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Abstrak.  Di awal otonomi daerah ada asumsi akan terjadi pengkaplingan tanah antara kabupaten dan kota di 
Indonesia. Dikatakan demikian karena pemerintah daerah dituntut untuk menggerakkan potensi daerahnya sebagai 
daerah otonom tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Pengembangan daerah, tidak terlepas dari tanah yang ada  di 
daerah tersebut. Sementara menurut hukum adat, antara tanah dengan ulayat dipisahkan. Tanah tidak boleh dijual atau 
digadaikan kepada orang lain. Masyarakat hukum adat hanya diberi wewenang menikmati hasil tanah ulayatnya. Akan 
tetapi pemerintah daerah menuntut adanya keterbukaan atas penguasaan tanah ulayat demi kepentingan hak 
kepemilikan tanah untuk agunan bank bagi yang berinvestasi di daerah dalam pengembangan otonomi daerah. 
Berdasarkan hal tersebut permasalahan penelitian ini adalah, pertama, bagaimana eksistensi hak ulayat dalam otonomi 
daerah? Kedua, apakah upaya-upaya untuk mengatasi masalah hak ulayat dalam pengembangan otonomi daerah? 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode perpustakaan (library research) dengan menggunakan analisis data 
induksi dan deduksi. Maka diperoleh hasil penelitian bahwa eksistensi hak ulayat dalam otonomi daerah tetap diakui 
sepanjang masih ada, memiliki wilayah hukum yang jelas, diakui, diurus serta dimanfaatkan oleh persekutuan hukum 
adat yang bersangkutan. Sedangkan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mengakui hak-hak ulayat dari persekutuan 
hukum adat adalah dengan upaya agar hak ulayat diakui dalam hukum positif di Indonesia. 
 
Kata Kunci: hak ulayat, otonomi daerah 

 
    

1. PENDAHULUAN 
 
Sejak reformasi bergulir banyak tatanan dan 

prilaku hukum bergerak secara derastis, yang 
bergerak dari titik nol sampai 180 derajat. Sehingga  
hal tabu pada masa Orde Baru, menjadi masalah 
biasa pada masa reformasi. Banyak agenda 
reformasi bermunculan dalam rangka perbaikan 
terhadap regim Orde Baru yang berjalan kurang 
lebih 32 tahun, antara lain adalah Otonomi Daerah. 

Otonomi Daerah diawali dari Ketetapan  MPR 
No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah,  dilanjutkan lahirnya UU No. 22 
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 
32 Tahun 2004 dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Pada awalnya 
pemberian otonomi daerah kepada daerah 
Kabupaten/Kota telah menimbulkan polemik 
diantara pemerintah daerah di Indonesia. Dengan 
otonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota telah terjadi 
kerancuan pemerintahan di daerah, yaitu tidak 
adanya hubungan hierarkis antara Gubernur dan 
Bupati/Walikota, karena pertanggungjawaban 
pemerintahan Kabupaten/Kota adalah kepada 
masing-masing DPRD, yang membuat renggangnya 
hubungan antara Gubernur dan Kabupaten/Kota 
pada saat itu.  Kemudian masalah berikutnya 
adanya asumsi Pemerintah Daerah dalam 
menyahuti otonomi daerah harus menggali potensi 
yang ada, termasuk adanya isu pengkaplingan 
tanah antara satu daerah dengan yang lain. Dengan 

adanya pengkaplingan antara satu daerah dengan 
yang lain menunjukkan adanya indikasi perpecahan 
diantara elit politik di negara kita. Sehingga ada 
daerah yang meminta untuk berpisah dengan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti; 
Propinsi Riau.  

