


Kertas kerja EPISTEMA No. 01/2012 

 

 

 

 

 

Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional  

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan 

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

 

 

Noer Fauzi Rachman,  

Siti Rakhma Mary,  

Yance Arizona,  

Nurul Firmansyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistema Institute 

Jakarta, Agustus 2012 



 
 

ii

Tentang Kertas Kerja Epistema  

Paper‐paper  dalam  seri  ini  pada  umumnya  adalah  dokumen  sementara  dari  hasil‐hasil 

penelitian yang dilakukan oleh staff, research fellow dan mitra EPISTEMA. Seri  ini berisikan 

paper‐paper  yang  mendiskusikan  filsafat  dan  teori  hukum,  kerangka  hukum  dan  kajian 

sosio‐legal  terhadap hak‐hak masyarakat adat dan komunitas  lain atas  tanah dan  sumber 

daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.  

 

Saran pengutipan:  

Rahman, Noer Fauzi, dkk., 2012. Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan 

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Kertas Kerja Epistema No.01/2012, Jakarta: Epistema 

Institute (http://epistema.or.id/kajian‐kritis‐atas‐peraturan‐menteri‐agraria/). 

 

EPISTEMA  Institute  memegang  hak  cipta  atas  seri  kertas  kerja  ini.  Penyebarluasan  dan 

penggandaan  diperkenankan  untuk  tujuan  pendidikan  dan  untuk  mendukung  gerakan 

sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.  

 

Paper‐paper  dalam  seri  ini  menggambarkan  pandangan  pribadi  pengarang,  bukan 

pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap 

isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema@epistema.or.id atau 

noer_fauzi@yahoo.com. 

 

Penata letak  : Andi Sandhi 

Editor bahasa  : Alexander J. Saputra 

 

Epistema Institute 

Jalan Jati Mulya IV No.23 
Jakarta 12540 
Telepon  : 021‐78832167 

Faksimile  : 021‐7823957 

E‐mail    : epistema@epistema.or.id
Website  : www.epistema.or.id

http://epistema.or.id/kajian-kritis-atas-peraturan-menteri-agraria/
mailto:epistema@epistema.or.id
mailto:noer_fauzi@yahoo.com
mailto:epistema@epistema.or.id
http://www.epistema.or.id/


 
 

iii

EPISTEMA INSTITUTE 

Epistema Institute adalah sebuah lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang 

hukum, masyarakat dan lingkungan hidup yang didirikan oleh Yayasan Epistema. Yayasan 

Epistema yang didirikan di Jakarta 1 September 2010 adalah pengembangan dari Learning 

Centre Perkumpulan HuMa. Visi Epistema adalah terwujudnya pusat‐pusat pembelajaran 

tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah 

terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai‐nilai demokrasi, keadilan 

sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan. Tema program 2011‐2014: 

“Mempromosikan keadilan eko‐sosial untuk membangun negara hukum Indonesia yang 

demokratis dan berkeadilan” 

 

THE RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE 

The Rights and Resources Initiative (RRI) atau Prakarsa Hak dan Sumberdaya, merupakan 

koalisi strategis dari lembaga internasional, regional, dan masyarakat yang terlibat dalam 

pembangunan, penelitian, dan pelestarian untuk memajukan reformasi penguasaan hutan, 

kebijakan, dan pasar di seluruh dunia. 

Tujuan RRI ialah untuk mendukung perjuangan masyarakat setempat dan Masyarakat Adat 

melawan kemiskinan dan peminggiran dengan meningkatkan komitmen dan tindakan dunia 

yang lebih besar untuk reformasi kebijakan, pasar, dan hukum yang menjamin hak mereka 

untuk memiliki, mengendalikan, dan memanfaatkan sumberdaya alam, terutama lahan dan 

lahan hutan. Koordinator RRI adalah Rights and Resources Group (Kelompok Hak dan 

Sumberdaya), sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Washington D.C. Untuk informasi 

lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.rightsandresources.org

 

Semua yang disajikan dalam tulisan ini merupakan pendapat dari para penulis dan bukan 

merupakan pandangan dari lembaga‐lembaga yang mendanai kegiatan ini, atau 

pandangan dari seluruh Mitra Koalisi. 

http://www.rightsandresources.org/




 “Alih‐alih mendapatkan kembali tanah dan kekayaan alam kita 
yang dicuri, diri dan sisa kepunyaan kita pun harus diperdebatkan 

ada‐tidaknya oleh para ahli, pejabat, dan politisi” 
 

(Wawancara Imajiner dengan Alm. Tumenggung Nazar, 
tokoh AMAN dari Kalimantan Barat, 2012)  

 

 

I. PENGANTAR 

Rakyat  Indonesia yang hidup dari kesatuan‐kesatuan masyarakat hukum adat  (selanjutnya 

disebut  masyarakat  adat)1  menjadi  korban  dan  menderita  akibat  konsesi‐konsesi 

pertambangan,  kehutanan  dan  perkebunan,  dengan memasukkan  sebagian  atau  seluruh 

tanah,  kekayaan  alam,  dan  wilayah  kelola  masyarakat  adat  ke  dalam  wilayah  konsesi‐

konsesi  tersebut.  Masyarakat  adat  merasakannya  sebagai  perampasan  suatu  syarat 

keberlangsungan  hidup  mereka,  dan  ketika  mereka  menolak  perampasan  itu,  secara 

langsung maupun  tak  langsung,  terciptalah  konflik  agraria  yang  bercirikan  pertentangan 

klaim  yang berkepanjangan mengenai  suatu  bidang  tanah,  sumber  daya  alam  (SDA),  dan 

wilayah kepunyaan  rakyat  itu; dan pihak‐pihak yang bertentangan  tersebut berupaya dan 

bertindak  secara  langsung maupun  tidak menghilangkan  klaim  pihak  lain.  Konflik  agraria 

yang  dimaksud  dimulai  oleh  pemberian  izin/hak  oleh  pejabat  publik,  termasuk Menteri 

Kehutanan,  Menteri  ESDM  (Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral),  Kepala  BPN  (Badan 

Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati,  yang memasukkan  tanah,  SDA, dan wilayah 

hidup kepunyaan masyarakat ke dalam proyek/konsesi badan‐badan usaha  raksasa dalam 

bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, maupun konservasi. 

Konflik  agraria  itu menjadi  salah  satu  sumber  utama  tuntutan  untuk memperoleh 

pengakuan  negara  atas  keberadaan  masyarakat  adat  dan  hak  asal‐usul  yang  melekat 

sikannya  secara  jelas dengan mottonya:  “kalau negara  tidak padanya. AMAN mengartikula

                                                        
1   Peraturan  perundang‐undangan  di  Indonesia menggunakan  berbagai  istilah  untuk menyebut masyarakat  adat.  Konstitusi  Indonesia 

(UUD 1945,  khususnya Pasal 18B ayat  (2)) menggunakan  istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sejumlah peraturan perundang‐
undangan lain menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” seperti UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‐pokok Agraria, UU 
No. 41/1999 tentang Kehutanan.  Istilah masyarakat adat  juga digunakan dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau‐pulau Kecil. Istilah “masyarakat adat” digunakan dalam tulisan ini karena istilah ini yang digunakan oleh gerakan masyarakat 
adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Selain itu, penggunaan istilah masyarakat adat dipakai oleh komunitas untuk 
mengidentifikasi dirinya setelah  identifikasi diri mereka sendiri dengan  istilah  lokal seperti Orang Dayak, Urang Kanekes  (Masyarakat 
Baduy), Orang Dani, Orang Amungme, Orang Kaili dan  lainnya (Moniaga, 1999:135‐6). Lebih  lanjut tentang problematika penggunaan 
istilah  itu  lihat Moniaga, Sandra, 2007  ‘From bumiputera to masyarakat adat: A  long and confusing  journey; dalam Jamie S Davidson 
dan David Henley  (edt.), 2010 The  revival of  tradition  in  Indonesian politics: The deployment of adat  from colonialism  to  indigenism, 
New  York:  Routldge;  Lihat  pula  Arizona,  Yance,  2010  (edt.)  Antara  teks  dan  konteks:  Dinamika  pengakuan  hukum  terhadap  hak 
masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Jakarta: HuMa. 



 

mengakui  kami,  kami  pun  tidak mengakui  negara.”2  Tuntutan  itu  adalah  cerminan  krisis 

legitimasi negara di mata masyarakat adat.  

Umumnya,  pemerintah  memperlakukan  masyarakat  adat  sebagai  objek,  penduduk 

yang  dibebani  kewajiban‐kewajiban.  Pemerintah  tidak memperlakukannya  sebagai warga 

negara  dengan  segenap  hak  yang  dipenuhi  oleh  negara.  Mereka  belum  dapat  pula 

berpartisipasi penuh dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan mulai perencanaan 

hingga  implementasi,  dan  belum menikmati hasilnya,  karena  hak‐hak  konstitusional  yang 

menjadi  syarat partisipasi mereka, belum  terpenuhi. Oleh  karena  itu, Rachman  (2012a,b) 

menilai perjuangan AMAN adalah perjuangan  tanah‐air,  suatu bentuk perjuangan hak‐hak 

warga negara. Masyarakat adat berjuang untuk mendapat perlakukan yang penuh atas hak‐

hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang khusus. 

Belum  pernah  ada  satupun  peraturan  perundang‐undangan  yang  mengatur  cara 

pengakuan  keberadaan masyarakat  adat  beserta  hak‐hak  atas  tanah,  sumber  daya  alam, 

dan wilayah  kelolanya  hingga  keluarnya  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan 

Pertanahan Nasional Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian Masalah Hak 

Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  (selanjutnya  disebut  Permenag).  Menteri  Negara 

Agraria/Kepala BPN dimasa Permenag  ini disusun dan dilahirkan,  yaitu Hasan Basri Durin 

menganggap  Permenag  ini  istimewa  sebagai  koreksi  atas  kekeliruan  yang  dibuat  oleh 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  sebelumnya, yakni Sony Harsono, yang 

berniat mengakhiri  keberadaan  hak  ulayat masyarakat  adat  (Durin,  wawancara  18 Mei 

2012).  Kehadiran  Permenag  ini  pun  disambut  gembira  oleh  sebagian  kalangan  organisasi 

non‐pemerintah, misalnya  Lembaga Bela Banua  Talino  (LBBT) dari Pontianak. Para  aktivis 

lembaga  ini  mencetak,  menyebarkan,  dan  menggunakannya  sejak  tahun  2000  sebagai 

media  pendidikan  untuk  perjuangan  pengakuan  hak‐hak  masyarakat  adat  Dayak  dalam 

konteks  proses  kebijakan  desentralisasi  di  kabupaten‐kabupaten  Kalimantan  Barat. 

Kalangan  akademisi  pun  ada  yang  menilai  Permenag  ini  sebagai  “titik  balik  lahirnya 

keseriusan  pemerintah  dalam menyelesaikan  kasus‐kasus  pertanahan,  khususnya  terkait 

dengan objek sengketa tanah hak ulayat” (Nurlinda 2009:131).  

 

                                                        
2   Sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV, yang berlangsung di Tobelo, Maluku Utara, pada tanggal 19 – 25 April 2012, moto ini 

diubah menjadi “Kalau Negara tidak bersama kami, kami tetap berdaulat atas tanah‐air kami”. 
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Permenag  ini tentunya perlu diperlakukan sebagai produk perundang‐undangan yang 

bersifat transisi (Winoto 2012, Percakapan Pribadi). Maksudnya, dalam cara pandang politik 

hukum,  ketika  konfigurasi  politik  berubah, maka  produk  hukum  itu  perlu  dipertanyakan 

relevansinya.  Titik  berangkat  kajian  ini  adalah  suatu  teka‐teki  relevansi  itu,  yang  bila 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan panduan kajian menjadi sebagai berikut: apa arti dan 

relevansi  Permenag  5/1999  ini  pada  perjuangan  masyarakat  adat  untuk  mendapat 

pengakuan  atas  keberadaan  dan  hak  ulayat  yang merupakan  hak  asal  usul  yang melekat 

padanya?  

Kajian  kritis  atas  Permenag  ini  diperlukan,  selain  untuk  mengungkap  momentum 

istimewa dalam pembuatannya, kekuatan‐kekuatan sosial yang mendorong pembuatannya, 

dan  kondisi  yang  memungkinkannya  dibuat,  juga  untuk  menunjukkan  kemanjuran, 

ambiguitas, dan batas‐batas keberlakuannya. Selain mempelajari kembali beberapa kajian 

terdahulu  (Simarmata 2007, Arizona dkk 2010, Safitri 2010). Para pengkaji mengumpulkan 

data  primer  berkenaan  para  pelaku  yang  terlibat  dalam  proses‐proses  pembuatan  dan 

penggunaan  Permenag  tersebut,  dan  peraturan‐peraturan  daerah  yang  menindaklanjuti 

Permenag. Untuk memahami konteks sosial politik sebelum dan sesudah Permenag 5/1999 

itu keluar. 

