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Amanat konstitusi

• II. Dalam territoir Negara Indonesia 
terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende 
landschappen dan Volksgemeenschappen,  
seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di 
Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli dan 
oleh karenanya dapat dianggap sebagai 
daerah yang bersifat istimewa. Negara 
Republik Indonesia menghormati 
kedudukan daerah-daerah istimewa
tersebut dan segala peraturan negara 
yang mengenai daerah itu akan 
mengingati hak-hak asal-usul daerah 
tersebut”.

Realisasinya…

• Aspek Sosial-Budaya:
• Masih ada sejumlah diskriminasi dalam hal religi, 

kependudukan, dll. → proyek-proyek pemukiman kembali

• Aspek Sosial-Ekonomi & Ekologis:
• UU No. 5/1960 →Hak Ulayat cq, Hak MHA diakui→ Tapi tidak

ada instrumen operasionalnya→ PP 24/2007, MHA belum
jadi subyek huku; Hak ulayat belum menjadi jenis hak →

Permen Agraria No. 5/1999 baru soal penyelesaian konflik; 
kriiteria MHA bersifat akumulatif

• Orde Baru: Membekukan Hak MHA 

• Aspek Sosial-Politik:
• Hingga reformasi ada 7 UU sebelum ini mengaturnya secara

berbeda-beda→ terakhir adalah UU 5/79 ttg Pemdes yang 
disebutkan tidak sesuai dengan amanat konstitusi→ desa sbg
unit politik (IGO/IGOB) menjadi sekedar unit adminitrasi→
MHA sbg subyek hukum makin lemah



‘Tipe-tipe sosial-budaya’ (Koentjaraningrat, 1970:  32 – 33) juga akan berimplikasi secara langsung pada bentuk-bentuk 
organisasi sosial dan pola penguasaan sumber-sumber kehidupannya. Situasi yang ada dalam satu konteks masyarakat tidak 

bisa disamakan begitu saja dengan konteks komunitas yang lainnya.

No. Tipe Masyarakat Mata pencaharian pokok Struktur kemasyarakatan Pembukaan isolasi Perkiraan kemunculan

1. Berburu dan Meramu

Kep. Mentawai; pedalaman 

Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Papua.

Beruburu dan meramu; 
kombinasi kebun sederhana

Terisolasi, dengan deferensiasi
dan stratifikasi yang tidak
berarti

Pengaruh budaya padi, 
perunggu, Hindu dan Islam 
tidak dialami. Isolasi dibuka

missie atau zending

Sekitar 11.000 SM (110 
Abad SM)

2. Petani

Pedalaman Sumatera, 
Sulawesi, Kalimantan

Padi Ladang Deferensiasi dan stratifikasi
sosial sedang, bagian dari
kebudayaan yg lebih besar

Pengaruh budaya Hindu dan
Islam tidak dialami. Isolasi
oibuka missie atau zending

Sebelum abad 14 

3. Petani

Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, 

Maluku Sulawesi, Kalimantan

Padi ladang/sawah non irigasi, 
Nelayan

Deferensiasi dan stratifikasi
sosial sedang, bagian dari
kebudayaan yg lebih besar

Pengaruh Islam yang kuat. Sebelum abad 14

4. Petani

Sumatera, Jawa, Sunda Kecil
Sulawesi, Kalimantan

Padi sawah irigasi Deferensiasi dan stratifikasi
sosial yang kompleks, bagian
dari kerajaan pertanian yg besar

Mengalami seluruh pengaruh
kebudayaan perunggu, Hindu, 
dan juga Islam.

Sekitar abad 14, 
bersamaan dengan
masukknya pengaruh
kebudayaan Hindu

5. Kota Kepegawaian, Perdagangan dan Industi→

6. Metropolitan Kepegawaian, Perdagangan, Industri, dan hubungan antar bangsa yang lebih kompleks. →



Bentuk-bentuk unit sosial yang terkait dengan hak-hak masyarakat (hukum) adat (etik atau emik) → Lihat Zakaria & Arizona, dalam Arizona, 2014 
(disempurnakan). Lihat juga Koentjaraningrat, 1980: 46.

Sub-
desa/desa 
kecil: 
jorong/buek,
dusun, 
kampung dst

lareh/federasi 
nagari di 
Minangkabaumuki
m/Aceh 
Ketemenggungan/K
alteng
Lembang/Toraja
dst..

