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 ABSTRAK 

Setiawati, Yunia Indah. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Komunal 

Masyarakat Hukum Adat atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

(Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria). Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Martitah, M.Hum Pembimbing 

II: Saru Arifin, S.H., LL.M. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Komunal, Masyarakat Hukum Adat 

Materi muatan dalam UUPA yaitu sumber daya alam (SDA) di mana 

peruntukan SDA tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum yang berlandaskan Pancasila, 

maka UUPA harus mencerminkan asas pengayoman (perlindungan) sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/ 2011. UUPA sebagai salah satu 

undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat (MHA) beserta 

hak komunlanya yang mana  memiliki kedudukan yang sama dalam pemenuhan 

hak-hak mereka. Namun, fenomena permasalahan yang melibatkan MHA masih 

sering terjadi di lapangan pemanfaatan SDA seperti deskrimiansi dan 

kriminalisasi akibat lemahnya perlindungan hukum yang diberikan. Selain itu, 

belum ada kesatuan aturan terkait MHA beserta hak-hak mereka juga menjadi 

pemicu konflik. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat undang-undang lain yang 

juga mengatur masalah SDA, seperti UU No. 41/1999, UU No. 4/ 2009, UU No. 

39/2014, dan UU No. 7/ 2004 dan kesemuanya tidak menunjukkan kesatuan  

terkait MHA dan hak komunlanya sebagaimana dalam UUPA 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

undang-undang (statue approach) dan pendekatan konsep(conseptual 

approach)dengan sumber utama penelitian dari studi pustaka, yaitu undang-

undang, buku, jurnal, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian 

ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk perlindungan 

preventif dan represif yang terlihat dalam beberapa pasal. Selain itu, tolok ukur 

pelrindungannya juga bisa dilihat dari harmonisasi undang-undang sektoral lain 

bidang SDA terhadap UUPA beserta asas-asas hukum yang ada dan beberapa 

menunjukkan disharmonisasi hukum terhadap UUPA yang mengakibatkan 

terjadinya ketidakpastian hukum dan memengaruhi perlindungan hukum bagi 

MHA. 

Simpulannya adalah meski UUPA mengatur perlindungan hukum, UU 

sektoran SDA tidak menunjukkan kesatuan hukum sehingga mengakibatkan 

lemahnya perlindungan hukum. Untuk itu, dipelrukan adanya langkah serius bagi 

pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini, kebangkitan masyarakat hukum adat makin kencang 

terdengar. Hal ini dilatarbelakangi oleh terjadinya banyak kasus hukum terkait 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat 

yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Sebagai contoh kasus adalah pengkriminalisasian seorang warga adat berasal dari 

Raja Ampat bernama Abdul Rajab Wailata Bin Senin Wawiyai. Kasus tersebut 

dilatarbeakangi oleh aksinya menebang pohon di wilayah yang sebenarnya adalah 

wilayah adat masyarakat hukum adat. Ia ditangkap dengan tuduhan melakukan 

penebangan hutan di kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan 

(Konsorsium Pembaruan Agraria, www.kpa.or.id/news/ blog/kriminalisasi-

masyarakat-adat-di-raja-ampat/, akses 7 Januari 2017). Kasus ini hanyalah satu di 

antara banyaknya kasus yang menimpa masyarakat hukum adat di berbagai 

wilayah Indonesia.  

Mekanisme penyelesaian konflik kasus-kasus semacam ini masih belum 

bisa dilakukan secara maksimal oleh hukum positif yang ada. Bedasarkan 

perspektif teori hukum progresif, adanya hukum bertujuan untuk mengantarkan 

manusia kepada kehidupan yanga adil, sejahtera, dan membawa manusia kepada 

kebahagiaan sejati. Sebagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang 

http://www.kpa.or.id/news/%20blog/kriminalisasi-masyarakat-adat-di-raja-ampat/
http://www.kpa.or.id/news/%20blog/kriminalisasi-masyarakat-adat-di-raja-ampat/
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memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Hal itu berarti mencakup Masyarakat Hukum Adat yang turut hidup 

pula di dalamnya. Bisa disimpulkan, orientasi hukum yang ada di negara ini 

adalah keadilan yang merata. Menurut teori hukum progresif yang dikemukakan 

oleh Prof. Satjipto Rahajo manusialah yang berada di atas hukum, artinya ketika 

ditemukan permasalahan dalam hukum, maka hukumlah yang perlu ditinjau dan 

diperbaiki, bukan manusia yang harus dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema 

hukum (Martitah, 2013: 37). 

Di sisi lain, negara melalui kosntitusinya telah secara tegas dan jelas 

mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini tertera 

dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Artinya, negaralah yang 

menjamin keberlangsungan hidup seluruh masyarakat termasuk masyarakat 

hukum adat beserta seluruh hak-haknya. Bahkan ketentuan dalam UUD 1945 

tersebut berusia jauh lebih tua dibandingkan pengakuan yang diberikan oleh dunia 

internasional melalui konvensi  International Labour Organization (ILO) pada 

tahun 1989 terhadap masyarakat hukum adat. Akan tetapi yang terjadi akhir-akhir 

ini telah menunjukkan adaya kesenjangan antara ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dengan kenyataan yang ada sesungguhnya. 



3 
 

 
 

Pihak pemerintahan melalui para legislatornya telah memberikan angin 

segar terkait permasalahan terkait, yaitu telah dibuatnya draf Rancangan Undang-

Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak masyarakat hukum adat. Akan tetapi, 

selama itu masih berbentuk rancangan saja, maka itu masih belum bisa membantu 

menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Pada dasarnya terdapat banyak sekali 

produk hukum yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat beserta hak-

haknya. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya memberikan 

fungsi regulasi yang berbeda. Seperti contoh munculnya Undangg-Undang No. 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan di mana pada Pasal 12 beserta penjelasannya 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak diberikan pilihan lain selain menyerahkan 

tanahnya kepada Pemilik Modal. 