Laporan  pengkajian  ini  dibagi  dalam  beberapa  bagian,  dimana  tiap  bagian  ada 

pertanyaan untuk dijawab, dan untuk tiap bagian diajukan argumen‐argumen yang hendak 

diuji. Perlu kami kemukakan disini, argumen‐argumen yang akan diuji termaksud bukanlah 

apa  yang  dipercayai  oleh  pengkaji, melainkan  argumen  yang  pengkaji  perlu  uji,  dan  bisa 

berasal dari pendapat para ahli, pejabat pemerintah, maupun kepercayaan umum dari satu 

kalangan dalam gerakan masyarakat adat. Pengkaji kemudian menyajikan  temuan‐temuan 

yang dikemas secara padat dan relevan dan dipergunakan untuk mengukuhkan, membantah 

atau memodifikasi argumen yang diuji. Semua itu dilakukan secara deskriptif‐analitis dengan 

menghubungkan  secara  adekuat  antara  pertanyaan,  argumen,  temuan‐temuan,  dan 

penyimpulan.  

Selain  latar belakang  studi  sebagaimana  telah disajikan dalam bab Pendahuluan  ini, 

laporan kajian  secara berurut mencakup: konteks  sosial politik  lahirnya Permenag 5/1999 

(bab 2), analisis hukum  terhadap substansi Permenag 5/1999  (bab 3),  Implikasi Permenag 
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No.  5/1999  terhadap  peraturan  perundang‐undangan  setelahnya  (bab  4),  lalu  diakhiri 

kesimpulan dan rekomendasi kebijakan (bab 5).  
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II. KONTEKS SOSIAL POLITIK YANG MELAHIRKAN PERMENAG NO. 5/1999 
A. Permenag No. 5/1999: Pengaturan pertama setelah keluarnya UU No. 5/1960 tentang 

Ketentuan‐ketentuan Pokok Agraria (UUPA)  

Pertanyaan: Mengapa Permenag No. 5/1999 ini menjadi peraturan pertama yang 

dimaksudkan untuk mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat sejak disahkannya 

UUPA?  

Argumen  yang  diuji:  Permenag  No.  5/1999  menjadi  peraturan  pertama  yang 

dimaksudkan  untuk mengakui  keberadaan  hak ulayat masyarakat  adat  sejak  disahkannya 

UUPA  karena  kebijakan  penguasa  sebelumnya  pada masa Orde  Baru  bermaksud  hendak 

menghilangkan keberadaan hak ulayat. 

Sumber utama pengaturan agraria menurut UUPA adalah konsepsi politik hukum Hak 

Menguasai dari Negara (HMN). Pada pokoknya, HMN adalah kewenangan pemerintah pusat 

dengan  ruang  lingkup  yang  luas,  yakni  untuk mengatur, mengelola  dan mengalokasikan 

tanah dan sumber daya alam, menentukan hubungan kepemilikan, dan menentukan mana 

yang  legal  dan  illegal  dalam  tindakan  hukum mengenai  tanah  dan  sumber  daya  alam.3 

Kewenangan  yang  bersumber  dari  HMN  ini  ditempeli  keharusan  etis  bahwa  pengemban 

kewenangannya harus selalu bekerja demi mewujudkan tujuan “sebesar‐besar kemakmuran 

rakyat,  dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam masyarakat  dan 

negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.” Dalam pasal 2 ayat 4 

disebutkan bahwa pelaksanaan HMN “dapat dikuasakan kepada … masyarakat‐masyarakat 

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.  

Selain dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat 

dinyatakan dalam UUPA Pasal 3 UUPA, yang berbunyi:  

“Dengan mengingat ketentuan‐ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak 

ulayat  dan  hak‐hak  yang  serupa  itu  dari masyarakat‐masyarakat  hukum  adat, 

sepanjang menurut  kenyataannya masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga 

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan Undang‐undang  dan  peraturan‐

inggi.“  peraturan lain yang lebih t

                                                        
3   Salah kaprah dimungkinkan terjadi karena penggunaan istilah “hak” pada konsep “Hak Menguasai dari Negara”. HMN bukanlah suatu 

jenis hak akan tetapi suatu kewenangan pemerintah pusat (Bakri 2006, 2011).  



 

Menurut  Soemardjono  (2001:57)  UUPA  tidak  memberikan  kriteria  mengenai 

keberadaan  hak  ulayat  itu,  kecuali  tiga  hal:  (i)  adanya  masyarakat  hukum  adat  yang 

memenuhi  ciri‐ciri  tertentu,  sebagai  subyek hak ulayat;  (ii)  adanya  tanah/wilayah dengan 

batas‐batas  tertentu  sebagai  Lebensraum  yang  merupakan  obyek  hak  ulayat;  dan  (iii) 

adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan‐tindakan tertentu 

sebagaimana diuraikan di atas. Ketiga persyaratan ini bersifat kumulatif dan menjadi kriteria 

penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat. Dalam kondisi dimana masyarakat hukum dan 

tanah/wilayahnya ada namun masyarakat hukumnya sudah tidak mempunyai kewenangan 

untuk melakukan tindakan hukum, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tak ada lagi. 

Setelah pemerintahan Sukarno digulingkan melalui kudeta berdarah, pemerintah Orde 

Baru membekukan UUPA,  namun UUPA  tetap  sebagai Undang‐undang.  Pemerintah Orde 

Baru  meniadakan  kebijakan  dan  implementasi  land  reform  dan  menggantinya  dengan 

kebijakan  “tanah  untuk  pembangunan”  (Fauzi  2012:47‐80).  Ini  menjadi  orientasi  utama 

pemerintahan Suharto dan membuat hak‐hak masyarakat adat tak memperoleh tempat di 

masa Orde Baru. Pemerintah tak kunjung mengeluarkan peraturan yang dimandatkan oleh 

Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak‐

hak asal‐usulnya.4  

 

                                                       

Sebaliknya, pemerintah Orde Baru  justru mengeluarkan peraturan‐peraturan sektoral 

di bidang  sumber daya  alam,  termasuk Undang‐undang No. 5/1967  tentang Pokok‐pokok 

Kehutanan, yang bukan hanya  tidak merujuk ke UUPA,  tapi  juga mengubah secara drastis 

komitmen‐komitmen dasar dan konsep‐konsep politik hukum yang telah ditetapkan dalam 

UUPA  No.  5/1960,  termasuk  menyangkut  keberadaan  masyarakat  adat.  Yang  dilakukan 

dengan  seperangkat  perundang‐undangan  di  bidang  sumber  daya  alam  tersebut  adalah 

melakukan  hal  sebaliknya  dari  yang  dimaksud  UUPA  yakni  menegarakan  tanah‐tanah, 

sumber daya alam, dan wilayah kelola masyarakat adat itu. Melalui seperangkat perundang‐

undangan  itu  pula,  tanah‐tanah,  sumber  daya  alam,  dan wilayah  kelola masyarakat  adat 

 
4   Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, pasal 18 ditambah dengan dua ketentuan lain, yakni “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 (Pasal 18B ayat (2))”. Ketentuan  lain 
dalam UUD 1945 versi amandemen yang berkenaan dengan masyarakat adat adalah pasal 28I ayat (3) yang berbunyi, “Identitas budaya 
dan hak masyarakat  tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dalam Pasal 18B ayat  (2)  tersebut, 
meskipun  negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan‐kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak‐hak  tradisionalnya,  tetapi 
pengakuan  tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni: sepanjang masih hidup  (syarat eksistensinya), sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip‐prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
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beralih menjadi di bawah penguasaan negara. Pemerintah pusat atas dasar kewenangannya 

memberikan konsesi‐konsesi yang mencakup tanah dan kekayaan alam masyarakat hukum 

adat  itu.  Kebijakan‐kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah Orde Baru  tersebut  tak  dapat 

dipungkiri telah meminggirkan bahkan menghilangkan hak ulayat masyarakat adat.  

Inpres No. 1/1976 dan Undang‐undang No. 5/1979 

Niat  pemerintah  Orde  Baru  untuk menghilangkan  hak  ulayat masyarakat  adat  tersebut, 

secara  implisit dapat disimpulkan pula dari  Inpres No. 1 Tahun 1976  tentang  Sinkronisasi 

Pelaksanaan  Tugas  Bidang  Keagrariaan  dengan  Bidang  Kehutanan,  Pertambangan, 

Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum. Pada bagian VI tentang Pelaksanaan Status Hak Tanah, 

khususnya di angka 3 dan 4 disebutkan bahwa:  

“Dalam  hal  sebidang  tanah  yang  dimaksud  pada  ad.  ii5  terdapat  tanah  yang 

dikuasai penduduk atau masyarakat hukum adat dengan  sesuatu hak  yang  sah, 

maka hak itu dibebaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan 

dengan memberikan ganti  rugi  kepada pemegang hak  tersebut untuk  kemudian 

dimohonkan haknya, dengan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang‐undangan agraria yang berlaku.”  

Sedangkan angka 4 menyebutkan:  

“Dalam hal pengusahaan areal Hak Pengusahaan Hutan memerlukan penetapan 

area  sehingga mengakibatkan  penduduk  dan  atau masyarakat  hutan  setempat 

tidak melaksanakan hak adanya, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan harus 

memberikan ganti rugi kepada penduduk dan atau masyarakat hukum tersebut.” 

Inpres  ini  segaris  dengan  paradigma  pembangunan  Orde  Baru  yang  berkeinginan 

mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar‐besarnya  dengan  memudahkan  para 

perusahaan‐perusahaan  ekstraksi  memperoleh  tanah  untuk  usahanya.  Salah  satunya 

dengan memungkinkan proses pelepasan tanah‐tanah ulayat dilakukan secara mudah. 

Setelah  keluarnya  Inpres  tersebut,  tiga  tahun  kemudian  pemerintah mengeluarkan 

979 tentang Pemerintahan Desa yang mengubah masyarakat Undang‐undang No. 5 tahun 1

                                                        

 

5   Ketentuan  yang  dirujuk  sebagai  ad  ii  dalam  instruksi  ini  berbunyi:  “Dalam  hal  pemegang  Hak  Pengusaahan  Hutan  memerlukan 
penggunaan sebidang tanah yang didalam Hak Pengusahaan Hutannya yang penggunaannya tidak secara  langsung untuk usaha yang 
sesuai dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri 
Dalam Negeri untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tersebut sesuai dengan penggunaannya, yakni setelah mendapat persetujuan 
dari Menteri Pertanian, dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang‐undangan agraria yang berlaku.  

7



 

desa  yang  beragam  menjadi  seragam,  dan  mengubah  masyarakat  tradisional  menjadi 

modern. Politik Kementerian Dalam Negeri saat  itu tak dapat dihindari telah melemahkan, 

menghilangkan, bahkan menghancurkan struktur dan susunan asli masyarakat adat dan hak 

ulayatnya.  Proses‐proses  politik  dan  pengambilan  keputusan  tidak  lahir  dari  desa  tapi 

dilakukan oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan desa kehilangan otonominya. 

Kesimpulan: Permenag No. 5/1999 disebut  sebagai peraturan pertama yang dimaksudkan 

untuk mengakui  keberadaan hak ulayat masyarakat  adat  sejak disahkannya UUPA  karena 

kebijakan  penguasa  sebelumnya  pada  masa  Orde  Baru  bermaksud  menghilangkan 

keberadaan  hak  ulayat.  Hal  itu  tampak  dalam  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh 

pemerintahan  Orde  Baru  baik  melalui  kebijakan  tanah  untuk  pembangunan,  maupun 

dengan tidak mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak‐hak asal‐usulnya sebagaimana 

diamanatkan  oleh  UUD  1945.  Upaya  untuk  mempermudah  penghilangan  hak  ulayat 

masyarakat adat juga dilakukan dengan mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1976 agar tanah‐

tanah  ulayat  dapat  mudah  dialihkan  guna  usaha  di  bidang  kehutanan,  pertambangan, 

transmigrasi, dan pekerjaan umum. 

B. Kongres Masyarakat Adat Nusantara: Sebuah Desakan Pengakuan 

Pertanyaaan: Mengapa Permenag No. 5/1999 ini dibuat? 

Argumen  yang  akan  diuji:  Permenag No.  5/1999  lahir  karena  desakan  dari  satu  tekanan 

besar  kelompok‐kelompok  masyarakat  hukum  adat  di  berbagai  tempat  yang  menuntut 

pemerintah mengakui keberadaannya, termasuk hak‐haknya atas tanah, sumber daya alam, 

dan wilayah kelolanya.  

Sebelum Permenag itu lahir, ada peristiwa penting yang mendahuluinya yakni Kongres 

Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama, Maret 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. 

Peserta yang hadir berasal dari Aceh sampai Papua. Di dalam Kongres  ini ada forum dialog 

kebijakan  tentang keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat dengan menteri‐menteri dari 

tiga badan pemerintah pusat. Menteri Agraria/Kepala BPN, Hasan Basri Durin, menghadiri 

forum dialog kebijakan ini karena “ingin mengetahui sikap masyarakat adat pada umumnya” 

(Durin, wawancara 18 Mei 2012). Hanya Durin  lah pejabat  setingkat Menteri  yang hadir. 

