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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal 33
ayat (3) ini memberikan penegasan tentang dua hal yaitu: 1
1. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai”
bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di

N

dalamnya, sehingga negara mempunyai “Hak Menguasai”. Hak
ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak
penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
serta

kewajiban

kepada

H

2. Membebaskan

negara

untuk

mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya
rakyat

menunjukkan

BP

kemakmuran

kepada

kita

bahwa

rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari
sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Hubungan negara dengan sumber daya alam sebagaimana

tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menurut
Mahkamah Kontitusi diturunkan ke dalam lima fungsi yaitu: yaitu
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), kebijakan
(beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), serta pengawasan
(toezichthoudensdaad).
Hutan merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang
dimiliki

oleh

bangsa

Indonesia.

Hutan

menjadi

modal

Abdurrahman, Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Indonesia, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional
VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal. 19-20.
1

1

pembangunan nasional yang dapat memberikan manfaat bagi
kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat
ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan
dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi
dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan
masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan
datang. 2

Dalam

rangka

mewujudkan

hal

tersebut,

maka

diperlukan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan
berkelanjutan (just and sustainable yield principle). Asas ini
meletakkan

masyarakat

sebagai

subyek

dalam

kegiatan

pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem. 3

N

Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di
dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, maka asas
pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan

H

sangat penting untuk diterapkan. Secara lebih rinci, berdasarkan
SK penunjukan kawasan hutan dan perairan sampai dengan bulan
November

2012,

luas

kawasan

hutan

Indonesia

adalah

BP

134.290.240,94 ha yang terdiri dari: Hutan Konservasi (KSA+KPA)
27.086.910,23 ha, Hutan Lindung (HL) 30.539.823,36 ha, total
Hutan Produksi (HP+HPT+HPK) 76.663.507,34 ha. Berikut diagram
yang menggambarkan persentase luas kawasan hutan Indonesia
pada tahun 2012. 4

Alinea 2 Penjelasan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Agus Purwoko, Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan, Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara, hal. 4.
4
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2012, Data dan Informasi
Pemanfaatan Hutan Tahun 2012, hal. 35.
2
3

2

Diagram 1
Luas Kawasan Hutan Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2012, Data dan
Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2012, hal. 35.

Namun luasnya hutan Indonesia setiap tahun mengalami
penurunan akibat terjadinya deforestasi (hilangnya hutan) yang

N

terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan analisis Forest Watch
Indonesia (FWI), laju deforestasi pada periode tahun 2000-2009
sebesar

1,51

juta

ha/tahun.

Dengan

laju

deforestasi

ini,

H

diperkirakan pada tahun 2020 hutan di Jawa akan habis,
sedangkan

di Bali-Nusa Tenggara tersisa 0,08 juta ha, Maluku

BP

2,37 juta ha, Sulawesi 7,20 juta ha, Sumatera 7,72 juta ha,
Kalimantan 21,29 juta ha, dan Papua 33,45 juta ha. Apabila
diproyeksikan sampai dengan tahun 2030, dengan mengabaikan
pengelompokan berdasarkan fungsi kawasan, diperkirakan hutan
di Jawa dan Bali-Nusa Tenggara akan habis, Maluku tinggal 1,12
juta ha, Sumatera 4,01 juta ha Sulawesi 5,54 juta ha, Kalimantan
15,79 juta ha dan Papua 32,82 juta ha. 5
Jika ditinjau berdasarkan wilayahnya, maka laju deforestasi
terbesar terjadi di Kalimantan yaitu sebesar 0,55 juta ha/tahun
dan Sumatera dengan laju deforestasi sebesar 0,37 juta ha/ tahun.
Berikut data kondisi Tutupan Hutan, Deforestasi dan Laju
Deforestasi Tahun 2000-2009 berdasarkan wilayah Provinsi di
seluruhIndonesia.
Wirendro Sumargo, dkk, 2011, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode tahun
2000-2009, hal. 15; 20.
5

3

Tabel 1. Tutupan Hutan, Deforestasi dan Laju Deforestasi

BP

H

N

Tahun 2000-2009

Sumber: Wirendro Sumargo, dkk, 2011, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode
tahun 2000-2009, hal. 46.

4

Berdasarkan data di atas, dua daerah yang mengalami
kerusakan hutan terparah terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan
Timur. Di Provinsi Riau, dari 9,2 juta hektar tutupan hutan alam
pada 1982 (sebelum pemekaran Riau-Kepri) kini hutan alam yang
tertinggal hanya 860 ribu hektar. Dalam kurun 28 tahun, sekitar
8,3 juta hektar hutan alam habis dibabat dengan tingkat laju
deforestasi tertinggi se-Indonesia sekitar 116.617,82 hektar per
tahun. 6
Sejak tahun 2009, tutupan hutan Riau berkurang 180 ribu
hektare per tahun. 7 Selain itu, kerusakan hutan terparah juga
terjadi di Kalimantan Timur yang merupakan salah satu daerah

N

penghasil kayu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, hutan
alam di Kalimantan Timur mempunyai luas total 10.845.190
hektar dengan kondisi yang rusak akibat bekas ilegal logging,

H

dipakai sebagai areal pertanian, dan tanah kosong sekitar
6.751.714 hektar atau sekitar 62% dari luas hutan alam di
Kalimantan Timur. Sedangkan sisanya merupakan hutan alam

BP

yang luasnya sekitar 4.093.476 hektar atau sekitar 38%. 8
Cepatnya laju deforestasi ini disebabkan oleh berbagai

faktor. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik
Indonesia pada bulan Juni 2010 menyebutkan bahwa hilangnya
hutan yang begitu cepat disebabkan karena perambahan (60%),
konversi (22%), penggunaan jalan raya (16%), dan sebanyak 0,6%
disebabkan oleh pertambangan. 9 Perambahan hutan atau ilegal

6
Anonim,
8,3
Juta
Ha
Hutan
di
Riau
'Hilang',
(Online),
http://www.rotanindonesia.org/index.php/e-forest/45-kehutanan/765-83-juta-hahutan-di-riau-hilang, diakses tanggal 5 November 2013.
7 Muhammad Razi Rahman, 24 Agustus 2013, LSM Desak Cagub Riau Soroti
Kerusakan Hutan, (online), http://www.antarabengkulu.com/berita/16752/lsmdesak-cagub-riau-soroti-kerusakan-hutan, diakses tanggal 5 November 2013.
8 M. Fajri, Perlunya Pengembangan HTI Jenis Meranti (Shorea sp) di Kalimantan
Tiumur, Jurnal Vol 2 No.1 Juli 2008, hal 32-33.
9 http :// belajar menjadi geografi.blogspot.com/2010/09/laju-deforestasi-dankonversi-hutan-di.html, Rabu, 01 September 2010. Dalam Zarof Ricar. Disparitas
Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap penegakan hukum di
Indonesia. Penerbit PT Alumni,Bandung, Edisi ke-1,Cetakan,ke-1.2012.hlm.4.

5

logging menjadi faktor terbesar dalam menurunnya jumlah hutan
di Indonesia.
Jika ditelusuri lebih lanjut, maka perambahan hutan ini
terutama disebabkan oleh faktor kemiskinan, pembalakan liar,
kebakaran lahan dan hutan, perambahan, pertambangan dan
perkebunan tanpa ijin, dan penggunaan kawasan hutan non
prosedural,

konversi

hutan

untuk

sektor

non

kehutanan

(perkebunan, pertanian, permukiman), pemekaran wilayah, dan
penegakan

hukum

yang

masih

lemah

dalam

kasus

kehutanan. 10
Faktor lemahnya penegakan hukum menunjukkan, bahwa
dalam

hukum

positif

tersebut

tidak

selalu

dapat

N

aturan

menyelesaikan masalah illegal loging. Oleh karena itu, gagasan
untuk meningkatkan peran masyarakat adat dapat menjadi salah

H

satu alternatif yang relevan dalam mencegah pembalakan liar.
Negara Indonesia yang mendapat julukan sebagai negara mega
biodiversity

dan

mega

cultural

diversity

memiliki

potensi

BP

keanekaragaman yang sangat besar. Paling tidak Indonesia
memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dan 500 bahasa yang
berbeda. Keanekaragaman budaya ini bertumpu pada keberadaan
masyarakat adat. Dari 210 juta penduduk Indonesia, antara 50-70
juta diantaranya adalah masyarakat adat. 11
Masyarakat adat merupakan penduduk yang hidup dalam

satuan-satuan komunitas berdasarkan asal usul leluhur secara
turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki
kedaulatan atas tanah, dan kekayaan alam, kehidupan sosial
budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang

Anonim, 2012, Bahan Wawancara Menteri Kehutanan Dengan CNN
Mengenai Deforestasi (1), (online), http://ppid.dephut.go.id/pidato_kemenhut/
browse/5, diakses tanggal 6 November 2013.
11 Muzakir Salat, dalam artikel Upaya penanggulangan Illegal Logging melalui
Hukum Adat ditinjau dari perspektif pluralisme Hukum. Diakses tanggal 20 Maret
2013
10

6

mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat adatnya. 12
Berdasarkan

fakta

historis

empiris

inilah,

masyarakat

adat

memiliki hak sumber daya alam di sekitar hutan. Secara garis
besar, hukum adat menetapkan bahwa masyarakat adat tersebut
mempunyai hak untuk menggunakan lahan di teritorialnya, hak
untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu di sekitar kawasan,
serta hak untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. 13
Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara
konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat (2)
Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan perubahannya
menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuansepanjang

masih

N

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
hidup

dan

sesuai

dengan

perkembangan

masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

H

yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara de
jure juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (3) yang

BP

menyebutkan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 14
Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat tidak hanya

berhenti

pada

ranah

konstitusi.

