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BAB III 

KEBIJAKAN PEMERINTAH  INDONESIA TERHADAP MASYARAKAT ADAT 

Dalam BAB III ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan 

pemerintah pusat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh Nusantara 

dengan mengacu pada deklarasi yang di keluarkan oleh Persatuan bangsa-bangsa 

dalam sidang umum terbuka, deklarasi itu bernama United Nations Declaration 

on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Bab ini akan menerangkan 

bagaiamana pemerintah pusat bersikap dan mengembalikan hak-hak dari 

masyarakat adat. Kemudian menjelaskan mengenai kebijakan dari Pemerintah 

Provinsi Jambi yang mengacu kepada aturan pemerintah pusat terhadap 

permaasalahan perebutan lahan antara PT. Asiatic Persada Wilmar International 

Group.  

3.1  Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Deklarasi Yang Dikeluarkan 

PBB Terkait Masyarakat Adat (UNDRIP) 

Sebelum  membahas lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah pusat dan 

daerah mengenai hak dan perlindungan masyarakat adat, maka penulis memberikan 

bagan atau skema terlebih dahulu, agar lebih mudah memahami BAB ini, penulis 

membuat alur bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia merespon konflik yang 

dialami masyarakat adat dengan merujuk terhadap nilai-nilai dari United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
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Gambar 3.1 Bagan Proses Respon Pemerintah Indonesia terkait masyarakat 
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Setelah melihat skema tersebut, selanjutnya akan membahas yang 

disertakan argumentasi. Hutan merupakan sumber daya alam dan harus dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945.
60

 Dasar hukum pemanfaatan hutan di Indonesia 

bertumpu pada ayat yang ke tiga dari pasal tersebut yang ditujukan sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran rakyat. Berbagai tempat di Indonesia berlaku hukum adat yang di 

lakukan oleh masyarakat-masyarakat yang berkelompok dengan mempertahankan 

kebiasaan dari nenek moyang tanpa menambahkan segala peraturan modern dan tidak 

terpengaruh oleh perubahan zaman yang lebih dikenal dengan masyarakat adat 

(Indigenous Peoples). Kelompok masyarakat adat membuka hutan untuk usaha 

perladangan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan. 

Selain itu juga, mereka mengelolah hutan dan melestarikan  keberadaaan hutan tanpa 

merusaknya. mereka merawat hutan sesuai dengan hukum adat yang mereka terapkan 

secara turun-temurun sebagai sumber kehidupan dengan segala kearifan yang 

dimilikinya.  

Berbagai aspek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat seperti Mamar di Nusa 

Tenggara Timur, Lembo  pada masyarakat Dayak Kalimantan Barat, Repong pada 

masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada masyarakat Batak di Tapanuli 

menyebutkan bahwasanya masyarakat adat masih bersebaran di beberapa wilayah di 

Indonesia.
61

 Selain itu, pada prakteknya, secara tidak langsung, mereka menunjukkan 

                                                           
60

 Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pengertian 

perekonomian, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan prinsip perekonomian nasional . 
61

 Martua Sirait, Kehidupan Masyarakat Adat, dalam: 

http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf diakses: 16/03/17 

22:30 WIB. 

http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf
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bahwa masyarakat adat telah mampu mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya 

alam secara turun temurun, khususnya hutan. 

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960
62

, Undang-Undang tersebut  telah 

mencoba mewujudkan pengakuan hukum pengaturan hukum tanah dapat dilakukan 

dengan hukum adat selama lahan atau tanah yang dipermasalahkan berada dalam 

kawasan ulayat, yang artinya hukum adat mendapat kedudukan penting dalam sistem 

nasional. Akan tetapi, pada praktek penerapan maupun peraturan turunnannya, jauh 

dari apa yang tercantum dalam peraturan tersebut atau bisa juga dikatakan kurangnya 

keberpihakkan pemerintah terhadap masyarakat adat.   

Sejak pihak swasta padat modal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

diberi kesempatan untuk memanfaatkan hutan oleh pemerintah pusat dalam 

bentuk Hak Pengusaha Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan 

Produksi Terbatas (HPT), dan Hak Guna Usaha (HGU) membuat masyarakat adat 

yang ada di dalam hutan (bertempat tinggal) khususnya masyarakat hukum adat 

sangat dirugikan. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut membuat beberapa 

pihak menganggap semua hutan adalah milik negara, sehingga mereka bisa 

melakukan eksploitasi hutan secara berlebihan, penebangan hutan demi 

kepentingan beberapa pihak, dan penambahan hak guna usaha secara tiba-tiba, 

tanpa adanya kontrak kesepakatan sebelumnya sehingga menyebabkan konflik 

dengan masyarakat setempat (masyarakat adat) yang berkepanjangan.  

 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No:667/Kpts-II/1998 

tentang hutan kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No:6 Tahun 1998 tentang 

pengusahaan hutan produksi serta undang-undang pokok kehutanan No:5 Tahun 

                                                           
62

 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 

Nasional, dalam: http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-

undang-nomor-5-tahun-1960-920 diakses, 21 April 2017 21:22 WIB. 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920


56 

 

1967 merupakan contoh kebijakan yang mengatur dan membatasi akses masyarakat, 

khususnya masyarakat adat dalam pemanfaatan kawasan hutan.
63

 Peraturan ini juga 

yang kemudian dapat memicu konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak 

tertentu yang disebabkan karena dengan adanya peraturan mengenai pemanfaatan 

hutan tersebut dapat menjadi lahan yang menguntungkan bagi beberapa pihak. Atau 

dalam arti lain, peraturan tersebut menjadi pintu untuk mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya, tanpa harus mengeluarkan tenaga dan pengeluaran yang 

besar. Masyarakat adat termasuk warga negara Indonesia yang segala perilakunya 

dilindungi oleh undang-undanng, termasuk apabila sampai menerima ketidak adilan, 

dari berbagai pihak, mereka para masyarakat adat juga dilindungi oleh peraturan 

tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam TAP MPR No: XVII 1998. 

Peraturan tersebut juga dikeluarkan sebagai perlindungan terhadap masyarakat adat 

termasuk masyarakat ulayat didalamnya.
 64

    

Peraturan TAP MPR No: XVII 1998 kemudian di perkuat dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah No: 22 Tahun 1999, dan 

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No:5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa 

pengakuan hak-hak masyarakat adat dapat segera diterapkan di masing-masing daerah. 

