yang ber-
sangkutan. Tanah ulayat 
adalah tanah-tanah yang 
terdapat di wilayah Mukim 
yang bukan untuk pero-
rangan. Semua penduduk 
yang mempunyai mata 
pencaharian bertani, dapat 
membuka tanah tersebut 
untuk diusahakan atas izin 
Imum Mukim, tetapi tidak 
untuk dimiliki. Pengaturan 
pemanfaatannya dilakukan 
oleh Imum Mukim setelah 
mendengar pendapat Tuha 
Peuet Mukim. Hutan ulayat 
adalah hutan sejauh sehari 
perjalanan pulang pergi 
dengan berjalan kaki, di 
hutan ini semua penduduk 
boleh memungut dan men-
cari hasil hutan, dengan 
pembagian hasil disepakati 
antara pencari dan Imum 
Mukim. (...) 
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Masyarakat 
Hukum 
Adat

Dasar Hukum
Cakupan Pengaturan

Masyarakat Hukum Adat Wilayah

(...) Batang air ulayat ada-
lah sungai yang terdapat 
dalam wilayah Mukim 
yang bersangkutan, yang 
semua penduduk Mukim 
mempunyai hak yang sama 
untuk mencari ikan di 
sana, demikian juga danau 
ulayat. Laut ulayat adalah 
laut tepi pantai sepanjang 
pantai yang termasuk ke 
dalam kemukiman. Jarak 
antara pantai sampai ke 
tengah laut adalah sebatas 
melabuh pukat, warga 
Mukim lain dilarang untuk 
melabuh pukat di laut ula-
yat ini, kecuali para nelayan 
menyetujuinya. Gunung 
ulayat berada di bawah 
pengaturan pengawasan 
Pawang Glee, Hutan ulayat 
berada di bawah penga-
wasan Panglima Uteuen, 
Batang air dan danau 
berada di bawah peng-
aturan dan pengawasan 
Panglima Lhok, sedangkan 
Laut Ulayat berada di 
bawah pengaturan dan 
pengawasan Panglima Laot, 
yang kesemuanya berada di 
bawah koordinasi dari dan 
bertanggungjawab kepada 
Imum Mukim. (...)

Kampong 
Mului

Perda Kabu-
paten Paser 
No. 3 tahun 
2000 tentang 
Pemberdayaan, 
Pelestarian, Per-
lindungan Dan 
Pengembangan 
Adat Istiadat dan 
Lembaga Adat.

Pasal 1 angka 10, “lembaga 
adat adalah sebuah organisa-
si kemasyarakatan, baik yang 
disengaja dibentuk maupun 
yang secara wajar telah tum-
buh dan berkembang di da-
lam sejarah masyarakat yang 
bersangkutan atau dalam 
suatu masyarakat hukum 
Adat tertentu dengan hukum 
dan hak atas harta kekayaan 
di dalam wilayah hukum adat 
tersebut, serta berhak dan 
berwenang untuk mengatur, 
megurus dan menyelesaikan 
berbagai permasalahan 
kehidupan yang berkaitan 
dengan dan mengacu pada 
adat-istiadat dan hukum adat 
yang berlaku”

Pasal 7 “Mewakili uhi 
adat; Mengelola hak-hak 
adat dan harta kekan 
adat untuk meningkatkan 
kemajuan dan taraf hidup 
masyarakat ke arah yang 
lebih layak dan lebih baik; 
Menyelesaikan perselisihan 
yang menyangkut perkara 
pedata dan pidana”

Pasal 1 angka 7 “wilayah 
adat adalah wilayah kesa-
tuan budaya tempat adat-
istiadat itu tumbuh dan 
berkembang bersamaan 
dengan pertumbuhan dan 
perkembangan masyarakat 
desa, yang masih dihayati 
dan dipelihara sebagai pola 
perilaku dalam kehidupan 
masyarakat setempat.”
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 Berdasarkan tabel di atas, 9 daerah memiliki produk hukum daerah dengan rincian 6 dalam bentuk 
Perda dan 3 dalam bentuk SK. Sementara sisanya, sebanyak 2 daerah dalam proses penyusunan rancangan 
peraturan daerah. 