Individu ‘anak 
nagari’ , ‘anak 

adat’

Keluarga batih keluarga 
besar/Gabunga

n keluarga, 
kaum & suku 
dlm konteks 

Minangkabau,
lamin/betang

‘desa’, Gampong, nagari, gampong, huta, marga/sumsel, 
kasepuhan, pekraman, beo, nggolo, ngata, gelarang, kapala, 
binua, winua, ohoi, negeri, dll -> berpeluang ditetapkan sbg 

‘desa adat’ versi uu 6/2014 ttg Desa

Sub suku Dayak iban, kenyah, batak
karo, caniago, koto, jambak, kaili moma, 

sistem marga/Batak & Minahasa, dll

Suku Jawa, 
sunda, melayu, 

dayak, kaili, 
bugis, 

mentawai, 
batak, 

Ras melanesia,
austronesia

Negara, 
kerajaan, 
kesultanan



Masalah nomenklatur:
Masyarakat Adat adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis
tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah
adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum, baik yang diatur melalui suatu
lembaga adat yang memiliki otoritas untuk mengatur warganya maupun tidak, sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

masyarakat
daerah

masyarakat 
tradisional

masyarakat 
hukum adat

Pasal 32 (2) UUD 1945; 

Pasal 28i ayat (3)

Penjelasan Pasal 18 (pra-
amandemen) jo Pasal 18B 

ayat (2)M
as

ya
ra

ka
t

ad
at



Defenisi jalan tengah…

• Masyarakat Adat adalah sekelompok orang perseorangan yang 
hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan 
diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, 
wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum, baik
yang diatur melalui suatu lembaga adat yang memiliki otoritas untuk
mengatur warganya maupun tidak, sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.
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7

• Pengakuan Bersyarat

• Pendekatan sosiologis dan
administratif

• Permenagraria 5/1999, 
mendelegasikan pengaturan lbh
lanjut dengan peraturan daerah

• berorientasi pengakuan obyek hak

UUPA 5/1960, 
Pasal 3

• Pengakuan bersyarat,

• Pengakuan bertahap. Pengakuan
obyek hak didahului dengan
pengakuan subyek.

• Pendekatan politis: penetapan
subyek dengan peraturan daerah, 
dan pengakuan hak melalui SK 
Menteri

• berorientasi pengakuan subyek hak

UU 41/1999, 
Pasal 67 ayat 2 • Mengukuhkan kedua logika hukum

tambahan dimaksud

• Hutan adat bukan hutan negara;

• Hutan adat bagian dari ulayat
MHA

• Ulayat MHA diakui jika MHA ybs
ditetapkan dalam Perda

Putusan MK 
35/2012



(1) Permenag/BPN 5/1999 →
PermenATR/BPN 18/2019

(2) Permendagri 52/2015

(4) PermenLHK 34/2017 tentang
Pengakuan da Perlindungan
Kearifan Lokal→ pengakuan
atas Wilayah Kearifan Lokal

(3) Perber 4 Kementeterian→
PermenLHK 32/2015 →

PermenLHK 21/2019 ttg Hutan
Adat dan Hutan Hak

(1)

UU 6/2014 
tentang Desa

Pasca-putusanMK 35/2012:
Kaya kebijakan, miskinperubahan!



Gelombang legislasi di daerah dan permasalahannya…

•Perda pengaturan vs Perda penetapan

•Banyak perda pengakuan dan perlindungan hak
masyarakat adat tidak operasional alias mangkrak!

•Karena:
• Abstrak→ umumnya hanya mengulang-ulang defenisi

generik
• Anonim→ tidak mampu mengenali wujudnya di 

lapangan. Masyarakat adat dan segalaya haknya adalah
suatu yang ril. ‘Punya nama dan punya alamat’.

• Deklaratif → pengaturan tidak operasional.



Dimensi keberagaman masyarakat adat

•Pengalaman kebudayaan

•Besaran unit sosial

•Penguasaan sumber daya

•Kapasitas politik

•Batasan kepentingan/urusan: bersifat publik
atau privat



Kuantitas

Kapasitas

KualitasIntegritas

Soliditas
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Arah kebijakan ke depan…

Pendekatan
politik Pendekatan sosial-

administratif



Strategi pengakuan dan perlindungan…

Mengutamakan
pengakuan

subyek Mengutamakan
pengakuan obyek
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9 Catatan untuk RUU MHA versi DPR RI 2018

• Masalah aspek formil: dari RUU PPHMA 
menjadi RUU MHA

• Masih menggunakan MHA, padahal konstitusi
juga mengatur hak MT →MA sebagai
nomenklatur

• Romantik. MHA/MA tidak boleh berubah. 
Kalau berubah maka ’dibubarkan’ dan tanah
adat menjadi tanah negara → UUPA 
membuka ruang soal tanah eks-adat

• Masih mengutamakan pendekatan penetapan
subyek yang sudah nyata gagal. Kriteria dan 
mekanisme yang digunakan tidak kompatibel
dengan realitas lapangan. MHA yang memiliki
hak public dan privat sudah memudar. Hak-
hak masyarakat tersebar ke dalam berbagai
susunan maasyarakat adat.