Peraturan tersebut juga diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan yang kuat 

secara hukum terhadap masyarakat adat, akan tetapi juga diikuti dengan pemulihan 

terhadap hak-hak masyarakat adat.  Hak tersebut selaras dengan Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang menerangkan mengenai perlindungan dan 

pengakuan terhadap masyarakat adat, jauh sebelum adanya UNDRIP,  

                                                           
63

 Ibid  
64

 Pasal 30,31, dan 42 dalam TAP MPR XVII 1998 
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“Dikembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan 

pemanfaatan dan penggunanan tanah secara adil, transparan dan 

produktif dan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, 

termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan 

tata ruang wilayah seimbang.”
65

  

Adanya peraturan yang kuat mengenai hak-hak terhadap masyarakat adat 

diharapkan menjadi acuan untuk meminimalisir adanya konflik yang berkepanjangan 

antara masyarakat adat yang tinggal di suatu kawasan hutan dengan pihak-pihak 

tertentu seperti pihak asing yang diwadahi oleh investasi dan lain sebagainya yang 

melakukan aktivitas berproduksi di sekitar lahan masyarakat adat. 

 

3.1.1 Pengakuan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat Sebelum Adanya 

United Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 

 Peunulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Indigenous Peoples 

menurut deklarasi UNDRIP, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang 

menerapkan tradisi unik, selalu mempertahankan karakteristik sosial, budaya yang 

kuat, ekonomi dan politik yang jauh berbeda dari masyarakat dominan di negara 

mereka tinggal. Indigenous Peoples tersebar di seluruh dunia dari Afrika sampai 

Pasifik. Biasanya mereka merupakan suatu keturunan yang lebih mudah disebut 

dengan pribumi.
66

 Adapun definisi Pribumi diklasifikasikan oleh PBB melalui 

beberapa hal berikut:
67

 

                                                           
65

 Garis Besar Haluan Negara, Produk Hukum, dalam: 

http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/GBHN.pdf diakses: 16/03/2017 15:00 WIB. 
66

 UN.org, Who Are Indigenous Peoples, dalam: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf  diakses: 31/07/17 10:23 

WIB 

 
67

 Ibid 

http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/GBHN.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
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1. Identifikasi diri sebagai masyarakat adat pada tingkat individu dan 

diterima oleh masyarakat sebagai masyarakat mereka 

2. anggota. 

3. Kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan / atau pra-

pemukim 

4. Kuatnya link ke wilayah dan sumber daya alam sekitarnya 

5. Sistem sosial, ekonomi, atau politik yang berbeda 

6. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeda 

7. Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan 

8. Selesaikan untuk memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem 

leluhur mereka sebagai masyarakat dan masyarakat yang khas. 

 Sebelum menjelaskan tentang pengakuan Pemerintah terhadap masyarakat 

adat, penulis terlebih dahulu menjelaskan bahwa terminologi tentang indigenous 

peoples menurut Pemerintah Indonesia , karena belum adanya kesepakatan yang baku 

dan mengikat di dunia internasional, oleh karena itu di Indonesia belum ada kosa kata 

atau istilah pokok yang sama di berbagai kalangan. Di kalangan pemerintah sering 

menggunakan istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat asli, seperti yang 

tercantum didalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No:5 Tahun 1999 

menyebutkan tentang masyarakat hukum adat yang berarti sekelompok orang yang 

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 

karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar garis keturuan.
68

  

                                                           
68

 Badan Pertanahan Nasional, Dokumen undang-undang dan peraturan menteri, dalam: 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-Negara/peraturan-

menteri-negara-agraria-nomor-5-tahun-1999-784 diakses: 21/01/17 16:00  WIB. 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-Negara/peraturan-menteri-negara-agraria-nomor-5-tahun-1999-784
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-Negara/peraturan-menteri-negara-agraria-nomor-5-tahun-1999-784
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Di kalangan lembaga non pemerintahan seperti LSM ataupun aktivis 

perseorangan yang berfokus pada bidang hak asasi manusia (HAM) lebih sering 

menggunakan istilah masyarakat adat. Untuk kalangan awam lebih sering 

menggunakan kosa kata namun bermakna kurang baik seperti masyarakat primitif, 

masyarakat tertinggal, atau orang gunung.
69

 Dalam karya ilmiah ini penulis lebih 

memilih menggunakan istilah masyarakat adat sebagai arti dari indigenous 

peoples dikarenakan lebih cocok dan lebih pantas, kecuali bila ada untuk 

penulisan dalam berbagai perundang-undangan yang di tuliskan dalam bab 

pembahasan ini menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagaimana sesuai 

dengan kalimat-kalimat asli dari undang-undang yang ada. 

Pengakuan Keberadaan masyarakat adat sangat beragam dari suatu sektor 

dengan sektor yang lainya, demikian pula pada bentuk-bentuk pengakuan 

keberada masyarakat adat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menganut 

otonomi daerah.
70

 Selain kebijakan yang mengatur keberadaan masyarakat 

tradisional atau adat, terdapat pula kesepakatan-kesepakatan internasional yang 

sebagian telah diratifikasi kedalam kebijakan perundangan-undangan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta wacana-wacana rancangan berbagai bentuk 

peraturan di tingkat nasional mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat 

adat, yang antara lain: 

 

                                                           
69

 Siti Khotimah, 2012, United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples: 

Relevansi dan Urgensinya Terkait Pembentukan Regulasi Mengenai Jaminan Perlindungan Hak 

Masyarakat Adat Di Indonesia, skripsi, Malang: Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang.Hlm: 60 
70

 Otonomi Daerah: dimana pemerintah masing-masing kepala daerah berhak mengatur dan 

mengendalikan daerahnya masing-masing dibawah pengawasan kementerian dalam negeri dan 

kementerian-kementerian terkait. 
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1. Peraturan dan Perundangan Nasional  

Hak masyarakat adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala 

sumber daya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat. Pada 

dasarnya adalah itu merupakan hak yang berkenaan dengan pengelolaan, 

sekaligus pemanfaatan sumber daya.  Beberapa peraturan perundangan 

tingkat nasional sudah mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat 

adat sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 18 di amanatkan bahwa 

“Memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam 

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

daerah yang bersifat istimewa.  Segala peraturan negara yang mengenai 

daerah-daerah tersebut itu akan mengikuti hak-hak asal-usul  daerah 

tersebut.
71

 

Kemudian mengalami perubahan pada tahun 2000 berbunyi: 

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan undang-undang. 

2. 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.
72

 

                                                           
71

 Mahyudin, Kumpulan UUD Sebelum dan Sesudah Amandemen, dalam: 

http://blog.untad.ac.id/mahyudin/uud-1945-sebelum-amandemen-dan-setelah-amandemen/ 

diakses: 21/01/2017 22:00 WIB. 
72

 Ibid  

http://blog.untad.ac.id/mahyudin/uud-1945-sebelum-amandemen-dan-setelah-amandemen/
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Kemudian dikemukan lagi dalam Amandemen II UUD 45 pasal 

281 Hak Asasi Manusia (HAM) berbunyi: 

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perekembangan zaman dann peradaban.
73

 

b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratab Rakyat (MPR) No: XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia, ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan 

dan perlindungan kepada masyarakat adat yang mana di Indonesia lebih 

dikenal dengan sebutan masyarakat hukum adat, merupakan bagian dari 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan pada 

pasal 32 yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik 

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang. 