 Enam masyarakat yang pemerintah daerahnya sudah mengakui dalam bentuk Perda adalah: Mukim 
Lango, Mukim Beungga, Malalo Tigo Jurai, Kampong Mului, Ngata Marena, Suku Tau Taa Wana Posangke. 
Tiga Masyarakat yang pemerintah daerahnya sudah mengakui dalam SK adalah Seko, Marga Sarampas, Kase-
puhan Karang. Sementara dua masyarakat yang pemerintah daerahanya dalam proses penyusunan rancangan 
peraturan daerah adalah Ammatoa Kajang, dan Margo Suku IX.

 Berkenaan dengan muatan produk hukum daerah, 8 daerah memiliki produk hukum daerah menge-
nai pengakuan dan/atau penetapan keberadaan masyarakat adat. Satu daerah memiliki produk daerah menge-
nai pegakuan hak (hutan adat). Dari 8 daerah yang memiliki produk hukum daerah pengakuan dan penetapan 
keberadaan, 5 bersifat umum dan 3 bersifat spesifik.

 Produk hukum daerah bersifat umum berarti bahwa produk hukum daerah tersebut menyatakan 
pengakuannya terhadap masyarakat hukum adat di daerahnya, namun pengakuan tersebut baru sebatas peng-
akuan terhadap kelompok masyarakat hukum adat dalam konsepnya yang generik. Sementara produk hukum 
bersifat khusus berarti produk hukum daerah tersebut menyatakan penetapan terhadap masyarakat hukum 
adat tertentu di daerahnya.

III. LANGKAH-LANGKAH MENUJU PENGAKUAN HAK

 Sebagaimana terlihat pada Tabel.1, meskipun pengakuan masyarakat hukum adat, dalam bentuk peng-
aturan kelembagaan adat, pengukuhan keberadaan dan penetapan hutan adat, telah dilakukan di sebagian 
besar daerah namun hanya sebagian yang dapat dilanjutkan ke tahapan pelepasan dari hutan negara, dan 
pengakuan hak. 

 Faktor yang menyebabkan sebagian besar daerah belum bisa diteruskan kedua tahapan berikutnya 
karena masih bersifat umum. Pengukuhan keberadaan tidak dilakukan pada masyarakat hukum adat tertentu 
namun pada masyarakat hukum adat secara umum pada suatu daerah.

 Untuk masyarakat adat yang keberadaannya sudah dikukuhkan melalui Perda atau SK Bupati/Waliko-
ta yang sudah bersifat spesifik, juga belum bisa diteruskan ke langkah berikutnya karenatidak memuat letak 
dan batas-batas wilayah adat sebagaimana disyaratkan oleh  Pasal 24 A No. P.62/Menhut-II/2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan 
Hutan.

 Di samping itu masih daerah yang masih dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah. 
Sebagian bahkan belum menyusun rancangan produk hukum daerah sama sekali. 

 Bagian ini menyajikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah pada tiga ta-
hapan pengakuan yaitu pengukuhan keberadaan, pelepasan dari hutan negara dan pengakuan hak. Rekomen-
dasi didasarkan pada fakta-fakta perkembangan produk hukum daerah untuk pengukuhan dan pengakuan hak 
serta pemenuhan kriteria masyarakat adat oleh 13 komunitas adat yang sedang diadvokasi oleh Perkumpulan 
HUMA dan kedua belas mitranya.

 Perlu diberi catatan bahwa tidak mudah untuk merumuskan rekomendasi langkah-langkah tersebut 
mengingat berbagai peraturan perundangan mengenai pengakuan masyarakat adat yang berlaku saat ini tidak 
saling sinkron. Dalam situasi demikian, ditembah dengan variasi bentuk dan muatan produk hukum daerah 
mengenai pengakuan masyarakat adat, maka dibutuhkan cantolan hukum dengan dua karakter, yaitu, perta-
ma, dapat mengakomodir variasi bentuk pengakuan di tingkat daerah, dan kedua, menghendaki keterlibatan 
berbagai kementerian/lembaga terkait termasuk pemerintah daerah. 
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 Kertas kebijakan ini memandang bahwa dua karakter tersebut saat ini ada pada Peraturan Bersama 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, tentang Tata 
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (Perber). 