Sejumlah

undang-undang

Ibid
Van Voolenhoven membedakan apa yang disebut dengan hak ulayat (disposal
right) dan yang dipegang oleh anggotanya. Van Vollen Hoven memberikan 6 (enam) ciri
hak ulayat, yaitu (1) masyarakat dan anggotanya diperbolehkan secara bebas untuk
mengunakan lahan-lahan perawan (virgin lands) di dalam teritorialnya; (2) pihak luar
diizinkan menggunakan lahan-lahan tersebut setelah mendapat izin jaminan oleh
masyarakat; (3) kompensasi bagi penggunaan tersebut harus dibayar oleh pihak luar;
(4) Masyarakat selalu memelihara kontrol lahan-lahan bekas ditanam di dalam
teritorialnya; (5) orang yang bersalah harus bertanggung jawab dan menanggung
biaya dan menjadi tanggung jawab bersama jika pelanggar
tak dikenal; (6)
Masyarakat tidak dapat mengalihkan peramanen hak ulayatnya. Dalam artikel Agus
Surono, Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan
Hak Masyarakat Lokal. Dalam buku Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai
Implemasi, Editor: Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Ninuk Triyanti, S.H., M.H.,
Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 513.
14 Rachmat Syafa’at, (Dkk), Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal.
Jakarta: Penerbit In Trans Publishing, Cetakan Pertama 2008, hlm. 29.
12
13

7

mengatur lebih lanjut eksistensinya. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6 yang
menyatakan: 15
(1)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan
kebutuhan

dalam

masyarakat

hukum

adat

harus

diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan
pemerintah.
(2)

Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas
tanah

ulayat

dilindungi,

selaras

dengan

perkembangan

zaman.
Dalam perkembangan terkini, eksistensi hutan adat dan

N

peranan masyarakat adat semakin dipertegas dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi, Nomor

35/PUU-X/2012

terkait

Uji

Materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam

H

putusannya, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat
dalam Undang-Undang Kehutanan. Pokok-pokok putusan MK
tersebut, antara lain:

BP

a. MK menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU
Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi
“Hutan

adat

adalah

hutan

yang

berada

dalam

wilayah

masyarakat hukum adat.

b. Penafsiran bersyarat Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang
tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus
frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3).
c. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak

dimaknai ‘penguasaan

hutan

oleh

negara

tetap

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

15

Ibid, hlm. 30.

8

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang. 16
Idealnya, penyelenggaraan kehutanan harus senantiasa
mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan
berkelanjutan,

termasuk

dalam

hal

ini

mempertimbangkan

peranan masyarakat hukum adat dalam kebijakan pengelolaan
hutan. 17 Keberadaan masyarakat hukum adat saat ini sering kali
terabaikan
dilakukan

dalam
oleh

pengambilan

Pemerintah.

kebijakan-kebijakan

Termasuk

dalam

yang

penanganan

pembalakan liar. Padahal dengan jumlah yang tidak sedikit,
masyarakat hukum adat terutama yang dekat dengan hutan dapat

N

diberdayakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka
Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu melakukan
penelitian hukum tentang peran masyarakat hukum adat dalam

B.

H

penanggulangan pembalakan liar.
Permasalahan Penelitian

BP

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana

peran

masyarakat

hukum

adat

dalam

penanggulangan pembalakan liar ?

2. Bagaimana dampak peran masyarakat hukum adat dalam
penanggulangan pembalakan liar ?

3. Bagaimana

upaya

penangulangan

pembalakan

liar

yang

melibatkan unsur masyarakat hukum adat ?

16 Agus Sahbani, 2013, MK Tegaskan Hutan Adat Bukan Milik Negara,
(Online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskanhutan-adat-bukan-milik-negara, diakses tanggal 6 November 2013.
17 Alinea 4.Ibid. Mengenai Hutan berkelanjutan, baca lebih lanjut dalam I
Nyoman Nurjaya, Magersari: Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan dalam
Perspektif Antropologi Hukum, UM Press, Malang, 2004, hlm 29-dst; I Nyoman
Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, UM
Press, Malang, 2006, hlm 31-dst, 143-dst.
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C.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian hukum ini adalah:
1. Untuk menganalisis bentuk peran masyarakat hukum adat
dalam penanggulangan pembalakan liar.
2. Untuk menemukan dampak diterapkannya hukum adat dalam
penanggulangan pembalakan liar.
3. Untuk menemukan model upaya penanggulangan pembalakan
liar yang melibatkan unsur masyarakat hukum adat.

D.

Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

N

1. Secara teoritis
Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang
peran

masyarakat

hukum

adat

dalam

penanggulangan

H

pembalakan liar.
2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para
praktisi

hukum

BP

ahli,

pengembangan

dan

penyempurnaan
berkaitan

dengan

dan

masyarakat

pembentukan

peraturan
peran

dalam

hukum

khususnya

perundang-undangan

masyarakat

hukum

rangka

adat

yang
dalam

penanggulangan pembalakan liar.

E.

Kerangka Teoritis
Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas,
penelitian ini terkait dengan salah satu tujuan hukum sebagai
sarana pembangunan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum
berfungsi

sebagai

sarana

pembaruan

dan

pembangunan

berdasarkan pemikiran, hukum sebagai kaidah atau peraturan
hukum dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana
pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat penyalur kegiatan
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manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. 18 Dalam
hal ini perlu difahami salah satu tujuan dan fungsi hukum adalah
sebagai sarana perubahan masyarakat. 19
Hukum

dalam

kaitan

dengan

kerangka

pembangunan

nasional, mencakup baik hukum sebagai obyek maupun subyek
pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, hukum adalah
sektor yang harus diprioritaskan. Sementara itu hukum sebagai
subyek pembangunan, dibangun dan dikembangkan sebagai
instrumen dan sarana penunjang bagi usaha pembangunan
nasional.
Dalam suasana pembangunan yang dipercepat, hukum

N

berfungsi tidak sekedar “as a tool of social control” dalam arti
sebagai alat pertahanan stabilitas, tetapi juga sebagai pembaruan
masyarakat (as a tool of social engineering). 20

H

Hukum menurut Sunaryati Hartono, merupakan salah satu
prasarana mental untuk memungkinkan terjadinya pembangunan
secara tertib, teratur tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan
masyarakat.

BP

anggota-anggota

Hukum

berfungsi

untuk

mempercepat peroses pendidikan masyarakat (social education) ke
arah suatu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat
yang dicita-citakan. 21

Dengan mengutip Michail Hager mengenai “Development

Law”,

Syamsuharya

Bethan

mengintrodusir

hubungan

pembangunan dan hukum dengan mengatakan:
Suatu sistem hukum sensitif terhadap pembangunan yang
meliputi keseluruhan hukum substantif, lembaga-lembaga
hukum berikut keterampilan sarjana hukum, sacara aktif
18 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum , Masyarakat dan Pembinaan Hukum
Nasional, Bandung: Binacipta, 1995. Hal. 12-13.
19
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam
Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, (Tanpa Tahun). Hal. 2-3.
20 Lihat Roscoe Pound, An Introduction
to The Philosophy of Law, Yale
University Press, 1954. Hal. 47.
21 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman
Modal Asing. Bandung: Alumni, 1972. Hal. 335.
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mendukung proses pembangunan. Konsepsi Development
Law, meliputi tindakan dan kegiatan yang memperkuat
infrastruktur hukum seperti, lembaga-lembaga hukum,
profesi-profesi hukum, lembaga pendidikan hukum dan
lainnya, serta segala sesuatunya yang berkenan dengan
penyelesaian problema-problema khusus pembangunan. 22
Menurut

Michael

Hager,

hukum

sebagai

sarana

pembangunan dapat berfungsi dalam tiga hal, yaitu:
1. Hukum

sebagai

alat

penertib

(ordening).

Dalam

rangka

penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka dalam
pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang
mungkin timbul melalui suatu proses yang baik. Ia pun dapat
kekuasaan.

dasar

hukum

yang

baik

N

meletakkan

bagi

penggunaan

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing). Fungsi

H

hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara
kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan
perorangan.

BP

3. Hukum sebagai katalisator. Sebagai katalisator hukum dapat
membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan
melalui pembaruan hukum (law reform) dengan bantuan kreatif
di bidang profesi hukum. 23
Agar hukum bisa memenuhi fungsinya sebagai pengubah

masyarakat, maka hukum tidak boleh tertinggal dari perubahan
masyarakat. Hukum tidak statis, tetapi harus dinamis, bergerak
menuju

tercapainya

masyarakat

adil

dan

makmur,

sebagai

tercermin dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam hal ini pengelolaan hutan didasarkan pada
prinsip hukum adil dan makmur. Pembukaan UUD NRI Tahun
Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup Dalam Akttivitas Industri Nasional. Bandung: Alumni, 2008. Hal.
25.
23
Ibid.
22
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1945, terutama pada prinsip adil dan makmur sebagai dasar
legitimasi pengelolaan hutan. Secara yuridis hal ini ditujukan pada
upaya pengelolaan hutan untuk kemanfataan masyarakat.
Dengan mengacu pada pemikiran Anthony Allot, dikatakan
bahwa dalam menyoroti fungsi hukum dalam

pembangunan,

maka dapat dilihat dalam tiga fenomena yang berbeda yakni 24 :
1. Hukum sebagai ide umum, atau konsep lembaga-lembaga
hukum yang diabstraksikan dari setiap kejadian khusus dan
nyata

yang

timbul

daripadanya.