Adanya pengkaplingan daerah tersebut 
dengan tujuan agar semakin besar luas suatu 
wilayah tersebut. Teorinya bahwa semakin luas 
tanah suatu daerah, akan memperluas kesempatan 
untuk memperoleh lebih besar pendapatan asli 
daerah dalam membiayai otonomi daerah masing-
masing. Dengan otonomi daerah semua potensi di 
daerah tersebut hendaknya dapat menggerakkan 
semua sektor terutama sentra-sentra ekonomi, 
perdagangan dan sektor jasa dalam memenuhi 
kebutuhan daerah tersebut, dengan harapan daerah 
otonom dapat bertahan tanpa tergantung dari 
Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 
daerah, tidak terlepas dari tanah yang tersedia di 
daerah tersebut, baik sebagai lahan dalam 
pengembangan dan pembangunan wilayah. Hal ini 
sebagaimana dikatakan Sumardjono  (1998), bahwa  
kebutuhan akan tersedianya tanah untuk keperluan 
pembangunan memberikan peluang terjadinya 
pengambilalihan tanah untuk berbagai proyek, baik 
untuk kepentingan Negara/kepentingan umum 
maupun untuk kepentingan bisnis, dalam skala 
besar maupun skala kecil. Karena  tanah Negara 
yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya 
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(hal itupun tergantung pada pengertian tanah 
negara tersebut), maka untuk mendukung bebagai 
kepentingan tersebut di atas yang menjadi objeknya 
adalah tanah-tanah hak, baik yang dipunyai oleh 
orang perorangan, badan hukum, maupun 
masyarakat hukum (adat).  Sementara menurut 
ajaran adat Minangkabau, antara tanah dengan 
ulayat harus dipisahkan. Tanah tidak boleh dijual 
atau digadaikan kepada orang lain. Masyarakat 
hukum adat hanya diberi wewenang untuk memetik 
atau menikmati hasil ulayat tanah ulayat tersebut 
(Nan Tuo, 1999). 

Berdasarkan hal tersebut terdapat benang 
merah antara pemerintah dengan persekuatuan 
hukum adat, karena ada  dua  kepentingan yang 
saling mendukung antara para pihak. Pihak 
pemerintah memerlukan tanah sebagai 
pengembangan wilayah, sedangkan pihak 
persekutuan hukum adat menjaga eksistensinya 
terhadap kepentingan regenerasinya  masa yang 
akan datang, sambil mempertahankan hukum adat 
sebagai bagian dari hukum positif. Apalagi dengan 
lahirnya undang-undang otonomi daerah diharapkan 
adanya pemberdayaan hak ulayat ini dalam 
mencapai tujuan otonomi daerah itu sendiri. 
Berdasarkan hal tersebut yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, 
bagaimana eksistensi hak ulayat dalam   Otonomi 
Daerah? Kedua,  apa upaya-upaya mengatasi 
masalah hak ulayat dalam pengembangan otonomi 
daerah? 
 

2. METODE  
 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kepustakaan (library research), yaitu 
rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 
pengumpulan data berdasarkan pustaka, berupa 
literatur atau buku-buku dan hasil penelitian serta 
kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah dalam 
penelitian, membaca dan mencatat serta mengolah 
bahan penelitian. Kemudian data yang telah 
dikumpulkan dianalisis dengan teknik induksi dan 
deduksi. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil dan pembahasan penelitian ini tidak 

terlepas dari permasalahan yang dikemukakan 
sebagai rumusan masalah yang telah ditentukan 
sebelumnya, yaitu: bagaimana eksistensi tanah 
ulayat dalam   Otonomi Daerah dan apa upaya-
upaya untuk mengatasi masalah tanah ulayat dalam 
pengembangan otonomi daerah. 
 

3.1 Penyebutan Hak Ulayat di Berbagai 
Daerah 

   
Hak ulayat  ini berasal dari hak persekutuan 

atas tanah atau hak pertuanan, yang oleh Van 
Vollenhoven dalam Wingjodipuro (1983), 
menyebutnya dengan besichikkingrechts. Istilah ini 
berbeda-beda disetiap daerah, seperti Patuan 
(Ambon), wewengkon (Jawa), Panyempoto 
(Kalimantan), tatabuan (Bolaan Mangondow), limpo 
(Sulawesi Selatan), ulayat (Minangkabau) dan luat 
(Batak), Prabumian (Bali), dan Nur (Buru). 
Kemudian menurut Arizona (2009), bahwa istilah 
hak ulayat berasal dari bahasa Arab “Wilayatun”, 
yang artinya suatu areal yang berada di bawah 
kekuasaan sekelompok orang. Ter Haar, Seopomo, 
mengatakan hak masyarakat adat atas wilayah 
hidupnya yang disebut dengan istilah “hak 
pertuanan”, sedangkan Hazairin menamakan 
dengan isilah “hak bersama” (Yance Arizona, 2009). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum 
untuk menggunakan atau mengolah tanah tertentu 
untuk kepentingan persekutuan adat sepanjang 
diakui dijalankan secara terus menerus oleh 
persekutan adat. 