 Meskipun Kertas Kebijakan ini menjadikan Perber sebagai cantolan hukum namun tidak akan menja-
diyang satu-satunya. Sebagai cantolan hukum, Perber akan dipadukan dengan cantolan hukum yang lain yaitu 
UU 41/1999, Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 (Permenhut 62/2013), Permen Agraria dan Tata Ruang No. 
9/2015 (Permen ATR 9/2015), dan Permen LHK No:P.32/Menlhk Setjen/2015 tentang Hutan Hak (PermenL-
HK 32/2015). 

 Dalam memahami dan mengkombinasikan antara Perber dengan peraturan perundangan lainnya, 
Kertas Kebijakan ini tidak menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal mengasumsikan bahwa 
muatan antar berbagai peraturan perundangan tersebut konsisten dan padu satu sama lain sehingga boleh 
memilih salah satu peraturan tanpa khawatir akan berkonflik dengan peraturan lainnya.

 Dengan pengetahuan awal bahwa berbagai peraturan perundangan mengenai pengakuan masyarakat 
adat tidak padu dan konsisten maka Kertas kebijakan ini menggunakan pendekatan kombinatif yaitu meng-
ambil bagian tertentu dari muatan suatu peraturan untuk menggabungkannya dengan bagian tertentu dari 
peraturan yang lain. Gabungan antar bagian tersebut menghasilkan agregasi norma hukum yang dinilai men-
dukung agenda advokasi pengakuan masyarakat adat. Bila memungkinkan, gabungan antar bagian tersebut 
bisa disusun ke dalam satu kerangka yang terlihat logis. Dalam dunia advokasi, cara ini dikenal dengan strategi 
memanfaatkan peluang hukum. Strategi ini dipakai dalam dua situasi yaitu, pertama, bila rejim hukum yang 
tengah berlaku dianggap tidak berpihak pada masyarakat; dan kedua, bila peraturan perundangan dan putusan 
pengadilan yang ada tidak konsisten dan padu satu sama lain.

III.1. Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Adat (Subyek)

 Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa seluruh peraturan perundangan mengenai peng-
akuan masyarakat adat mensyaratkan adanya tahapan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat. Ta-
hapan ini sering juga disebut sebagai tahapan pengakuan atas subyek hak. Sebagaimana telah disebutkan juga 
bahwa peraturan perundangan sudah menentukan adanya kriteria untuk mengukuhkan keberadaan masyara-
kat adat. Kriteria tersebut diantaranya wilayah adat, kelembagaan adat dan hukum adat.

 Uraian mengenai langkah-langkah dalam pengukuhan keberadaan masyarakat adat akan diorganisir 
ke dalam tiga bagian yaitu:Pertama, bagian yang menguraikan daerah-daerah yang masyarakat hukum adat-
nya belum dikukuhkan keberadaanya oleh produk hukum daerah; Kedua, bagian yang menguraikan daerah-
daerah yang masyarakat adatnya sudah dikukuhkan keberadaaannya dalam bentuk produk hukum daerah. 
Tabel.4 menginformasikan penyebaran 13 daerah ke dalam duabagian tersebut. 

Tabel.4

Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Pengakuan

Belum Diakui
Sudah Diakui

Pengakuan dengan Perda Pengakuan dengan SK Bupati
1. Margo Suku IX

2. Ammatoa Kajang

3. Ketemenggungan Desa Tapang Semadak

4. Ketemenggungan Desa Belaban Ella

1. Mukim Lango

2. Mukim Beungga

3. Malalo Tigo Jurai 

4. Kampong Mului

5. Ngata Marena

6. Suku Tau Taa Wana Posangke

1. Seko

2. Marga Serampas

3. Kasepuhan Karang
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III.1.a. Masyarakat Hukum Adat yang Belum Memperoleh Pengakuan

 Berdasarkan Tabel. 4 terdapat 4 masyarakat yang belum diakui keberadaanya oleh produk hukum 
daerah. Rinciannya dua masyarakat,dalam proses penyusunan rancangan produk daerah dan dua yang lain 
sama sekali belum menyusun rancangan produk hukum daerah. Tabel. 5 menyajikan informasi masyarakat 
dan daerah-daerah tersebut. 