Di

sini

diusahakan

menemukan dasar-dasar filsafat, berupa dogma dan doktrin
yang berhubungan dengan peran masyarakat hukum adat
2. Hukum

N

dalam penanggulangan pembalakan liar.
inkonkreto

pengalaman.

Dalam

hal

tentang

ini

dirgelar

hukum

peranan

dalam

merupakan

masyarakat

alam

kejadian

adat

dalam

H

inkonkreto

sebagaimana

penanggulangan pembalakan liar.
3. Hukum sebagai proses empirik mengenai bekerjanya peraturan

BP

pengelolaan hutan dalam perakteknya di masyarakat. Di sini
penelitian ditujukan untuk
bekerjanya

menemukan

peraturan

tentang

hutan

bentuknya

sebagai

hukum

teori-teori tentang
dalam

praktek

di

masyarakat.
Dalam

yang

ideal

(ius

constituendum) terdapat tiga nilai dasar tujuan, yang sekaligus
harus dipenuhi oleh hukum, yakni

keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum. Di samping nilai dasar tersebut, pijakan
keberlakuan hukum

kehutanan sangat banyak tergantung

bagaiman aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dipertimbangkan
dalam penerapan dan penegakan hukum dalam kenyataan.

Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
Yokyakarta: Kreasi Total Media (KTM), 2007. Hal. 16.
24
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F.

Kerangka Konsepsional
Pelaksanaan Penelitian “Peran Masyarakat Hukum Adat
dalam Penanggulangan Pembalakan Liar “ terkait dengan konsep
antara lain:
1. Peran
Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya,
seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang
berhubungan

dengan

peran

yang

dipegangnya.

Peran

merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 25 Sejalan dengan
rumusan

tersebut,

Gron

Masson

dan

Mac

Eachren

N

mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan
yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan
sosial

tertentu. 26

Harapan-harapan

tersebut

merupakan

H

imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu
ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.
Selanjutnya Berry mengungkapkan bahwa di dalam peran

BP

terdapat dua unsur utama yaitu: 27
a. Harapan-harapan

dari

masyarakat

terhadap

pemegang

peran atau kewajiban dari pemegang peran.

b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran
terhadap

masyarakat

atau

terhadap

orang-orang

yang

berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya
atau kewajiban-kewajibannya.
2. Masyarakat Hukum Adat
Di dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel
van het Adatrecht, ter Haar merumuskan masyarakat hukum
adat sebagai: 28
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Hal. 667
26Id.scvoong.com/humanities/theery-Criticism/2165744-definisi-peran-atauperanan. diakses tanggal 10 April 2013
27 Ibid.
25
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…… geordende groepen van blijvend karakter met eigen
bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen
(terjemahan bebas: “ ……..Kelompok-kelompok teratur
yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang
memiliki benda-benda materiil maupun immaterial”).
Penjelasan Ter Haar tersebut, disajikan kembali oleh
Soepomo di dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang
Hukum Adat. 29
Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang
mengenai masyarakat Hukum Adat. Hazairin menyatakan
sebagai berikut: 30

BP

H

N

“Masyarakat-masyarakat hukum Adat seperti desa di
Jawa, marga di Sumatera Selatan, Nagari di
Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi
Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang
mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup
berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum,
kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup
berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua
anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal,
matrilineal,
atau
bilateral)
mempunyai
sistem
pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian,
peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan
hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang
liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggota
sama dalam hak akan kewajibannya. Penghidupan
mereka berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong
menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang
besar.

3. Penanggulangan
Arti

kata

penanggulangan

adalah

upaya

yang

dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi
suatu keadaan. 31

Penanggulangan juga bermakna proses,

Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
2012.hal.93.
29 Ibid, hal.93.
30 Ibid, hal.93.
31
Id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100111075348
AAWT923.
diakses tanggal 15 April 2013
28
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perbuatan,

cara

menanggulangi. 32

Sedangkan

menurut

thesaurus bahasa Indonesia Sinonim kata penanggulangan
adalah

jalan

keluar,

pemecahan,

pengendalian,

resolusi,

solusi. 33
4. Pembalakan Liar
Illegal logging atau pembalakan liar merupakan kegiatan
penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan
perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam
kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau
pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang
telah ditetapkan dalam perizinannya. 34

N

Adapun yang dimaksud dengan pembalakan liar (illegal
logging) berdasarkan INPRES Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (illegal logging) dan

H

Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan ekosistem Lauser dan
Taman Nasional Tanjung Putting, adalah penebangan kayu di

BP

kawasan hutan dengan tidak sah.
G.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah normatif empiris, 35 karena

obyek utamanya tidak hanya meliputi norma atau kaidah,
tetapi juga meneliti aspek empirisnya terkait peran masyarakat
hukum adat dalam penanggulangan pembalakan liar.

32 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit,
hlm. 898.
33
www.sinonimkata.com/sinonim-160478-penanggulangan.html.
diakses
tanggal 17 April 2013
34 Hariyadi Kartosihardjo, Penegakan Hukum Illegal Logging: Permasalahan dan
Solusinya, ICEL, Jakarta, hlm.5.Dalam Zarof Ricar. disparitas Pemidanaan
Pembalakan
Liar
dan
Pengaruhnya
Terhadap
Penegakan
Hukum
di
Indonesia.hlm.142.
35 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, hlm. 132.
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2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan seoptimal mungkin
perihal peran masyarakat hukum adat dalam penanggulangan
pembalakan liar.
3. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sociolegal approach yang bersifat kualitatif. Dengan pendekatan atau
perspektif sicio-legal approach, studi ini menggunakan dua
pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis
normatif. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis
masyarakat

hukum

adat

dalam

penanggulangan

N

peran

pembalakan liar. Sedangkan pendekatan yuridis normatif
dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundangnilai

H

undangan dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilaikeadilan

kemudian

dalam

dianalisis

masyarakat.

secara

Kedua

kualitatif

data

untuk

tersebut
menjawab

BP

permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Oleh

karena

digunakan

metode

penelitian

yuridis

sosiologis/empirik, maka penelitian ini dilakukan dalam 3 (tiga)
jenis, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian

kepustakaan

ini

dimaksudkan

untuk

mendapatkan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum
yang meliputi:
1) bahan

hukum

primer,

yakni

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku, antara lain UUD NRI 1945,
Undang-Undang,

Putusan

Mahkamah

Konstitusi,

Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan
lain yang terkait dengan lingkup penelitian;
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2) bahwa hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum
yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan
hukum primer, antara lain hasil penelitian, makalahmakalah hasil seminar, majalah, surat kabar, internet
dan lainnya;
3) bahan

hukum

memberikan

tertier,

petunjuk

yakni

maupun

bahan-bahan
penjelasan

yang

terhadap

bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus
Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
b. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan

N

data primer. Instrumen penelitian yang digunakan dalam
penelitian lapangan dilakukan dalam bentuk Pedoman
Wawancara.

H

c. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dan
berkompeten yang diyakini memiliki wawasan keilmuan dan

BP

pengalaman serta data-data yang diperlukan dalam masalah
penelitian ini antara lain:
1) Bapak Richard Manik, SE, Kepala Seksi Perlindungan
Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Jln. Jenderal
Sudirman No. 468 Pekanbaru Telp (0761) 21630.

2) Bapak Anas Aismana, Ketua Dewan Pimpinan Harian
Bidang Pengkajian Pembalakan Hak-hak Masyarakat dan
Adat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jln. Diponegoro
No. 39, Pekanbaru, Telp. (0761) 22313.
3) Bapak Darwin Saragih, Kepala Seksi Pengamanan dan
Kebakaran Hutan, Kabupaten Kampar, Jln. Lingkar (STA
7+800), Bangkinang, Riau.
4) Bapak Efrianto, Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN
Riau, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Riau.
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Rumah AMAN Riau, Jln. Paus Indah/Jln. Neraca No. C18, RT. 04 RW. 12 Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan

Marpoyan

Damai,

Pekanbaru,

HP.

081365559610.
5) Bapak Dr. LA Sina, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman, Jln. Sambaliung No. 1
Kampus Gunung Keloa, Samarinda (Kalimantan Timur).
6) Ibu Margaretha Seting Beraan, Ketua Badan Pengurus
Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah
Kalimantan Timur, Jln. Suwandi III RT. 24 No. 63 B
Kelurahan

Gunung

Kelua,

Samarinda

(Kalimantan

N

Timur), HP. 085296285818.
7) Biro Hukum Pemda Provinsi Kalimantan Timur, Jln.
Gajah Mada No. 2 Samarinda (Kalimantan Timur).