• Pengakuan hak hanya bersifat deklaratif. 
Padahal, yang dibutuhkan adalah mekanisme
pengadministrasian implkasi pengakuan yang 
sdh jelas dalam konstitusi.

• Akibatnya, pengaturan yang keliru dalam
berbagai UU Sektoral tidak terkoreksi.

• Mekanisme pengakuan masih sangat
teknokratif, biroktatik, pseudo-scientific. 
Susunan masarakat adat itu kasat mata, 
punya nama dan alamatnya.

• Kelembagaan baru yang diusulkan tidak
menjamin proses pengakuan dan 
perlindungan akan berjalan lancer. 

• Akibatnya, dengan sistem kelembagaan yang 
akan dianut itu secara langsung akan
menambah beban anggaran Negara.

14



13 tolok ukur kebijakan pemajuan (hak) masyarakat adat yang baik…

• Tidak deklaratif tp bersifat teknis-
adminitratif

• Menjelaskan adanya keragaman
subyek, obyek, dan jenis hak →
kompatibel dgn kondisi lapangan

• Mengakomodasi keragaman publik-
privat

• Hak ulayat sebagai suatu jenis hak
yang berada di tengah negara dan
milik

• Delegasi pengurusan oleh MA yang 
memiliki hak publik

• Ulayat publik = hak komunal
• Perubahan MHA tidak membuat

tanahnya menjadi milik negara

• Tidak biroktatis→ devolutif dan
desentralisasi

• dan kompatibel dgn situasi lapangan
• Memiliki kamampuan mengoreksi

kesalahan masa lalu
• Mekanisme tunggal, meniadakan

dikotomi luar-dalam kawasan hutan
• Berbiaya muarah, bahkan untuk

masy beruburu dan meramu, 
menjadi kewajiban negara

• Mengatur ganti-rugi atau restitusi
atas penegasian hak pd masa lalu.



Arah ke depan: Pengakuan hak yang beragam…

• Setiap obyek hak dapat berhubungan dengan subyek hak yang 
beragam

• Setiap obyek hak tidak selalu memerlukan pengakuan subyek hak →
pengakuan hak atas tanah membutuhkan mekanisme yang berbeda
dengan hak untuk mengamalkan agama tradisi

• Mekanisme pengakuan suatu obyek hak pun memerlukan mekanisme
yang beragam:
• Pengakuan hak atas tanah adat pada masyarakat yang sudah menetap

berbeda dengan masyarakat yang nomaden;
• Pengakuan hak atas tanah masyarakat yang sudah menetap mungkin bisa

dilanjutkan dengan proses pendaftaran hak; sedangkan pada masyarakat yang 
masih berburu dan meramu yang diperlukan adalah pencadangan tanah
sebagai ruang hidup masyarakat yang bersangkutan



Ragam Hak Masyarakat Adat

Diatur menurut per-UU-an yang ada

• hak untuk berkembang/hak pembangunan

• hak untuk berpartisipasi

• hak lingkungan yang baik dan sehat

• hak untuk memutuskan berdasarkan 
informasi awal dan tanpa paksaan

• hak untuk terbebas dari segala tindakan
yang diskriminatif dan menjadi objek 
kekerasan

• hak melakukan sistem perkawinan dan
waris adat

• jaminan kesehatan 

• mata pencaharian/pekerjaan tradisional

• Dll.

Diatur khusus melalui UU ini

• hak atas identitas budaya

• hak atas penyelenggaraan 
pemerintahan

• hak untuk menyelesaikan sengketa adat 
dan pelanggaran adat

• Hak Ulayat/Hak Wilayah Adat dan Hak 
Masyarakat Adat atas tanah

• hak atas Kekayaan Intelektual 
Tradisional

• hak atas ‘Agama Leluhur’ (beragama, 
kepercayaan, spiritualitas, nilai-nilai 
tradisi)

• hak atas pendidikan Masyarakat Adat



Contoh 1 : Pengakuan dan Pendaftaran Tanah Adat

• Masyarakat adat berhak atas Pengakuan Wilayah Adat dan tanah adat yang dikuasainya.

• Hak atas Wilayah Adat dan tanah adat sebagaimana dimaksud meliputi hak untuk mengatur, mengelola, 
memanfaatkan, dan mengawasi pemanfaatan Wilayah Adat dan tanah adat bagi anggota Masyarakat Adat 
dan/atau untuk kepentingan Masyarakat Adat.  

• Penyelenggaraan hak atas Wilayah Adat dan tanah adat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pemimpin
dan/atau Lembaga Adat menurut Hukum Adat.

• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan  pendaftaran hak atas Wilayah Adat dan tanah 
adat.