Tabel.5

Masyarakat Hukum Adat Yang Belum Memperoleh Pengakuan

Masyarakat Hukum Adat Perkembangan Pengakuan

Margo Suku IX Raperda  No … tahun … Tentang Pelaksanaan Hukum Adat 
Rejang 

Ammatoa Kajang Raperda No … tahun … Pengukuhan, Pengakuan Dan Perlin-
dungan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang 

Ketemenggungan Desa Tapang Semadak Belum ada pengakuan
Ketemenggungan Desa Belaban Ella Belum ada pengakuan

 Terhadap 2 daerah yang sedang menyusun produk hukum daerah, kertas kebijakan ini merekomen-
dasikan agar pemerintah daerah mempercepat proses penyusunan produk hukum daerah. Menurut Permen 
LHK 32/2015 percepatan proses tersebut dapat dilakukan dengan fasilitasi oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

 Sementara, terhadap 2 daerah yang belum memiliki produk daerah, kertas kebijakan ini mereko-
mendasikan dua pilihan langkah, yaitu: pertama, pemerintah daerah membentuk tim IP4T dan menggunakan 
mekanisme IP4T sebagaimana diatur dalam Perber dan Permen ATR 9/2015.Kedua, Pemerintah daerah baik 
sendiri maupun dengan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun produk 
hukum daerah yang mengakui masyarakat hukum adat. Pilihan kedua ini berdasarkan Permen LHK 32/2015.

 Untuk keperluan penyusunan produk hukum daerah yang mengakui masyarakat adat, Perber pada 
dasarnya memungkinkan instrumen pengakuan yang beragam. Komitmen bersama Kemendagri, Kemenhut, 
Kemenhub dan BPN ini menyatakan bahwa: “Pengakuan hak masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai de-
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan” .

 Peraturan menteri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Saat ini peraturan menteri 
yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat antara lain Permen LHK 32/2015, Permen ATR 9/2015 dan 
Permendagri 52/2015. Berdasarkan ketiga peraturan perundangan itu, pengukuhan keberadaaan masyarakat 
adat dapat dilakukan baik dengan peraturan daerah (berdasarkan Permen LHK 32/2015), keputusan bupati/
walikota (Berdasarkan Permen LHK 32/2015 dan Permendagri 52/2015), maupun kesimpulan tim IP4T (Ber-
dasarkan Permen ATR 9/2015).

 Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Desa, UU 41/1999, Permendagri 
52/2015, terdapat kriteria-kriteria untuk mengakui masyarakat adat melalui produk hukum daerah. Kriteria 
tersebut, meliputi: 1.) Memiliki karakteristik paguyuban; 2.) Memiliki Hukum Adat; 3.) Memiliki wilayah adat; 
4.) Memiliki kelembagaan adat/sistem pemerintahan; dan 5.)Memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat.
Tabel 6. dibawah, berisi informasi pemenuhan kriteria-kriteria di atas oleh 2 masyarakat yang pemerintah 
daerahnya belum melakukan identifikasi masyarakat adat.
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 Tabel.6

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Di Pada Daerah Yang Belum Memberi Pengakuan

Nama 
Masyarakat 

Hukum 
Adat

Karakter 
Paguyuban Hukum Adat Wilayah Adat

Kelembagaan/ 
Sistem Pemerin-

tahan

Harta 
Kekayaan/ 

Benda 
Adat

Ketemeng-
gungan Desa 
Tapang 
Semadak

Ketemeng-
gungan Desa 
Tapang Sema-
dak masih ber-
bentuk Pagu-
yuban. Mereka 
masih diikat 
oleh sejarah, 
nilai-nilai dan 
kebiasaan lokal 
yang masih 
hidup hingga 
sekarang.