Senada dengan UU Perkebunan yang sama-sama mengelola Sumber Daya 

Alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam salah 

satu ketentuan normanya juga berimpliaksi pada masyarakat hukum adat menjadi 

penduduk ilegal dan terusir dari wilayah mereka, yang mana dikatakan di 

dalamnya dalam Pasal 1 angka 6 bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan 

negara. Meskipun undang-undang ini sudah dilakukan pengujian di Mahkamah 

Konstitusi (MK) dan pada akhirnya melalui putusan Nomor 35/PUU-X/2012 

bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, namun setelah melakukan pemeriksaan, 

Komnas HAM menyatakan masih adanya kriminalisasi yang terjadi pada 

masyarakat  hukum adat pasca putusan MK bahkan telah mencapai 24 kasus 

(Khalisotussurur dalam wawancara Gresnews.com, 



4 
 

 
 

www.mahkamahkosntitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10997#.WHAu

WG6yRoM, akses pada 7 Januari 2017). 

Kriminalisasi tidak hanya dilakukan melalui UU Kehutanan dan 

Perkebunan saja. Perbedaan regulasi juga ditemukan dalam perundang-undangan 

bidang pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 

yang usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan Undang-Undang yang telah 

disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang 

berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat. Itu artinya, 

masyarakat hukum adat juga menjadi bagian dari hukum adat. Tetapi hal tersebut 

tidak sinkron dengan ketentuan pasal dalam undang-undang yang telah disebutkan 

di atas dan saling bertentangan. 

Materi muatan undang-undang yang sama dan saling berkaitan namun 

diatur dalam undang-undang yang berbeda justru menimbulkan kebingungan baik 

antara pihak masyarakat maupun pihak pemerintah itu sendiri. Jelas di sini 

nampak disharmoni undang-undang. Implikasinya adalah terjadi disfungsi hukum. 

Peraturan perundang-undangan yang terbentuk dalam suatu negara harus saling 

terkait dan selaras satu sama lain, entah keterkaitan secara horisontal maupun 

secara vertikal hingga tidak terjadi tumpang tindih aturan. Prof. Subekti  dalam 

Nugroho, (Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan 

Humas, 2009) mengatakan bahwa hukum mengabdi pada tujuan negara yang 

mana pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi 

http://www.mahkamahkosntitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10997#.WHAuWG6yRoM
http://www.mahkamahkosntitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10997#.WHAuWG6yRoM
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rakyatnya dengan menyelenggraakan keadilan dan ketertiban. Namun dalam 

banyak kasus yang terjadi saat ini, khususnya yang menimpa masyarakat hukum 

adat di Indonesia, hukum yang ada belum dapat memberikan jaminan 

perlindungan yang pasti terhadap hak-hak komunal yang melekat pada diri 

mereka, artinya tujuan negara belumlah sampai pada tahap yang sempurna dan 

merata. 

Berdasarkan teori John Locke dalam Smith, dkk (2008: 12) bahwa semua 

individu dikaruniai oleh alam suatu hak yang melekat pada diri mereka atas hidup, 

kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik merka sendiri dan tidak dapat 

dicabut oleh siapapun termasuk negara sekalipun, yang mana melalui suatu 

kontrak sosial perlindungan atas hak tersebut diserahkan kepada negara. Dalam 

hal hak komunal yang melekat pada masyarakat hukum adat terdapat hak individu 

di dalamnya, yang mana hak hidup mereka bergantung pada lingkungan mereka. 

Sedangkan pada dasarnya hak komunal yang mereka miliki bersifat otohton, yaitu 

hak asal yang menjadi penanda suatu komunitas masyarakat ukum adat.  

Sebagaimana diketahui Sumber Daya Alam memiliki peran yang besar 

dalam rangka memertahankan eksistensi dan keberlangsungan hidup masyarakat 

hukum adat. Itu sebabnya mereka menggantungkan hidup mereka di wilayah adat 

mereka seperti wilayah hutan dan pesisir sebagai tempat tinggal, sumber 

penghidupan mencari nafkah, berkebun dan bertani. Mereka melakukan 

pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada dengan segala bentuk kearifan yang 

mereka miliki. Bahkan kenyataan yang ada sesungguhnya adalah mereka 

melakukan pengelolaan secara lestari dan baik. Hal ini menunjukkan konsistensi 
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dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan dan mengelola hutan sebagai 

pemberian alam secara maksimal, tertib, dan teratur yang diperuntukkan untuk 

kemaslahatan umum. Pada dasarnya keadaan tertib tersebut biasanya ditegakkan 

atas dasar faktor-faktor yang bersifat kultural dan terkadang pula bersifat 

normatif, yang mana dalam masyarakat hukum adat berdasarkan kebiasaannya 

mampu menegakkan aturan-aturan tersebut (Utomo, 2013: 42). 

Sejauh ini, pemerintah hanya memberlakukan politik penguasaan tanah 

yang bersifat normatif (hukum negara) namun begitu tertutup terhadap fakta-fakta 

sosial yanga ada (pluralisme hukum) dalam masyarakat yang masih menggunakan 

pola pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan hukum adat 

seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat (Muazzin, Padjadjaran 

Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, 2014, hh: 322-342). Namun, ketika wilayah hidup 

mereka dirampas oleh keberlakuan suatu undang-undang, maka jelas telah terjadi 

pencideraan hak-hak dan rasa keadilan. Bagaimana mungkin negara yang 

seharusnya menjadi pelindung dan penjamin hak-hak atas mereka justru 

melakukan hal sebaliknya dan merampas hidup mereka. 

Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini memperkuat terjadinya 

kebangkitan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 

empat faktor yang manjadi pendorong adanya kebangkitan masyarakat hukum 

adat (Arizona, Makalah, 2016), yaitu: (1) hal ini tidak lain merupakan kontribusi 

dari perkembangan wacana dan dorongan dari organisasi-organisasi internasional. 

Kebangkitan semacam ini telah terjadi pertama kali di Denmark pada tahun 1968 

yang diprakarsai oleh kelompok antropolog professional. Bahkan kebangkitan 
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masyarakat hukum adat ini menajdi pendorong lahirnya ILO Convention 169 

Concerning Indigenous and Tribals People in on the Right of Indegenous 

Countries (1989). (2) Faktor tekanan dan penindasan di bawah Orde Baru yang 

mana muncunya asumsi bahwa mereka adalah korban dari  program-program 

pembangunan pada masa tersebut. (3) faktor keterbukaan pasca Orde Baru yang 

telah membuka ruang keterlibatan massa secara lebih luas. (4) pandangan 

ideologis yang diwariskan oleh para pemikir hukum adat pada masa kolonialisme 

telah memberikan kobtribusi besar dalam pembahasan mengenai masyarakat adat 

yang sampai sekarang masih digunakan oleh kalangan akademisi dan 

pemerintahan. 