Selanjutnya pada pasal 41 disebutkan bahwa identitas budaya masyarakat 

tradisional, termasuk ha katas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan 

perkembangan zaman.”
74

 

 

TAP MPR tersebut telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Hak 

Asasi Manusia No: 39 Tahun 1999.
75

 Dalam undang-undang tersebut dijelaskan 

bahwa hak-hak dari manusia dilindungi oleh negara, termasuk di dalamnya hak 

masyarakat yang belum terdaftar secara hukum atau  belum terdaftar di dalam 

data-data kartu kependudukan (KTP) Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

                                                           
73

 Ibid.  
74

 Martua Sirait, Kehidupan Masyarakat Adat, dalam: 

http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf diakses: 16/03/17 

22:30 WIB. 
75

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia No: 39 Tahun 1999, 

dalam: https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/3/uu-nomor-39-tahun-

1999-tentang-hak-asasi-manusia.html diakses: 19/01/17 05:00 WIB. 

http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf
https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/3/uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia.html
https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/3/uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia.html
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 Kedudukan masyarakat adat sebenarnya sama dalam perlindungan negara 

dan tidak dibedakan perlakuannya, dan itu sangat jelas di amanatkan ke dalam 

Undang-Undang No:10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga 

sejahtera. Dalam Undang-Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk 

Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan masyarakat 

hukum adat. Dalam pasal 6 point b menyatakan:  

“Hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak 

untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk 

mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, ha 

katas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk 

melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya.”
76

. 

 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No:5 Tahun 1960 merupakan 

dasar hukum yang selama ini diandalkan meskipun kurang efektif, dapat 

digunakan untuk memberikan hak penggunaan terhadap sumberdaya hutan bagi 

masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 2 ayat 4 UUPA:  

“Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya 

dapat dilaksanakan kepada daerah-daerah swantantra
77

 dan 

masyarakat-masyarakat tradisional hukum adat, sekedar 

diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 

menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.”
78

 

Dengan demikian hak masyarakat adat untuk mengelola sumberdaya hutan 

adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari wewenang menguasai 

                                                           
76

 Ibid. 
77

 Daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari 

pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan 

geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga 

diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. 
78

 Martua Sirait, Kehidupan Masyarakat Adat, dalam: 

http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf diakses: 16/03/17 

22:30 WIB. 

http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf
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negara kepada masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian kecil dari 

negara, meskipun kurang berpengaruh. dengan pernyataan pasal 2 ayat 4 ini 

membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dihilangkan, dan 

harus dianggap penting. Perlu diperhatikan bagi semua pihak dalam hal ini 

investor padat modal untuk lebih memberdayakan penduduk lokal dan 

memberlakukan sistem 60% padat modal dan 40% padat karya, yang mana tetap 

menjaga nilai-nilai budaya tanpa menghilangkan kebiasaan adat. 

 Undang-Undang No:5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan masyarakat 

hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dari hutan tanah ulayat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan anggota-anggota kelompoknya. Banyak 

peraturan-peraturan yang mengatur hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat 

dijelaskan antara lain pada pasal 17 Undang-Undang No: 5 Tahun 1967.  

Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat, dan anggota-anggotanya 

serta hak perseorangan (ketua kelompok) untuk mendapatkan manfaat dari hutan, 

baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya 

tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.
79

 

 Namun keberadaan undang-undang tersebut telah diganti dengan terbitnya 

undang-undang kehutanan No: 41 Tahun 1999 yang mana pada pasal 1 ayat 6 

dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: hutan adat adalah hutan negara yang 

berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
80

 Sehingga walaupun hutan adat 
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diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya negara mengakui 

adanya wilayah masyarakat adat dalam pasal 67 ayat 2 mendukung argumentasi 

penulis ini yang mengatakan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 Adapun peraturan pemerintah No: 6 Tahun 1999 pasal 27 ayat 1
81

 tentang 

pengusahaan hutan dan pemungutuan hasil hutan pada hutan produksi disebutkan 

bahwa masyarakat hukum adat pada kenyataannya masih memiliki dan di akui 

keberadaannya. Hal ini diketahui dengan adanya peraturan pemerintah yang 

menjelaskan mengenai pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk keperluan 

sehari-hari. Peraturan atau Undang-Undang Kehutanan No: 41 Tahun 1999 sudah 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena peraturan tersebut sudah diganti 

dengan peraturan baru yakni Rancangan Peraturan Pemerintah Hutan Adat 

(RPPHA) dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat adat untuk 

mengelola sumberdaya alamnya.
82

   

Pada tahun 1999 tepatnya 24 Juni Menteri Negara Agraria
83

 mengeluarkan 

peraturan tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat adat. Ini 

merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri yang sudah lama dijanjiakan 

Menteri Agraria untuk mengakui keberadaan tanah ulayat,  pada  Kongres Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:  
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 “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, adalah 

kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat 

tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan  lingkunganhidup para 

warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk 

tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan 

kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah 

dan turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat 

tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”
84

 

 

Walaupun secara keseluruhan Peraturan-Peraturan Menteri serta beberapa 

Undang-Undang telah memihak kepada masyarakat adat, akan tetapi pada kenyataannya, 

peraturan tersebut belum memiliki kekuatan yang dapat membantu masyarakat adat. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan yang  masih dipandang sebelah mata 

oleh berbagai pihak yang kemudian hal ini dapat menimbulkan konflik. Selain itu juga, 

peraturan tersebut belum kuat untuk menjabarkan secara terperinci sebagai bentuk 

pemulihan hak-hak masyarakat adat yang mana hak nya sudah di rebut oleh asing. Dan 

jauh lagi, peraturan dari menteri belum dapat di implementasikan  sebelum ada kebijakan 

tersendiri dari masing-masing kepala daerah dengan melibatkan sebesar-besarnya 

kelompok masyarkat adat yang berkepentingan. Dengan demikian apa yang dicantumkan 

di dalam Undang-Undang Kehutanan No: 41 Tahun 1999 mengenai hak ulayat serta hak-

hak individu atas sumber daya alamnya belum sepenuhnya sesuai. 

 

3.1.2 Pengakuan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat Setelah Adanya 

United Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah 

dengan masyarakat adat mengenai pengakuan tanah adat. Pengakuan atas tanah 

adat sebenarnya merupakan wilayah privasi yang tidak boleh di klaim sepihak 
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oleh siapapun termasuk negara sekalipun, meskipun pada kenyataannya hutan 

tersebut adalah milik negara karena tidak memiliki sertifikat resmi untuk 

perorangan. Dari pihak pemerintah, menyebutkan bahwasanya tanah yang tidak 

memiliki sertifikat secara resmi, maka tanah tersebut menjadi milik negara, akan 

tetapi dari pihak masyarakat adat, tanah yang mereka tempati secara turun-

temurun atau dapat dikatakan tanah warisan dari para leluhur merupakan tanah 

milik masyarakat adat untuk di kelola meskipun tanah tersebut tidak memiliki 

sertifikat resmi. Hal ini tercantum dalam peraturan Menteri Agraria atau kepala 

Badan Pertanahan Nasional No: 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwasanya 

pengakuan tanah adat sebagai wilayah prifat, sedangkan Undang-Undang 

Kehutanan No: 41/1999 mengakui bahwasanya tanah adat sebagai wilayah publik. 