Menteri  Kehutanan  dan  Menteri  Pertambangan  diwakili  oleh  pejabat  setingkat  deputi 

menteri. Di acara  itu, Durin menjelaskan secara normatif mengenai kedudukan masyarakat 
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adat dan UUPA 1960. Penjelasan Durin  ini memicu para peserta mengungkapkan aspirasi 

dan keresahan yang  telah  terpendam cukup  lama. Masyarakat adat protes karena adanya 

pelanggaran  hak‐hak  mereka  yang  dilakukan  oleh  negara  melalui  berbagai  peraturan 

perundangan  yang  ada,  khususnya  yang  bersumber  dari  sektor  agraria  atau  pengelolaan 

sumber daya alam seperti hutan,  tambang, dan sebagainya  (R. Yando Zakaria, wawancara 

21/05/2012). 

Di  dalam  forum  dialog,  yang  dimaknai  oleh  Durin  sebagai  “demo  yang  teratur”,  ia 

mendapati hampir semua peserta yang jumlahnya ribuan “mengecam kebijakan pemerintah 

yang seolah tak mengakui adanya tanah ulayat”. Ia mendapatkan, bukan hanya pandangan‐

pandangan  kritis masyarakat  terhadap pemerintah,  tetapi  juga hujatan. Menanggapi para 

peserta, Durin berjanji untuk mempelajari dan menindaklanjuti masalah‐masalah tersebut. 

Durin  berpendapat,  “Saya  sebelumnya  sadar  bahwa  kenyataan  itu  harus  dihadapi  dan 

diselesaikan  karena  bagaimanapun  sesuatu  yang  sudah  berbunyi  dalam  UUPA,  tidak 

mungkin  kita begitu  saja meniadakannya. Di dalam UUPA, memang dimungkinkan bahwa 

tanah ulayat  itu diakui sepanjang masih ada.  Ini  suatu hal yang bisa diambil  jadi patokan, 

apakah suatu masyarakat itu ada atau tidak.” (Durin, wawancara 18/5/2012). 

Moderator  acara  tersebut  masih  mengingat  tanggapan  Durin  saat  mendengar 

kecaman dari para peserta. Durin menyadari bahwa pemerintah telah salah memperlakukan 

masyarakat  adat  ini.  Ia  begitu  tertekan  dengan  kritikan‐kritikan  yang  disampaikan  secara 

kental, dalam, dan  tajam oleh para  juru bicara. Misalnya, seorang  tokoh adat dari Maluku 

menyampaikan kritiknya, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut: “Ini bukan lagi, suatu 

ungkapan perasaan pikiran dari warga adat yang hadir disini. Pak Menteri harus melihat ini 

adalah teguran para leluhur.” Dari peserta Maluku, peserta dari Papua menyambung: “Kalau 

kedaulatan  masyarakat  adat  tidak  diurus,  urusannya  aspirasi  kemerdekaan.”  Pada  saat 

itulah, Menteri melihat betapa situasi di lapangan sedemikian buruknya: perampasan tanah‐

tanah  adat  untuk  perusahaan‐perusahaan  ekstraksi  seperti  perkebunan,  pertambangan, 

Hutan  Tanaman  Industri,  dan  Taman  Nasional  terjadi  di  seantero  nusantara  (Noer  Fauzi 

Rachman, wawancara 16/05/2012). 

Kajian  ini menunjukkan bahwa  tekanan  tersebut bukanlah  satu‐satunya  alasan  yang 

mendorong  pembuatan  Permenag  itu.  Posisi  dan  pemahaman Durin  tentang  keberadaan 
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masyarakat adat  ikut memberi  andil pada pembentukan Permenag  ini. Hasan Basri Durin 

mengambil posisi berbeda dengan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN  sebelumnya, yaitu 

Sony Harsono,  yang  tidak pernah membuka pembicaraan mengenai masyarakat adat dan 

hak ulayatnya. Durin menduga Harsono “menginginkan hak ulayat melemah, samar‐samar, 

dan  akhirnya  hilang”.  Sebaliknya,  Durin  mempercayai  hak  ulayat  itu  memang  ada  dan 

menjadi suatu hak yang diakui oleh UUPA. Menurutnya,  

“Di  beberapa  daerah  Indonesia,  masih  banyak  terdapat  kesatuan‐kesatuan 

masyarakat  adat.  Kesatuan‐kesatuan  masyarakat  adat  itu  mempunyai  dan 

menguasai  tanah  ulayat.  Yaitu  tanah‐tanah  yang  dianggap  wilayahnya  dan 

kepunyaan bersama  itu.  Secara garis besar, ada  kesamaan antara  suatu daerah 

dengan  daerah  lain.  Kesamaannya,  suatu  masyarakat  adat  dimana  mereka 

bermukim adalah wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat itu. Dikuasai dalam 

arti jika ada anggota‐anggota masyarakat adat ada yang mau menggarap bagian‐

bagian  tanah  ulayat  itu  harus  seijin  pimpinan  masyarakat  adat.  Misalnya  di 

Minangkabau  ada  yang  disebut  nagari. Masyarakat  di  nagari  itu meyakini  dan 

merasa  bahwa  tanah  dalam  batas‐batas  yang mereka  ketahui  itu  adalah  batas 

alam,  sungai  kecil,  pohon‐pohon  besar,  dan  laut.  Jadi  kalau  ada  anggota 

masyarakat  yang  ingin  menggarap  harus  minta  ijin  pada  pimpinan.  Pada 

umumnya  diberi  dengan  catatan  bahwa  kalau  nanti  tidak  digarap  lagi  atau 

ditinggalkan  menjadi  tanah  ulayat  kembali”  (Hasan  Basri  Durin,  Wawancara, 

18/5/2012). 

Sebelum menjabat sebagai Menteri Agraria/Kepala BPN, Hasan Basri Durin menjabat 

sebagai Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, ia juga duduk dalam Lembaga Kerapatan Adat 

Alam Minangbakau (LKAAM), Sumatera Barat. Oleh karena itu, persoalan mengenai hak‐hak 

masyarakat  adat  bukan  sesuatu  yang  asing.  Pada  masa  itu,  Durin  sudah  mendapati 

banyaknya  persoalan  berkaitan  dengan  hak  ulayat  di  berbagai  kabupaten.  Persoalan  ini 

antara  lain  dipicu  oleh  penerapan  UU  No.  5/1979  tentang  Pemerintahan  Desa  yang 

menyeragamkan  bentuk,  susunan,  dan  kedudukan  desa.  Kebijakan  pemerintah  tersebut 

memporak‐porandakan dan memarjinalkan masyarakat adat menjadi di bawah pemerintah 

desa.  Akibatnya  adalah  tak  hanya  hilang  dan merosotnya  kepemimpinan‐kepemimpinan 

lokal  dan  hukum  adat  setempat,  tetapi  pemerintah  daerah  mengalami  kesulitan  dalam 
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mengatur  kebijakan  dan  politik  berkenaan  dengan  adat.  Di  banyak  kasus,  pemerintah 

daerah memilih membentuk  organisasi‐organisasi  adat  pada  tingkat  lokal  seperti  dewan 

adat, atau kerapatan adat, yang merupakan cara mengendalikan beragam kekuatan adat di 

wilayah  tersebut.  Di  pihak  lain,  pemerintah  daerah  harus  menghadapi  perlawanan  dari 

masyarakat adat yang menolak,  tanah, kekayaan alam dan wilayahnya dimasukkan dalam 

konsesi perusahaan‐perusahan perkebunan, pertambangan, dan Hutan  Tanaman  Industri. 

Masyarakat  adat  tersebut  mengeluh,  mencari  perlindungan,  melawan,  termasuk 

menganggap  pemerintah  daerah  sebagai  musuh  mereka.  Pemahaman  itulah  yang 

mendorong Hasan Basri Durin menyusun Permenag No. 5/1999.  

Kesimpulan:  Permenag  5/1999  lahir  dalam  rangka  mengisi  kekosongan  perundang‐

undangan dalam  rangka menanggapi  tekanan dari masyarakat‐masyarakat adat,  termasuk 

yang diartikulasikan oleh Kongres AMAN yang pertama, dan dibentuk pula oleh posisi dan 

pemahaman Hasan Basri Durin sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI. 
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III. Analisis terhadap substansi Permenag No. 5/1999 

Pertanyaan:  Apakah  substansi  Permenag  cukup  memadai  untuk  menyelesaikan 

permasalahan hak ulayat masyarakat adat? 

Argumen  yang  diuji:  Permenag  No.  5/1999  memiliki  keterbatasan  dan  ambiguitas  yang 

membuatnya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan hak 

ulayat masyarakat adat. 

Permenag  ini mengatur mengenai  cara  bagaimana masalah  hak  ulayat masyarakat 

adat  diselesaikan.  Apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  ‘masalah’  dalam  Permenag 

tersebut? Yang dimaksud masalah adalah suatu ketiadaan pedoman bagi pemerintah untuk 

menyelesaikan status tanah ulayat dalam kerangka hukum tanah nasional. Oleh karena itu, 

Permenag  itu dibuat menjadi pedoman  atau pegangan  sebagai  cara untuk mengakui hak 

ulayat. 

Meskipun  Permenag  ini  berjudul  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat, tetapi terdapat beberapa hal atau substansi dalam Permenag  ini 

justru tidak melindungi hak‐hak masyarakat adat, yakni: Pertama, meskipun lahir pada masa 

transisi dan merupakan suatu upaya untuk mengoreksi kebijakan masa  lalu, Permenag  itu 

tidak hadir dengan pendekatan keadilan transisional (transitional justice). Oleh sebab itulah 

di dalam pertimbangan hukum  lahirnya Permenag tidak disebutkan bahwa kebijakan pada 

masa  lalu  telah  keliru  sehingga  menyebabkan  hak‐hak  masyarakat  adat  atas  tanah 

tersingkir.  Tanpa  mengakui  kekeliruan  kebijakan  masa  lalu,  maka  Permenag  itu  tidak 

dimaksudkan  untuk  mengoreksi  kebijakan  yang  lampau  (korektif),  tetapi  menjadi  dasar 

pijakan untuk menyelesaikan persoalan di masa depan (prospektif). 

Kedua, Permenag  ini  tidak bisa diberlakukan di atas  tanah yang sudah dipunyai oleh 

perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang‐Undang 

Pokok Agraria. Padahal masalah yang paling  sering dihadapi oleh masyarakat adat adalah 

perampasan atas  tanah‐tanah mereka ketika pemerintah memberikan hak‐hak atas  tanah 

berdasarkan UUPA,  terutama dengan pemberian Hak Guna Usaha  (HGU). Pengecualian  ini 

dibuat  karena  pemerintah  beranggapan  bahwa masyarakat  adat  telah melepaskan  tanah 

ulayatnya  sehingga di atas  tanah  tersebut dapat dibebani hak  lain. Kemudian, pengusaha 

mengusahakan  perkebunan  diatasnya  berdasarkan HGU  yang  diberikan  oleh  pemerintah. 



 

Padahal seharusnya, untuk mendapat sertifikat HGU atas tanah tersebut  , pemegang HGU 

harus  terlebih  dahulu  berdialog  dengan  masyarakat.  Pasal  3  Permenag  memperjelas 

keharusan tersebut: 

 

Pasal 3 
Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak dapat lagi 
dilakukan  
terhadap  bidang‐bidang  tanah  yang  pada  saat  ditetapkannya  Peraturan  Daerah  sebagaimana 
dimaksud Pasal 6: 
a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas  tanah menurut 

Undang‐Undang Pokok Agraria; 
b. merupakan bidang‐bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, 

Karena  tidak  berlaku  terhadap  tanah‐tanah  yang  telah  dipunyai  oleh  perseorangan 

atau  badan  hukum  dengan  sesuatu  hak  atas  tanah menurut  UUPA, maka  Permenag  ini 

mengukuhkan  legitimasi  hak‐hak  atas  tanah  yang  telah  dijadikan  dasar  hukum  untuk 

merampas tanah‐tanah ulayat masyarakat hukum adat. Masalah ini diperparah lagi dengan 

tidak  pernah  disertakannya masyarakat  adat  berdialog  oleh  pemerintah  dan  pengusaha 

yang  hendak  mengusahakan  tanah‐tanah  masyarakat  adat.  Dalam  hal  ini,  sebagaimana 

diakui  juga  oleh  Durin, masyarakat  adat  seringkali  tidak  diajak  bermusyawarah  terlebih 

dahulu ketika pemerintah memberikan HGU kepada para investor tersebut. Kondisi ini tentu 

menciptakan  konflik.  Pemerintah  seringkali menganggap masyarakat  adat  itu  tidak  ada, 

keberadaannya  sudah  lemah  dan  samar‐samar  dimakan  waktu,  dan  susunan 

kelembagaannya tidak jelas. Hal ini menjadikan mereka begitu mudahnya memberikan HGU 

kepada  para  pengusaha  perkebunan  besar.  Sekarang,  ketika HGU‐HGU  tersebut  berakhir 

masa  berlakunya, masyarakat  adat  kembali menuntut  kembalinya  tanah‐tanah  ulayat  itu 

(Durin, wawancara 18/5/2012).  