 

3.2  Dasar Hukum Hak Ulayat  
 
Hak ulayat ini merupakan hak yang dimiliki 

oleh persekutan adat di Indonesia, maka 
pengaturannya sudah ada sejak zaman kerajaan-
kerajan di Nusantara, seperti; adanya “hak 
pertuanan”, yaitu sesuatu hak persekutuan terhadap 
tanah wilayahnya. Kemudian adanya “Surat 
Pikukuh” (Piagam), yang dikeluarkan oleh Kerajaan-
kerajaan dengan tujuan penegasan terhadap batas-
batas wilayah persekutuan. Kemudian pada zaman 
Pemerintahan Kolonial Belanda, dengan 
diundangkannya; “Desa Ordonansi” dengan 
Staatsblaad 1941 Nomor 356, dan “Marga 
Ordonansi” dengan Staatsblad 1931 Nomor 6 
(Wignjodipuro, 1983). 

Kemudian setelah Indonesia merdeka lahirlah 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-Pokok Hukum Agraria. Kemudian Undang-
Undang ini dijabarkan dengan berbagai peraturan 
tentang hak ulayat seperti; Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN Nomor  5 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak 
Ulayat Masyarakat Hukum Adat.  

Dengan demikian jelaslah bahwa dasar hukum 
dari hak ulayat itu adalah aturan yang sudah hidup 
sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dahulu 
sampai kepada Penjajahan Kolonial Belanda dan 
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sampai saat ini diatur dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, dan 
peraturan lain yang menentukan tentang hak ulayat. 

 

3.3  Keberadaan Hak Ulayat 
 
        Apakah keberadaan hak ulayat masih diakui 
dalam era modern saat ini, atau hanya sekedar 
sejarah dalam pengetahuan ilmu hukum Indonesia. 
Kemudian apakah hak ulayat itu masih diakui dan 
dilaksanakan dalam peraturan perundang-
undangan, putusan hakim, atau hanya sekedar 
pelengkap khasanah hukum nasional saja, sehingga 
keberadaannya tetap dalam hukum yang mati (die 
law) sebagaimana halnya pada zaman kolonial 
Belanda yang tetap mengabaikan hak ulayat ini. 

Sebenarnya sejak Indonesia merdeka  hak 
persekutuan masyarakat adat Indonesia diakui 
dalam UUD 1945, hal ini dapat dilihat pada  Pasal 
18 UUD 1945 yang berbunyi: Pembagian daerah 
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan undang-undang, dengan memandang dan 
mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam 
daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kemudian 
dalam Penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa: 
Dalam territorial Negara Indonesia terdapat lebih 
250 zelfbesturende landchappen dan 
volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan 
Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu 
mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat 
dianggap sebagai daerah yang bersifat istemewa. 

Kemudian untuk mengatur lebih lanjut 
mengenai persekutuan hukum adat tersebut diatur  
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
Pasal 3 menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat 
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa 
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan 
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa 
serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih 
tinggi.  Demikian juga halnya dengan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 
Tahun1999, bahwa pelaksanaan hak ulayat adalah 
sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan 
oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
menurut ketetentuan hukum adat setempat (Pasal 2 
ayat 1),  sedangkan dalam ayat 2 Pasal 2 ditentukan 

bahwa hak ulayat masyarakat adat dianggap masih 
ada apabila: 
1. 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. 

2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi 
lingkungan hidup para warga persekutuan 
hukum tersebut dan tempatnya mengambil 
keperluan hidupnya sehari-hari. 

3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai 
pengurusan, penguasaan dan penggunaan 
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para 
warga persekutuan hukum tersebut. 

 Kemudian pada masa reformasi saat ini 
dengan amandemen UUD 1945, keberadaan 
persekutuan adat itu semakin diakui, hal ini sesuai 
dengan hasil amandemen kedua pada Pasal 18B 
ayat (2), 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-udang”. 
Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 
dipertegas lagi bahwa: “Identitas budaya dan hak 
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman peradaban.”                

Dengan demikian jelaslah bahwa hak ulayat 
sejak kerajaan Nusantara, kemudian Pemerintahan 
Kolonia Belanda sampai Indonesia merdeka, hak 
ulayat tetap diakui keberadaannya. Akan tetapi 
menurut Sumardjono  (1998),  bahwa:  “pengakuan 
itu kenyataannya pengakuan terhadap keberadaan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional, 
yang biasa disebut hak ulayat, seringkali tidak 
konsisten dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional”. 

Untuk menentukan ada tidaknya persekutuan 
hukum (rechtsgemenschap) menurut Ter Haar 
dalam Koesnoe (1998), adalah: 1) ada sekelompok 
orang-orang. 2) tunduk pada suatu tata tertib. 3) 
mempunyai pemerintahan sendiri.  4) mempunyai 
harta sendiri baik yang berupa benda materil 
maupun yang immaterial. 