Kejelasan penguasaan akan lahan beserta mekanisme yang jelas merupakan suatu 

syarat untuk menciptakan pengelolaan yang lestari, sehingga hal tersebut 

sebaiknya diperhatikan oleh pemerintah terkait.
85

  

Masyarakat adat di berbagai negara mengalami permasalahan yang sama, 

yakni konflik mengenai perebutan hak atas lahan atau tempat tinggal, oleh karena 

permasalahan tersebut kemudian membuat Persatuan Bangsa-Bangsa merespon 

dengan mengeluarkan deklarasi untuk pemulihan hak-hak serta melindungi 

masyarakat adat. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu negara 

yang ikut menandatangani deklarasi kesepakatan tersebut. Keikutsertaan dalam 

kesepakatan tersebut mengenai hak-hak masyarakat adat mewajibkan Indonesia 

untuk menerapkan peraturan yang ada dalam PBB mengenai hak masyarakat adat. 
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Mendengar berbagai bentuk protes dan tuntuntan yang di adakan oleh 

kelompok-kelompok masyarakat adat bersama LSM untuk mendorong pemerintah 

Indonesia menindak lanjuti pasal-pasal yang ada dalam deklarasi UNDRIP tersebut dan 

segera membuat payung hukum yang tepat untuk melindungi semua masyarakat adat di 

Indonesia. Menurut organiasi Aliansi Masyarakat Adat selama lebih dari sepuluh tahun 

di Indonesia menggunakan undang-undang Kehutanan sebagai intrumen untuk 

mencabut hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hutan adat 

direbut dan dialihkan menjadi hutan negara, yang kemudian atas nama negara hutan 

tersebut diberikan kepada sektro-sektor swasta atas nama mengembangkan kemajuan 

ekonomi melalui berbagai macam skema konsesi tanpa mempertimbangkan atau 

menghormati hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan tersebut.
86

  

Terlihat bahwa ketiadaan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, terutama 

atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam serta sistem dan pengadilan dan lembaga 

adat, mengarah kepada kurangnya akses terhadap keadilan yang dihadapi oleh seluruh 

masyarakat adat di Indonesia. Dengan semakin jelasnya dasar hukum internasional 

yang menaungi negara-negara anggota yang sepakat dan menandatangani deklarasi 

UNDRIP tersebut untuk membuat perlindungan di negara masing-masing.  

Meskipun Indonesia sudah lama menyetujui dan menandatangai deklarasi tersebut, 

namun Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat atau RUU PPHMA yang 

diharapkan bisa memayungi kekuatan hukum hak masyarakat adat dalam membangun 

kerjasama dengan pemerintah belum pasti masuk dalam daftar program legislasi nasional 
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hingga tahun 2017.
87

 Hal tersebut artinya masih belum dapat dipastikan untuk RUU yang 

diharapakan masyarakat adat sebagai implementasi kekuatan hukum dari adanya UNDRIP 

masuk program tahun 2017 atau masih akan ditunda. 

Bersama dengan beberapa tahun adanya UNDRIP, Indonesia sebagai salah 

satu dari negara yang menandatangani deklarasi tersebut berusaha untuk menaati 

aturan-aturan internasional yang telah disepakati. Setelah mengkaji lebih detail 

tentang hak-hak masyarakat adat bersama dengan Aliansi Masyarakat Nusantara, 

pada tahun 2014 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO: 52 tentang Pedoman Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
88

  

Sebelumnya untuk menangani hak-hak masyarakat adat (Hukum Adat) 

hanya berpatok pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang 

N0: 05 Tahun1960 serta Undang-Undang NO: 41 Tahun 1999 tentang 

kehutanan
89

 Dengan adanya peraturan menteri tersebut adalah respon dari 

pemerintah pusat untuk tetap menjaga keharmonisan serta hak-hak yang wajib 

dimiliki oleh masyarakat adat serta lebih memperkuat fokus dari Undang-Undang 

NO:05 Tahun 1960. Berikut penulis cantumkan beberapa pasal yang sangat 

mendukung akan hak-hak masyarakat adat. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki 

karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, 

memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, 

terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum 

dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. 

2. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan 

beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, 

dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara 

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh 

melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa 

tanah ulayat atau hutan adat. 

3. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang 

bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun 

temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban 

masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah 

5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 
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Dari lingkungan eksekutif pada dua September 2014, menindak lanjuti 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Wakil Presiden Boediono meresmikan 

Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, melalui  

penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut. 

Pemerintah Pusat yang terdiri dari sembilan kementerian dan beberapa kepala 

lembaga pemerintah berkomitmen dengan menandantangani deklarasi untuk 

memberikan kekuatan hukum dan panduan penguatan kelembagaan, untuk 

menempatkan perjuangan peran dan posisi masyarakat hukum adat ke dalam 

sistem Nasional Negara Kesatuuan Republik Indonesia.
90

 

Kementerian yang termasuk dalam program ini adalah Kementerian 

Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia, serta Badan Pengelola Reduksi Emisi dari 

Deforestasi Hutan dan Lahan. Gabungan Kementerian ini di fokuskan pada 

beberapa hal antara lain memperbaiki tata kelola wilayah hutan dan gambut, 

karena harus diakui bahwa masyarakat yang tinggal di dalam hutan sebagai 

pemegang hak atas hutan, jadi mereka (Masyarakat Adat) harus dilibatkan dalam 

menjaga sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan.
91
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 Pemerintah berkewajiban melindungi serta mendorong peningkatan 

kapasitas dan partisipasi masyarakat adat melalui mekanisme. Pertama dalam 

mendorong terwujudnya undang-undang yang akan menjaadi landasan hukum 

pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, kedua mendorong percepatan 

penetapan peraturan daerah untuk pendataan keberadaan masyarakat adat beserta 

luas wilayah adatnya, ketiga segera mengupayakan penyelesaian segala bentuk 

sengketa hingga konflik terkait lahan dengan pihak-pihak yang terlibat, keempat 

menjalanka program pemetaan dan langsung ditata agar dapat langsung 

terintegrasi dan berkeadilan, kelima secepat-cepatnya memperkuat kapasitas 

kelembagaan dan kewenangan berbagai pihak, dan yang terakhir seluruh badan 

lembaga dari kementerian yang terlibat mendukung program yang dibentuk oleh 

Wakil Presiden Boediono terkait hak-hak masyarakat adat.
92

 