Ketiga,  Permenag  tidak  bisa  diberlakukan  di  atas  hutan  negara.  Padahal  dalam 

penentuan  kawasan  hutan,  seringkali  tanah‐tanah  masyarakat  hukum  adat  dimasukkan 

dalam  kawasan  hutan  negara.  Dengan  tak  bisa  diberlakukannya  Permenag  ini  terhadap 

kawasan hutan, maka proses penyelesaian  klaim hak‐hak masyarakat  adat  atas  tanahnya 

semakin  sulit. Durin memiliki  tafsiran berbeda  soal  ini. Menurutnya, pengakuan  terhadap 

hak ulayat masyarakat adat yang  termasuk dalam hutan atau yang  juga dimaknai  sebagai 

hutan  adat menjadi  sulit dilakukan  karena definisi  kawasan hutan  itu  sendiri  yang belum 
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jelas.  Durin  sendiri  beranggapan  bahwa  hutan  adalah  hutan  belantara  dimana  tak  ada 

masyarakat adat yang tinggal di dalamnya (Durin, wawancara 18/5/2012). 

Keempat,  kriteria masyarakat  adat  tidak menampung  dinamika  perkembangan  dari 

masyarakat  adat  yang  telah  berlangsung  selama  ini.  Ini  menjadi  masalah  karena 

dimasukkannya  kriteria‐kriteria  keberadaan masyarakat  hukum  adat  di  dalam  Permenag 

sebagaimana diatur pada pasal  2  ayat  (2):  “Hak ulayat masyarakat hukum  adat dianggap 

masih ada apabila: a.  terdapat 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.  terdapat  tanah  ulayat  tertentu  yang  menjadi  lingkungan  hidup  para  warga 

persekutuan  hukum  tersebut  dan  tempatnya mengambil  keperluan  hidupnya  sehari‐hari, 

dan  c.  terdapat  tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan 

tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.”  

Dimasukkannya  kriteria  keberadaan masyarakat  adat  sebagaimana  dimaksud  dalam 

ketentuan  tersebut  tidak  mempertimbangkan  faktor‐faktor  internal  dan  eksternal  yang 

mempengaruhi proses kehidupan masyarakat adat yang dinamis. Oleh karena  itu, kriteria‐

kriteria untuk menunjukkan keberadaan masyarakat adat tersebut bisa jadi adalah kriteria‐

kriteria masa  lalu yang  tak  lagi  relevan dengan kondisi saat  ini dan  tak sesuai  lagi dengan 

perkembangan yang  telah berlangsung  terhadap  sebuah komunitas masyarakat adat yang 

dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  masyarakat  adat  (R.  Yando  Zakaria, 

wawancara 21/5/2012). 

Kelima, proses pengakuan  yang  rumit dan  tidak meletakkan penentuan  keberadaan 

masyarakat  adat  kepada masyarakat  adat  itu  sendiri  (internal  self‐determination). Dalam 

pasal  5  ayat  (1)  disebutkan:  “Penelitian  dan  penentuan  masih  adanya  hak  ulayat 

sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan 

mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang 

bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan  instansi‐instansi yang mengelola sumber 

daya alam.” Sehingga bukan masyarakat  sebagai pihak yang mengambil peran aktif untuk 

membuat pengakuan tetapi semua peran aktif dilakukan oleh negara dan aktor‐aktor lain di 

luar masyarakat adat.  
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Demikian  pula  pasal  5  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa:  “Keberadaan  tanah  ulayat 

masyarakat  hukum  adat  yang masih  ada  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dinyatakan 

dalam  peta  dasar  pendaftaran  tanah  dengan membubuhkan  suatu  tanda  kartografi  dan, 

apabila memungkinkan, menggambarkan  batas‐batasnya  serta mencatatnya  dalam  daftar 

tanah.  ”Ketentuan  tersebut  memang  telah  mempertimbangkan  perlunya  pendaftaran 

tanah‐tanah  ulayat  namun  tidak mempertimbangkan  situasi  lapangan  sebagai  akibat  dari 

kekosongan hukum yang terjadi di  Indonesia selama 40 tahun sehingga situasi di  lapangan 

banyak  berubah.  Hal  ini  akan  merugikan  hak‐hak  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Dengan 

kriteria‐kriteria  yang  tidak  up  to  date  dan  sensitif,  maka  ketentuan‐ketentuan  dalam 

Permenag  ini  justru  membahayakan  keberadaan  masyarakat  adat  (R.  Yando  Zakaria, 

wawancara 21/5/2012). 

Keenam, Permenag  ini  lahir sebagai pedoman untuk penyelesaian permasalahan hak 

ulayat masyarakat hukum adat melalui proses pengakuan hukum. Bentuk pengakuan hukum 

yang disyaratkan oleh Permenag adalah Peraturan Daerah. Dengan demikian, Permenag ini 

menjadi  pedoman  bagi masyarakat  hukum  adat  di  daerah  dan  pemerintah  daerah  untuk 

menentukan  keberadaan  hak  ulayat.  Permenag  memberikan  jalan  bagi  arena  baru 

pertarungan masyarakat  adat  atas  tanahnya melalui  jalur  yang  resmi.  Dengan  kata  lain, 

Permenag memberikan  ruang  formalisasi gerakan masyarakat adat  ke dalam pertarungan 

hukum di daerah. Oleh  karena  itu,  lahir atau  tidaknya pengakuan hukum  terhadap  tanah 

ulayat sangat bergantung pada situasi politik di daerah.  

Ketujuh,  Permenag  itu mendefinisikan  hak  ulayat  hanya  sebagai  kewenangan  dari 

masyarakat adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam 

wilayah masyarakat adat. Namun Permenag ini tidak mengatur cara bagaimana masyarakat 

adat menerima  kuasa  dari  pemerintah  pusat  untuk  pelaksanaan  Hak Menguasai  Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA. Yang terjadi adalah berdasarkan Hak 

Menguasai Negara, pemerintah pusat memberikan hak‐hak atas tanah kepada badan‐badan 

usaha di atas tanah ulayat masyarakat adat. Dalam konteks ini, hak ulayat masyarakat adat 

tidak  dianggap  sebagai  kedaulatan masyarakat  adat  terhadap  tanah  yang  berada  dalam 

lingkup kewenangannya. Dengan pengertian tersebut, yang disebut hak ulayat hanya untuk 

memanfaatkan  tanah, bukan hak‐hak  lain misalkan untuk menguasai, merencanakan serta 
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mengatur  peruntukannya  untuk  anggota  komunitas masyarakat  adat.  (R.  Yando  Zakaria, 

wawancara 21/5/2012).  

Kesimpulan: Permenag memperkenalkan pola baru untuk mengakui  keberadaan dan hak‐

hak masyarakat adat, yaitu dengan melakukan penelitian dan mengukuhkan hasil penelitian 

tersebut  dalam  bentuk  peraturan  daerah.  Permenag  juga memberikan  dasar  bagi  dapat 

didaftarkannya  tanah  ulayat  yang  sebelumnya  belum  pernah  diberikan  peluang  oleh 

peraturan perundang‐undangan. Meski demikian, Permenag memiliki sejumlah ambiguitas, 

misalnya niat untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat malah dibatasi pada tanah‐

tanah yang diatasnya tidak terdapat hak‐hak atas tanah menurut UUPA. Kriteria keberadaan 

masyarakat  adat  yang diatur dalam Permenag  juga belum menampung dinamika  internal 

dan eksternal yang telah mendorong perkembangan komunitas masyarakat adat. Minusnya 

perspektif keadilan transisional (transitional justice) tidak membuat Permenag itu digunakan 

untuk mengoreksi kebijakan yang keliru di masa lalu.  
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IV. Implikasi Permenag No. 5/1999 terhadap peraturan perundang‐undangan setelahnya 

A. Pola pengaturan hak ulayat masyarakat adat dalam Permenag diikuti oleh peraturan 

tentang keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat 

Pertanyaan:  Sebagai  satu‐satunya  peraturan  operasional  yang  dimaksudkan  untuk 

menyelesaikan masalah hak ulayat masyarakat adat, apakah pola pengaturan yang ada di 

dalam Permenag diikuti oleh undang‐undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak‐

hak masyarakat adat? 

Argumen yang diuji: Pola pengaturan mengenai tata cara pengakuan hak ulayat yang ada di 

dalam Permenag diikuti oleh undang‐undang yang lahir setelahnya.  

Meskipun memiliki sejumlah keterbatasan, salah satu sumbangsih terpenting dari Permenag 

No. 5/1999 adalah insipirasi yang ditimbulkannya untuk merumuskan peraturan perundang‐

undangan lain ketika hendak membahas tentang keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat. 

Banyak  peraturan  perundang‐undangan  di  tingkat  nasional,  khususnya  undang‐undang  di 

bidang  sumber  daya  alam  yang  mengikuti  pola  pengaturan  keberadaan  dan  hak‐hak 

masyarakat yang ada dalam Permenag No. 5/1999.  

Apa saja pola pengaturan keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat yang ada dalam 

Permenag  No.  5/1999  yang  kemudian  diikuti  oleh  peraturan  perundang‐undangan 

setelahnya dan peraturan apa saja yang mengikuti pola pengaturan dari Permenag? Ada tiga 

hal pokok dari pola pengaturan tentang keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat di dalam 

Permenag,  antara  lain:  Pertama,  penentuan  kriteria  keberadaan  hak  ulayat.  Permenag 

menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat adat masih ada apabila memenuhi tiga unsur, 

yaitu:  (a)  terdapat  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) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi  lingkungan hidup para warga persekutuan 

hukum  tersebut  dan  tempatnya  mengambil  keperluan  hidupnya  sehari‐hari,  dan  (c) 

terdapat  tatanan hukum  adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan  tanah 

ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. 

Pola  kedua  yang  tersebut  dalam  Permenag  adalah  perlunya  penelitian  untuk 

menentukan  ada  atau  tidaknya  hak  ulayat  masyarakat  adat.  Penelitian  dan  penentuan 



 

masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para 

pakar  hukum  adat,  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  daerah  yang  bersangkutan, 

Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi‐instansi yang mengelola sumber daya alam. 

Sedangkan  pola  ketiga  berkaitan  dengan  tanggungjawab  dan  bentuk  hukum 

pengakuan  atas  keberadaan  masyarakat  adat  dan  hak‐haknya  dalam  bentuk  Peraturan 

Daerah.  Permenag  No.  5/1999  merupakan  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  untuk 

menyelesaikan  permasalahan  tanah  ulayat.  Artinya,  urusan  untuk  penyelesaian masalah 

tanah  ulayat  itu  diserahkan menjadi  urusan masing‐masing  daerah  yang  bentuk  hukum 

penyelesaiannya adalah dengan membuat peraturan daerah. 

Dilihat  dari  berbagai  perkembangan  legislasi  nasional  pasca  Orde  Baru,  nampak 

banyak  legislasi yang mengikuti pola pengakuan keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat 

sebagaimana  diperkenalkan  oleh  Permenag  No.  5/1999.  Diantaranya:  UU  No.  41/1999 

tentang  Kehutanan,  UU  No.  7/2004  tentang  Sumber  Daya  Air,  UU  No.  18/2004  tentang 

Perkebunan dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Selain  itu  ada  juga  legislasi  yang  tidak  mengikuti  pola  yang  diperkenalkan  oleh 

Permenag  No.  5/1999,  yaitu  UU  No.  27/2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan 

Pulau‐pulau Kecil. Di dalam Undang‐undang tersebut, pengakuan terhadap hak masyarakat 

adat  atas wilayah  pesisir  diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian Hak  Pengelolaan  Perairan 

Pesisir  (HP3).  HP3 merupakan  bentuk  keputusan  administratif  (beschiking). Melalui  HP3, 

masyarakat  adat  diberikan  hak  untuk  mengelola  perairan  pesisir.  Ini  berbeda  dengan 

Permenag  No.  5/1999  yang mengatur  bahwa  pengakuan  terhadap  hak masyarakat  adat 

dalam  bentuk  Peraturan Daerah  (regeling).  Pemberian HP3  juga  tidak  dilekatkan  dengan 

sejumlah  persyaratan  keberadaan  masyarakat  adat  beserta  dengan  penelitian  untuk 

membuktikan ada atau  tidaknya keberadaan masyarakat adat. Namun belum  sempat ada 

HP3  yang  diberikan  untuk  masyarakat  adat,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa 

ketentuan  tentang HP3 yang ada di dalam undang‐undang  tersebut bertentangan dengan 

konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.  

Semua  peraturan  perundang‐undangan  yang  lahir,  baik  yang  pola  pengaturannya 

diinspirasikan oleh pola pengakuan keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat sebagaimana 
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diperkenalkan  oleh  Permenag  No.  5/1999  maupun  yang  tidak,  sampai  saat  ini  belum 

memiliki peraturan pelaksananya. 