Berdasarkan hal-hal tersebutlah penulis melakukan penelitian ini, guna 

mengkaji lebih jauh terkait perlindungan hukum atas hak-hak komunal 

masyarakat hukum adat kaitannya dengan keberlakuan banyaknya peraturan 

perundang-undangan yang ada yang mengatur persoalan yang sama. Namun 

sebelum masuk pada penelitian, penulis jelaskan terkait peristilahan masyarakat 

hukum adat. Penyebutan terkait istilah masyarakat hukum adat berbeda-beda 

dalam beberapa literatur. Ada beberapa yang menyebutnya dengan istilah 

masyarakat adat saja, masyarakat tradisional, dan dalam konvensi ILO tahun 1989 

disebut dengan istilah indigenous peoples dan tribal poeples. Namun semua 

istilah tersebut memiliki maksud yang sama sehingga diharapkan tidak ada 

kebingungan ketika ditemukan perbedaan penulisan dalam penulisan hasil 

penelitian nanti. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini 

berfokus pada beberapa hal, antara lain: 

1. Ditemukannya permasalahan seperti deskriminasi dan kriminalisasi 

terhadap masyarakat hukum adat di lapangan sumber daya alam dan 

mengakibatkan terhalanginya pemenuhan hak komunal yang tidak sesuai 

dengan undang-undang yang ada. 

2. Ditemukannya perbedaan regulasi dan inkonsistensi norma antara 

peraturan undang-undang sektoral bidang sumber daya alam seperti UU 

Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, dan UU Mineral dan Batu Bara terhadap undang-

undang induk UUPA. 

3. Adanya regulasi dan inkonsistensi norma yang berbeda mengakibatkan 

perbedaan dalam pemenuhan hak-hak komunal masyarakat hukum adat 

yang menunjukkan terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Sebuah tulisan harus mampu menyajikan pokok bahasan yang jelas. Agar 

tulisan ini dapat disajikan dengan baik, jelas, dan mudah diterima serta dipahami 

oleh pembaca, maka penulis memberika batasan-batasan masalah agar tidak 

melebar pada pembahasan yang lain, yaitu: 

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat di 

Indonesia dalam UUPA; 
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2. Menganalisis perlindungan hukum berdasarkan harmonisasi pengaturan 

hak komunal MHA dalam undang-undang sektoral bidang SDA terhadap 

UU, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Mineral dan Batu Bara 

terhadap undang-undang induk UUPA. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat tarik 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah analisis perlindungan hukum hak komunal masyarakat 

hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berdasarkan 

UUPA? 

2. Bagaimanakah analisis perlindungan hukum berdasarkan harmonisasi 

pengaturan hak komunal MHA dalam undang-undang sektoral bidang 

SDA terhadap UUPA? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam dari penelitian ini meliputi tujuan 

umum dan juga tujuan khusus, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

a. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan 

mahasiswa Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Semarang; 

b. Penelitian ini bertujuan sebagai sarana praktik secara langsung ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis perlindungan hukum hak komunal masyarakat hukum adat 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan 

UUPA. 

b. Menganalisis perlindungan hukum berdasarkan harmonisasi pengaturan 

hak komunal MHA dalam undang-undang sektoral bidang SDA terhadap 

UUPA. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif, baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu terhadap 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum mengenai bagaimana 

seharusnya sutau peraturan perundang-undangan memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat. 

b. Penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

di bidang hukum. 

c. masyarakat hukum adat diharapkan mampu memahami secara baik hak-

hak komunal mereka sehingga dapat menjadi bekal penetahuan yang dapat 

digunakan ketika suatu saat nanti terjadi masalah-masalah yang sama. 
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d. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis 

sendiri terkait ilmu perundang-undangan dan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Masyarakat hukum adat mampu menyikapi hal-hal dan problematika yang 

ada yang menyangkut hak-hak komunal kelompok mereka. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan solusi terhadap masyarakat hukum 

adat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalah deskriminasi dan 

kriminalisasi yang mereka hadapi akibat berlakunya suatu undang-undang. 

c. Membantu pemerintahan khususnya pihak legislatif untuk lebih cermat 

dan hati-hati dalam membuat produk hukum agar tidak terjadi disharmoni 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Penelitian Terdahulu 

Guna mendukung keaslian penelitian yang penulis lakukan, berikut 

penulis tampilkan daftar penelitian terdahulu. 

No Peneliti Judul Unsur Kebaruan 

1 Afrin Salam Kepastian Hukum 

Penerbitan Sertifkat 

Hak Komunal sebagai 

Pelaksanaan Reforma 

Agraria 

Adanya 

penyimpangan di 

mana konsepsi hak 

komunal dalam 

Permen Agraria 

dipersamakan dengn 

Hak Ulayat MHA. 

 

2 Bisariyadi, dkk Kebijakan Hukum 

Pemisahan Hutan 

Adat dari Hutan 

Negara Pasca Putusan 

MK (Putusan No: 

35/PUU-X/2012) 

Adanya 

disharmonisasi 

hukum terkait 

penetapan hutan 

antara penetapan 

oelh Peraturan 

Daerah dan Menteri 

Kehutanan 

3 Yance Arizona Memahami 

Masyarakat Adat: 

Pendekatan 

Evolusionis versus 

Pluralis 

Masyarakat hukum 

adat menjadi obyek 

pembangunan bagi 

pemerintah dan 

lemahnya posisi 

konstitusional MHA. 

     Sumber: analisis penulis 2014-2016 

Berdasarkan daftar penelitian terdahulu tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya. Berikut pemaparan penelitian terdahulu. 
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a. Penelitian yang dilakukan oleh Sarfin Salam berjudul “Kepastian Hukum 

Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai Pelaksanaan Reforma 

Agraria”. Di dalamnya membahas secara khusus konsep hak komunal 

yang mana salah satunya adalah adanya konsep hak komunal dalam 

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan 

Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang 

berada dalam kawasan tertentu dimana di dalamnya telah menyamakan 

konsep hak komunal sebagai hak ulayat MHA. Perbedaan konsep tersebut 

memicu atau berpotensi menjadi ladang munculnya permasalahan-

permasalahan lain bidang agraria. Pada pokoknya adalah penelitian ini 

menunjukkan bahwa jaminan akan kepastian hukum akibat dari perbedaan 

konsepsi hak komunal menjadi tidak maksimal. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Bisariyadi, dkk berjudul “Kebijakan 