 Pemerintah Pusat menegaskan akan melakukan percepatan pelaksanaan 

komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Setelah 

pengakuan dan pengembalian hutan terhadap Sembilan masyarakat hukum adat 

yang dilakukan selama Desember 2016, pemerintah pusat memastikan langkah-

langkah dari Kementerian dan lembaga terkait yang telah ditentukan pada tahun 

2014 dapat melakukan langkah-langkah sistematis, namun dengan menetapkan 

hutan konservasi yang telah di rubah statusnya menjadi hutan adat atau tanah hak 

ulayat harus tetap dipertahankan dan tidak dapat diperjual belikan oleh 

masyarakat adat terhadap pihak lainnya.
93

 Karena komitmen dari pemerintah 
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pusat adalah ingin menghadirkan negara untuk masyarakat adat dan menghadirkan 

masyarakat adat ke dalam negara.  Dalam publikasi yang disampaikan oleh Staf 

Presiden Pada 9 Febuari 2017 yakni  

“Upaya eksiting saat ini, Kantor Staf Presiden Mengawal 

Rancangan Peraturan Presiden tentang penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan, yang akan 

mempermudah masyarakat adat untuk nantinya memperoleh 

legalitas serta pemanfaatan atas wilayah yang ditempatinya”
94

  

 

Pemerintah Pusat berfokus pada pengawalan RUU pengakuan Hak 

Masayarakat Adat agar masuk kedalam Program Legislasi Nasional di DPR RI. 

Serta mengawal usulan rencana pembentukan satuan tugas yang hanya menunggu 

arahan dari Presiden untuk kemudian menjalankan fungsi koordinasi terintegrasi 

pada setiap program di masing-masing Kementerian, lembaga, dan daerah terkait 

reformasi agraria dan masyarakat adat. 

Keseriusan Pemerintah Pusat dalam pengembalian hak-hak masyarakat 

adat di perlihatkan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden langsung mendatangi 

pemukiman Suku Anak Dalam yang saat ini berada di tengah-tengah perkebunan 

kelapa sawit, Presiden memberikan hak-hak yang semestinya mereka peroleh 

sebagai warga negara antara lain berupa sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS), 

uang tunai senilai Rp 30.000.000,.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk 

menghadirkan air bersih serta untuk membuat pembangkit listrik sederhana.
95
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Gambar: 3.2 Presiden Joko Widodo Ke Pemukiman Suku Anak Dalam 

 

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi 

Keterangan: Presiden Joko Widodo sedang berbincang dengan sejumlah warga 

Suku Anak Dalam untuk menyampaikan beberapa bantuan, serta 

mendengarkan aspirasi dan keinginan mereka. 

 

Dengan turun langsung dan mendengarkan keluh kesah dari masyarakat 

adat diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan 

bagi semua pihak. Presiden Joko Widodo ke pemukiman Suku Anak Dalam, pada 

30 Agustus 2015 ini membawa pesan penting kepada seluruh jajaran pemerintah, 

bahwasanya Presiden saja saat ini peduli dengan Suku Anak Dalam. Kunjungan 

yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo ini sebelumnya tidak pernah 

dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pusat, pejabat daerah ataupun dari 

Bupati hingga Gubernur belum pernah melakukannya.
96
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Selanjutnya dalam pengembalian hak-hak masyarakat adat sebagai 

manusia dan warga negara yang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, 

Pemerintah bersama Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

(FKPKAT) melakukan perundingan-perundingan kepada kelompok-kelompok 

Suku Anak Dalam untuk bersedia bermukim di dalam rumah semi permanen, 

yang dapat melindungi mereka dari hujan dan panas atau mungkin kabut asap 

yang diakibatkan karena adanya kebakaran lahan menjelang proses penyelesaian 

lahan selesai. Proses komunikasi akan dilakukan terus menerus oleh pemerintah, 

karena Suku Anak Dalam tidak akan pernah bersedia untuk meninggalkan hutan 

meskipun telah menjadi perkebunan kelapa sawit.
97

 

Pemerintah pusat dalam hal ini sangat berhati-hati dalam melakukan 

pemindahan Suku Anak Dalam ke rumah semi permanen agar tidak 

menghilangkan ciri khas dari kelompok-kelompok tersebut yang memang tinggal 

di dalam hutan bersama dengan kehidupan yang berpindah-pindah. Pemerintah 

tidak berniat untuk selamanya menjadikan Suku Anak Dalam untuk tinggal di 

dalam pemukiman yang jauh dari lingkungan asal mereka.
98

 Selain itu, pemerintah 

juga mengeluarkan beberapa fokus dalam menangani masyarakat adat. 

a. Status Masyarakat Adat. 

Pasal 4  

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 

melalui tahapan:  
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1.  Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;  

2.  Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan  

3.  Penetapan Masyarakat Hukum Adat.  

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

pada pasal empat tersebut, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan 

identifkasi asal-usul hingga validasi masyarakat adat, dikarenakan banyak 

kelompok-kelompok masyakarat adat yang sudah terpencar karena faktor konflik 

dan bencana alam. Kemudian apabila telah mendapatkan pembuktian 

keabsahannya pemerintah daerah dari masing-masing tempat masyarakat adat 

berada dapat melakukan penetapan. 

Ada beberapa pendapat tentang masyarakat adat, pendapat Ter Haar 

masyarakat adat adalah kelompok yang teratur, menetap disuatu wilayah di dalam 

daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan berupa 

benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kelompoknya 

tidak mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang 

ada, dalam artian ingin meninggalkan kelompok untuk selama-lamanya.
99

 

Selanjutnya secara internasional pada Konvensi ILO nomor 169 Tahun 

1989 menetapkan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-

negara yang merdeka, dengan kondisi sosial, kultural dan ekonominya 

membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara masing-
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masing, dan statusnya diatur seluruhnya oleh adat dan tradisi masyarakat adat 

tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.
100

 

Di Indonesia telah di sepakati dengan mengambil rujukan dari pendapat-

pendapat tersebut bahwa masyarakat adat yang ada di nusantara adalah sebagai 

komunitas yang memiliki asal-usul yang secara turun temurun hidup diwilayah 

geografis tertentu, serta memiliki sistem, nilai ideologi, ekonomi politik, budaya dan 

sosial yang khas.
101

 Namun sampai saat ini yang menjadi permasalahan yaitu salah 

satu ketentuan dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) pada bagian kolom 

agama sangat sulit untuk ditentukan, hal tersebut dikarenakan masyarakat adat masih 

menganut faham spitual nenek moyang menjadi pelindung, hal itu tidak termasuk 

agama yang diakui pada Negara Indonesia. Karena hal tersebut instasi atau lembaga 

yang menangani pencatatan data kependudukan memberikan pilihan dari lima agama 

yang ada sebagai pengganti kepercayaan yang mereka anut. 