Kesimpulan:  Terdapat  sejumlah  peraturan  perundang‐undangan  yang  lahir  pada  masa 

reformasi  mengikuti  pola  pengaturan  keberadaan  dan  hak‐hak  masyarakat  adat  yang 

diperkenalkan oleh Permenag No. 5/1999. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengaturan hak 

ulayat  dalam  Permenag  diikuti  oleh  peraturan  perundang‐undangan  yang  dibentuk 

setelahnya, bahkan peraturan perundang‐undangan tersebut lebih tinggi kedudukannya dari 

Permenag No. 5/1999 itu.  

B. Pelaksanaan Permenag No. 5/1999 oleh pemerintahan daerah 

Pertanyaan: Bagaimana Permenag No. 5/1999 diterapkan oleh pemerintahan daerah? 

Argumen yang diuji: Pada praktiknya, Permenag No. 5/1999 dipergunakan sebagai pedoman 

oleh pemerintah daerah sesuai dengan tahapan yang ditentukannya. 

Permenag  No.  5/1999  merupakan  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  untuk 

menyelesaikan  permasalahan  hak  ulayat  masyarakat  adat.  Setelah  dikeluarkannya 

Permenag  No.  5/1999  beberapa  pemerintah  daerah  kabupaten,  baik  berinisiatif  sendiri 

maupun  didorong  oleh  Organisasi  Non‐Pemerintah  membuat  kebijakan  pengakuan 

terhadap keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat.  

Munculnya  Permenag  No.  5/1999  pada  situasi  dimana  arus  desentralisasi  sedang 

menguat  diperkirakan  oleh  para  promotornya memberikan  jalan  bagi  pengakuan  hukum 

terhadap  keberadaan  dan  hak‐hak  masyarakat  adat.  Sejumlah  inisiatif  yang  lahir  untuk 

memperkuat keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat atas  tanah dan sumber daya alam 

lainnya nampak dalam daftar berikut: 

Tabel 1. Daftar kebijakan daerah pengakuan keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat 

Peraturan Daerah  Surat Keputusan Kepala Daerah 
1. Perda Kab Kampar No. 12/1999 tentang 

Hak Tanah Ulayat 
1. SK Bupati Bulungan No. 

522.11/525/EK.PRODA.I/2000 tentang Izin 
Pemungutan dan Pemanfaatan Hutan 
Rakyat/Adat PT Baktibumi Perdana di Desa Kujau 

2. Perda Kab Paser No. 3/2000 tentang 
Pemberdayaan, Pelestarian, 
Perlindungan dan Pengembangan Adat 
Istiadat dan Lembaga Adat 

2. SK Bupati Bulungan No. 
522.11/121/EK.PRODA.I/2001 tentang Izin 
Pemungutan dan Pemanfaatan Hutan Adat PT. 
Kayan Jaya di Desa Tanah Merah 
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3. Perda Kab Banyumas No. 13/2000 
tentang Pembentukan Lembaga Adat 
dan/atau Kemasyarakatan di Desa 

3. SK Bupati Bungo No. 1249/2002 tentang 
Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau 

4. Perda Kab Bangkalan No. 19/2000 
tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan 
Lembaga Adat 

4. SK Bupati Merangin No. 287/2003 Pengukuhan 
Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat 
Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan 
Sungai Manau Kabupaten Merangin 

5. Perda Kab Sambas No. 22/2000 tentang 
Pemberdayaan, Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan 
Lembaga Adat 

5. SK Bupati Kab Luwu Utara No. 300/2004 tentang 
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko 

6. Perda Kab Bungo No. 30/2000 tentang 
Pemberdayaan, Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan 
Lembaga Adat 

6. SK Bupati Rejang Lebong No. 58/2005 
Pelaksanaan Hukum Adat Rejang Lebong 

7. Perda Kab Tulang Bawang No. 16/2001 
tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan 
Lembaga Adat 

7. SK Bupati Rejang Lebong No. 93/2005 tentang 
Kumpulan Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat 
Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 
(Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Beak Nyao 
Pinang Lem Kabupaten Rejang Lebong) 

8. Perda Kab Kutai Barat No. 24/2001 
tentang Pemberdayaan, Pelestarian, 
Perlindungan dan Pengembangan Adat 
Istiadat dan Lembaga Adat dalam 
Wilayah Kabupaten Kutai Barat 

 

9. Perda Kab Lebak No. 13/1990 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga 
Adat Masyarakat Baduy 

 

10. Perda Kab Lebak No. 32/2001 tentang 
Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat 
Baduy 

 

11. Perda Kab Nunukan No. 3/2004 tentang 
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

 

12. Perda Kab Nunukan No. 4/2004 tentang 
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Lundayeh Kabupaten Nunukan 

 

13. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 
2/2007 tentang Pemerintahan Nagari 

 

14. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 
6/2008 tentang Tanah Ulayat dan 
Pemanfaatannya 

 

 

Secara umum tipologi kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengakuan keberadaan 

dan  hak‐hak  masyarakat  adat  di  tingkat  lokal  dapat  dikategorikan  dalam  dua  kategori: 

pertama,  berdasarkan  kategori  instrumen  hukum  yang  digunakan,  dan  kedua,  dari  segi 

substansi  yang  diatur.  Dari  segi  instrumen  hukum,  pengakuan  hukum  masyarakat  adat 

dilakukan  dengan  instrumen  Peraturan  Daerah  dan  Surat  Keputusan  Kepala  Daerah. 
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Disamping itu juga ada pengakuan yang lahir dari perjanjian antara masyarakat adat dengan 

perusahaan maupun dengan instansi pemerintah sebagai media resolusi konflik. Sedangkan 

dari segi substansi, kebijakan daerah tersebut dapat dibedakan dalam empat substansi yang 

diatur, yaitu: (a) Hak Ulayat; (b) Pemerintahan Lokal; (c) Lembaga Adat; dan (d) Hukum Adat. 

Dari berbagai insiatif pengakuan keberadaan dan hak‐hak masyarakat dalam kebijakan 

daerah,  jelas  terlihat  bahwa  tidak  semua  kebijakan  pengakuan  terhadap  keberadaan  dan 

hak‐hak masyarakat adat dilakukan dalam bentuk peraturan daerah. Padahal Permenag No. 

5/1999  menyebutkan  bahwa  bentuk  hukum  pengakuan  keberadaan  dan  hak‐hak 

masyarakat  adat  dilakukan  dalam  bentuk  peraturan  daerah.  Lahirnya  keputusan  kepala 

daerah  dalam mengakui  hak‐hak masyarakat  adat menunjukkan  bahwa  untuk membuat 

peraturan  daerah  tentang  pengakuan  hak  masyarakat  adat  tidaklah  mudah.  Karena 

membuat peraturan daerah membutuhkan persiapan dan pembahasan yang  lebih panjang 

antara pemerintah daerah dengan DPRD. Alternatif dalam bentuk Surat Keputusan Bupati‐

pun menjadi  jalan  keluar  agar  pengakuan  dapat  lebih mudah  diperoleh  oleh masyarakat 

adat. 

Selain  itu,  dalam  berbagai  kebijakan  daerah,  yang  diatur  bukan  saja  tentang 

keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya, tetapi 

juga hal  lebih  luas, misalnya dengan membuat peraturan daerah, peraturan kepala daerah 

maupun  keputusan  kepala  daerah  tentang  lembaga  adat  yang  diberikan  kenangan  untuk 

mengeluarkan  surat  keterangan  tanah  adat  seperti  melalui  Perda  No.  16  Tahun  2008 

tentang Lembaga Adat Dayak dan bahkan tentang hukum adat di suatu daerah sebagaimana 

dilakukan  di  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Artinya,  peluang  untuk memperkuat  keberadaan 

masyarakat adat oleh pemerintah daerah yang diperkenalkan melalui Permenag No. 5/1999 

telah memungkinkan  sejumlah  insiatif  yang  lebih  luas  dari  sekedar  pengakuan  terhadap 

keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat. 

Kesimpulan:  Tidak  semua  kebijakan  pengakuan  terhadap  keberadaan  dan  hak‐hak 

masyarakat  adat  dilakukan  dalam  bentuk  peraturan  daerah.  Bentuk  hukum  pengakuan 

keberadaan dan hak‐hak masyarakat adat  juga dilakukan dalam bentuk keputusan kepala 

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengaturan yang diperkenalkan melalui Permenag 
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No. 5/1999 diterapkan secara berbeda di lapangan mengikuti berbagai peluang hukum yang 

ada.  

(i) Pengakuan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy 

Pertanyaan:  Bagaimana  Permenag  No.  5/1999  diterapkan  dalam  pengakuan  hukum 

terhadap hak ulayat masyarakat Baduy? 

Argumen yang diuji: Pola pengaturan  tentang pengakuan hak ulayat dalam Permenag No. 

5/1999 diikuti oleh Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas 

Hak Ulayat Baduy. 

Perda  Kabupaten  Lebak  No.  32/2001  tentang  Perlindungan  Hak  Ulayat Masyarakat 

Baduy  adalah  salah  satu  contoh,  bagaimana  hak  ulayat  masyarakat  adat  diakui  dan 

dilindungi.  Perda  tersebut  didorong  oleh  banyak  pihak  baik  kalangan  LSM,  maupun 

Pemerintah. Dalam waktu  tiga  tahun, Perda  tersebut baru dapat disahkan, beberapa  saat 

setelah  kunjungan  Gus  Dur  yang  merupakan  Presiden  RI  pada  waktu  itu  ke  wilayah 

Masyarakat  Baduy.  Sebelumnya  sudah  ada  Perda  Kabupaten  Lebak No.  13/1990  tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy.  

Kemunculan Perda  ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Permenag No. 5/1999. 

Hal  ini  nampak  di  dalam  penjelasan  umum  Perda  Hak  Ulayat  Baduy  yang menyebutkan 

bahwa:  “Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan 

Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  Tanggal  24  Juni  1999  tentang  Pedoman 

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, beberapa kendala yang dihadapi 

akhirnya  dapat  terselesaikan.”  Perda  Hak  Ulayat  Baduy  dapat  dikatakan  sebagai  perda 

pertama  yang mendasarkan  diri  pada  Permenag No.  5/1999. Meskipun  demikian,  proses 

kelahiran Perda Hak Ulayat Baduy  tidak  sepenuhnya memenuhi  tahapan  yang dianjurkan 

oleh Permenag. Salah satu tahapan yang tidak dilakukan adalah melakukan penelitian untuk 

membuktikan keberadaan masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat. Pemerintah daerah 

tidak melakukan penelitian khusus untuk membuktikan hal  itu, karena pemerintah daerah 

beranggapan  bahwa  sudah  banyak  penelitian  yang  menyebutkan  masyarakat  Baduy 

merupakan masyarakat adat.  
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Apakah  Perda  Hak  Ulayat  Baduy  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  Baduy? 

Masyarakat  Baduy  merasakan  manfaat  dari  adanya  Perda  Perlindungan  Hak  Ulayat  ini, 

diantaranya, sebagaimana dipaparkan oleh Jaro Daina dan Iman Solichudin: “Dengan adanya 

Perda Baduy, setiap pencurian yang dilakukan oleh pihak  luar diatas wilayah Baduy dapat 

diproses  dengan  hukum  negara.  Selama  ini  Masyarakat  Baduy  agak  sulit  melaporkan 

pencurian di wilayah adat karena wilayah tersebut belum ditunjuk sebagai wilayah adat oleh 

pemerintah”  (sebagaimana  dikutip  dalam Herlambang  dkk  2010).  Setelah  Perda  tersebut 

disahkan,  Pemda menganggarkan  biaya  untuk  pengukuran  dan  pemetaan wilayah  untuk 

memperjelas wilayah  hak  ulayat  Baduy  yang  dilakukan  setelah  tiga  bulan  Perda  tersebut 

disahkan.  Dalam  pemetaan  itu,  tanah  ulayat  Baduy  yang  selama  ini  sudah  dikuasai  oleh 

pihak luar dikembalikan menjadi tanah ulayat Masyarakat Baduy.  

Bagi  Masyarakat  Baduy,  adanya  Perda  Perlindungan  Hak  Ulayat  merupakan  cara 

hukum negara untuk memperkuat hukum adat. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak luar 

terhadap hukum adat atau pengrusakan hak ulayat Baduy diproses dengan hukum negara, 

sedangkan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  dalam  Masyarakat  Baduy  dikenakan 

sanksi adat. Hukum adat di Baduy masih berlaku efektif untuk mengatur Masyarakat Baduy. 

Tata kehidupan Masyarakat Baduy dinaungi oleh mitologi tentang apa yang patut dan tidak 

patut dilakukan oleh manusia.  

Strategi  yang  dilakukan  dalam  mendorong  dan  mengimplementasikan  Perda 

Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy dilakukan dengan membangun hubungan baik 

dan  intensif dengan pemerintah.  Salah  satu  kegiatan  rutin  itu dilakukan dengan Upacara 

Seba  setiap  tahunnya.  Pendekatan  tersebut  dilakukan  kepada  Pemda  Kabupaten,  Pemda 

Provinsi  bahkan  menteri‐menteri  dan  pejabat  pada  level  pusat.  Jika  dilihat  dari  jarak, 

keberadaan  Masyarakat  Baduy  memang  dekat  dengan  pusat  kekuasaan  di  Jakarta. 