Hukum Pemisahan Hutan Adat dari Hutan Negara Pasca Putusan MK 

(Putusan No: 35/PUU-X/2012)”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka 

menanggapi putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait judicial review 

Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang kemudain dibatalkan MK dan 

dirubah dengan digantinya ketentuan Pasal yang menyatakan bahwa hutan 

adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara. Pada pokoknya, dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa telah terjadi disharmonisasi hukum terkait 

penetapan MHA beserta hka-hak komunalnya antara Peraturan Daerah dan 

Menteri Kehutanan. 
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c. Penelitian yang dilakukan Yance Arizona berjudul “Memahami 

Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis”. Pada 

penelitian ini secara khusus membahas faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya kebangkitan masyarakat hukum adat dan kedudukan masyarakat 

hukum adat berdasarkan hak konstitusionalismenya. Hasilnya adalah 

terdapat 4 fakto yang menjadi latar belakang bangkitnya masyarakat 

hukum adat, yaitu faktor dorongan kontribusi wacana internasional tentang 

masyarakat hukum adat di seluruh dunia, faktor deskriminasi yang dibawa 

pada masa Orde Baru, Faktor keterbukaan pers pasca Reformasi, dan 

faktor pengetahuan tentang hukum adat yang dibawa oleh pakar hukum 

adat seperti Van Vollenhoven. 

1.2. Landasan Teori 

1.2.1. Teori Negara Hukum 

Pada negara hukum, hukum menjadi alat untuk mencapai cita-cita 

negara. Hukum menjadi tolok ukur penentu atas setiap tindakan-tindakan yang 

dilakukan. Plato adalah salah satu tokoh yang memprakarsai konsep negara 

hukum yang mana menurutnya suatu negara yang idela harus menempatkan 

segala aspek penghidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. 

Selain Plato, adapula Aristoreles yang berpendapat bahwa adanya suatu 

pemerintahan berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur (Sayuti, 

Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, No. 2, 

Desember, hh: 81-105), yaitu: 

1. adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; 
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2. adanya pemeritahan yang dilaksanakan dengan berdasarkan atas 

ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat dengan tanpa semena-mena; dan 

3. adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak umum/ kehendak 

rakyat yang bukan atas paksaan dan tekanan. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsep negara hukum. Jika 

negara bertumpu atau berdasarkan pada hukum, maka sudah pasti salah satu 

sifat dan juga tujuan dari hukum dari negara terseut adalah adanya 

perlindungan hukum (pengayoman). Eksistensinya sebagai negara hukum 

haruslah terlihat dari beberapa hal yang menjadi ciri-ciri atau kriteria sebagai 

negara hukum, yaitu: 

1. adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; 

2. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan; 

3. segala proses dan kegiatan bernegaranya berdasarkan atas hukum yang ada; 

dan 

4. adanya kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari intervensi pihak 

lain. 

Menurut Moelyoto (2009: 230),  perlindungan hukum adalah 

perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum, dalam hal ini 

adalah rakyat/ masyarakat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat/ 

penguasa yang bisa didapat dari hukum/ peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan juga keputusan hakim. Hal yang dilindungi oleh hukum dalam hal 

ini adalah kepentigan yang dinyatakan sebagai “hak”. 
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Menurut Philipus M. Hadjon dalam Utami (2014: 14), perlindungan 

hukum dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum dimana 

penerapannya dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku 

dengan tujuan memulihkan hukum pada keadaan sedia kala dan biasanya 

diterapkan di lingkungan pengadilan. Tujuan dari perlindungan hukum 

jenis ini adalah untuk menerapka keadilan dalam proses persidangan. 

b. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang mana 

penerapannya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. 

Pada perlindungan hukum represif, rakyat diberikan kesempatan untuk 

mengajukan pendapat, keberatan (inspraak) ataupun ketidaksetujuan, 

memberikan masukan atas suatu hal sebelum pemerintah mengeluarkan 

keputusannya. Pada perlindungan preventif, pemerintah dan juga masyarakat 

dituntut untuk hati-hati dalam bertindak atas suatu hal khususnya tindakan 

hukum. Bentuknya sendiri tidak harus berbentuk konstitusi, tapi juga bisa 

berbentuk putudan hakim. Salah satu fungsi hukum adalah guna melindungi 

kepentingan manusia, untuk itu agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya 

maka hukum harus dilaksanakan/ ditegakkan. 

Selain dari pada itu, menurut Ridwan H.R dalam Alamsyah (Tesis, 

2012), perlindungan hukum tidak hanya dilihat berdasarkan upaya preventif 

maupun represif saja, namun juga bisa dilihat berdasarkan tolok ukur lain 

yaitu dengan menguji secara materiil suatu peraturan perundang-undangan 

terhadap peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maupun yang 
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sejajar, yaitu apakah suatu norma di dalamnya bertentangan atau tidak satu 

sama lain dan apakah bertentangan dengan kepentingan umum berdasarkan 

asas-asas hukum yang ada. 

1.2.2. Teori Penguasaan Negara 

Berbicara mengeni penguasaan negara makan akan lekat kaitannya 

dengan obyek penting yang menjadi hajat hidup orang banyak. Terdapat 

banyak teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli di 

dalamnya , yaitu: 

1. Van Vollenhoven mengatakan bahwa negara merupakan organisasi 

tertinggi dari suatu bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur 

seluruhnya dan berdasarkan kedudukannya tersebut, negara memiliki 

kewenangan untuk peraturan hukum. 

2. Jean Bodin mengatakan bahwa tujuan dari pada negara itu adalah 

kekuasaan dan negara merupakan perwujudan dari kekuasaan (Soehino, 

2008: 78). 

3. J.J. Rousseau mengatakan bahwa suatu kedaulatan ada pada rakyat dan 

tidak dapat dipindahtangankan sedangkan kekuasaannya dapat diserahkan 

kepada penguasa yang sifatnya adalah melaksanakan kehendak umum 

yang berawal dari perjanjian masyarakat (Soehino, 2008: 121). 

Khususnya dalam bidang sumber daya alam, dalam UUD 1945 telah 

dicantumkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  Ketetuan ini 

kemudian dirujuk oleh UUPA yang termuat dalam materi ketentuan Pasal 2. 