Sedangkan menurut  Koesnoe (1998), untuk 
menentukan ada tidaknya hak ulayat pada 
masyarakat hukum adat  hanya dengan 
memperhatikan proses yang dijalani masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan tentang kapan mulai 
adanya dan bagaimana adanya masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan. Hal itu antara lain dapat 
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dijawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Apakah dalam teritoir yang bersangkutan ada 

kelompok yang merupakan suatu kesatuan 
yang terorganisir? 

2. Sebagai kelompok yang demikian apakah 
organisasinya itu diurus oleh pengurus yang 
ditaati oleh para penganutnya? 

3. Sejak kapankah kelompok itu ada di dalam 
lingkungan tanah yang bersangkutan (jelasnya 
sudah berapa generasi)? 

4. Apakah kelompok itu mengikuti suatu tradisi 
yang homogeny dalam kehidupannya, sehingga 
kelompok itu dapat dikatakan sebagai satu 
persekutuan hukum ? 

5. Bagaimana menurut tradisinya asal-usul 
kelompok itu sehingga merupakan suatu 
kesatuan dalam lingkungan tanahnya itu? 
Demikian juga halnya menurut Sumardjono  

(1998), bahwa kriteria penentu ada tidaknya hak 
ulayat, harus dilihat dari tiga hal, yaitu: 1) adanya 
masyarakat hukum adat yang memenuhi cirri-ciri 
tertentu sebagai subjek hak ulayat. 2) adanya 
tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai 
lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat. 3) 
adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu. 

Lain halnya dengan Hazairin (2010), bahwa: 
“hak ulayat masih selalu diakui, akan tetapi tidak 
boleh dipergunakan kalau bertentangan dengan 
undang-udang serta kepentingan umum bangsa”. 

Sedangkan objek dari hak ulayat itu sendiri 
menurut Wignjodipuro (1983), terdiri atas 4 bagian, 
yaitu: 1) Tanah (daratan), 2) Air (perairan seperti; 
kali, danau, pantai beserta perairannya) 3) Tumbuh-
tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-
buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau 
kayu bakar dan lain sebagainya), 4) Binatang yang 
hidup liar. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dan 
apabila dikaitkan dengan objek hak ulayat itu 
sendiri, maka sampai sekarang hak ulayat masih 
diakui oleh masyarakat hukum (persekutuan 
hukum). 

Kalau demikian halnya, apakah hak ulayat itu 
diakui oleh peraturan perundang-undangan dan 
atau putusan hakim? Secara yuridis memang hak 
ulayat itu diakui, akan tetapi tatkala kasus hak ulayat 
ini sampai ke ranah pengadilan, hakim selalu 
dihadapkan pada dua alternatif. Pertama, hak ulayat 
yang mempunyai bukti-bukti sebagai persekutuan 
hukum adat. Kedua, hak ulayat yang tidak 
mempunyai bukti-bukti sebagai pesekutuan hukum 
adat. Akhirnya hakim dalam hal ini selalu berpihak 
pada kepastian hukum (legal justice), ketimbang 

beranalogi terhadap yang kurang jelas arahnya 
dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan 
dengan hak ulayat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
hak ulayat itu tetap diakui secara yuridis apabila hak 
ulayat itu, memiliki wilayah hukum yang jelas, diakui, 
diurus, dan dimanfaatkan atau dipergunakan oleh 
persekutuan hukum adat itu. 

 

3.4 Hak Ulayat Setelah Lahirnya Undang-
Undang Otonomi Daerah 

 
Apakah dengan lahirnya Undang-Undang 

Otonomi Daerah baik itu Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan 
membawa dampak negatif terhadap hak ulayat yang 
dimiliki oleh persekutuan hukum adat yang telah 
beratus-ratus tahun lamanya? Memang 
kekhawatiran otonomi daerah berdampak negatif 
pada hak ulayat cukup beralasan, karena tidak 
dapat dipungkiri bahwa falsafah otonomi daerah 
adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga otonomi 
daerah masing-masing daerah. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (6) UU No.32 Tahun 2004 
menentukan bahwa: Daerah otonom, selanjutnya 
disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam system Negara 
Kesatuan Repbulik Indonesia. 