Hubungan  dengan  pemerintah  sampai  hari  ini  berlangsung  harmonis. Masyarakat  Baduy 

juga beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan LSM berkaitan dengan 

peranan  mereka  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan,  mereka  pernah  mendapat 

Kalpataru dan Kehati Award.  

Kesimpulan: Perda Hak Ulayat Baduy merupakan salah satu contoh pelaksanaan Permenag 

No.  5/1999  dalam  kebijakan  daerah.  Namun  Perda  Hak  Ulayat  Baduy  tidak  mengikuti 
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seluruh  tahapan yang diatur dalam Permenag, misalnya perihal keharusan penelitian yang 

dilakukan  oleh  Pemda  bersama  akademisi  dan  pakar  hukum  adat.  Keharusan  itu  tidak 

dilakukan  karena  pemerintah  daerah  kabupaten  Lebak  beranggapan  bahwa  tidak  ada 

keraguan lagi untuk menyatakan masyarakat Baduy adalah masyarakat adat.  

(ii) Pengakuan Tanah Ulayat di Sumatera Barat 

Pertanyaan: Apakah Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat 

dan Pemanfaatannya mengikuti pola dan tahapan pengakuan hak ulayat yang diatur dalam 

Permenag No. 5/1999?  

Argumen yang diuji: Pola pengaturan  tentang pengakuan hak ulayat dalam Permenag No. 

5/1999  diikuti  oleh  Perda  Sumatera  Barat  No.  6  Tahun  2008  tentang  Tanah  Ulayat  dan 

Pemanfaatannya.  

Perda  Provinsi  Sumatera Barat No.  2/2007  tentang  Pemerintahan Nagari  dan  Perda 

Provinsi  Sumatera  Barat  No.  6  Tahun  2008  tentang  Tanah  Ulayat  dan  Pemanfaatannya 

adalah  dua  kebijakan  daerah  di  tingkat  provinsi  yang mencoba meletakkan  dasar‐dasar 

pengakuan masyarakat hukum  adat dalam pengelolaan  sumber daya  agraria di  Sumatera 

Barat  paska Orde  Baru. Dua  Perda  ini mencoba mempertegas  nagari  sebagai  subjek  hak 

ulayat,  dan  tanah  ulayat  sebagai  objek  hak  ulayat  serta  hak  ulayat  sebagai  kewenangan 

masyarakat hukum adat atas wilayahnya.  

Melalui  Perda  Nagari,  nagari‐nagari  di  Sumatra  Barat  mengemban  fungsi  sebagai 

pemerintahan administratif (terendah) dan kesatuan masyarakat hukum adat (Naim, 2011). 

Penggabungan  nagari  dalam  tata  pemerintahan  (government)  adalah  ekspresi  semangat 

“Babaliak  Ka Nagari”  yang merupakan  evaluasi  dari  pemberlakuan  sistem  pemerintahan 

administratif desa yang sentralistik di Sumatera Barat pada masa Orde Baru. Pada saat  itu, 

nagari  tidak  mempunyai  posisi  tawar  yang  kuat  dalam  menghadapi  tindakan‐tindakan 

administratif  negara  terkait  pelepasan  hak  ulayat.  Ini  terjadi misalnya  dalam  penetapan 

kawasan  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  (TNKS)  di  Nagari  Kambang,  yang  tidak 

mengikutsertakan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  yang  di  dalamnya  terdapat  para  ninik 

mamak  dalam  proses  penetapan  kawasan  tersebut. Di masa  itu, Departemen  Kehutanan 

hanya melibatkan  pemerintah‐pemerintah  desa  yang  berada  di wilayah Nagari  Kambang. 

Hal  serupa  juga  terjadi  di  Nagari  Guguk  Malalo  Kabupaten  Tanah  Datar  dalam  kasus 

  24



 

penetapan kawasan hutan lindung dan cagar alam Bukit Barisan 1 dan kasus‐kasus lain yang 

serupa. 

Perda  Nagari  mendorong  penyatuan  desa‐desa  ke  nagari  dalam  fungsi 

pemerintahannya (government), namun belum mampu mengakui secara utuh pengurusan, 

terutama pengurusan sumber daya alam. Menurut Yando Zakaria (2001), pengakuan parsial 

negara  terhadap  nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dilakukan  melalui 

pencangkokan (transplantasi) nagari dalam sistem pemerintahan saja (government system) 

bukan  pada  pengakuan  nagari  dalam  sistem  pengurusan  (governance  system),  sehingga 

nagari  sebagai  ‘persekutuan  sosial’  direduksi menjadi  nagari  sebagai  ‘satuan  administrasi 

pemerintahan’ belaka. Akibatnya, hal  ini memutus  jalur  integrasi psiko‐politik  komunitas‐

komunitas yang tergolong old societies ke dalam new state. 

Semangat  kembali  ke  sistem  pemerintahan  nagari  telah  mendorong  banyaknya 

pemekaran‐pemekaran nagari. Sejak 2008, terdapat 91 penambahan nagari dari 554 nagari 

menjadi 645 nagari (Bakin News, 22 Maret 2012).6 Adapun alasan‐alasan pemekaran nagari 

dilandasi oleh tiga hal, yaitu; pertama, mengefektifkan pelayanan publik pemerintah nagari 

terhadap masyarakat nagari berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kedua, alasan 

politis,  seperti  pemekaran  nagari‐nagari  untuk  memenuhi  syarat  pemekaran  kabupaten 

(khususnya di Pesisir Selatan), dan memperbanyak Daerah Pemilihan (Dapil). Ketiga, alasan 

budgeting  (anggaran  daerah),  yaitu  pemekaran‐pemekaran  nagari  ini  bertujuan 

memperbesar  anggaran  belanja  daerah  untuk  pembangunan  nagari  (pemerintahan 

terendah). 

Pemekaran  nagari  adalah  bukti  bagaimana  inisiasi  pengakuan  nagari  yang  hanya 

sebatas  urusan  pemerintahan  (government)  belum  cukup  melindungi  hak‐hak  asal  usul 

nagari,  karena  proses‐proses  politik  dan  pemerintahan  (termasuk  pemekaran  nagari  ini) 

berpengaruh besar  terhadap nagari  sebagai  kesatuan masyarakat  adat  yang memiliki hak 

asal usul. Oleh  karena  itulah, Perda Nagari mengamanatkan perlu dibuat perda  lain  yang 

mengatur tentang tanah ulayat.  

 

                                                        
6   Sumber: http://www.bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4078:nagari‐bertambah‐di‐

sumbar&catid=35:kota‐padang&Itemid=56 (diakses terakhir pada 29 Juli 2012). 
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Untuk mengatur  tentang  tanah ulayat, perda yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi  Sumatera  Barat  mengacu  kepada  Permenag  No.  5/1999.  Oleh  karena  itu, 

Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk 

mengetahui  keberadaan  tanah ulayat di  Sumatera Barat. Hasil penelitian  ini memberikan 

kecukupan  alasan  untuk  melanjutkan  kerja  penyusunan  Rancangan  Perda  Pemanfaatan 

Tanah Ulayat yang dimulai sejak tahun 2001 yang kemudian disahkan menjadi Perda tahun 

2008.  Perda  Tanah  Ulayat  juga melanjutkan  pengaturan  tanah  ulayat  yang  dimandatkan 

oleh Perda Nagari sebelumnya yang memandatkan pengaturan tanah ulayat dalam bentuk 

perda, yaitu perda tanah ulayat ini (Firmansyah & Arizona, 2008). 

Perda  Tanah  Ulayat  Provinsi  Sumatra  Barat  mencakup  beberapa  hal  antara  lain: 

Pertama, bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya, 

termasuk,  hutan,  tanah,  tambang,  sumber  daya  air  dan  lain‐lain  yang  merupakan  hak 

masyarakat  hukum  adat  yang  diwariskan  secara  turun  temurun.  Kedua,  tanah  berfungsi 

ekonomi  sekaligus  perekat  kesatuan  sosial  masyarakat  hukum  adat  secara  geneologis‐

teritorial. Dengan  kata  lain, objek utama pengaturan perda  adalah  tanah beserta  sumber 

daya alam yang terkait dengan tanah, namun perda ini tidak dilengkapi dengan dasar hukum 

undang‐undang terkait sumber daya alam, seperti UU Sumber Daya Air, UU Pertambangan, 

UU Kehutanan dan lain‐lain sehingga perda tanah ulayat melanggengkan pelaksanaan rezim 

hukum pertanahan yang sektoral.  

Di dalam perda tersebut, tanah ulayat di Sumatera Barat dibedakan ke dalam empat 

(4) jenis, yaitu; tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat 

rajo. Berikut kami jelaskan jenis‐jenis tanah ulayat dan karakteristik‐karakteristiknya masing‐

masing dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Karakteristik Tanah Ulayat dalam Perda Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya 

No  Jenis Hak 
Ulayat 

Sifat  Status 
Pendaftaran 

Pengemban / 
Pemilik 

Pengurusan 

1  Tanah Ulayat 
Nagari 

Penguasaan / 
Publik 

HGU, Hak 
Pakai, Hak 
Pengelolaan 

Secara adat dimiliki 
oleh semua 
anggota Nagari 

Pengurusan oleh 
gabungan (konsorsium) 
penghulu‐penghulu 
yang terlembaga dalam 
KAN, pengaturan 
pemanfaatan oleh 
Pemerintah Nagari 
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2  Tanah Ulayat 
Suku 

Kepemilikan/ 
Perdata 

Hak Milik  Milik Kolektif 
anggota suatu suku 

Pengaturan dan 
pemanfaatan oleh 
penghulu‐penghulu 
suku 

3  Tanah Ulayat 
Kaum 

Kepemilikan/ 
Perdata 

Hak Milik  Milik kolektif 
anggota suatu 
kaum 

Pengaturan dan 
pemanfaatan oleh 
mamak jurai/mamak 
kepala waris 

4  Tanah Ulayat 
Rajo 

Kepemilikan/ 
Perdata 

Hak Pakai dan 
hak kelola 

Laki‐laki tertua dari 
garis keturunan ibu 

Laki‐laki tertua dari garis 
keturunan ibu 

 

Dengan melihat  jenis  tanah ulayat dalam Perda Tanah Ulayat dan penjelasan para ahli 

terkait tipologi hak ulayat, terlihat bahwa; hak ulayat secara yuridis adalah hak ulayat nagari 

dan hak ulayat suku, namun hak ulayat suku dalam perda cenderung mirip dengan tipologi 

tanah milik komunal yang merupakan tipologi tanah ulayat kaum. Sedangkan tanah ulayat 

rajo  eksistensinya  sampai  saat  ini  diragukan. Walaupun  terdapat  perbedaan  tafsir  yuridis 

terkait  jenis‐jenis  tanah  ulayat  dan  status‐status  hukumnya,  Perda  Tanah  Ulayat  tetap 

menjabarkan konsep tanah ulayat dalam Pasal 3 UUPA yang tidak diatur dengan detil dalam 

Permenag  No.  5/1999,  sehingga  Perda  Tanah  Ulayat  ini  sebenarnya  secara  deklaratif 

mengakui keberadaan hak ulayat dan kewenangan‐kewenangan Masyarakat Hukum Adat di 

Sumatera Barat.  

Meski  PP No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah menyebutkan  bahwa  tanah 

ulayat  bukan  merupakan  objek  pendaftaran  tanah,  namun  Permenag  No.  5/1999 

menyarankan agar tanah ulayat didaftarkan sebagai hak atas tanah menurut UUPA dengan 

alasan kepastian hukum. Ketentuan Permenag No. 5/1999 tersebut diikuti oleh Perda Tanah 

Ulayat  yang  menetapkan  agar  tanah  ulayat  didaftarkan  dengan  status  hak  atas  tanah 

menurut UUPA, yaitu: 

a. Tanah  Ulayat  Nagari,  didaftarkan  dengan  status  Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak 

Pengelolaan atau Hak Pakai yang pemegang haknya adalah atas nama ninik mamak KAN. 

Di dalam sertifikat akan tercantum nama ninik mamak KAN dan pihak  lain yang terkait 

dengan pemilikan atas tanah ulayat nagari dapat dilampirkan. 

b. Tanah Ulayat Suku, didaftarkan dengan status Hak Milik yang pemegang haknya adalah 

penghulu‐penghulu suku. 

c. Tanah Ulayat Kaum, didaftarkan dengan status Hak Milik yang pemegang haknya adalah 

anggota kaum dan mamak kepala waris. 

  27



 

d. Tanah  Ulayat  Rajo,  didaftarkan  dengan  status  Hak  Pakai  dan  Hak  Pengelolaan  yang 

pemegang haknya adalah anggota kaum dan pihak ketiga dengan diketahui oleh laki‐laki 

tertua pewaris rajo. 

e. Tanah Ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada 

perorangan,  yang  dikerjakan  terus  menerus  dan  sudah  terbuka  sebagai  sumber 

kehidupan dapat didaftarkan  sebagai hak milik  setelah memenuhi: “adat diisi  limbago 

dituang” (adat diisi lembaga dituang)—melalui mekanisme adat yang berlaku.  