H

Focus Group Discussion (FGD). FGD ini diadakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 17 Mei 2013 yang
dihadiri

oleh

para

peserta

dari

BPHN,

juga

dari

BP

instansi/lembaga terkait yang antara lain: Perguruan Tinggi
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,
Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana, Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya), Biro Hukum Kementerian
Kehutanan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Pusat),
WALHI.

5. Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif baik
terhadap

data

primer

maupun

sekunder.

Analisis

yang

dilakukan bersifat kualitatif, yang tidak menekankan pada
kuantitas data melainkan pada kualitasnya
Data yang telah terkumpul akan dianalisis, kemudian
dipilah, diinterprestasikan dan disusun dalam bentuk uraian
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secara sistematis dengan menjelaskan hubungan berbagai jenis
data yang diperoleh dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan
terhadap semua permasalahan yang diteliti.
6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini diadakan di Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi

Riau.

pertimbangan

Kedua

bahwa

daerah

di

kedua

ini

dipilih

tempat

berdasarkan

tersebut

terdapat

masyarakat hukum adat. Selain itu kedua daerah itu memiliki
aturan (Perda) tentang Hak Tanah Ulayat. Bahkan Kabupaten
Kampar

Provinsi

Riau

merupakan

daerah

pertama

yang

memiliki Perda tentang Hak Tanah Ulayat yang terkait dengan

N

masyarakat hukum adat. Demikian pula, di daerah tersebut
memiliki hutan yang rusak, dan masyarakat adat memiliki

H.

H

peran dalam menangulangi illegal logging.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan selama 9

BP

(sembilan) bulan, sejak bulan Maret sampai dengan November
2013 :

No

Tahapan kerja

Kegiatan

1.

Bulan Pertama (Maret)

Pengumpulan
Data
Penyusunan Proposal

2.

Bulan Kedua (April)

Pembahasan Proposal dan Penyusunan
Rencana Kerja Tim serta Pembagian
Tugas.

3.

Bulan Ketiga (Mei )

Pemaparan
Diskusi

4.

Bulan Keempat (Juni)

Pengumpulan/Inventarisasi
Sekunder
dan
Primer
Lapangan)

Proposal

Awal

Dalam

dan

Forum

Data
(Penelitian
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5.

Bulan Kelima (Juli)

Pembahasan Inventarisasi dan Analisis
data dan penyusunan Draf Awal hasil
Penelitian serta Pembagian Tugas

6.

Bulan Keenam
(Agustus)

Penyusunan Draf Laporan

7.

Bulan Ketujuh
(September)

Kegiatan Pemaparan
Dalam Forum Diskusi

8.

Bulan Kedelapan
(Oktober)

Penyempurnaan Draf Laporan

9.

Bulan Kesembilan
(November)

Finalisasi Laporan.

Laporan

N

I.

Draf

Sistematika Laporan

Pembahasan tentang peran masyarakat hukum adat dalam

H

penanggulangan pembalakan liar disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang Latar

BP

Belakang, Permasalahan Penelitian, Tujuan Penelitian,
Kegunaan

Penelitian,

Kerangka

Teoritis,

Kerangka

Konsepsional, Metode Penelitian, Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan,

Sistimatika

Laporan,

dan

Personalia

Tim

Penelitian.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Hutan. Dalam bab
ini membahas tentang Dasar Hukum Pengelolaan Hutan,
Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan, Fungsi dan Peran
Hutan

dalam

Pembangunan,

Kerusakan

Hutan

di

Indonesia, dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan
Pembalakan Liar.
BAB III

Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan
Pembalakan Liar. Dalam bab ini membahas tentang Peran
Pemerintah Dalam Pelestarian Hukum Adat dan Hutan
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Adat dan Peran Pemerintah dalam Pelestarian Hukum
adat di Propinsi Riau dan Kalimantan Timur
BAB IV Analisis

Tentang

Penanggulangan

Pembalakan

Liar.

Dalam bab ini membahas Peran Masyarakat Hukum Adat
dalam Penanggulangan Pembalakan Liar, Dampak Peran
Masyarakat

Hukum

Pembalakan

Liar,

Adat
dan

dalam
Upaya

Penanggulangan
Penanggulangan

Pembalakan Liar Yang Melibatkan Unsur Masyarakat
Hukum Adat.
BAB V

Penutup. Dalam bab ini membahas tentang Kesimpulan

J.

N

dan Saran
Personalia Tim Penelitian

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

H

Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN.05-LT.01.05 Tahun
2013 tentang Pembentukan Tim-Tim Penelitian Hukum Bidang
Budaya Hukum Tanggal 1 Maret 2013, Tim Penelitian ini dengan

BP

susunan personalia terdiri dari :
Ketua

:

Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU

Sekretaris

:

Melok Karyandani, S.H.

Anggota

:

1. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H.

2. Rasyid John Uno, S.H., M.H.
3. Sri Sedjati, S.H., M.H.
4. Muhar Junef, S.H., M.H.
5. Ade Irawan Taufik, S.H.

Anggota Sekretariat :

Nevey Varida Ariani, S.H.

Narasumber
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN HUTAN

A.

Dasar Hukum Pengelolaan Hutan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999, sebagai
pengganti

Undang-undang

diundangkannya

Nomor

undang-undang

5

Tahun

tersebut,

1967.

segala

Dengan

ketentuan

tentang Hutan dan Kehutanan tunduk pada undang-undang ini.
Pengertian kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun
diatur

dalam

Pasal

1

angka

1,

N

1999,

disebutkan

bahwa:

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut
dengan

hutan,

kawasan

hutan

dan

hasil

hutan

yang

H

diselenggarakan secara terpadu.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

BP

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan. Sedangkan, pengertian kawasan hutan adalah
pengertian status hukum dari wilayah-wiayah tertentu yang oleh
Menteri Kehutanan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai kawasa
hutan.

Berdasarkan

ketentuan

Pasal

1

angka

2

tersebut,

pengertian bahwa hutan merupakan ekosistem, dimana salah satu
unsurnya adalah tanah beserta unsur-unsur biologis di atas dan
di dalamnya, dapat dijadikan landasan bagi pembahasan kita
mengenai

pengaturan

hutan

adat

di

Indonesia.

Ditinjau

berdasarkan statusnya, maka Pasal 5 mengatur hak-hak sebagai
berikut:
1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
a. Hutan negara dan
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b. Hutan hak
2. Hutan negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)
huruf a, dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang
diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat
(rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut, sebelumnya disebut
hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan
lainnya.
3. Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (3) dan hutan adat ditetapkan, sepanjang
menurut

kenyataannya

masyarakat

hukum

adat

yang

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

N

4. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaannya hutan
adat kembali kepada pemerintah.

H

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan
ke dalam pengertian hutan negara. Sebagai konsekuensi adanya
hak menguasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
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rakyat pada tingkatan yang tertinggi sesuai prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun hutan adat dimasukkan
dalam pengertian hutan negara, tetapi tidak meniadakan hak-hak
masyarakat

hukum

kenyataannya

masih

adat,
ada

sepanjang
dan

diakui

masyarakat

adat

keberadaannya

pada
untuk

melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang
dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
disebut hutan desa 36 . Hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan
kemasyarakatan. Sedangkan hutan hak yang berada pada tanah
yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.
Dalam kaitan pengelolaan hutan adat berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut telah ditetapkan putusan

36

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
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Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei
2012 yang memutuskan bahwa:
a. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,
Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : (a) hutan negara dan
(b) hutan hak. Berdasarkan putusan MK, hutan adat yang
sebelumnya menjadi bagian dari hutan negara, harus dimaknai
sebagai bagian dari hutan hak.
b. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, harus
dimaknai menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada
dalam wilayah masyarakat adat”.
c. Pasal 4 ayat (3) dimaknai “penguasaan hutan oleh Negara tetap

N

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
d. Pasal

H

undang-undang”.
18B

ayat

(2)

UUD

1945

mengamanatkan

bahwa

keberadaan masyarakat hukum adat harus diatur dalam
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Undang-Undang. Sepanjang Undang-undang dimaksud belum
terbentuk,

maka

pengukuhan

dan

hapusnya

masyarakat

hukum adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dapat
dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian
hukum dan berkeadilan.

e. Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999,
berdasarkan putusan MK harus dimaknai menjadi “Pemerintah
menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya’.
f. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat
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dikembalikan kepada Pemerintah dan status hutan adat beralih
menjadi hutan negara.
Dengan adanya putusan tersebut hutan negara seperti yang
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 dimana hutan adat termasuk di dalamnya telah dibatalkan
oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya keberadaan hutan adat
termasuk masyarakat hukum adat akan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah yang meliputi wilayah masyarakat hukum adat
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 45.
B.

Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan

N

Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan
membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,

H

hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak
Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan,
investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan
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hutan. Penyelenggaraaan perlindungan hutan dan konservasi alam
bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar
fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai
secara optimal dan lestari.

Upaya perlindungan sumber daya alam telah muncul sejak

zaman

penjajahan

Belanda

dengan

ditetapkannya

sejumlah

kawasan hutan yang dilindungi. Namun kebijakan nasional
perlindungan lingkungan dan konservasi baru dikembangkan oleh
Pemerintah Indonesia secara khusus pada Tahun 1982 dengan
diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4
Tahun

1982.