Kemudian sesuai dengan prinsip otonomi 
daerah seluas-luasnya, maka prakarsa terhadap 
pengembangan daerah otonom adalah untuk 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat, hal ini sesuai 
dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun2004, bahwa  kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang 
menjadi urusan Pemerintahan yang ditetapkan 
dalam undang-udang ini. Daerah memiliki 
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 
memberi pelayanan, peningkatan peranserta, 
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Kemudian dijelaskan lagi dalam Penjalasan 
Undang-Undang Nomor 32 tersebut bahwa seiring 
dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah 
harus selalu berorientasi pada peningkatan 
kesejehteraan masyarakat dengan selalu 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 
tumbuh dalam masyarakat.  Berdasarkan pasal dan 
penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
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tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah otonom 
diserahi tugas untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya masing-masing dengan prakarsa daerah 
dalam meningkatkan kesejahteraan dan peran serta 
masyarakat. 

Dengan kewenangan dan prakarsa sendiri 
dalam mengatur dan mengurus rumah tangga 
masing-masing daerah otonom, tidak mungkin tidak 
bersentuhan dengan  semua golongan yang ada di 
daerah tersebut, karena pembangunan yang 
dilaksanakan harus menyentuh semua golongan 
tanpa kecuali, termasuk kesatuan masyarakat 
hukum adat yang memiliki hak ulayat yang telah 
hidup, berkembang dan memanfaatkannya  ratusan 
tahun yang lalu oleh perseketuan masyarakat adat 
di daerah itu. Dalam pengembangan suatu daerah 
otonom, tidak terlepas dari keberadaan tanah di 
daerah tersebut sebagai objek pembangunan fisik 
perkotaan. Dalam hal ini Pemerintah daerah 
dihadapkan pada dua dilema, pertama, daerah 
otonom berkewajiban untuk membangun daerahnya 
untuk kesejahteraan rakyat, kedua, akan tetapi 
kalau mengadakan pembangunan, berhadapan 
dengan persekutuan hukum adat yang tidak 
membenarkan adanya peralihan hak atas tanah 
ulayat kepada orang lain. Sementara pengembang 
atau investor menginginkan kepastian hukum atas 
tanah yang dikuasainya untuk keperluan investasi 
pada Bank. Sehingga kalau demikian kondisinya 
maka daerah otonom tersebut akan jalan ditempat, 
tampa mengalami perkembangan sebagaimana 
diharapkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah 
tersebut. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur 
tentang hak ulayat ini, yaitu Pasal 1 ayat 12, yang 
berbunyi: “Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”. 

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan 
bahwa di era otonomi daerah saat ini pun 
persekutuan adat atau hak ulayat tetap diakui, 
bahkan telah diatur oleh beberapa undang-undang 
yang terkait dengan hal ini, seperti; Undang-Undang 
Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang 
menentukan, bahwa: “Penguasaan hutan oleh 
Negara tetap memperhatikan hak masyarakat 
hukum adat, sepanjang kenyataanya masih ada dan 

diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional (Pasal 17 ayat 1)”.  

Disamping itu dengan semangat reformasi, 
yang semakin mengakui hukum yang hidup 
ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana 
dikatakan oleh Von Savigny dalam Kelsen (1973): 
“that the law cannot be “made” but exist within and 
is born with the people since begotten in a 
mysterious way by the volksgeist. He consequently 
denied any competence to legislate, and 
characterized customary observance not as cause 
of law but as evidence of its existence”. Maksudnya 
bahwa  hukum tidak dapat “dibuat” melainkan ada 
pada dan lahir bersama rakyat karena diperankan 
menurut suatu cara yang misterius oleh hati nurani 
rakyat (volksgeist). Oleh sebab itu, dia menolak 
setiap kompetensi untuk membuat undang-undang, 
dan memandang ketaatan terhadap kebiasaan 
bukan sebagai sebab hukum melainkan sebagai 
bukti dari keberadaannya. Maka banyak Undang-
Undang pada masa otonomi daerah ini yang 
mengakui keberadaan hak persekutuan adat itu, 
misalnya; Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang  Nomor 
20 Tahun 2002 tentang Tenaga Listrik, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang 
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan 
pada Hutan Produksi. 

Semakin maraknya peraturan perundang-
undangan yang mengakui akan hak ulayat ini maka 
dibeberapa daerah telah mengeluarkan aturan 
tentang yang berkaitan dengan persekutuan 
masyarakat hukum adat  ini, yaitu: 
1. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 

6 Tahun 1986 tentang Kedudukan Fungsi dan 
Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan 
Masyarakat hukum Adat dalam Propinsi Daerah 
Tingkat I Bali. 

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang 
Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum 
Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 
Barat. 