Pengaturan pendaftaran  tanah ulayat berdasarkan UUPA pada  tanah‐tanah ulayat di 

atas, merupakan  konversi  hak  asal‐usul  yang melekat  pada masyarakat  hukum  adat.  Jika 

pendaftaran tanah‐tanah ulayat dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukumnya, hal ini 

seharusnya  dilakukan  di  luar mekanisme  PP  No.  24/1997  yaitu mekanisme  sendiri  yang 

cocok  dengan  karakter  tanah  ulayat. Adanya  aturan  tentang  pendaftaran  tanah ulayat  di 

dalam  Perda  Provinsi  Sumatra  Barat  tentang  Tanah  Ulayat  dan  Pemanfaatannya 

membuktikan bahwa ia diinspirasikan oleh pengaturan di dalam Permenag No. 5/1999 yang 

memungkinkan tanah ulayat dapat didaftarkan. 

Kesimpulan: Hadirnya Permenag No. 5/1999 telah menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah 

Provinsi  Sumatera  Barat  membuat  Perda  No.  6  Tahun  2008  tentang  Tanah  Ulayat  dan 

Pemanfaatannya,  setelah  sebelumnya  membuat  Perda  tentang  Pemerintahan  Nagari. 

Penyusunan  Perda  Tanah Ulayat  dilakukan  dengan melakukan  penelitian  terlebih  dahulu 

terhadap  keberadaan masyarakat  adat  dan  tanah  ulayat  di  Sumatera Barat.  Perda  Tanah 

Ulayat mengatur bahwa keberadaan setiap  jenis  tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat 

didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  dengan  jenis‐jenis  hak  atas  tanah  yang  ada  didalam 

UUPA.  Namun,  belum  ada  peraturan  di  tingkat  nasional  yang  dapat  mengakomodasi 

pendaftaran tanah ulayat tersebut melalui kantor pertanahan.  

Berbeda dengan ketentuan Permenag No. 5/1999, Perda Tanah Ulayat mengatur pula 

tentang pemulihan  tanah ulayat yang  telah diberikan HGU di atasnya. Perda  tanah ulayat 

hanya bisa menjelaskan bahwa  tanah‐tanah  yang  telah habis masa HGU‐nya  kembali  “ke 

bentuk semula.” Klausul “ke bentuk semula” tersebut kemudian menjadi multi tafsir, apakah 

kembali ke tanah ulayat masyarakat adat atau ke tanah negara. 
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(iii) Pengakuan Tanah Ulayat di Komunitas Lain 

Pertanyaan: Bagaimana penerapan Permenag No. 5/1999 di berbagai daerah selain dengan 

Perda  Hak  Ulayat  Masyarakat  Baduy  dan  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  tentang 

Pemanfaatan Tanah Ulayat 

Argumen  yang  diuji:  Permenag  berlaku  dan  dapat  dipergunakan  sebagai  pedoman  oleh 

seluruh pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat masyarakat adat 

tanpa  menghiraukan  kemauan  dan  kapasitas  pemerintah  daerah  dan  perbedaan 

karakteristik masyarakat adat.  

Berbeda dengan pengakuan  tanah ulayat di Sumatera Barat maupun pengakuan hak 

ulayat  masyarakat  Baduy,  upaya  pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  Kasepuhan  yang 

sebagian  berada  di  Kabupaten  Lebak  banyak  mengalami  tantangan.  Tantangan  itu 

diantaranya  datang  dari  pemerintah  kabupaten  yang  menganggap  masyarakat  adat  itu 

identik dengan masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy memang berbeda secara penampilan 

fisik  dengan masyarakat  lain,  terutama  dalam  soal  pakaian.  Identifikasi masyarakat  adat 

berdasarkan pakaian tentu tidak tepat sebab penanda keberadaan masyarakat adat adalah 

soal masih adanya hubungan masyarakat dengan tanahnya. Soal pakaian  itu bisa berubah‐

ubah,  yang  terpenting  adalah hubungan masyarakat dengan  tanah  yang masih bersandar 

pada norma adat. 

Disamping  Pemda  yang  mengidentikkan  masyarakat  adat  hanya  pada  masyarakat 

Baduy, kendala lain adalah karena wilayah Kasepuhan seperti Kasepuhan Cibedug, termasuk 

dalam  kawasan  hutan.  Sedangkan wilayah  Baduy  berada  di  luar  kawasan  hutan.  Adanya 

persoalan dalam pengakuan hak ulayat Kasepuhan, membuat upaya masyarakat melakukan 

advokasi  pengakuan  hak  ulayat  ini  berbenturan  dengan  instansi  kehutanan,  yaitu  Balai 

Taman  Nasional  Gunung  Halimun  –  Salak  (TNGHS).  Pemda  enggan  untuk  mencampuri 

urusan wilayah  hutan,  sedangkan  instansi  kehutanan menunggu  Pemda membuat  Perda 

tentang Masyarakat Kasepuhan.  

Awalnya  keinginan  masyarakat  untuk  membuat  kebijakan  pengakuan  hukum 

masyarakat  Kasepuhan  ingin  diwujudkan  dalam  bentuk  Perda,  sebagaimana masyarakat 

Baduy. Tetapi ada berbagai kendala yang harus dihadapi ketika berhadapan dengan DPRD, 

seperti  proses  politik  yang  panjang  untuk melobby  fraksi‐fraksi  yang  ada  di DPRD. Maka 
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inisiatif itu didorong untuk diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Bupati pernah 

berjanji  akan membuat  SK  tentang pengakuan hukum masyarakat Kasepuhan pada 2007. 

Namun sampai hari  ini SK tersebut belum  juga terbit. Perkembangan terkini, Pemda masih 

melakukan pembahasan terhadap draft SK yang sudah dirancang oleh Pemda bersama LSM 

pendukung. 

Di  daerah  lain,  pemerintah  daerah  juga  mendorong  inisiatif  pengakuan  hukum 

masyarakat adat. Inisiatif ini dilakukan terhadap masyarakat adat Tau Taa Wana di Provinsi 

Sulawesi  Tengah.  Karena  wilayah  sebaran  masyarakat  Tau  Taa  Wana  berada  pada  tiga 

kabupaten,  yaitu Kabupaten  Tojo Una‐una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, 

maka  Perda  yang  didorong  adalah  Perda  tingkat  Provinsi.  Inisiatif  ini  sudah  berlangsung 

sejak  2004.  Pemerintah  kabupaten  sudah  beberapa  kali  melakukan  kajian  dan  seminar 

untuk merancang  naskah  akademik  Ranperda.  Draft  Ranperda  juga  sudah  beberapa  kali 

diperbaiki  dan  sekarang  tinggal menunggu  pembahasan  ditingkat  rapat  paripurna  DPRD. 

Tetapi  tantangan  dalam mendorong  Perda  tersebut  justru  datang  dari  sebagian  anggota 

DPRD  yang  menaruh  curiga  atas  inisiatif  Perda  tersebut.  Sebagian  kecil  anggota  DPRD 

menyatakan bahwa kelahiran Perda tersebut akan membuat adanya “negara dalam negara” 

dan akan menciptakan konflik antara masyarakat Tau Taa Wana dengan warga transmigran 

yang ada di wilayah masyarakat Tau Taa Wana.  

Di  Provinsi  Jambi,  upaya  pengakuan  lebih  banyak  berbentuk  SK  daripada  Perda. 

Misalnya SK Bupati Bungo No. 1249/2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau dan 

SK Bupati Merangin No. 287/2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai 

Hutan  Adat Masyarakat  Hukum  Adat  Desa  Guguk  Kecamatan  Sungai Manau  Kabupaten 

Merangin.  Dengan  adanya  SK  tersebut,  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  luar, 

misalnya perusahaan, dapat dikenakan sanksi hukum negara. Namun masyarakat berharap 

agar pelanggaran yang dilakukan pihak luar itu juga bisa dikenakan sanksi adat.  

Pengalaman  dari  beberapa  komunitas  lain membuktikan  bahwa  untuk memperoleh 

Perda pengakuan hak ulayat  tidaklah mudah.  Sebagian masyarakat  adat perlu melakukan 

negosiasi dengan politisi‐politisi lokal yang merupakan anggota DPRD. Selain itu masyarakat 

adat  juga mencoba mengatasi persoalan sektoralisme pengelolaan sumber daya alam yang 
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diturunkan  dari  pemerintah  pusat  dengan  cara  melakukan  negosiasi  dengan  dinas 

kehutanan di daerah.  

Studi yang dilakukan oleh Wiratraman dkk  (2010) menunjukkan bahwa  implementasi 

pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam dipengaruhi oleh beragam 

faktor,  mulai  dari  inkonsistensi  peraturan  perundang‐undangan,  multi‐penafsiran  atas 

pengakuan  hukum,  dominasi  penggunaan  hukum  dan  institusi  negara  dalam  penguasaan 

dan  pengaturan  sumber  daya  alam,  serta  kepentingan‐kepentingan  politik  ekonomi  yang 

melatarbelakangi segala kebijakan pusat dan daerah. Bisa disimpulkan bahwa implementasi 

pengakuan  hukum  yang  demikian  sifatnya  sangat  fluktuatif,  tidak  senantiasa  bergantung 

pada  aturan  hukum  yang mengikat  dan  kuat, melainkan  bergantung  pada  tarik menarik 

kepentingan politik‐ekonomi yang bekerja, baik itu masyarakat adat, pemerintahan maupun 

desakan pemilik modal terhadap kebijakan tertentu.  

Proses  pengakuan  hukum  tersebut  nyatanya  dipengaruhi  oleh  aktor‐aktor  terkait. 

Masyarakat adat terlibat aktif dalam proses memperjuangkan pengakuan itu sampai dengan 

implementasinya.  Mereka,  bersama  pemerintah  daerah  terkait,  mewarnai  dinamika 

pengakuannya. Tokoh daerah yang berpengaruh, Organisasi non‐pemerintah  (Ornop), dan 

media juga cukup memberikan warna politik pengakuan hukum tersebut.  

Keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  menjadi  salah  satu  faktor  penting  untuk 

mempengaruhi dinamika dalam proses pengakuan agar  substansi pengakuan benar‐benar 

hadir sesuai tuntutan masyarakat. Selain  itu, peluang dan relasi antara masyarakat dengan 

penguasa  lokal menjadi  salah  satu  faktor penting agar pengakuan hukum dapat dilakukan 

dan  diimplementasikan.  Terdapat  perbedaan  pendekatan  yang  dilakukan  antara  berbagai 

komunitas  masyarakat  yang  diteliti  dalam  mengupayakan  pengakuan  hukum  dari 

pemerintah.  Masyarakat  Baduy  lebih  intensif  membangun  komunikasi  politik  dengan 

penguasa yang dilakukan setidaknya sekali dalam setahun melalui upacara Seba. Sedangkan 

komunitas  lain  lebih  banyak  dibantu  oleh  Ornop  pendamping  dalam  menjembatani 

kepentingannya dengan pemerintah  terkait pengakuan  terhadap hutan adat atau wilayah 

adatnya. Disisi  lain, momentum politik di tingkat nasional  juga mungkin dimanfaatkan oleh 

masyarakat adat di tingkat lokal, sebagaimana dilakukan oleh Jaro Dainah, seorang anggota 

masyarakat  adat  di  Baduy.  Ia  berperan  cukup  sentral  dalam  mengupayakan  dan 
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mempertahankan pengakuan hukum hak masyarakat  adat  atas  sumber daya  alam. Peran 

seperti  ini dimungkinkan bila masyarakat  cukup  solid dalam memperjuangkan pengakuan 

hukum atas wilayah adat mereka.  

Bila diamati, bentuk hukum pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam 

tidak ada yang  seragam, ada yang berbentuk Surat Keputusan Kepala Daerah, Perda, dan 

pula aturan‐aturan yang didasarkan pada kesepakatan‐kesepakatan antara masyarakat adat 

dengan  pihak  lain.  Secara  substansi  pun  juga  beragam,  ada  yang  mengatur  sebatas 

eksistensi  dan  ketatapemerintahan,  ada  pula  yang mengatur  hanya  pengelolaan  sumber 

daya  alamnya,  dan  ada  pula  yang  mengatur  seluruhnya  yaitu  eksistensi, 

ketatapemerintahan, dan sumber daya alam.  

Dinamika  pengakuan  hukum  terhadap  hak masyarakat  adat  di  daerah  juga  berlaku 

secara  fluktuatif. Fluktuasi pengakuan hukum  ini pula berkaitan dengan cara pandang dan 

latar  belakang  dari  pimpinan  pemerintahan.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  proses 

pengakuan  hukum  dari masa  pemerintahan  yang  satu  dengan  pemerintahan  berikutnya 

selalu berubah. 