Adat Pati (pembu-
nuhan), Adat Kawin, 
Adat Melahirkan, 
Adat Kematian, Adat 
Pempulah Perilaku, 
Adat Beuma Betaun, 
Adat Pati Tapang 
Temawang, Adat 
Celaka Sial Sisil, Adat 
Ampal-Ampal.

hasil pemetaan parti-
sipatif yang difasilitasi 
oleh PPSDAK Pancur 
Kasih Pontianak pada 
tahun 1996, dan di-
up date tahun 2014 
ternyata luas wilayah 
Ketemenggungan Ta-
pang Semadak adalah 
1.682,79  hektar.

Struktur pemerintah-
an Ketemenggungan 
sekarang ini terdiri 
dari: Temenggung; 
Menteri Adat

Memiliki 
harta keka-
yaan/benda 
adat

Ketemeng-
gungan Desa 
Belaban Ella

Masyarakat 
Adat Kampung 
Sungkup dan 
Belaban Ella 
terdiri dari 
2 Sub Suku 
Dayak, yakni: 
Dayak Limbai 
dan Ransa. Me-
reka memiliki 
satu Kelem-
bagaan Adat 
yang disebut: 
“Ketemeng-
gungan Siyai 
atau Ketemeng-
gungan Desa 
Belaban Ella” 
(sebelumnya 
bernama ka-
temenggungan 
Siyai).

Bahwa Masyarakat 
Adat Ketemeng-
gungan Desa Belaban 
Ella hingga sekarang 
masih memiliki 
dan mempraktikan 
hukum (aturan) adat 
dan adat istiadat. 
Aturan adat tidak 
hanya mengatur 
hubungan antar 
sesama mereka (ma-
nusia), tapi mengatur 
hubungan mereka 
dengan alamnya. 
Satuan sanksi adat 
terhadap pelang-
garan adat di sebut 
dengan: “Ulun”.

Berdasarkan adminis-
trasi Pemerintahan 
Kabupaten Melawi, 
Kampung Sungkup 
dan Belaban Ella 
terletak di Kedesaan 
Balaban Ella, Kete-
menggungan Desa 
Belaban Ella, Keca-
matan Menukung, 
Kabupaten Melawi. 
Luas wilayah adatnya 
mencapai 14.259,00 
hektar. Sementa-
ra itu, luas hutan 
(rimo’k) adat hingga 
sekarang belum bisa 
diketahui.

Struktur Kelemba-
gaan Adat ini terdiri 
dari: Temenggung 
sebagai Pemimpin 
Adat tertinggi dan 
Ketua Adat sebagai 
Pemimpin Adat te-
rendah (ada di setiap 
Kampung). Fungsi 
dan tugas Temeng-
gung dan Ketua Adat 
adalah memastikan 
ditaati dan dihormat-
inya hukum (aturan) 
adat oleh warganya 
dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain 
itu, dipercaya untuk 
memimpin upacara/
ritual-ritual adat.

 Berdasarkan tabel di atas, kertas kebijakan ini berpendapat bahwa 2 masyarakat hukum adat ter-
sebut telah memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan. Lebih lanjut, kertas kebijakan ini merekomendasikan pemerintah daerah di 2 lokasi, untuk 
melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan kriteria untuk keperluan membuat produk hukum daerah.

 Dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai pengukuhan kebera-
daan masyarakat adat, maka produk hukum daerah yang mengakui keempat masyarakat harus bersifat spesi-
fik. Selain itu, produk hukum daerah tersebut juga harus memuat lampiran peta dan/atau informasi mengenai 
letak dan batas wilayah adat, sebagaimana diatur dalam Permenhut 62/2013
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III.1.b. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Produk Hukum Daerah

 Dari 13 lokasi yang diteliti, terdapat 9 masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui dalam pro-
duk hukum daerah. Dari 9 itu, 6 diantara produk hukum daerah itu berbentuk Perda dengan rincian 5 bersifat 
umum dan 1 bersifat spesifik. Sedangkan 3 produk hukum daerah lainnya berbentuk SK dengan rincian 2 SK 
pengukuhan keberadaaan masyarakat adat dan 1 SK pengakuan hak (hutan adat). Deskripsi mengenai kate-
gori 9 produk hukum daerah tersebut dapat dilihat di Tabel 7, di bawah ini:

Tabel.7

Penetapan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Melalui Perda

Masyarakat 
Hukum Adat Produk Hukum Daerah Sifat

Mukim Lango Qanun Kabupaten Aceh Barat No 3 tahun 2010 yang mengatur Pemerintahan 
Mukim di Kabupaten Aceh Barat

Umum

Mukim Beungga Qanun Kabupaten Pidie No 7 tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim Umum
Malalo Tigo Jurai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Nagari Umum
Kampong Mului Perda Kabupaten Paser No. 3 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, 

Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
Umum

Ngata Marena Perda Kab Sigi No. 15 tahun 2014 tentang pemberdayaan dan perlindungan Masya-
rakat Hukum adat

Umum

Suku Tau Taa 
Wana Posangke

Perda Kabupaten Morowali No. 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlin-
dungan Masyarakat hukum Adat Suku Wana

Khusus

Seko Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Kebera-
daan Masyarakat Adat Seko

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 12 Tahun 2004 Tentang Pemberda-
yaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Isitiadat Dan Lembaga Adat

Khusus

Marga            
Serampas

Keputusan Bupati No. 146/DISBUNHUT/2015 tentang Penetapan Hutan Adat 
Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin (Rantau Kermas 
merupakan salah satu desa dalam wilayah Serampas)

Khusus  
(hutan hak)

Kasepuhan 
Karang

SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Ke-
beradaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di 
Kabupaten Lebak

SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/ Disdikbud/ 2013 tentang Pengakuan Keberada-
an Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak

Khusus

 Kertas kebijakan ini merekomendasikan langkah-langkah berikut terhadap 5 masyarakat yang peme-
rintah daerahnya sudah memiliki produk hukum bersifat umum, sebagai berikut: 

 pertama, daerah disarankan untuk melakukan revisi perda menjadi bersifat spesifik menetapkan 
keberadaan masyarakat hukum adat tertentu, termasuk penegasan menganai batas-batas wialyah yang ditu-
angkan dalam peta wilayah adat. Dalam hal ini, perda-perda tersebut secara khusus mengakui keberadaan, 
masing-masing:Mukim Lango, Mukim Beungga, Malalo Tigo Jurai, Kampong Mului, Ngata Marena. atau

 Kedua, Menerbitan SK Bupati/ Walikota sebagai aturan pelaksana Perda yang bersifat umum terse-
but. Penerbitan SK Bupati akan mengambil fungsi beschikking yang menetapkan keberadaan masyarakat hu-
kum adat tertentu. Sementara Perda yang dengan pengaturan umum yang telah ada dapat dipandang sebagai 
pedoman umum yang bersifat regeling.

 Terhadap 3 masyarakat yang sudah memiliki produk hukum daerah bersifat spesifik, yaitu Kasepuhan 
Karang, Seko, Suku Tau Taa Wana Posangke, kertas kebijakan ini merekomendasikan masing-masing peme-
rintah daerah melanjutkan ke tahapan pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara .
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III.2. Pelepasan Hutan Adat dari Kawasan Hutan Negara

 Perber mengatur mengenai pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara. Ketentuan tersebut 
juga dikuatkan oleh Permen ATR. Menurut kedua peraturan tersebut alur atau mekanisme pelepasan hutan 
adat dari kawasan hutan negara terlihat seperti dalam bagian berikut ini: 

 Berdasarkan bagan di atas, pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara harus diawali dengan 
pembuatan produk hukum daerah yang mengukuhkan keberadaan masyarakat adat tertentu. Tahapan ber-
ikutnya adalah pembentukan Tim IP4T oleh pemerintah daerah. Tim tersebut akan melakukan pendataan 
lapangan diantaranya memeriksa apakah hutan adat yang dimohonkan berlokasi atau tidak berlokasi dalam 
kawasan hutan negara. Data-data temuan tersebut kemudian dianalisis oleh Tim IP4T untuk selanjutnya dise-
rahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

 Dalam hal sebagian atau seluruh areal hutan adat berlokasi dalam kawasan hutan negara maka Kepala 
Kantor Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 
analisis Tim IP4T kepada Kementerian LHK melalui Direktorat General Planologi. Laporan tersebut selanjut-
nya ditindaklanjuti dengan melakukan tata batas dan diakhiri dengan penerbitan Surat Keputusan Perubahan 
Batas Kawasan Hutan oleh Menteri LHK. Hutan adat yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan negara se-
bagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, selanjutnya diintegrasikan ke dalam tata ruang. 