3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Lampung Nomor G/362/B.II/Hk/1996 
tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga 
Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
dari masyarakat-masyarakat Wilayah Adat di 
Dati II dalam Propinsi Dati I Lampung. 
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4. Surat Keputusan Kakanwil Kehutanan Propinsi 
Kalimantan Timur Nomor 4653/KWL/RRL-
1/1993 tentang Masalah Tanah dan Hak Adat. 

5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 
II Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun1998 tentang 
Pedoman Penggunaan Tanah Ulayat/Hak 
Serupa Itu dan Tanah Hak Milik Adat Untuk 
Kepentingan Perusahaan. 

6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 
II Kerinci Nomor 96 Tahun 1994 tentang 
Pengolahan Kawasan Hutan Milik Desa dan 
Hutan Adat di Daerah Hutan Hulu Air Lempur, 
Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kerinci. 

7. Surat Keputusan Kepala Daerah Tk.II 
Sarolangon Bangko Nomor 225 Tahun 1993 
tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa 
Pangkalan Jambu di Desa Baru Pangkalan 
Jambu Sungai Manau Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko. 
Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan 

hak ulayat semakin hari semakin mendapat 
perhatian bagi pemerintah dalam memberlakukan 
hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat 
sebagaimana yang dikatakan Von Savigny dalam 
Kelsen (1973),  bahwa hukum itu tidak dibuat oleh 
badan pemerintah tapi berasal dari hukum yang 
hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal senada apa 
yang dikatakan oleh Mirwati (2010), bahwa hukum 
adat adalah hukum yang hidup ditengah-tengah 
masyarakat karena merupakan penjelmaan dari 
perasaan hukum. Sehingga hukum nasional yang 
diharapkan adalah hukum yang berasal dari hukum 
yang hidup dan berkembang ditengah-tengah 
masyarakat. Hukum yang baik menurut Rahardjo 
(2009) adalah hukum yang berasal dari kehidupan 
bersama masyarakat. 

 

3.5 Mengatasi Masalah Hak Ulayat dalam 
Pengembangan Otonomi Daerah 

 
Permasalahan hak ulayat adalah kurangnya 

pelaksanaan terhadap hak tersebut apabila masuk 
ke ranah hukum, sekalipun secara bersama-sama 
mengakui dan menyatakan bahwa hak ulayat itu 
masih ada dan diakui sebagai bagiann hukum yang 
hidup dan berkembang ditengah-tengah 
masyarakat. Kita bangga sebagai bangsa Indonesiia 
karena telah mampu menegaskan eksistensi hukum 
adat sebagai  landasan hukum nasional dalam 
melahirkan Undang-Undang Agraria. Akan tetapi 
benar apa yang dikatakan oleh Rahardjo (2007), 
bahwa apabila kita menghendaki hukum adat 
menjadi landasan hukum nasional, apakah rakyat 
yang secara tradisionil dapat bertindak untuk 

mengusahakan hutan, agar tidak dibabat oleh 
pengusaha hutan yang notabene bersenjatakan 
hukum modern? 

Sekalipun demikian persekutuan hukum adat 
selalu berupaya agar hak yang telah dikuasai dan 
dimiliki oleh persekutuan adat dapat diakui dalam 
hukum nasional, bahkan hukum Internasional. 

 

3.5.1 Wacana Nasional 
 

Secara nasional upaya para persekutuan adat 
agar hak ulayat itu diakui secara nasional (Martua 
Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo, 2000) adalah: 
a. Telah menjadi kesepakatan bersama di era 

reformasi yang tertuang dalam paradigma baru 
Departemen Kehutanan dan Perkebunan 
dimana Undang-Undang Pokok Kehutanan 
Nomor 5 Tahun 1967 dipandang sudah tidak 
cocok lagi dimasa sekarang, sehingga perlu 
direvisi dengan memberikan peluang yang lebih 
luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam 
pengelolaan hutan. Dengan di revisnya UUPK 
Nomor 5 Tahun 1967 dengan Undang-Undang 
Kehutanan  Nomor 41 Tahun 1999 maka akan 
ada perubahan PP dan SK sesuai dengan 
komitmen yang telah tertuang dalam Undang-
Undang Kehutanan baru tersebut. Dari wacana 
yang ada terlihat akan ada Peraturan 
Pemerintah tersendiri yang mengatur tentang 
Pengelolaan Hutan Adat. 

b. Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara di 
Jakarta tanggal 15-16 Maret 1999, masyarakat 
hukum adat se-Indonesia menuntut adanya 
pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat 
dan keinginan membangun konsep-konsep dan 
pemikiran yang mandiri dalam pengelolaan 
hutan.  