Kajian yang dilakukan oleh Wiratraman dkk (2010), juga memperlihatkan bahwa makin 

mengarah pada kecenderungan eksploitasi sumber daya alam, maka pengakuan hukum hak 

masyarakat  adat  atas  sumber  daya  alam  semakin  tidak  bekerja  atau  dilemahkan,  seperti 

yang  terjadi di  Jambi, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Semakin sumber daya alam 

melimpah  dan  sangat  digantungkan  oleh  pemerintahan  daerah  tertentu, maka  semakin 

lemah posisi upaya pengakuan hukum masyarakat adat atas sumber daya alam (Wiratraman 

dkk 2010).  

Posisi  produk  hukum  daerah,  diberikan  dalam  rangka  ‘menegaskan’  pengukuhan, 

bukan  ‘memberikan’  pengukuhan  hak  masyarakat  adat.  Ini  tidak  berarti,  tidak  adanya 

pengakuan hukum daerah menghilangkan eksistensi dan hak‐hak masyarakat adat, karena 

hukum  daerah  dibuat  untuk memastikan  pengembangan  jaminan  hak‐hak  hukum  dalam 

ketatapemerintahan  lokal,  bukan  sebaliknya  untuk  membatasi  hak‐hak  masyarakat.  Ini 

merupakan tantangan bagi penelitian selanjutnya mengenai bentuk hukum  ideal yang bisa 

mewujudkan pengakuan dan perlindungan paripurna hak‐hak masyarakat adat atas sumber 

daya alam.  
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Hal yang terpenting dalam pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat di daerah 

adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  dari  awal  hingga  akhir,  dari  proses 

perumusan/perancangan  hingga  tahap  pengesahan  dan  implementasi.  Proses  ini  harus 

memberikan  kesempatan  komunitas masyarakat  adat  terlibat  langsung  dan memberikan 

pengawasan, dan tidak sekadar sosialisasi maupun dengar pendapat (public hearing). Proses 

pengakuan hukum dalam dinamika tersebut, mensyaratkan organisasi masyarakat adat yang 

kuat untuk senantiasa mengawal kebijakan‐kebijakan, upaya, dan implementasi pengakuan 

hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Berbagai pengalaman dari komunitas 

lain  dalam  memperjuangkan  pengakuan  hukum  menunjukan  bahwa  menegaskan 

keberadaan mereka sebagai masyarakat adat melalui penelitian dan politik hukum daerah 

dalam  bentuk  Perda  bukanlah  perkara  mudah.  Apalagi  bila  tanah‐tanah  yang  mereka 

perjuangkan  merupakan  tanah‐tanah  yang  berada  dalam  intaian  ekspansi  untuk 

pengembangan perkebunan maupun pertambangan. 

Kesimpulan:  Benar  bahwa  komunitas‐komunitas  lain  mengalami  kesulitan  dalam 

menerapkan Permenag No. 5/1999 karena perbedaan kondisi masyarakat adat yang hendak 

diperjuangkan pengakuan akan keberadaan dan hak‐haknya, dan perbedaan cara pandang 

instansi  pemerintah  dalam  melihat  keberadaan  dan  hak‐hak  masyarakat  adat.  Kondisi 

masyarakat  adat  yang  berbeda‐beda  bukanlah  halangan  untuk mendapatkan  pengakuan. 

Yang diperlukan adalah perubahan  cara pandang pemerintah dalam melihat keberadaaan 

dan  hak‐hak  masyarakat  adat.  Perubahan  cara  pandang  ini  akan  didapatkan  jika  ada 

peraturan yang secara  jelas mengatur dan mengakui keberadaan dan hak‐hak masyarakat 

adat. 
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V. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Setelah pemberlakuan UUPA, tak ada satu peraturan pun yang mengatur dan memberikan 

perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak‐haknya. Permenag No. 5/1999 

lahir  satu  tahun  setelah  masa  reformasi  dimana  tuntutan  masyarakat  adat  mengenai 

pengakuan atas keberadaan dan hak‐haknya meruyak tampil ke dalam proses kebijakan di 

kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Berbeda dengan Menteri 

Negara Agraria/Kepala  BPN  sebelumnya, Hasan  Basri Durin menanggapi  tuntutan masya‐

rakat itu dengan membuat Permenag No. 5/1999 tersebut. Permenag ini telah memberikan 

inspirasi dan menjadi  rujukan bagi peraturan‐peraturan di  atas Permenag bahkan  sampai 

level Undang‐undang, untuk mengatur mengenai cara pengakuan keberadaan dan hak‐hak 

masyarakat adat. Di tingkat daerah, Permenag  ini telah menjadi pedoman bagi pemerintah 

daerah untuk membuat pengaturan khusus mengenai cara pengakuan keberadaan dan hak‐

hak masyarakat adat, tetapi tidak semua penerapan Permenag tersebut di daerah mengikuti 

sepenuhnya pola pengakuan hak ulayat yang ditentukannya.  

Setelah  menjadi  inspirasi  dan  rujukan  tentang  tata  cara  bagaimana  keberadaan 

masyarakat  adat  dan  hak‐haknya  diakui  oleh  pemerintah  daerah,  pertanyaan  pokoknya 

apakah Permenag No. 5/1999 tersebut masih relevan sebagai pengaturan untuk pengakuan 

dan  penghormatan  “kesatuan‐kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak‐hak 

tradisionalnya” sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 

Kami  berpendapat  bahwa  Permenag  No  5/1999  tersebut  sudah  tidak  relevan  lagi. 

Sebagaimana kami tuliskan di bab 3, Durin membuat Permenag tersebut untuk mengoreksi 

kebijakan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN terdahulu, tanpa mempergunakan perspektif 

keadilan  transisional  (transitional  justice).  Dalam  Permenag  ini  tidak  bisa  ditemukan 

pernyataan mengenai kebijakan tentang masyarakat adat yang keliru di masa lalu. Alih‐alih 

menyelesaikan masalah  pengabaian  keberadaan masyarakat  adat  dan  penghilangan  hak‐

haknya  karena  masuknya  konsesi‐konsesi  perkebunan,  kehutanan,  dan  pertambangan, 

pengertian masyarakat  adat,  penafsiran mengenai  tanah ulayat  dan hak  ulayat, dan  cara 

mengakui  keberadaan  masyarakat  adat  dan  tanah  ulayatnya  harus  diurus  oleh  peneliti 

akademis, elite pemerintah daerah dan DPRD,  termasuk melalui penelitian  akademis dan 

penetapan peraturan daerah. Tata cara pengakuan yang rumit dan kriteria masyarakat adat 

yang  disebutkan  dalam  Permenag  ini  membuat  pengakuan  terhadap  keberadaan 



 

masyarakat adat  tak mudah dilakukan. Terlebih  lagi, Permenag No. 5/1999  ini  tidak dapat 

diberlakukan  di  atas  hutan  negara,  dan  di  atas  tanah‐tanah  yang  telah  dibebani  hak 

diatasnya.  Padahal,  justru  inilah  yang  menjadi  penyebab  perampasan  tanah‐tanah 

masyarakat adat dan konflik‐konflik agraria di masa lalu. 

Jadi, bukannya mampu menjadi alat yang dapat dipergunakan masyarakat adat untuk 

memperjuangkan  hak‐hak  mereka  yang  diambil  untuk  keperluan  pemerintah  dan 

perusahaan‐perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, Permenag No. 5/1999 

ini malah bisa membahayakan mereka karena ada atau  tidaknya mereka, beserta hak‐hak 

mereka,  akan  ditetapkan  melalui  proses  penelitian  dan  proses  pembuatan  peraturan 

daerah.  

Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan  secara  eksplisit  pengakuan  dan 

penghormatan  negara  atas  “kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak‐hak 

tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan 

prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Selama  ini  pengakuan  dan  penghormatan 

tersebut  telah diatur dalam  sejumlah undang‐undang baik dalam UU No. 5/1960  tentang 

Peraturan  Dasar  Pokok‐pokok  Agaria,  UU  No.  39/1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  No. 

41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan undang‐undang 

lainnya. Perangkat yang masih kurang untuk mengakui dan menghormati keberadaan dan 

hak‐hak masyarakat adat adalah masih belum memadainya peraturan operasional tersebut, 

dalam  hal  ini  Permenag  No.  5/1999.  Dengan  menyadari  bahwa  Permenag  No.  5/1999 

sebagai  aturan  operasional  untuk  pengakuan  dan  penghormatan  hak  ulayat masyarakat 

adat  sudah  tidak  memadai,  makakajian  ini  merekomendasikan  adanya  peraturan 

pemerintah  yang  menggantikan  Permenag  No.  5/1999.  Kami  mengusulkan  bentuk 

peraturan  tersebut  adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  agar  dapat  mengikat  sejumlah 

instansi  pemerintah  yang  bertanggungjawab  dalam  pengakuan  dan  penghormatan  hak 

masyarakat adat sehingga tidak hanya berlaku bagi  instansi pertanahan saja. Kemudian PP 

tersebut merujuk pada Undang‐undang Pokok Agraria No. 5/1960, khususnya pasal 2 ayat 4 

yang mengatur pendelegasian hak menguasai dari Negara kepada masyarakat‐masyarakat 

hukum  adat,  dan  pasal  3  yang mengakui  “hak  ulayat  dan  hak‐hak  yang  serupa  itu  dari 

masyarakat‐masyarakat  hukum  adat”.  Selain mengacu  kepada  UUPA,  PP  itu  juga  dapat 

menjadi  peraturan  pelaksana  bagi  undang‐undang  lainnya  berkaitan  dengan  hak‐hak 

  35



 

masyarakat  adat.  Penyusunan  PP  tersebut  juga  perlu  disinkronisasikan  dengan  inisiatif 

pengaturan  keberadaan  dan  hak‐hak  masyarakat  adat  yang  tengah  berlangsung  seperti 

penyusunan  RUU  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak‐hak Masyarakat  adat,  RUU  Hak  atas 

Tanah dan peraturan perundang‐undangan lainnya. 

Hingga  sekarang  belum  ada  peraturan  pelaksanaan  setingkat  Peraturan  Pemerintah 

(PP) yang mengatur  tata cara pengakuan hak ulayat. Berdasarkan kajian  ini, hal‐hal pokok 

yang perlu dimasukan ke dalam PP  tersebut adalah: Pertama, PP yang akan datang harus 

menggunakan  pendekatan  keadilan  transisi  (transitional  justice)  (Masyarakat  Keadilan 

Transisi,  2000).7  Di  dalam  pertimbangan  hukumnya,  PP  ini  perlu menjelaskan  kebijakan 

masa lalu telah keliru sehingga menyebabkan masyarakat adat tersingkir dari tanah, sumber 

daya alam, dan wilayah hidupnya. PP  ini harus juga bisa menampung kriteria dan dinamika 

kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  telah  berkembang;  Kedua,  PP  ini memahami  hak 

ulayat bukan suatu jenis hak atas tanah, akan tetapi kewenangan dari kesatuan masyarakat 

hukum adat untuk menjalankan hak menguasai dari negara, yang mencakup kewenangan 

mengatur  dan  mengelola  tanah,  sumber  daya  alam,  dan  wilayahnya,  menentukan  dan 

mengatur  hubungan‐hubungan  hukum  antara  orang‐orang  dengan  tanah,  sumber  daya 

alam  dan  wilayahnya;  dan  menentukan  dan  mengatur  apa‐apa  yang  legal  dan  illegal 

dilakukan  anggota  masyarakat  hukum  adat  dan  orang  luar  sehubungan  dengan  tanah, 

sumber daya alam dan wilayahnya itu; Ketiga, PP kedepan berlakunya tidak terbatas. PP ini 

bisa diberlakukan di atas tanah yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum 

dengan  sesuatu  hak  atas  tanah  menurut  Undang‐Undang  Pokok  Agraria  No.  5/1960; 

Keempat, PP  ini bisa diberlakukan di  seluruh wilayah Republik  Indonesia,  termasuk dalam 

kawasan hutan Negara. Dalam konteks ini, ruang lingkup yang hendak diatur oleh rancangan 

PP tentang Hutan Adat berada dalam PP yang diusulkan ini, sehingga PP tentang Hutan Adat 

tidak diperlukan  lagi. Kelima, PP  ini harus memuat proses penghormatan dan pengakuan 

yang  tidak  rumit  dan  meletakkan  penentuan  keberadaan  masyarakat  adat  kepada 

masyarakat adat  itu sendiri; dan  last but not  least, keenam, pengakuan  tidak harus dalam 

bentuk Peraturan Daerah,  tapi bisa dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, dan perjanjian 

h. 

 

masyarakat dengan pemerinta

                                                        
7   Naskah ini merupakan kertas kerja dari Masyarakat Keadilan Transisi, yang dimotori oleh Komnas HAM dan anggota aktifnya terdiri dari 

akademisi, pejabat pemerintahan dan aktivis LSM. Lihat Masyarakat Keadilan Transisi, 2000, “Keadilan Transisi Menentukan Kualitas 
Demokrasi Indonesia di Masa Depan”. Lihat pula Komnas HAM (2001) dan Farid dan Rikardo (2004).  
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