Konsekuensi logis dari adanya ketentuan norma tersebut adalah negara 

dipandang sebagai organisasi kekuasaan negara tertinggi harus yang 

menjalankan kehendak umum yang diberi tugas untuk menjalankan beberapa 

fungsi (Redi, 2014: 10), yaitu: 

a. Fungsi pengurusan (bestuurdaad) yaitu dilakukan oleh aparatur negara 

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan maupun mencabut faisilitas 

yang diberikan seperti perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan 

konsesi (concessie). 

b. Fungsi regulasi/ pengaturan oleh negara (regelendaad), yaitu dilakukan 

melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah dan pihak 

eksekutif. 

c. Fungsi pengelolaan (behersdaad), yaitu dilakukan dengan melalui 

mekanisme pemilihan saham (share-holding) atau melalui keterlibatan 

langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau 

Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan. 

d. Fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad). 

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka timbul beberapa 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara (Mawuntu, Jurnal Hukum, No. 3, 

April-Juli 2012, hh: 11-21), yaitu: 

a. Segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam serta hasil yang didapat 

harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; 
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b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam 

sumber daya alam dapat dihasilkan atau dinikmati secara langsung oleh 

rakyat; dan 

c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang menyebabkan dan 

berpotensi menyebabkan hilangnya akses dan kesempatan bagi rakyat 

dalam menikmati hasil dari sumber daya alam. 

Dengan demikian telah jelas kiranya bahwa sumber daya alam tidak 

dapat dimiliki secara perorangan baik oleh individu maupun badan hukum 

atau kelompok tertentu. Agar negara melalui pemerintahannya tidak tidak 

berbuat sewenang-wenang, maka harus ada prinsip-prinsip fundamental yang 

harus diperhatikan (Taufik, dkk, Jurnal Konstitus, No. 7, Februari, hh: 111-

180), yaitu: 

a. asas tanggung jawab negara (state liability); 

b. asas legalitas yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan 

perlindungan; 

c. asas keberlanjutan (sustainability) yang mengakui serta menyadari bahwa 

adanya sumber daya alam itu bersifat terbatas dan diperlukan adanya 

pelestarian dan jaminan untuk dapat terus dinikmati oleg generasi yang 

akan datang; 

d. asas manfaat yang meliputi seluruh aspek kehidupan; dan 

e. asas subsidiaritas, yaitu mempercayakan dan memberikan wewenang 

kepada subunit pemerintahan di bawahnya melalui sistem desentralisasi 

dan demokratis. 
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1.2.3. Teori Kemanfaatan 

Teori Kemanfaatan (utilitarianisme) dikemukakan pertama kali oleh 

seorang filsuf dan ahli hukum bernama Jeremi Bentham (1748-1832). Teori 

utilitarianisme dikenal juga dengan teori Konsekuensialisme. Menurut teori 

utilitarianisme, Bentham mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat 

dianggap baik ketika mampu mendatangkan kebahagiaan dan begitu pula 

sebaliknya akan dianggap buruk ketika tidak mendatangkan kebahagiaan. 

Kebahagiaan yang dimaksud adalah tidak hanya kebahagiaan bagi pelaku 

sendiri melainkan juga bagi orang lain. 

Teori utilitarianisme berbeda dengan teori etika yang mana penilaian 

atas baik atau buruknya perbuatan didasarkan pada niat atau motivasi 

pelakunya, sedangkan teori utilitarianisme didasarkan pada kemanfaatannya 

atau disebut sebagai the principle of utility (Latipulhayat, Padjajaran Jurnal 

Ilmu Hukum, No. 2, 2015, hh: 413-425). Bentham memahami kemanfaatan 

sebagai suatu hal yang dapat dimiliki dan mendatangkan manfaat, keuntungan, 

kesenangan, dan kebahagiaan dan juga mencegah terjadinya kerusakan, 

ketidaksenangan, keburukan, dan tentunya ketidakbahagiaan. Berdasarkan hal 

tersebut, lahirlah kalimat dar Bentham yang terkenal mengenai kebahagiaan, 

yaitu: “The greatest happiness of the greatest number” yang berarti 

kebagaiaan besar untuk mayoritas. Menurut Bentham, kalimat tersebut akan 

berperan penting dalam proses legislasi, yaitu para aparatur pemerintahan 

khususnya pihak legislator selalu berusaha menciptakan kebahagiaan yang 
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maksimal bagi seluruh rakyat dengan menciptakan identitas kepentingan antar 

anggota masyarakat. 

Teori utilitarianisme tersebut dapat sejalan dengan hukum dan bahkan 

menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu konsep hukum, bahwa tujuan dari 

adanya hukum itu sendiri adalah memebrikan kemanfaatan dan kebahagiaan 

kepada seluruh masyarakat. Prinsip utilitas ditujukan untuk menguji sekaligus 

mengevaluasi segala bentuk kebijakan dan bentuk peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan tersebut, 

maka hukum harus mencapai beberapa tujuan, yaitu: 

1. untuk memebrikan nafkah hidup (to provide subsistence); 

2. untuk memebrikan makanan yang berlimpah (to provide abundance); 

3. untuk memberikan perlindungan (to provide security); dan 

4. untuk mencapai persamaan (to attain equality). 

1.2.4. Teori Perjenjangan Norma (Stufenbau Theory) 

Teori perjenjangan norma ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans 

Kelsen dengan nama sebenarnya yaitu Stufenbau das Recht atau The Hierarchy 

of Law. Teori ini menjelaskan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan 

berjenjang yang mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh 

kekuatan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi. peraturan-peraturan 

dalam hukum positif disusun secara pyramidaal (bertingkat-tingkat) dari atas, 

yaitu dari grundnorm secara bertingkat-tingkat ke bawah, ke sesuatu yang 
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melaksanakan norma-norma hukum tersebut secara konkrit (Kansil, 2016: 

104). 

Salah satu ajarannya yaitu teori tentang Grundnorm, yaitu norma yang 

abstark yang kemudian dibentuk norma-norma yang disusun secara konkrit. 