 

b. Hak Politik 

Kegiatan pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan 

demokrasi untuk kedaulatan rakyat yang diharuskan berperan aktif dalam 

menentukan penyelenggara pemerintahan. Pemilihan umum yang diadakan 

membentuk pemerintahan yang demokratis melalui proses-proses yang jujur adil 

dan adanya pemilihan umum telah diakui oleh negara-negara yang bersendikan 

asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan pada semua jenis tataran politik mulai 
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dari sistem demokratis, otoriter, maupun totaliter.
102

 Pelaksanaan pemilihan 

umum juga merupakan salah satu penyaluruan hak asasi dari warga negara, maka 

dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara 

sudah kewajiban dari pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan 

pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah di tentukan. 

Semua itu sesuai dengan prinsip-prinsip kedauktan rakyat, yang artinya 

rakyatlah yang berdaulat. Oleh sebab itu semua aspek-aspek pelaksanaan 

pemilihan umum harus juga dikembalikan pada rakyat untuk menentukannya. 

Apabila pemerintah pusat ataupun daerah tidak menjamin terlaksananya 

pemilihan umum, mempersulit, hingga memperlambar terlaksananya pemilihan 

umum tanpa persetujuan dari legislatif ataupun tidak berbuat apapun sehingga 

pemilihan umum tidak terjadi dengan sebagaimana regulasinya, itu merupakan 

bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik istimewa yang 

terbentuk dari sejarah serta perkembangan budaya masyarakat. Dari berbagai 

macam perbedaan karakteristik itu pula mempengaruhi sistem hukum, hal ini 

terjadi karena pembentukan sistem hukum biasanya mempunyai kaitan yang 

cukup kuat dengan budaya-budaya setempat. Memperhatikan hal tersebut wajar 

apabila bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa mengakui hukum asli 

masyarakat pribumi murni yaitu hukum adat yang masih di junjung tinggi oleh 
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masyarakat adat karena hukum tidak lahir dari tindakan bebas namun dibangun 

dan dapat diambil dari dalam kehidupan jiwa masyarakat. 

Penyelenggara negara harus memberikan perlindungan untuk seluruh rakyat 

yang berpatok dan merujuk dari konsep tentang pengakuan terhadap hak asasi 

manusia. Perlindungan hak asasi manusia tidak terbatas pada perlindungan diri 

namun juga perlindungan hak-hak politik. Keberadaan masyarakat adat tidak dapat di 

ingkari, yang terbukti kelompok-kelompok masyarakat adat telah ada sejak sebelum 

kemerdekaan Negara Indonesia. masyarakat adat memiliki aturan dan norma-norma 

yang seringkali diabaikan bahkkan tidak diakui oleh pemerintah pusat hingga daerah.  

Pengakuan secara hukum dan politik merupakan hak yang seharusnya 

mereka dapatkan, tidak hanya berupa pengakuan melalui catatan kertas saja, 

namun perlu implementasinya dalam kehidupan sebagai warga negara yang 

dilindungi. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No: 47-81/PHPU.A-VII/2009 

negara mengakui terhadap hak konstitusi masyarakat adat dalam bidang politik 

khususnya pemilihan umum.
103

 Putusan tersebut terlebih dahulu dikuatkan oleh 

Undang-Undang  No: 24 Tahun 2003, serta diakui dalam deklarasi Persatuan 

Bangsa-Bangsa pada  pengakuan serta pasal 27 yang berbunyi: 

“Acknowledging that the Charter of the United Nations, the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights2 and the International 

Covenant on Civil and Political Rights,2 as well as the Vienna Declaration 

and Programme of Action,3 affirm the fundamental importance of the right to 

self-determination of all peoples,by virtue of which they freely determine 

their political status and freely pursue their economic, social and cultural 

development.”
104

 

Article 27 
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“States shall establish and implement, in conjunction with indigenous peoples 

concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, 

giving due recognition to indigenous peoples’ laws, traditions, customs and 

land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous 

peoples pertaining to their lands, territories and resources, including those 

which were traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous 

peoples shall have the right to participate in this process.”
105

 

 

 Kedua peraturan tersebut menguat terhadap hak-hak konstitusional yang 

sebenarnya dimiliki secara alamiah oleh masyarakat adat sebagai kelompok-

kelompok. Namun karena ada perbedaan karakteristik sosial budaya dengan 

masyarakat pada umumnya, maka diperlukan suatu bentuk konsensi atau 

perlindungan untuk acuan serta jaminan perlakuan yang setara sebagai warga negara 

untuk memperloeh kemudahan. Negara wajib membentuk serta menerapkan hal-hal 

yang berkaitan dengan masyarakat adat untuk proses yang berpengaruh bagi 

masyarakat adat yang bertindak sebagai pengarah, hakim, atau guru. 

Hak tersebut termasuk di dalam hak konstitusional, dimana hak tersebut 

adalah hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bagi 

masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi aturan nilai-nilai adatnya. 

Meskipun seringkali hukum adat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia, namun tidak menjadi alasan untuk memungkiri aturan hukum adat 

yang berlaku di suatu daerah.  

Masyarakat adat mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada 

umumnya dalam hak politik, hanya saja masyarakat adat memiliki hak special 

yaitu mendapat pendampingan khusus dan sosialiasi yang lebih intensif agar 

mendorong pengethauan masyarakat adat. dalam negara demokrasi seperti 
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Indonesia yang memiliki  sistem pemilihan pemimpin dan wakil-wakil rakyat 

untuk parlemen, di nilai rumit untuk di jalankan oleh masyarakat adat, karena 

biasanya pemukiman mereka terletak jauh dari daerah perkotaan sehingga untuk 

sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan umum itu panitia pemilihan wajib 

mendatangi pemukiman mereka.  

Sesuai peraturan yang dikeluarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri 

tersebut. Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk membantu membuatkan kartu 

tanda penduduk (KTP) agar dapat mempermudah apabila terdapat pendataan 

untuk fasilitas lainnya yang diberikan oleh pemerintah. 

 

c. Hak Ekonomi Masyarakat Adat 

 

 Bagi masyarakat adat hak ekonomi adalah hak pokok yang dapat 

memberikan eksistensi sebagai masyakarat yang memiliki harkat dan martabat. 

Beberapa alasan mengapa hak ekonomi mempunyai arti yang penting untuk 

masyarakat adat yaitu menyangkut kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dasar untuk 

kelangsungan hidup kelompok, hak yang tidak dapat dilepaskan dari hak asasi 

manusia karena merubah kebutuhan menjadi hak yang harus dipenuhi.
106

  

Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat adat memiliki hak yang sama, dalam 

menjual barang atau jasa dan dalam membeli barang jasa namun dari kelompok-

kelompok masyarakat adat itu sendiri yang membuat kegiatan ekonomi mereka 

menjadi sklusif. Hal tersebut terjadi karena masyarakat adat memiliki kepercayaan 

hari-hari tertentu saja yang dapat melakukakn kegiatan untuk menjual barang atau 
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jasa. Mereka yang tinggal di dalam hutan biasanya menjual hewan-hewan kepada 

kelompok lainya ekmasih menggunakan sistem tukar menukar, namun masyarakat 

adat yang telah berbaur dengan warga masyarakat biasa memiliki hak dan hari 

yang sama untuk melakukan kegiatan ekonomi.   