Kebijkan

pengelolaan

kawasan

konservasi

selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
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Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
dilakukan

melalui

kegiatan

perlindungan

sistem

penyangga

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya.
Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan
dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah
perlindungan. Guna pengaturannya pemerintah menetapkan pola
dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi
perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.
Pemanfaatan

hutan

oleh

masyarakat

hukum

adat

berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) berdasarkan Undang-

N

undang 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adat adalah
Hutan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat
hukum

adat

(rechtsgemeenschap).

Hutan

yang

dikelola

H

masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan
negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang
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tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
dimasukkannya hutan adat ke dalam pengertian Hutan Negara
tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang
kenyataannya

masih

ada

dan

diakui

keberadaanya

untuk

melakukan pengelolaan hutan.
Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-Undang No.41 Tahun
1999 diatur antara lain masalah hak-hak masyarakat hukum adat
dan pengukuhan serta hapusnya masyarakat hukum adat serta
perintah pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak ini dalam
Peraturan Pemerintah. Permasalahan yang muncul kemudian
adalah apakah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 yang terkait masyarakat hukum adat dan hutan adat sejalan
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-
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ketentuan Pokok Agraria (UUPA) yang juga mengatur tentang hak
ulayat.
UUPA berpangkal pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 yang menyatakan bahwa hak menguasai negara memberi
wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari
bangsa Indonesia untuk :
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas
bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan

dan

mengatur

hubungan-hubungan

hukum

N

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Berdasarkan hak menguasai dari negara tersebut, dapat

H

diberikan hak pengelolaan kepada Badan Penguasa (Departemen
atau Lembaga Pemerintah Non Departemen) untuk dipergunakan
dalam pelaksanaan tugas masing-masing (Pasal 2 ayat (4) UUPA).
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Mengenai pelaksanaan hak ulayat, Pasal 3 UUPA menyebutkan
sejumlah persyaratan:
1. Pelaksanaan

hak

ulayat

masyarakat-masyarakat

dan

hukum

hak-hak
adat

serupa

hanyalah

itu

dari

sepanjang

kenyataannya masih ada.

2. Pelaksanaan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
3. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus sesuai dengan
kepentingan yang lebih luas (Penjelasan Umum II angka 2
UUPA).
4. Tidaklah dapat dibenarkan jika dalam alam bernegara dewasa
ini masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan
pelaksanaan hak ulayat secara mutlak (Penjelasan Umum
Undang-undang angka 3 UUPA).
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Atas dasar uraian tersebut maka pandangan UUPA terhadap
hak ulayat berubah menjadi hak ulayat negara. Dengan demikian
apa yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 mengenai masyarakat hukum adat khususnya hak ulayat
sama dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUPA yang pada
dasarnya memberikan hak ulayat dengan syarat keberadaan hak
tersebut masih ada dan pelaksanaannya harus sesuai dengan
kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang lainnya.
Alasan mengapa hutan yang dikelola masyarakat hukum
adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara adalah

N

sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

H

tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, dimasukkannya hutan adat dalam pengertian
negara

hutan

tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat
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sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaanya
untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Dengan demikian
tidak bijaksana mempermasalahkan dan mempertentangkan UUPA
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 karena kedua
undang-undang

tersebut

saling

bersinergi

dalam

mengatur

pengakuan masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan
bahwa Pemerintah menetapkan hutan adat dan menyerahkan
pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat.

Selanjutnya

dalam pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat
diatur dalam Pasal 37. Pasal 37 menyatakan :
(1)

Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum
adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya yang
dimaksud dengan sesuai fungsinya adalah fungsi kawasan
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hutan yang meliputi fungsi produksi fungsi lindung dan fungsi
konservasi.
(2)

Pemanfaatan

hutan

adat

yang

berfungsi

lindung

dari

konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
fungsinya.
Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dinyatakan pula bahwa
terhadap

hutan

adat

diberlakukan

kewajiban-kewajiban

sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil
hutan tersebut diperdagangkan.
C.

Fungsi dan Peran Hutan dalam Pembangunan

N

Sumber daya hutan mempunyai peran penting sebagai
sumber pendapatan Negara, terutama dalam penyediaan bahan
baku

industri,

penciptaan

lapangan

kerja

dan

kesempatan

H

berusaha. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil hutan,
serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan usaha,
tiap-tiap komoditi hasil hutan dapat diolah menjadi hasil hutan
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olahan yang lebih bermanfaat.

Dalam menjaga keseimbangan

antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan penyerapan
industri pengolahannya, diupayakan agar pengelolaan hasil hutan
tidak mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku
industri.

Hutan mempunyai peranan penting sebagai penyangga
kehidupan, penyeimbangan lingkungan global yang erat kaitannya
dengan

kepentingan

dunia

internasional.

Demi

menjaga

keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan manfaat
sosial budaya, pembangunan kehutanan ke depan tidak hanya
berorientasi kepada pengelolaan seluruh potensi sumber daya
kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan

kehutanan

di

masa

yang

akan

datang

memasuki era rehabilitasi dan konservasi, dimana sumberdaya
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hutan harus dikelola untuk tujuan pemulihan lingkungan, guna
perbaikan kegiatan ekonomi nasional jangka panjang. Kenyataan
bahwa kondisi dan potensi sumber daya hutan semakin menurun
kualitasnya,

yang

menunjukkan

kecenderungan

untuk

mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan,
seperti

penebangan

liar

(illegal

logging),

penebangan

yang

berlebihan (over cutting), kebakaran hutan, konversi hutan dan
perambahan hutan.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi

pemerintah yang cukup berat dalam pengelolaan kawasan hutan.
Adapun fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dapat
memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung perekonomian
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nasional untuk kesejahteraan. Untuk itu langkah yang harus
dilakukan:

1. Memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan

H

2. Rehabilitasi hutan

3. Meningkatkan konservasi sumber daya alam
4. Mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan hutan secara adil
patisipasi
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5. Meningkatkan

masyarakat

dalam

pembangunan

kehutanan selaras dengan otonomi daerah
Sedangkan

terhadap

pemasukan

devisa

khususnya

pemasukan dalam rangka menopang perekonomian nasional pada
Tahun 1998-1999 target devisa dari perkayuan sebesar USD 8,5
milyar ini merupakan pemasukan dari satu sektor belum sektor
lainnya seperti jasa lingkungan yang meliputi pariwisata alam,
penelitian serta bisnis karbon (carbon trade).
Hutan

sebagai

modal

pembangunan

nasional

memiliki

manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomis yang merupakan
penyangga kehidupan, penyeimbangan lingkungan global baik
untuk kepentingan nasional dan kepentingan internasional.
samping

itu

manfaat

ekonomi

dan

manfaat

sosial

Di

budaya

pembangunan kehutanan tidak hanya berorientasi pada hasil kayu
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namun

juga

berorientasi

pemberdayaan

masyarakat

dan

melindungi hak-hak masyarakat setempat atau masyarakat adat.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan pada tanggal 30 September 1999, maka
masalah pengaturan hutan dan kehutanan tunduk pada undangundang ini.
pengganti

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan
Undang-undang

Nomor

5

Tahun

1967

tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Pokok-pokok yang diatur
dalam undang-undang kehutanan adalah: status dan fungsi
hutan, pengurusan hutan, peran serta masyarakat, masyarakat
hukum

adat,

gugatan

perwalian,

penyelesaian

sengketa

N

kehutanan, ganti rugi dan sanksi administrasi dan ketentuan
pidana. Disamping itu berdasarkan status hutan terbagi menjadi:
1. Hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak

H

dibebani hak atas tanah.

2. Hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani
hak atas tanah.
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Sedangkan berdasarkan fungsinya, hutan terbagi menjadi

tiga jenis :

1. Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas
tertentu,

yang

mempunyai

fungsi

pokok

pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Hutan konservasi meliputi kawasan hutan suaka alam (Suaka
Alam dan Suaka Margasatwa), kawasan pelestarian alam
(Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya)
dan Taman Buru.

Pengaturan tentang kawasan suaka alam

dan suaka pelestarisan alam sesuai dengan ketentuan Pasal 7
beserta penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Undangundang Nomor 5 Tahun 1990.
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2. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan
erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan
tanah.
3. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.
Terhadap pengelolaan masyarakat adat atas hutan sesuai
ketentuan

dimasukkan

ke

dalam

status

Hutan

Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat berupa hutan adat yaitu
hukum

N

hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat
adat

(rechtsgemeenschap).