• Masyarakat Adat mendaftarkan Wilayah Adatnya kepada instansi pemerintah yang mengurus urusan
pendaftaran pertanahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud melakukan verifikasi lapangan untuk menguji keabsahan
klaim yang diajukan berdasarkan informasi etnografis tentang sistem penguasaan tanah adat di daerah yang 
bersangkutan.

• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi wilayah jelajah dan/atau ruang hidup atau
disebut dengan cara lain dari Masyarakat Adat yang masih berburu dan meramu dan/atau yang hidup
menetap di wilayah-wilayah terpencil dan/atau terisolir, dan mendaftarkan wilayah jelajah dan/atau disebut
dengan nama lain itu sebagai Wilayah Adat Masyarakat Adat yang bersangkutan.



Contoh 2: Penggunaan dan Pemanfaatan
• Wilayah Adat dan/atau tanah adat dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Dunia Usaha melalui pemberian

hak sebagaimana yang dimaksudkandalam Peraturan Perundang-undangan.

• Pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai kepada badan hukum di wilayah Masyarakat Adat
dilakukan dengan syarat kegiatan usaha yang akan dilakukan mendukung kepentingan Masyarakat Adat, 
memelihara lingkungan hidup, dan pemberiannya dilakukan setelah memperolehpersetujuan tertulis dari
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

• Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud digunakan sebagai rekomendasi untuk mengajukan permohonan hak
atas tanah kepada instansi yang berwenang.

• Bidang tanah yang berasal dari Wilayah Adat dan/atau tanah adat sebelum berlakunya Undang-Undang ini sudah
dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku, tetap diakui
berdasarkan Undang-Undang ini.

• Dalam hal hak atas tanah sebagaimana dimaksud jangka waktunya berakhir atau hapus karena sebab tertentu, 
maka:

• tanahnya kembali dalam penguasaan Masyarakat Adat yang bersangkutan; atau

• tanahnya kembali dalam penguasaan negara jika anggota Masyarakat Adat yang bersangkutan sudah tidak ada
lagi yang bisa mewarisi.

• Jika hak atas tanah sebagaimana dimaksud jangka waktunya berakhir dan Masyarakat Adat yang bersangkutan
masih ada, permohonan perpanjangan atau pembaharuannya dapat diajukan setelah memperoleh persetujuan
tertulis dari Masyarakat Adat yang bersangkutan.



Ruang lingkup RUU Pengakuan & Pemajuan Hak Masyarakat Adat yang Diusulkan

• Pengaturan umum tentang macam dan mekanisme pengakuan Hak Masyarakat Adat:
• pengertian dan mekanisme pengadministrasianya
• Tidak perlu penetapan subyek
• Pengakuan subyek menyatu dalam proses pengadministrasi berbagai jenis hak MA.

• Pengaturan teknis pengakuan atas sejumlah hak masyarakat adat yang dianggap strategis

• Pengaturan tentang upaya Pemajuan Hak Masyarakat Adat→ Implementasi UU Pemajuan
Kebudayaan
• Pemberdayaan
• Pengembangan
• Pelestarian
• Pemanfaatan
• Perlindungan hukum

• Kelembagaan

• Partisipasi Masyarakat

• Pendanaan

• Pengawasan



Empat arah kebijakan ke depan dan implikasinya terhadap
RUU MHA versi DPR RI (2018)

• Berpedoman pada hasil amandemen UU 1945:
• perlu mengadopsi terma baru, yakni Masyarakat Adat
• Hal ini dimungkinkan karena penyebutan MHA dan MT dalam konsritusi penyebutan fungsi dan BUKAN nomenklatur

(nama lembaga)

• Penggunaan terma Pengakuan akan membelenggu. Pengakuan sudah selesai di tingkat konstitusi:
• Yang dibutuhkan kemudian adalah tindakan operasionalnya
• Terwujud ke dalam serangkaian upaya Perlindungan

• Dari fokus kepada pengakuan subyek menjadi fokus kepada pengakuan obyek (dan mekanime
pengakuan subyek menyertai karakter obyek yang akan diakui)
• Hak masyarakat adat ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat privat
• Membutuhkan mekanisme perlindungan yang berbeda satu sama lainnya
• Sektoralisme masa lalu disolidkaan melalui penugasan oleh UU PHMA

• Kelembagaan & Pendanaan:
• Dari kelembagaan khusus menjadi maintreaming peran K/L sektoral dgn pengawasan dan koordinasi melalui

penugasan oleh Presiden kepada Menteri Koordinator
• APBN dan APBD

• Dengan demikian, judul yang diusulkan adalah RUU Pengakuan dan Pemajuan (Hak) Masyarakat Adat. 
Implikasi terhadap RUU MHA versi DPR RI adalah:
• Bab II HAPUS
• Bab III Hapus
• Bab-bab lainnya perlu disesuikan dengan logika baru yang ditawarkan dalam kertas kerja ini.



TERIMA KASIH
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