Indonesia berdasarkan sistem perundang-undangannya merujuk pada teori 

Stufen di mana UUD 1945 diletakkan sebagai grundnorm (norma dasar) dan 

diikuti oleh peraturan perundang-undangan lainnya secara lebih konrit dan 

disusun berdasarkan hierarki peraturan perundangan. Berdasarkan hal itu 

muncullah asas Lex Superior Derograt Lex Inferior yang berarti perundang-

undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah, yang merupakan konsekuensi dari penyusunan norma secara 

pyramidaal. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Jenis, 

Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan dalam 

Pasal 7 ayat (1) bahwa jenis dan hierarki perundangg-undangan terdiri atas: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusawaratan rakyat; 

3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Praturan Daerah Kabupaten/ Kota. 
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1.2.5. Teori Harmonisasi 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal/ penelitian hukum 

normatif (yuridis normatif). Menurut Bambang Sunggono dalam Suratman 

dan Dillah (2013: 54), penelitian dengan studi pustaka dapat diklasifikasikan 

dalam beberapa bagian, yaitu: 

a. Inventarisasi hukum positif, 

b. Menemukan asas dan doktrin hukum, 

c. Menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto, 

d. Penelitian terhadap sistematik hukum, 

e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi, 

f. Penelitian perbandingan hukum, dan 

g. Penelitian sejarah hukum. 

Penelitian ini juga membahas mengenai harmonisasi undnag-undang kaitannya 

dengan UUPA sebagai undang-undang induk tentang sumber daya alam dengan 

undnag-undang sektoral dalam bidang yang sama. Itu berarti penelitian ini 

termasuk dalam penelitian taraf sinkronisasi atau harmonisasi.  

Konsep harmonisasi hukum, harmonisasi mencakup penyesuaian peraturan 

perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan 

asas-asas hukum dengan tujuaan mencapai sistem hukum yang integral, 

terwujudnya kepastian hukum dan kejelasan hukum tanpa mengorbankan 

pluralisme hukum. Menurut Prof. Ahmad Ramli dalam Adams (2012: 141) 

menguraikan mengenai unsur-unsur dari harmonisasi adalah sebagai berikut: 
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a. Adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan; 

b. Menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar 

membentuk suatu sistem; 

c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, 

keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; 

d. Kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor 

tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.  

Terdapat 6 faktor yang menyebabkan disharmoni (www.perpustakaan. 

bappenas.go.id, diakses pada 28 Juli 2016), yaitu: 

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun 

waktu yang berbeda; 

2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan 

berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau 

penggantian; 

3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

lebih kuat dibanding pendekatan sistem; 

4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan yang melibatkan beberapa instansi dan disiplin hukum; 

5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan masih terbatas; dan 

6. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang 

mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-

undangan. 
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Hampir sama dengan apa yang disebutkan di atas, Kusnu Goesniadhie 

menyebutkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi hukum, yaitu: 

1. Berlakunya peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang banyak; 

2. Terjadinya perbedaan kepentingan dan penafsiran; 

3. Adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan pemahaman teknis; 

4. Adanya kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-

undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, 

antisipasi terhadap perubahan, dan penegakkan hukum; dan 

5. Hambatan hukum yang dihadapi berupa tumpang tindih kewenangan dan 

benturan kepentingan. 

Idealnya, harmonisasi dilakukan pada proses perancangan peraturan 

perundang-undangan yang mencakup dua aspek, yaitu: 

1. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-

undangan terhadap: 

a. Pancasila, 

b. UUD 1945, 

c. Undang-undangg, 

d. Asas-asas peraturan perundang-undangan, yaitu: 

i. Asas pembentukan, 

ii. Asas materi muatan, dan lain-lain. 

2. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan 

menggunaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. Kerangka peraturan perundang-undangan, 
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b. Hal-hal khusus, 

c. Ragam bahasa, 

d. Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. 

Harmonsasi horisontal berangkat dari adanya asas hukum Lex 

Specialis Derograt Legi Generalis, yang bermakna bahwa aturan hukum yang 

khusus mengesampinkan aturan hukum yang umum.  Berdasarkan asas 

tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas 

tersebut, yaitu: 

a. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum umum tetap berlaku 

kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 

b. Ketentuana-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-

ketentuan lex generalis (dalam peraturan perundang-undangan yang 

sejajar/ horisontal); dan 

c. Ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama 

dengan lex genelais.  

Dikatakan oleh Wacipto Setiadi bahwa terdapat tiga fungsi 

harmonisasi hukum, yaitu: 

a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, 

dan kebulatan konsepsi pertauran perundang-undangan sebagai sistem 

dengan tujuan dapat berjalannya peraturan tersebut secara efektif; 

b. Harmonisasi hukum sebagai upaya preventif dengan tujuan mencegah 

adanya permohonan judicial review pada kekuasaan kehakiman; dan 

c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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2.2.6. Masyarakat Hukum Adat 

Terdapat banyak istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu 

masyarakat hukum adat. Ada yang menyebutnya sebagai masyarakat hukum 

adat, masyarakat adat, masyarakat tradisional. indegenous peoples. Bahkan 

organisasi internasional ILO menyebutnya sebagai tribal propele dan 

indegenous peoples, bahwa  In 1989 the Organisation adopted a revised 

instrument, the ILO Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in 

Independent Countries (Nettheim, Cosmopolitan Civil Societies Journal, No. 2, 

2009. Hh: 129-141). 

Menurut Hazairin (Soekanto, 2011: 94), pada dasarnya dalam 

Undang-Undang 1945 telah merangkum mengenai Masyarakat Hukum Adat, 

yaitu: 

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan 

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang 

dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 

sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-

daerah bersifat istimewa” 

Masih menurut Hazairin dalam Soekanto (2011: 92) juga menjelaskan 

mengenai masyarakat hukum adat, yaitu: 

“Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di 

Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuri di Tapanuli, Wanua di 

Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang 

mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup ebrdiri sendiri 

yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuna penguasa dan kesatuan 

lingkunganhidup berdasarkan hak bersam atas tanah dan air bagi 

semua anggotanya... Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, 

matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya 

terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan 

pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan 
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perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua 

anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghimpunan 

mereka berciri; komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, 

serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar”. 