c. Pada lokakarya Keberadaan Hutan Adat oleh 
Komite Reformasi Kehutanan dan Perkebunan 
di Jakarta tanggal 25 Maret 1999 disimpulkan 
perlu adanya bentuk pengakuan terhadap 
keberadaan hutan adat dan hak 
pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat 
dalam peraturan perundang-undangan 
kehutanan.  

d. Roundtable Discussion tentang pemulihan hak-
hak masyarakat adat diselenggarakan oleh 
Komnas HAM dan ELSAM di Jakarta tanggal 
24 Maret 1999 sepakat bahwa kepentingan 
masyarakat adat harus diakomodasi dalam 
rumusan Undang-Undang, Peraturan dan 
pelaksanaannya. 

e. Saat ini Badan Pekerja MPR telah memasukan 
TAP MPR tentang Reformasi Agraria yang lebih 
berpihak kepada Petani dan Masyarakat Adat 
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sebagai salah satu agendanya. Reforma 
Agraria bukan hanya memberikan akses 
kepemilikan tanah kepada Petani akan tetapi 
juga kepada Masyarakat Adat yang memiliki 
hubungan kuat dengan tanah dan sumber daya 
alamnnya. Akan tetapi TAP MPR tentang 
Reformasi Agraria belum mendapat prioritas 
utama untuk diselesaikan. Muatan Reformasi 
Agraria tersebut diharapkan dapat masuk 
dalam Amandemen UUD 1945 yang ditargetkan 
akan diselesaikan pada tahun 2002. 
 

3.5.2 Wacana Internasional  
 
Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat 

akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat, hal ini 
nampak pada salah satu puncak penghormatan 
terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada 
tahun 1993 Indigenous People Year oleh 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang 
merupakan tidak lanjut dari rangkaian kesepakatan 
konvensi-konvensi dunia yang menekankan 
pentingnya pemerintah negara-negara anggota PBB 
untuk segera melaksanakan pemberdayaan 
masyarakat hukum adat. Konvensi dunia tersebut 
antara lain (Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo, 

2000) adalah: 
a. Konvensi International Labour Organization 

(ILO) 169 tahun 1989, dimana pada pasal-
pasalnya disebut: Pasal 6 memuat prinsip 
partisipasi dan konsultasi dalam keseluruhan 
proses pengambilan keputusan yang 
menimbulkan dampak terhadap kelompok 
masyarakat ini pada tingkat nasional. Pasal 7 
sampai Pasal 12 mencakup berbagai aspek 
mengenai hubungan antara “sistem hukum 
adat” dan “sistem hukum nasional”. Pasal 13 
sampai Pasal 19 memuat pengaturan tentang 
“Hak-hak atas tanah adat” 

b. Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21 1992 pada 
intinya pada pasal 22 menekankan perlunya 
pengakuan dan pemberdayaan masyarakat 
hukum adat, yang mana masyarakat hukum 
adat diharapkan mendapat perlakuan yang 
lebih adil.  

c. Rancangan Naskah PBB tentang Hak-hak 
Masyarakat Adat (Dokumen PBB No. 
E/CN.4/Sub.2/1993/29) mempertegas perlunya 
keberpihakan kepada masyarakat adat yang 
selama ini terabaikan.  

d. Keputusan Strategi Konservasi Dunia “menjaga 
bumi” (Resolution of World Conservation 
Strategy, Caring for the Earth) 1991, yang 
mendukung peran khusus dan penting dari 

Masyarakat Adat sedunia dalam menjaga 
lingkungan. 

e. Resolution of 18th General assembly of World 
Conservation Union, IUCN, yang secara 
aklamasi mendukung hak-hak masyarakat adat 
termasuk hak untuk menggunakan sumber 
daya alam setempat secara bijaksana menurut 
tradisi mereka.  

f.  International Tropical Timber Agreement 
(Persetujuan Kayu Tropis Internasional) tahun 
1994 dalam ITTO Guidelines, menyatakan 
bahwa kegiatan pengelolan hutan harus 
mengakui kepentingan masyarakat adat dan 
masyarakat setempat lainnya yang hidup 
bergantung pada hutan  

g. IUCN Working Group on Community 
Involvement in Forest Management (Kelompok 
Kerja IUCN mmengenai Pelibatan Masyarakat 
dalam Pengelolaan Hutan) pada tahun 1996 
merekomendasikan agar regenerasi hutan 
secara alamiah yang ada dalam system 
pengelolaan hutan oleh masyarakat adat harus 
diakui sebagai alternatif pemulihan hutan.  