 

d. Hak Sosial dan Budaya  

 

Masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan sosial bebas melakukan 

hubungan dengan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan pendidikan, mereka 

dapat mendaftar di sekolah terdekat, untuk kesehatan, masyarakat adat juga diberikan 

satu orang bidan atau dokter yang dapat datang beberapa hari sekali untuk menjamin 

kesehatan masyarakat adat yang rata-rata bermukim jauh di dalam hutan. Dalam 

bidang kebudayaan, masyarakat adat masih dapat melangsungkan berbagai macam 

kegiatan ritual seperti biasa tanpa harus merasa terganggu atau diusik oleh kalangan 

dari luar kelompok masyarakat adat yang ada.  

Pemerintah pusat membuat program bagaimana nilai-nilai budaya yang 

dimiliki masyarakat adat tersebut menjadi aset dan dijadikan sarana promosi 

pariwisata bagi daerah tempat mereka berada dengan catatan tanpa mengurangi 

nilai-nilai yang ada serta tidak di jadikan bahan komersial, dan hanya sebatas 

promosi pariwisata.Semua yang menjadi norma-norma kebiasaan turun temurun 

harus dihormati selama tidak melanggar hak asasi bagi manusia lainnya.
107

 

Pada tahun 2017 masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitemen 

dan berkonsisten menjaga hubungan dengan masyarakat adat diseluruh Nusantara, 
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langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah akan menjaga 

keberadaan hak-hak untuk masyarakat.
108

 Pemerintah Pusat di Istana Negara pada 

Desember 2016 telah melakukan pengembalian hak-hak kepada sebelas 

komunitas masyarakat adat. Pemerintahan Joko Widodo pula selama Febuari 2016 

pemerintah telah membuat penetapan 125.000 Hektare hutan-hutan desa, hutan 

kemasyarakatan kepada 4.875 kelompok masyarakat adat.
109

 

 

3.2  Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Permasalahan Masyarakat Adat  

Dengan turunnya peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

tersebut, Pemerintah Provinsi harus melaksanakan pertauran tersebut dalam 

bentuk peraturan daerah, karena kepentingan untuk melindungi seluruh hak-hak 

warga negara merupakan hal yang lebih penting dari pada investasi yang 

mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan hilangnya warisan budaya.  

Setelah mengkaji dan menyesuaikan dengan program-program daerah, Pemerintah 

Provinsi Jambi berusaha untuk menerapkan program-program tersebut. Setelah itu 

pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan yang tepat dan tidak merugikan 

utnuk kedua belah pihak yang terlibat. 
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3.2.1  Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Investor Padat 

Modal (PT. Asiatic Persada) 

 Untuk meredam permasalahan antara pihak investor padat modal PT. 

Asiatic Persada dengan masyarakat suku anak dalam, Pemerintah Provinsi Jambi 

mengeluarkan maklumat terhadap manejemen PT. Asiatic Persada Wilmar Group 

untuk sementara tidak menanam bibit kelapa sawit baru di lahan yang masih 

dipersengketakan, karena apabila tetap terus dilanjutkan ini akan membuat kondisi 

semakin tidak terkontrol. Penanganan terhadap kasus ini tidak berhenti sampai 

dalam keluarnya maklumat dari Pemerintah Provinsi Jambi saja namun berlanjut 

kepada proses tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan-

tindakan yang merugikan masyarakat Suku Anak Dalam. 

Salah satunya adalah tuntutan pidana ditujukan kepada mantan Kabag 

Hukum Setda Kabupaten Batanghari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum 

sebagai penerima dana gratifikasi saving
110

 penyelesaian konflik Suku Anak 

Dalam dengan PT. Asiatic Persada.
111

 Pemerintah Provinsi Jambi juga 

memberikan perhatian lebih dari pada sebelumnya agar apa yang di amanatkan di 

dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut dapat diwujudkan. Untuk 

kebijakan ter hadap perusahaan memang tidak terlalu banyak yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Provinsi Jambi karena pemerintah tidak dapat mengintimidasi 

pihak perusahaan multinasional yang beroperasiasi di Indonesia begitu pula 

pemerintah daerah Jambi. Namun pemerintah Provinsi Jambi akan tetap 

professional dan mengawal kasus hingga selesai. 
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Pemerintah Provinsi Jambi memberikan tiga kali surat peringatan kepada 

perusahaan, namun tidak direspon dengan baik. Pada oktober tahun 2013 Badan 

Pertanahan Provinsi Jambi mengerluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 

1073/18-15/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang berisikan perihal tentang 

peninjauan ulang sertfikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic Persada, lalu 

disusul kemudian oleh surat rekomendasi Gubernur Jambi pada 25 Oktober 2013 

Nomor S-525.26/3260/SETDA.EKBANG-4.2/X/2013 tentang hal yang sama 

yaitu peninjauan ulang pennggunan lahan oleh PT. Asitic Persada.
112

 

Pada kepimpinan Gubernur Zumi Zola Zulkifli, Pemerintah Provinsi 

Jambi berkomiten untuk menyelesaikan permasalahan yang di alami masyarakat 

Suku Anak Dalam. Gubernur Zumi Zola mendukung surat yang dikeluarkan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor Surat: 1373/020/III/2016 yang ditetapkan pada 29 

Maret 2016 perihal penyelesaian konflik Suku Anak Dalam dengan pihak 

perusahaan.
113

 Perusahaan harus mengembalikan area seluas 3.550Hektare 

sebagai tahap awal dalam proses pengembalian tanah milik Suku Anak Dalam. 

 Selanjutnya Pemerintah daerah akan lebih memperketat dan 

mengkualifikasi investor meskipun telah mendapatkan persetujuan dari 

pemerintah pusat, namun tidak mempersulit tahapan-tahapan seleksi untuk 

investor yang akan mengelola sumber daya alam dalam pelaksanaanya pula 

investor diwajibkan memberikan dampak baik kepada lingkungan maupun kepada 

sumber daya alam. Dan ada beberapa aturan-aturan lagi yang akan segera direvisi 
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demi kemajuan ekonomi daerah yang diikuti oleh kesejahteraan masyarakat Suku 

Anak Dalam.
114

 

 Diakui memang Pemerintah Daerah mengalami dilema karena adanya pihak-

pihak yang mau berinvestasi sangat membantu pengembangkan sektor-sektor industri 

di Kabupaten-Kabupaten yang ada di lain pihak masuknya investasi di daerah Jambi 

menimbulkan suatu dampak negative berupa kerusakan alam dan juga seperti yang 

terjadi pada PT. Asiatic Persada menimbulkan tergesernya lahan bagi suku anak 

dalam.  Untuk itu akan diusahakan secepatnya oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk 

mengembangkan ekonomi melalui investasi yang sehat, yang tetap menjaga nilai-

nilai tradisional serta tidak menimbulkan permasalahan sosial, seperti yang akan 

direncanakan investasi pada sektor pariwisata yang akan diutamakan selanjutnya 

untuk meningkatkan ekonomi provinsi. 