Soepomo dalam Soekanto (2011: 95) membagi masyarakat hukum adat 

menjadi dua golongan, yaitu masyarakat hukum adat berdasarkan pertalian 

darah/ keturunan (genealogi) dan masyarakat hukum adat berdasarkan 

lingkungan daerah (territotial). Kombinasi-kombinasi masyarakat hukum adat 

dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Masyarakat hukum adat genealogis yang: 

i. Tunggal 

ii. Bertingkat 

iii. berangkai 

b. Masyarakat hukum adat territorial yang: 

i. Tunggal 

ii. Bertingkat 

iii. berangkai 

c. Masyarakat hukum adat genealogis – territorial (atau sebaliknya, hal ini 

tergantung mana hal yang paling berpengaruh di antara keduanya) yang: 

i. tunggal  

ii. bertingkat 

iii. berangkai 

Masih menurut Soepomo dari sumber yang sama, juga memberi 

pendapat mengenai masyarakat hukum adat yang dibatasi dengan hubungan 
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genealogis dan territorial, maka terdapat lima jenis masyarakat hukum adat 

dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 

a. Suatu daerah atau kampong yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh 

hanya satu bagian golongan (clandeel) yang mana tidak ada golongan 

lain yang meninggali tempat yang sama dalam satu daerah. Tempat-

tempat itu hanya dihuni oleh satu clan saja. 

b. Di Tapanuli terdapat susunan rakyat sebagai berikut:  tiap-tiap clan/ marga 

memiliki daerah-daerah sendiri untuk ditinggali. Namun, ada pula dalam 

satu tempat tidak hanya didirikan dan ditinggali oleh satu clan/ marga 

saja. Adapula yang didirikan dan dihuni oleh ebberapa clan/ marga dan 

mereka menjadi anggota badan persekutuan yang sama di daerah 

tersebut. 

c. Di Sumba Tengah dan Sumba Timur, terdapat tempat yang mulanya 

didirikan dan didiami oleh suatu clan tertentu namun kemudian 

kekausaan mereka berpindah tangan pada clan lainnya yang memasuki 

daerah mereka dan merebut kekuasaan clan asli. Namun mereka masih 

tinggal di daerah yang sama. 

d. Pada nagari di Minangkabau dan di beberapa marga (dorp) di Bengkulu 

tidak ada istilah golongan asli dan golongan pendatang yang menumpang 

tinggal. Menurut mereka, semua yang tinggal di sana memiliki hak dan 

kedudukan yang sama akan tetapi tiap-tiap golongan mempunyai daerah-

daerah kecil sendiri. 
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e. Nagari-nagari lain di Minangkabau dan pada dusun di daerah Rejang 

(Bengkulen) ditemukan dalam satu dusun terdapat beberapa bagian clan 

yang mana tidak ada pertalian darah. Daerah-daerah mereka menjadi 

daerah yang sama. 

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat berdasarkan regulasi 

dalam beberapa undang-undang menunjukkan konsep pengakuan terbatas, di 

mana harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat yang ditetapkan oleh 

undang-undang agar dapat diakui keberadaannya (Sulastri, 2015: 216). Hal ini 

tertera dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam Undang-Undang”. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria memberikan regulasi yang sama terkait pengakuan 

masyarakat hukum adat yaitu pengakuan bersyarat. Hal ini terlihat dalam 

Pasal 3 sebagaiamana syarat-syaratnya sebagai berikut; 

a. sepanjang menurut kenyataan masih ada; 

b. harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan 

negara; 

c. berdasarkan atas persatuan bangsa; 

d. tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan 

lain yang lebih tinggi. 
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga 

memberikan pengaturan yang berbeda mengenai pengakuan terhadap 

keberadaan masyarakat hukum adat. Pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) 

diuraikan mengenai pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat 

yang mana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 

b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 

c. ada wilayah hukum ada yang jelas; 

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih 

ditaati; dan 

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Pengaturan yang lain juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Ketentuan tersebut diterangkan dalam 

penjelasan Pasal 6 ayat (3) terkait pengakuan hak ulayat masyarakat hukum 

adat yang harus memenuhi tiga unsur, yaitu: 

a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih 

merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 

persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-

ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; 

b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi 

lingkungan hidup para warga persekutuan huku tersebut dan tempatnya 

mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan 
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c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu 

terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan 

penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para 

warga persekutuan hukum tersebut. 

 

1.3. Landasan Konseptual 

1.3.1. Perlindungan Hukum 

Menurut Moelyoto ((Moelyoto, 2009: 230),  perlindungan hukum 

adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum, dalam hal 

ini adalah rakyat/ masyarakat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

pejabat/ penguasa yang bisa didapat dari hukum/ peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan juga keputusan hakim. Hal yang dilindungi oleh 

hukum dalam hal ini adalah kepentigan yang dinyatakan sebagai “hak”. 

Menurut Satjipto Raharjo (“Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ 

diakses pada 22 Desember 2016 pukul 11.10 WIB), perlindungan hukum 

adalah: 

“memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan 

orang maupun pihak lain yang mana perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat atau pihak lain (yang dirugikan) agar mereka dapat 

menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.”  

 

1.3.2. Hak Komunal 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan 

sebagai milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), 

kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat atau martabat wewenang menurut 

hukum. sedangkan komunal adalah berarti dimiliki oleh masyarakat daerah 

atau tradisi yang sifatnya turun menurun. 

Permen No. 9 Tahun 2015 memberikan definisi lain yang mana hak 

komunal yang dimaksud adalah hak komunal atas tanah, yaitu hak milik 

bersama atas tanah sutau Masyarakat Hukum Adat atau hak milik bersama atas 

tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan 

atau perkebunan (Pasal 1 angka 1 Permen No. 9/2015). 

Hak Ulayat sebagai hak komunal menurut Farida Patittingi  dalam 

Rosalina (Jurnal Sasi, No. 3, Juli-September 2010, hh: 44-51) adalah hak 

masyarakat hukum adat terhadap tanah dan perairan serta isinya yang ada di 

wilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tanah dan perairan serta lingkungan wilayahnya di bawah 

pimpinan kepala adat. 

1.3.3. Masyarakat Hukum Adat 

Menurut Ter Haar, Masyarakat Hukum Adat (adatrechtsgemenchap) 

adalah masyarakat hukum dari golongan masyarakat Indonesia asli yang 

terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu 

kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, di mana dalam segala 
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sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat 

adanya suatu aturan tertentu, yaitu hukum adat (Sulastri, 2015: 223). 

Masyarakat Hukum Adat adalah entitas antropologis yang tumbuh 

secara alamiah di sutau wilayah tertentu yang mana terdiri dari berbagai 

komunitas primordial dalam skala kecil dan antara warga yang satu dengan 

yang lainnya memiliki hubungan darah (Martitah, Jurnal Konstitusi, No. 1, 

November 2012: 31 - 55) 

1.3.4. Sumber Daya Alam 

 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan definisi mengenai 

Sumber Daya Alam, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber 

daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 

ekosistem (Pasal 1 angka 9 UU N0. 32/ 2009). 