 Berdasarkan uraian mengenai ketentuan normatif pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara 
tersebut, saat ini hanya 3 daerah yang dapat melanjutkan ke tahapan pelepasan hutan adat dari kawasan 
hutan negara. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Morowali dengan Suku Tau Tau Wana Posangke, 
Kabupaten Luwu Utara dengan masyarakat Seko dan Kabupaten Lebak dengan Kasepuhan Karang. Ketiga 
daerah tersebut memiliki produk hukum daerah yang bersifat spesifik. Langkah pertama yang harus dilakukan 
oleh ketiga Pemda tersebut adalah membentuk Tim IP4T.

III.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat

 Kertas kebijakan ini berpandangan, bahwa setelah pengakuan masyarakat hukum adat dan pelepasan 
kawasan harus diteruskan ke tahapan pengakuan hak atas tanah yang mencakup hak atas tanah dan hak atas 
hutan adat. Penetapan hutan adat dilakukan agar tanah ulayat yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan 
negara dapat menjadi hutan hak (hutan adat). Hal ini diperlukan untuk menjaga wilayah adat tetap pada fung-
sinya yaitu sebagai bagian dari kawasan hutan.

Hak atas tanah

 Terkait hak atas tanah, Perber tidak memiliki ketentuan mengenai pengakuan hak atas tanah, namun 
merujuk pada peraturan perundang-undangan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 9-nya. Berdasarkan Pasal 
13 Permen ATR 9/2015.
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 Berawal dari mekanisme tim IP4T, bupati/walikota atau gubernur menetapkan hak komunal. Pene-
tapan itu kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk 
didaftarkan hak atas tanahnya. Selanjutnya, kepala menerbitkan sertifikat hak atas tanah ulayat atas nama 
anggota masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, pengurus koperasi 
atau unit bagian dari desa, atau Kepala Adat/Ketua/Pimpinan kelompok masyarakat lainnya.

 Berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditafsirkan bahwa, hak ulayat tidak harus berakhir dengan pe-
nerbitan sertifikat, melainkan dapat didaftarkan hak atas tanahnya saja. Hal ini dapat dimaknai bahwa tujuan 
pendaftaran/pencatatan tanah ulayat dimaksud bukan untuk tujuan kepastian hukum, karena tidak sampai 
pada penerbitan alat bukti kepemilikan (sertipikat), tetapi ditujukan untuk tertib administrasi dan tersedianya 
data informasi.Dengan adanya tertib administrasi dan ketersediaan informasi diharapkan dapat mencegah 
terjadinya konflik di bidang pertanahan terutama yang berkaitan dengan MHA.

 Berdasarkan uraian mengenai pendaftaran hak atas tanah tersebut, saat ini belum ada masyarakat 
hukum adat yang bisa didaftarkan hak atas tanahnya di Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wi-
layah BPN. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di 13 lokasi tersebut 
adalah membentuk Tim IP4T.  

Hak atas hutan adat

 Terkait hutan adat, Perber juga tidak memiliki ketentuan mengenai pengakuan hak atas hutan adat, 
namun merujuk pada peraturan perundang—undangan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 9-nya. Berdasar-
kan Permen LHK 32/2015

 Berdasarkan Permen LHK 32/2015, masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan pene-
tapan hutan adat. Salah satu syarat permohonan adalah produk hukum daerah. Setelah ada pengajuan, Dirjen 
bersama pemangku kepentingan melakukan verifikasi dan validasi. Hasil dari verifikasi dan validasi, menteri 
dapat menetapkan hutan adat. Setelah itu, hutan adat bisa diintegrasikan dalam RTRW 