Hutan

adat

tersebut

sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan

H

atau sebutan lainnya.
Pemerintah

menetapkan

status

hutan,

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Selain itu ditetapkan
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juga hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum

adat

yang

bersangkutan

masih

ada

dan

diakui

keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak
pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.
Dimasukkannya hutan yang dikelola masyarakat hukum
adat ke dalam pengertian hutan negara adalah konsekuensi dari
adanya hak menguasai oleh Negara (sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi) terhadap hutan dan
sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Walaupun hutan adat dimasukkan dalam pengertian hutan
negara, hak-hak masyarakat hukum adat untuk melakukan
kegiatan

pengelolaan

hutan

tidak

hilang,

sepanjang

pada
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kenyataannya

masyarakat

adat

masih

ada

dan

diakui

keberadaannya.
Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas
jelas menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan
penuh untuk menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan
dan juga menetapkan fungsi hutan. Selain itu, Pemerintah
mempunyai kewenangan mengatur, menetapkan dan mengurus
hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kebijakan

pengelolaan

sumberdaya

alam

di

Indonesia

N

mengacu pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya
alam sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
namun penguasaan ini terbatas yaitu harus dipergunakan untuk
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sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar dari Pemerintah

dalam menguasai dan mengurus hutan dan kawasan hutan adalah
hak menguasai yang dimiliki oleh Negara, yang kewenangannya
diberikan melalui undang-undang.
Undang-Undang

Nomor

41

Tahun

1999

mengatur

pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam Pasal 67
ayat (1) dari pasal tersebut menyatakan bahwa masyarakat hukum
adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya berhak:
1. Melakukan

pemungutan

hasil

hutan

untuk

pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat adat yang
bersangkutan.
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2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undangundang.
3. Mendapatkan

pemberdayaan

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraannya.
Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum
adat itu menurut ayat (2) Pasal 67 ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undangundang Kehutanan dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya
masyarakat

hukum

adat.

Masyarakat

hukum

adat

diakui

keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur,
1. Masyarakatnya

N

antara lain:
masih

dalam

bentuk

paguyuban

(rechtsgemeenschap).

H

2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat

BP

yang masih ditaati.

5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan
sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

D.

Kerusakan Hutan di Indonesia
Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka

sehingga akses masuk ke dalam wilayah kawasan dapat dilakukan
oleh siapa saja. Kondisi tersebut yang memicu persoalan dalam
pengelolaan hutan antara lain beberapa hal yang terkait dengan
persoalan pengelolaan hutan adalah penebangan liar, perambahan
hutan, perburuan satwa liar tanpa izin, kebakaran hutan dan
kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.
Berdasarkan

data

yang

ada

hutan

yang

rusak

telah

mencapai angka 43 juta hektar atau lebih 33 persen luas hutan
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Indonesia dengan laju kerusakan hutan sekitar 1,6 juta hektar per
tahun. Data lainnya adalah dari Badan Planologi Kehutanan total
kerusakan hutan dan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan
di Indonesia mencapai 101,79 juta hektar dengan laju kerusakan
hutan mendekati angka 3,9 juta hektar per tahun. Dalam hal ini
kerusakan hutan disebabkan oleh aktifitas penebangan liar,
penyelundupan

kayu,

dan

kebakaran

hutan.

Berdasarkan

perhitungan Kementerian Kehutanan angka penebangan liar di
Indonesian mencapai 50,7 juta meter kubik per tahun dengan
kerugian finansial sebesar Rp. 33 trilyun per tahun.
Hukum Adat dalam Penanggulangan Pembalakan Liar

N

E.

Pengertian “illegal logging” dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan
Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari

H

tegas.

pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa inggris.

Dalam The

Contemporary English Indonesian Dictionary, “illegal” artinya tidak

BP

sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam
Black’s Law Dictionary illegal artinya “forbidden by law” ;
“unlawful” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. 37

Log dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu
glondongan dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa
ke tempat gergajian.
Berdasarkan

pengertian

secara

harfiah

tersebut

dapat

dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang
kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan
dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu
Illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan
ekosistem Leuser dan Taman nasional Tanjung Putting, istilah
Bryan A. Garner (Editor in Chief), Black’s Law Dictionary , Seventh Edition, West
Group, St. Paul. MN, hal. 750
37

36

illegal logging diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal
(tidak sah), istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan
kayu illegal.
Definisi lain dari illegal logging adalah operasi/kegiatan
kehutanan yang belum mendapat ijin dan yang merusak. Istilah
lain dari pembalakan illegal adalah istilah dari penebangan liar
yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan
yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan
kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, penebangan liar
dibagi menjadi 2 (dua): pertama yang dilakukan oleh operator yang
sah yang melanggar ketentuan dalam perizinan yang dimilikinya,

N

sedangkan yang kedua melibatkan pencurian kayu oleh orang
yang sama sekali tidak memiliki izin.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat
bahwa

penebangan

liar

(illegal

logging)

adalah

H

disimpulkan

kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan
yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga
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kegiatan jual beli (ekspor – impor) kayu yang tidak sah atau
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan
yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan

liar (illegal logging) tersebut atara lain: adanya suatu kegiatan,
penebangan

kayu,

pengangkutan

kayu,

pengolahan

kayu,

penjualan kayu dan atau pembelian kayu dapat merusak hutan,
bertentangan

dengan

aturan

hukum

yang

berlaku.

Jadi

penebangnn liar (illegal logging) adalah rangkaian kegiatan dalam
bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan
hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang
berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.
Berdasarkan pengertian di atas, dalam kaitannya hukum
adat dalam penanggulangan pembalakan liar yang dikaitkan

37

dengan peran serta hak masyarakat hukum adat sesuai keputusan
Mahkamah

Konstitusi

masyarakat

hukum

adat

dalam

menanggulangi pembalakan liar yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat hukum adat
mempunyai kearifan lokal tersendiri dalam mempertahankan
sumber daya alamnya.
Seperti

halnya

di

Lombok

Utara,

masyarakat

adat

melakukan perlawanan keras dan berhasil mengusir HPH PT.
Angka Wijaya karena perusahaan ini melakukan penebangan
haram di bagian kecil kawasan hutan yang sakral secara adat.
Keprihatinan dan solidaritas bersama untuk menyelamatkan

N

hutan adat ini bahkan berhasil menjadi basis pengorganisasian
masyarakat adat untuk berjuang bersama mewujudkan otonomi
desa adat dengan terbentuknya Persekutuan Masyarakat Adat

H

Lombok Utara (PEREKAT OMBARA). 38

Di Kalimantan Barat, misalnya, PPSHK (SHK Kalbar) dan
Ethno-Agro Forest (EAF) menemukan masih banyak kampung
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orang Dayak yang masih memiliki dan mempertahankan keaslian
hutan keramat. Keteguhan keyakinan masyarakat adat atas
kekeramatan hutan merupakan salah satu faktor yang sangat
penting

untuk

mengendalikan

dan

bahkan

menghentikan

kerusakan hutan sebagaimana dilakukan oleh komunitas adat di
Kampung Pendaun, Kabupaten Ketapang. Masyarakat adat di
kampung ini tidak hanya gigih mempertahankan hutan keramat
dari kegiatan penebangan hutan oleh perusahaan resmi, tetapi
juga dari para penebang liar. 39
Masyarakat hukum adat memiliki pranata dalam istilah
yang berbeda-beda tersendiri dalam mempertahankan sumber
daya alamnya. Pranata-pranata ini cukup kuat untuk mengikat

Abdon Nababan, Dalam Makalah Revitalisasi Hukum
Menghentikan Penebangan Hutan Secara “Illegal” di Indonesia, 2002
39 Ibid
38

Adat

Untuk

38

masyarakat hukum adat tersebut. Keberadaan berbagai praktek
pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan
berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo
pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada
masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat
Peminggir di Lampung, Tombak pada masyarakat Batak di
Tapanuli Utara. 40
Praktek tersebut menunjukan bahwa masyarakat hukum
adat telah dan mampu mengelola sumber daya alamat termasuk
hutannya secara turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki
sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan

N

tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat
beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat
bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial

H

budaya, religi, dan ekologi. Demikian juga dalam hal yang
berkaitan

dengan

hutan

adat,

Masyarakat

hukum

adat

mempunyai motif yang paling kuat untuk mempertahankan hutan
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adatnya. Bagi masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar
hutan, menjaga hutan dari kerusakan merupakan bagian paling
penting untuk mempertahankan keberlanjutan kelangsungan
kehidupan mereka sebagai komunitas adat.

41

Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo 1999, Bagaimana Dalam Mengelola
Sumber Daya Alam Diatur?, Naskah Akademis Untuk Departemen Perhutanan dan
Perkebunan, www. Worldagroforestrycenter.org/sea/Publications. diakses tanggal 1
Novembert 2013.
41 Muzakir Salat, Dalam Tulisan Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui
Hukum Adat Ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum, 2012.
40
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BAB III
PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR

A.

Peran Pemerintah Dalam Pelestarian Masyarakat Hukum Adat
dan Hutan Adat
1. Peran Pemerintah Pusat Dalam Pelestarian Masyarakat
Hukum Adat dan Hutan Adat
Landasan hukum hubungan negara dengan sumber daya
alam di Indonesia digariskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia

N

Tahun 1945. Di dalam Pasal 33 ayat (2) disebutkan: “Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian di

H

dalam ayat (3) disebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

BP

Penguasaan negara di atas ditafsirkan oleh Undang-

Undang

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA), menjadi tiga bentuk kewenangan negara,
sebagaimana terjabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang tersebut, yang berbunyi: “Hak

menguasai

negara

dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara

orang-orang

dan

perbuatan-perbuatan

hukum

mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

40

Hubungan

negara

dengan

sumber

daya

alam

sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
UUD

1945

menurut

Mahkamah

dikonstruksikan ke dalam

Kontitusi

dapat

lima fungsi yaitu: pengaturan

(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), kebijakan (beleid),
tindakan

pengurusan

(bestuursdaad),

serta

pengawasan

(toezichthoudensdaad).
Lima fungsi negara terhadap sumberdaya alam yang
dilakukan oleh pemerintah (termasuk pemerintah daerah)
sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi

dapat

digunakan untuk mengkategorisasi Perda sumberdaya alam.