 Definisi lain menyebutkan mengenai pengertian Sumber Daya Alam, 

yaitu segala sesuatu yang tersedia di alam di mana manusia dapat 

mempergunakannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka sehari-

hari sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik 

(Sumber Daya Alam: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contohnya, 

www.ebiologi.com/2016/09/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-jenis.html, 

akses pada 25 Februari 2017 pukul 8.54 WIB). 

 

 

http://www.ebiologi.com/2016/09/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-jenis.html
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1.4. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UUPA sebagai undang-undang induk bidang SDA 

2. UU Sektoral bidang SDA, yaitu: 

a. UU Kehutanan 

b. UU Sumber Daya Air 

c. UU Minerba 

d. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

e. UU Perkebunan 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KOMUNAL 

MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PENGELOLAAN 

DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM OLEH 

MASYARAKAT HUKUM ADAT (Tinjauan Yuridis UU No. 

5/1960 tentang Pearturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) 

Permasalahan 2: 

Analisis keserasian hak 

komunal MHA undang-

undang sektoral terhadap 

UUPA sebagai undang-

undang induk bidang 

SDA dalam pemanfaatan 

SDA. 

1. Menganalisis hak komunal masyarakat hukum adat atas  

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh MHA 

berdasarkan UU No. 5/1960. 

2. Menganalisis keserasian hak komunal MHA pada undang-

undang sektoral bidang SDA terhadap UUPA sebagai undang-

undang induk SDA dalam pemanfaatan SDA. 

Pendekatan: 

1. Pendekatan 

Undang-

Undang 

(statue 

approach), 

dan 

2. Pendekatan 

konsep 

(conceptual 

approach). 

 

Perlindungan Hukum Hak Komunal MHA 

Teori: 

1. Teori Negara 

Hukum; 

2. Teori 

Penguasaan 

Negara 

3. Teori 

Kemanfaatan 

4. Teori 

Perjenjangan 

Norma, dan 

5. Teori 

Harmonisasi 

Permasalahan 1: 

Analisisperlindungan 

hukum hak komunal dalam 

pengelolaan dan 

pemanfaatan SDA oleh 

MHA berdasarkan UUPA 

Pemenuhan hak komunal MHA 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan penjelasan dan hasil penelitian, maka penulis 

dapat simpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Pertama, salah satu hal yang harus ada dalam undang-unadng termasuk UUPA 

adalah adanya fungsi perlindungan terhadap seluruh pihak yang diatur di 

dalamnya sebagai konsekuensi dari adanya asas pengayoman dalam materi 

muatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bentuknya, materi 

muatan UUPA juga memiliki bentuk fungsi perlindungan secara preventif dan 

juga represif terhadap hak komunal MHA seperti adanya pengakuan hak 

komunal, pendaftaran hak, pemberian wewenang dan persamaan hak, serta 

pembatasan penguasaan hak untuk mencegah ekploitasi penguasaan hak dan 

peekrjaan orang lain. Selain itu, terdapat pula ketetuan pidana yang merujuk 

pada bentuk perlindungan represif dari negara terhadap masyarakat termasuk 

MHA di dalamnya. 

2. Salah satu tolok ukur perlindungan hukum adalah menguji secara materiil 

norma-norma antar peraturan perundang-undangan guna menilai apakah 

bertentangan atau tidak satu sama lain, apakah sudah sesuai dengan asas-asas 

hukum yang ada, dan apakah melanggar kepentingan umum atau tidak. UUPA 

berposisi sebagai undang-undang pokok dalam bidang sumber daya alam 

harus menjadi rujukan bagi undnag-undang sektoral dalalm bidang sumber 

daya alam dalam pembentukannya, yaitu UU Kehutanan, UU Sumber Daya 
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Air, UU Minerba, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun 

kenyataannya, masih terdapat disharmonisasi hukum di dalamnya karena 

bertentangan dengan norma yang ada dalam UUPA terkait pengaturan hak 

komunal. Hal tersebut berpengaruh terhadap tidak maksimalnya perlindungan 

hukum yang diberikan sehingga mengarah pada ketidakpastian hukum. 

disharmonisasi juga mengakibatkan timbulnya dampak-dampak negatif baik 

secara langsung maupun secara langsung terhadap masyarakat hukum adat 

sendiri. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian, maka berikut 

adalah saran-saran penulis sebagai berikut. 

1. Pihak pemerintah legislatif pusat untuk memerhatikan secara betul materi 

pembuatan perundang-undangan khususnya terkait pengakuan dan eksistensi 

masyarakat hukum adat beserta hak komunal mareka. Hal ini dikarenakan 

masih banyaknya tumpang tindih aturan yang berbeda terkait eksistensi dan 

hak-hak mereka. 

2. Perlu adanya pengaturan terkait MHA beserta hak komunal mereka dalam 

satu undang-undang agar terjadi kesatuan aturan yang jelas dan sudah 

menjadi tugas legislator baik pusat maupu daerah untuk segera 

memikirkannya. Bahkan rancangan draf undang-undang tentang MHA bisa 

sesegera mungkin untuk disahkan dikarenakan betapa pentingnya kesatuan 

aturan tersebut. 
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3. Kementerian Agraria baiknya melakukan observasi ulang terkait perumusan 

konsepsi hak komunal yang ada karena dalam Peraturan Menteri Agraria No. 

9/ 2015 dinyatakan bahwak hak komunal yang dimaksud dipersamakan 

dengan hak komunal atas tanah atua hak ulayat. 

4. Terhadap UU Kehutanan sebagai undang-undang sektoral bidang sumber 

daya alam agar segera mengkaji kembali oleh Kementerian Kehutanan dan 

juga pihak pemerintah legislatif pusat mengingat adanya pembatalan 

ketentuan norma oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 

pada Pasal 1 angka 6 terkait tidak lagi dimasukannya hutan adat menjadi 

hutan negara. Pengkajian terhadap norma-norma lain juga perlu dilakukan, 

yaitu terkait norma-norma yang bersifat kabur atau tidak jelas, khususnya 

yang bertentangan dengan UUPA. 

5. Pengakian ulang norma juga perlu dilakukan dalam beberapa ketentuan 

norma pada UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, dan UU Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara oleh masing kementertian sesuai bidangnya dan pihak 

pemerintah legislatif pusat terkait perbedaan aturan yang sangt potensial 

mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat 

hukum adat. 
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