h. Convention on Biological Diversity (Konvensi 
Keanekaragaman Hayati)  tahun 1992 telah di 
Ratifikasi dan di Undangkan dengan UU Nomor  
T tahun 1994. Sebagai suatu usaha 
perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan 
intelektual (intelectual property right,IPR) dari 
masyarakat adat, Pertukaran Teknologi 
(Sharing Technology) dan Keamanan Hayati 
(Bio-Savety).  

i. United Nations Declaration and Programme of 
Action to Combat Racism and Racial 
Discrimination (Deklarasi dan Program Aksi 
PBB untuk menentang rasisme dan diskriminasi 
rasial) yang diselenggarakan di Jenewa tahun 
1978 pada pasal 21 mengakui hak masyarakat 
adat untuk memelihara struktur ekonomi 
tradisional dan budaya mereka, termasuk 
bahasa, dan hubungan khusus dengan tanah 
dan sumber daya alam tidak boleh direngut dari 
mereka.  

j. World Council of Indigenous Peoples (WCIP) di 
Kiruna Swedia 1966 menekankan bahwa hak 
masyarakat adat atas tanah adalah hak milik 
penuh, tidak melihat apakah mereka 
memegang hak resmi yang diterbitkan oleh 
penguasa ataupun tidak.  

k. Manifesto Mexico dalam Kongres Kehutanan 
Sedunia ke X tahun 1985 menekankan 
perlunya pengakuan kelembagaan masyarakat 
adat beserta pengetahuan aslinya untuk dapat 
mengelola hutan termasuk kegiatan 
perlindungan dan pemanfaatan hutan dan 
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disebut sebagai community based forest 
management.  

l. Demikian pula dengan hasil Kongres 
Kehutanan Sedunia ke XI tahun 1991 di Paris 
menekankan kembali tentang pentingnya 
keberpihakan kepada masyarakat yang 
terpinggirkan termasuk masyarakat adat dan 
sekaligus memandatkan pentingnya suatu 
rencana aksi yang disebut Tropical Forest 
Action Plan (TFAP) dan setiap negara akan 
membuat National Forest Action Plan (NFAP) 
yang juga merupakan turunan dari Agenda 21 
pasal 11.  

m. Dalam Basic Principles FAO tentang National 
Forestry Action Plan dikatakan dalam prinsip 
dasar nomor 4 tentang partisipasi dalam 
perencanaan proram Kehutanan dikatakan 
bahwa proses konsultasi yang melibatkan 
semua pihak termasuk masyarakat adat 
dankelompok perempuan perlu dilakukan dan 
pada prinsip nomor 5 tentang pendekatan 
Holistik dan Inter-sectoral dikatakan bahwa 
masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal 
didalam hutan harus dilihat sebagai bagian 
yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem.  

n. Hasil deklarasi International Alliance of 
Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical 
Forest (Aliansi Masyarakat Adat di Wilayah 
Hutan Tropis) tahun 1996 dikatakan bahwa; 
Masyarakat adat mengakui bahwa untuk 
kepentingan jangka panjang kehidupannya 
akan menggunakan sumber daya hutan secara 
lestari dan menghargai kepentingan konservasi 
lingkungan. Masyarakat adat mengakui bahwa 
kemampuan organisasi konservasi dapat 
membantu meningkatkan pengembangan 
swadaya dan mendapatkan hubungan yang 
saling menguntungkan berdasar atas saling 
percaya, keterbukaan dan akuntabilitas. 

 

4.  SIMPULAN 
 

Eksistensi hak ulayat dalam otonomi daerah 
tetap diakui sepanjang masih ada, memiliki wilayah 
hukum yang jelas, diakui, diurus serta dimanfaatkan 
oleh persekutuan hukum adat yang bersangkutan. 

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam 
mengakui hak-hak ulayat dari persekutuan hukum 
adat adalah sebagai berikut: 
a. Dalam Hukum nasional diusahakan agar hak-

hak pesekutuan adat diakui dan menjadi hukum 
positif di Indonesia. 

b. Di daerah-daerah diusahakan agar hak ulayat 
diakui melalui peraturan daerah (Perda) 

sehingga keberadaannya dapat diakui secara 
yuridis. 

c. Dalam hukum internasional persekutuan hukum 
adat berupaya agar hak ulayat dapat diakui 
secara internasional, kalau diakui secara global, 
maka otomatis akan menjadi komiditas dalam 
hukum nasional. Dengan diakui secara nasional 
maka hak ulayat itu akan diakui sesuai dengan 
hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat 
Indonesia. 
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