N

Pertama, dalam fungsi pengaturan (regelendaad), setiap Perda
adalah bersifat mengatur, sehingga

secara eksplisit bahwa

Perda lahir dalam kapasitas pemerintah daerah melakukan

H

fungsi pengaturan. Kedua, fungsi pengelolaan (beheersdaad)
dilihat dari materi yang diatur dalam Perda. Apakah suatu
Perda memberikan hak atau kewenangan pengelolaan kepada
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instansi Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah
dalam mengelola sumberdaya alam, termasuk dalam hal ini
adalah apakah negara melalui pemerintah daerah memberikan
kewenangan pengelolaan kepada masyarakat atau bersamasama dengan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.
Ketiga, Fungsi Kebijakan (beleid) dan Keempat, tindakan

pengurusan (berstuursdaad) yang dilihat dari materi Perda,
apakah suatu Perda memberikan izin, lisensi atau konsesi
kepada badan
mengakses
bentuk

hukum

atau

non-badan

hukum

dalam

sumberdaya alam. Fungsi pengurusan dalam

pemberian

izin

berkaitan

dengan

kewenangan

41

pemerintah daerah untuk menarik pungutan (pajak daerah dan
retribusi daerah) dari pemanfaatan sumberdaya alam. 42
Dalam konteks sumber daya hutan, sejarah penguasaan
negara atas sumber daya hutan di Indonesia memperoleh dasar
hukum

pertamanya

pada

masa

kolonial

melalui

Bosch

Ordonantie voor Java en Madura tahun 1927 (Stbl. 21-221).
Semangat Bosch Ordonantie yang masih dipertahankan sampai
hari ini adalah scientific school of forestry yang berkisar pada
komersialisasi hutan dan tafsir tunggal hak atas hutan oleh
negara. 43
Hal senada

masih

bisa

ditemukan

dalam

Undang-

N

Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.19 Tahun
2004 tentang Kehutanan. Kekuatan penguasaan negara atas
hutan dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang(1)

H

Undang No. 41 Tahun 1999:
Semua

hutan

di

dalam

wilayah

Republik

Indonesia

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
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dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat;

(2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah
untuk:

a. mengatur

dan

mengurus

segala

sesuatu

yang

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan
hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan
hutan; dan

Yance Arizona, Karakter Peraturan Daerah Sumberdaya Alam: Kajian Kritis
terhadap Struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat terkait
Pengelolaan Hutan (Jakarta: Huma, 2008), hlm. 33.
43 Yance, 85
42

42

c. mengatur

dan

menetapkan

hubungan-hubungan

hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur
perbuatanperbuatan hukum mengenai kehutanan.
(3)

Penguasaan hutan

oleh

Negara

tetap

memperhatikan

hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya
masih

ada

dan

diakui

keberadaannya,

serta

tidak

negara

atas

bertentangan dengan kepentingan nasional.
Dalam

warisan

kuatnya

penguasaan

sumberdaya alam, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan yang lahir dalam semangat reformasi mencoba
memasukkan

ketentuan

yang

memberi

ruang

kepada

N

masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Hal
tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang huruf c dan
huruf d yang menyatakan: “bahwa pengurusan hutan yang

H

berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung
dinamika aspirasi dan

peran serta masyarakat, adat dan

budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada
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norma hukum nasional”; dan “bahwa Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai
lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan
tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti”.
Secara normatif Undang-Undang Kehutanan bertujuan
untuk menampung dinamika dan peran serta masyarakat, adat
dan budaya, serta nilai masyarakat dengan memasukkannya
pada norma hukum nasional. Posisi ini menyadari bahwa
masyarakat, baik yang mengelola hutan berdasarkan adat
ataupun tidak, adalah elemen

yang

perlu

disejajarkan,

bahkan diadopsi dalam skema undang-undang kehutanan ini.
Upaya ini berhadapan dengan konstruksi Undang-Undang
Kehutanan sebelumnya (Undang-Undang No. 5 Tahun 1967

43

tentang

Ketentuan

Pokok

Kehutanan)

yang

hadir

untuk

merespon kegiatan pemanfaatan hutan secara ekonomis.
Hal tersebut mengakibatkan terjadi benturan antara hakhak individual yang selama ini digunakan sebagai alas hukum
kegiatan ekonomisasi hutan seperti Hak Pengusahaan Hutan,
Hutan Tanaman Produksi, Hutan Produksi Terbatas dengan
hak komunal yang diterapkan oleh masyarakat adat atau
masyarakat lokal sejak lama, bahkan sebelum Republik berdiri.
Secara politik hukum tidak ada perubahan mendasar
terhadap konsep penguasaan hutan oleh negara. Negara
melalui

pemerintah

masih

menjadi

aktor

terkuat

untuk

N

mengklaim dan meredistribusikan hutan kepada subjek hukum
privat maupun masyarakat. Kuatnya sektor kehutanan itu juga
melemahkan pemberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun

H

1960. Menurut Moniaga Undang-Undang Kehutanan dalam
praktiknya menyampingkan UUPA karena beberapa anggapan:
(a)

Undang-undang Kehutanan merupakan undang-undang

BP

yang lebih khusus dari pada UUPA, sehingga diberlakukan
asas lex spesialis derogat legi generalis; dan

(b)

Undang-undang Kehutanan masih menerapkan semangat
dari asas domeinverklaring dari Bosch Ordonantie voor
Java en Madoera 1927 (Stbl

27-221) yang mewarisi

Agrarische Wet 1870.
Selain dua alasan di atas, pengenyampingan UUPA juga
terjadi karena politik hukum Orde Baru yang mengutamakan
pertumbuhan

ekonomi

dengan

memanfaatkan

sektor

kehutanan. 44

44

Yance, hlm. 89.

44

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Masyarakat
Hukum Adat dan Hutan Adat
a. Potret Hutan di Riau dan Kalimantan Timur
Berdasarkan

perkembangan

pengukuhan

kawasan

hutan sampai dengan November 2012, luas kawasan hutan
dan perairan seluruh Indonesia adalah 134.290.240,94 ha.
Menurut fungsinya,kawasan tersebut terdiri dari Hutan
Konservasi (HK) perairan dan daratan seluas 27.086.910,23
ha, Hutan Lindung (HL) seluas 30.539.823,36 ha, Hutan
Produksi (HP) seluas 30.810.790,34 ha, Hutan Produksi
Terbatas (HPT) seluas 27.967.604,50 ha dan Hutan Produksi
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yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 17.885.112,50 ha. 45
Jika dilihat dari SK Penunjukan Kawasan Hutan dan
Perairan Provinsi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan,

H

maka 5 (lima) provinsi yang memiliki hutan terluas antara
lain:

Tabel Luas Hutan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan

BP

Hutan dan Perairan Provinsi

NO
1

Provinsi

Papua

dan

SK Penunjukan

Luas Area Hutan

Papua SK No. 891/Kpts-II/99

Barat

2

Kalimantan Tengah

SK

No.

759/Kpts/Um/10/82
3

Kalimantan Timur

4

Riau dan Kepulauan SK

5

SK No. 79/Kpts-II/01
No.

173/Kpts-

Riau

II/1986

Kalimantan Barat

SK No. 259/Kpts-II/00

40.546.360,00 ha
15.300.000,00 ha
14.651.053,00 ha
9.456.160,00 ha
9.101.760,00 ha

Sumber : Kementerian Kehutanan Tahun 2012

45
Data
dan
www.dephut.go.id.Hal. 1

Informasi

Pemanfaatan

Hutan

tahun

2012.pdf.

45

Data luas hutan Indonesia ini merupakan data de jure,
data di atas kertas berdasarkan SK Penunjukan Kawasan
Hutan dan Perairan Provinsi yang dikeluarkan oleh Menteri
Kehutanan. Mengenai jumlah riil luas hutan di lapangan
kemungkinan dapat berbeda. Hal ini lantaran beberapa SK
penunjukan dikeluarkan sejak lebih dari sepuluh tahun
yang silam, bahkan luas hutan di provinsi Kalimantan
Tengah telah dikeluarkan sejak tahun 1982 dan sepertinya
belum direvisi ulang.
b. Sekilas Tentang Hutan Dan Masyarakat Adat Di Sekitar
Riau
Riau

secara

geografis,

geoekonomi

dan

N

Provinsi

geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada
masa kini maupun pada masa yang akan datang karena

H

terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional
di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT.
Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan
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sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15´ Lintang
Selatan sampai 4°45´ Lintang Utara atau antara 100°03´109°19´ Bujur Timur Greenwich dan 6°50´-1°45´ Bujur Barat
Jakarta. Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua)
Provinsi mempunyai luas 235.306 Km2 atau 71,33 persen
merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 Km2 atau
28,67 persen daerah daratan.