 Jika merujuk permen LHK 32/2015, maka paling tidak ada 9 lokasi hutan adat yang bisa dimohonkan 
karena sudah memiliki produk hukum daerah. Dalam hal 9 lokasi tersebut belum memiliki lampiran peta, 
maka Menteri dapat memfasilitasi pemetaan. 9 lokasi tersebut adalah: 1.) Seko, 2.) Marga Serampas, 3.) Ka-
sepuhan Karang, 4.) Mukim Lango, 5.) Mukim Beungga, 6.) Malalo Tigo Jurai, 7.) Kampong Mului, 8.) Ngata 
Marena, 9.) Suku Tau Taa Wana Posangke. Sementara untuk 2 lokasi yang belum memiliki produk hukum 
daerah, masyarakat hukum adat bisa mendorong menteri bersama pemerintah daerah untuk memasilitasi 
penyusunan produk hukum daerah. 

IV. PENUTUP

 Dari tiga tahapan pengakuan masyarakat adat, yaitu pengukuhan keberadaan, pelepasan hutan adat 
dari kawasan hutan negara dan pengakuan hak, ketiga belas daerah mayoritas sudah memasuki atau sedang 
berada dalam tahapan pengukuhan keberadaan. Produk hukum daerah mengenai pengakuan dan pengukuhan 
keberadaan tersebut beragam dari segi bentuk dan muatannya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan 
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yang dikehendaki oleh peraturan perundangan nasional. Namun situasi tersebut tidak menjadi penghalang 
bagi tiga belas daerah untuk meneruskan ke dua tahapan selanjutnya. 

 Keragaman bentuk produk hukum daerah saat ini tidak lagi menjadi masalah karena peraturan se-
perti Permen ATR Hak Komunal dan PermenLHK Hutan Hak sudah mengakomodir baik peraturan daerah 
maupun keputusan kepala daerah. Begitu juga kekurangan produk hukum daerah dari segi muatan, dapat 
diatasi dengan mengadakan kegiatan lanjutan yang menghasilkan persyaratan yang masih belum dipenuhi. 

 Mayoritas daerah yang sudah memiliki produk hukum daerah mengenai pengakuan dan pengukuhan 
masyarakat adat, belum dapat dilanjutkan ke tahapan pelepasan hutan negara dari kawasan hutan negara. 
Produk-produk hukum daerah tersebut masih bersifat umum, belum bersifat spesifik dengan menyebutkan 
secara konkrit masyarakat adat yang dikukuhkan. Terhadap daerah-daerah tersebut, Kertas Kebijakan ini 
merekomendasikan pemerintah daerah untuk merevisi produk-produk hukum daerah tersebut agar bersifat 
spesifik, atau membuat peraturan pelaksana dalam bentuk keputusan bupati/walikota. Selain itu, muatan pro-
duk-produk hukum daerah tersebut masih belum lengkap karena misalnya belum memuat peta wilayah adat 
yang menginformasikan letak dan batas-batas. Terhadap produk hukum daerah seperti ini, Kertas Kebijakan 
ini menyarankan pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang menetapkan peta wilayah adat tersebut. 

 Sangat sedikit daerah yang dibahas dalam Kertas Kebijakan ini dapat meneruskan ke tahapan pelapa-
san hutan adat dari kawasan hutan negara. Untuk daerah-daerah tersebut, Kertas Kebijakan ini menyarankan 
pemerintah daerah untuk membentuk Tim IP4T sebagai langkah awal untuk pelepasan hutan adat dari kawa-
san hutan negara. 

 Berkaitan dengan tahapan pengakuan hak, Kertas Kebijakan ini berpendapat bahwa pendaftaran 
tanah atau hutan ulayat yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan negara, tidak harus berujung pada pener-
bitan sertifikat hak. Pendaftaran tersebut bisa hanya sampai pendaftaran hak atas tanah yaitu saat hak ulayat 
tersebut dicatatkan di dalam buku tanah. Pengakuan hak tidak hanya mencakup hak atas tanah tetapi juga hak 
untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat [.]