 

3.2.2  Kebijakan Pemerintah Daerah Jambi Terhadap Suku Anak Dalam 

 

 Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan kebijakan sementara sebelum 

terbitnya peraturan daerah untuk menjaga salah satu aset budaya (kearifan lokal) 

yaitu Suku Anak Dalam agar tidak terus terlantar karena tidak memiliki lahan 

yang menyediakan berbagai macam kebutuhan mereka. Sudah tercantum di dalam 

deklrasi dari PBB tersebut terdapat alinea tambahan yang berisi    

“Affirming that indigenous peoples are equal to all other peoples, 

while recognizing the right of all peoples to be different, to consider 

themselves different, and to be respected as such.”
115
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 Jelas bahwa masyarakat pribumi setara dengan orang lain meskipun 

pengakuan hak dari semua orang berbeda-beda, melihat diri sendiri berbeda, dan di 

hormati secara berbeda pula. Jadi atas dasar tersebutlah akhirnya pemerintah Pusat 

mengeluarkan peraturan dalam negeri yang terdapat di pasal 2: Gubernur dan 

bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan  masyarakat hukum adat
116

. 

 

 

Pembinaan dan Pengawasan
117

 

Pasal 9 

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Masyarakat  dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. 

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan 

dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya. 

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya. 

Peraturan ini yang menjadikan Pemerintah Provinsi Jambi melakukan 

perlindungan hukum dan jaminan terhadap Suku Anak Dalam, dan mengarahkan 

mereka lebih terampil di bidang pendidikan, komunikasi, hingga keterampilan 

untuk beternak ikan. Saat ini Suku Anak Dalam masih di verifikasi lagi menurut 

asal kelompoknya, karena sudah terpencar akibat lari dari hutan yang pada tahun 

2015 lalu mengalami kebakaran dank abut asap.
118
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Wujud implementasi dari pasal Sembilan ayat dua yakni Pemerintah Provinsi 

Jambi memberikan perhatian-perhatian yang lebih terhadap masyarakat Suku Anak 

Dalam dengan dibantu oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan 

keberadaan masyarakat Suku Anak Dalam. Seperti WARSI dan membangun sekolah 

yang dinamakan sekolah rimba, sehingga membuat perubahan terhadap pola pikir di 

kalangan Suku Anak Dalam yang sebelumnya hanya berkeinginan baca dan tulis, sejak 

diadakan sekolah rimba rata-rata dari peserta didik sudah memiliki cita-cita, mereka 

berkeinginan menjadi guru, dokter, tentara, hingga ilmuan.
119

 

Pemerintah Jambi juga bersyukur dengan adanya respon yang sangat baik 

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 melalui wakil 

menteri menyampaikan negara akan membantu fasilitas  bagi mereka (Anak-Anak 

Suku Anak Dalam) siapa saja yang ingin serius belajar boleh dan bisa masuk pada 

pendidikan formal.
120

 

Sekolah rimba sejalan dengan program pemerintah pusat memberikan 

kesempatan bagi anak-anak Suku Anak Dalam dalam mendapatkan hak-hak 

masyarakat adat termasuk di dalamnya hak untuk menndapat pendidikan. LSM ini 

bersama dengan pemerintah daerah terus berusaha agar mereka tidak hanya sampai 

pada sekolah rimba saja tetapi juga hingga sekolah formal yang lebih tingggi. 

Pemerintah Daerah sangat terbantu dengan LSM WARSI tersebut dalam 

mendedikasikan kemampuannya untuk memberikan pendidikan kepada Suku Anak 

Dalam yang memang tidaklah mudah karena diperlukan dedikasi dan semangat tinggi 

untuk melakukan hal tersebut agar dapat membujuk mereka mau belajar.
121
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan sebesar 

75juta Rupiah, bantuan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Anak-anak 

Suku Anak Dalam mengadakan alat baca tulis, kedepannya apabila segala 

peraturan dan regulasi telah siap pemerintah daerah juga akan menyiapkan guru-

guru honorer ataupun yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 

sekolah-sekolah formal untuk mengajar anak-anak Suku Anak Dalam.
122

 

Pemerintah Provinsi Jambi ingin fokus terlebih dahulu pada persamaan 

hak, agar tidak ada lagi masyarakat Suku Anak Dalam yang buta huruf dan tidak 

mudah tertipu saat ada dikemudian hari pihak-pihak yang ingin melakukan 

kerjasama lahan ataupun lainnya. Sejak 2016 sampai saat ini Pemerintah Provinsi 

Jambi bersama dengan lembaga swadaya masyarakat dan relawan berhasil 

membebaskan sebanyak 432 Suku Anak Dalam dari buta huruf.
123

 

Pemerintah berharap melalui pendidikan yang baik dan merata di kelompok 

masyarakat adat diharapkan akan menjadi generasi yang memiliki daya saing dan 

mampu tetap menjaga nilai-nilai kearifan asli dan tidak meninggalkan kelompok serta 

hutan mereka. Dan di harapakan kegiatan seperti ini dilaksanakan pada seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat kelompok-kelompok masyarakat 

adat, mengkuti kebijakan pemerintah pusat yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri.
124

 

Dengan adanya data-data tersebut, penulis menganalisa bahwa tidak 

sepenuhnya investasi padat modal salah dan selalu merugikan masyarakat setempat 

maupun merusak sumber daya alam. Hanya saja dalam permasalahan Suku Anak 
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Dalam dengan PT. Asiatic Persada ini terjadi kesalah fahaman yang bermula dari 

pemetaan perekebunan, yang mana pihak perusahaan dan pemerintah tidak menyangka 

jika dikawasan tersebut ada masyarakat adat kelompok Suku Anak Dalam.  

Diperkirakan pada saat pengukuran dan pemetaan dilapangan memang tidak 

ditemui kelompok-kelompok Suku Anak Dalam tersebut dikarenakan pola hidup 

mereka yang selalu berpindah menjelajah hutan yang rapat. Penulis berpendapat aturan 

serta payung hukum pada kasus ini memang kurang tegas baik untuk mengatur 

perusahaan maupun untuk melindungi masyarakat adat Suku Anak Dalam. Untuk itu 

perlu dibuat peraturan daerah yang tegas mengatur agar tidak ada pelanggaran dari 

perusahaan manapun dan dapat tetap terjaganya kehidupan masyarakat adat Suku Anak 

Dalam. 

Pada  bab selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian ini 

mengenai bagaimana perspektif Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah) dalam 

menangani konflik suku anak dalam merujuk pada penerapan United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). 