46

46Profil

Provinsi
Riauhttp://www.bi.go.id/web/id/
Publikasi/Data+dan+
Informasi+-Bisnis/Info+Bisnis+Regional/Publikasi/Profil/Riau/
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Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata
curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm/tahun yang
dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Ratarata hujan per tahun sekitar 160 hari. Menurut catatan
Station Metereologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di
Kota Pekanbaru menunjukkan optimum pada 27,6 °Celcius
dalam interval 23,4-33,4°Celcius. Kejadian kabut tercatat
terjadi sebanyak 39 kali dan selama Agustus rata-rata
mencapai

6

kali

sebagai

bulan

terbanyak

terjadinya

BP

H

N

kejadian. 47

Gambar : Peta Provinsi Riau

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di
Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam,
terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan
perkebunan

serat.

Hal

mempunyai

lahan

Penunjukan

Kawasan

tersebut

hutan

dikarenakan

sangat

Hutan

dan

besar.

provinsi

Berdasarkan

Perairan

Provinsi

Riau
SK
yang

dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, Riau memiliki luas hutan

47

Ibid

47

sebesar 9.456.160,00 ha. Hal ini menempatkan Riau menjadi
provinsi ke-empat yang memiliki hutan terluas di Indonesia. 48

BP

H

N

Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Riau
(Tahun 2009)

Sumber : www. dephut.go.id

Secara terperinci luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan

Riau bergabung dengan Provinsi Riau berdasarkan SK Menteri
Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Riau adalah Sebagai berikut :
- Kawasan Konservasi

: 451.240

ha.

- Hutan Lindung (HL)

: 397.150

ha.

- Hutan Produksi Terbatas (HPT)

: 1.971.553 ha.

- Hutan Produksi Tetap (HP)

: 1.866.132 ha.

- Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)

: 4.770.085 ha.

Jumlah Total

: 9.456.160 ha.

Lihat Tabel Luas Hutan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan
Perairan Provinsi
48

48

Luas kawasan hutan produksi seluruhnya adalah 8.607.770
ha dan yang sudah dimanfaatkan (telah terbit SK) adalah sebagai
berikut:
Provinsi

Provinsi Riau

Kepulauan Riau

(Tabel
16)
:
308.158 ha (Tabel
: 1.657.051 ha 17)
:
20.265 ha (Tabel
72.075 ha 18)
:
(Tabel
19)
: 2.057.549
ha

- IUPHHK-HA (6 Unit)
- IUPHHK-HTI (50 Unit)
- IUPHHK-RE (1 Unit) :
ha
- Pencadangan HTR (5
Unit)

(2 Unit) :
21.530 ha (Tabel
20)
Jumlah 21.530 ha

N

Jumlah

Pencadangan HTR

Luas kawasan hutan yang telah termanfaatkan adalah
seluas 2.079.079 ha. Berdasar data tersebut, diperoleh luas hutan

H

produksi yang belum dibebani izin pemanfaatan adalah seluas
6.528.691 ha. Kawasan hutan produksi yang sudah memiliki izin
pemanfaatan seperti tersebut diatas secara rinci disajikan pada

BP

tabel berikut :

Tabel Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Riau

No

1

2
3
4

Nama
IUPHHK -HA
PT. Bhara
Induk
(d/h
Brajatama)
PT. Diamond
Raya Timber
PT. Hutani
Sola
Lestari
PT. Mutiara
Sabuk
Khatulistiwa

Tanggal SK

Luas
(ha)
±

802/KptsVI/1999

30/09/1999

47.687

Indragiri
Hilir

HA-17

443/Kpts
II/1998

08/05/1998

90.956

Rokan
Hilir,
Dumai

HA-19

804/KptsVI/1999

06/10/1999

45.990

Pelalawan,
Kuansing

HA-20

109/KptsII/2000

29/12/2000

44.595

Indragiri
Hilir

Nomor SK

Kode
Lokasi
(Kab/Kota) Spasial

HA-21

49

15/03/2001

38.560

Pelalawan,
Kampar

HA-22

153/Menhut01/04/2009
II/2009

40.370

Pelalawan

HA-18

308.158

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan
Hutan (Diolah dari data Ditjen BUK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau),
Tahun 2012.

Data lain yakni berdasarkan Laporan Dinas Kehutanan
Provinsi Riau luas hutan adalah 8,6 juta hektar. Bila dirinci
menurut

fungsinya

seluas

228.793,82

hektar

(2,66

persen)

merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 hektar (18,67

N

persen) adalah hutan produksi tetap, 1.815.949,74 hektar (21,12
persen) adalah hutan produksi terbatas dan 531.852,65 hektar
(6,19 persen) adalah hutan suaka alam dan seluas 4.277.964,39
hektar (49,75) merupakan hutan produksi konversi. Luas lahan

H

6

89/KptsII/2001

kritis dalam kawasan hutan

berdasarkan tata guna hutan di

Provinsi Riau pada tahun 2011 tercatat seluas 1,2 juta hektar
dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir 237.157,08

BP

5

PT. Siak
Raya
Timber
PT. The Best
One
Uni Timber
Jumlah

hektar atau 18,91 persen diikuti Kabupaten Kampar seluas
190.832,82 hektar atau 15,22 persen dan Kabupaten Bengkalis
seluas 151.149,12 hektar atau 12,05 persen. 49

49

http://riau.bps.go.id/publikasi-online/riau-dalam-angka-2010/kehutanan.

html

50

H

N

Peta Perkembangan Pemanfaatan Hutan Provinsi Riau
(Tahun 2012)

Sumber : www. dephut.go.id

BP

c. Sekilas Tentang Hutan Dan Masyarakat Adat Di Sekitar
Kalimantan Timur

Kalimantan Timur atau biasa disingkat Kaltim adalah

sebuah provinsi di Pulau Kalimantan bagian ujung timur
yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Luas total Kaltim adalah
129.066,64 km² dan populasi sebesar 3.6 juta. Kaltim
merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah
keempat di nusantara. Ibukotanya adalah Samarinda.
Sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, Kaltim

merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas
sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11%
dari total luas wilayah Indonesia.

51

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang
pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang
juga dikenal dengan gudang kayu dan hasil pertambangan. Hal
ini

tidak

mengherankan

dikarenakan

Kaltim

merupakan

provinsi ke 3 yang memiliki hutan terluas di Indonesia. 50 Luas
kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK
Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret
2001

tentang

Penunjukan

Kawasan

Hutan

dan

Perairan

Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
: 2.165.198 ha

- Hutan Lindung (HL)

: 2.751.702 ha

- Hutan Produksi Tetap (HP)

: 5.121.688 ha

N

- Kawasan Konservasi

- Hutan Produksi Terbatas (HPT)

: 4.612.965 ha

Jumlah Total

: 14.651.553 ha

H

Luas kawasan hutan produksi seluruhnya adalah 9.734.653 ha
dan yang sudah dimanfaatkan (telah terbit SK) adalah sebagai

BP

berikut :

- IUPHHK-HA (83 unit)

: 5.666.512 ha

- IUPHHK-HTI (41 unit)

: 1.752.653 ha

- IUPHHK-RE (2 unit)

:

100.530 ha

- Pencadangan areal HTR (1 Lokasi) :

2.090 ha

- Penetapan areal HKM (1 Lokasi)

:

1.400 ha

- Penetapan areal HD (1 Lokasi)

:

880 ha

Luas kawasan hutan yang telah termanfaatkan adalah
seluas 7.524.065 ha. Dari data tersebut, diperoleh luas hutan
produksi yang belum dibebani izin pemanfaatan adalah seluas
2.210.588 ha.

Lihat Tabel Luas Hutan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan
Perairan Provinsi
50

52

H

N

Peta Perkembangan Pemanfaatan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
(Tahun 2012)

Sumber : www. dephut.go.id

Data

BP

Berdasarkan

Dinas

Kehutanan

Provinsi

Kaltim

terjadinya peningkatan luas lahan kritis di Kalimantan Timur.
Menurut data lahan kritis tahun 2004 ± 6.402.472 Ha dan pada
tahun 2010 meningkat menjadi ± 8.101.309 Ha dari luas kawasan
hutan 14.651.553 Ha.

51

d. Peran Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur
di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu
lokasi penelitian yang ditetapkan sebagai sampel dalam
penelitian

ini.

didasarkan pada

Pemilihan

lokasi

Kalimantan

Timur

jumlah luas wilayah hutan yang ada di

Kalimantan Timur yang merepsresentasikan luas total hutan
Restorasi Ekosistem Dipterokarpa untuk Peningkatan Produktivitas Hutan
http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1559
51

53

di Indonesia, selain itu di Kalimantan Timur terdapat
masyarakat

hukum

adat,

dan

terdapat

konflik

serta

hutannya yang relatif sudah rusak.
Dari data awal yang didapatkan sebelumnya oleh tim
peneliti, diketahui bahwa di Kalimantan Timur, tepatnya di
Kabupaten

Nunukan 52

telah

terdapat

Peraturan

Daerah

Kabupaten Nunukan No. 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat
Masyarakat Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
No. 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat Lundayeh di Kabupaten Nunukan. Selain itu pula di
Kabupaten Malinau terdapat Peraturan Daerah Kabupaten
No.

04

Tahun

2001

tentang

N

Malinau

Pemberdayaan,

Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan
Lembaga Adat di Kabupaten Malinau.
dari

data

awal

berupa

H

Merujuk
tersebut,

tim

peneliti

berusaha

Peraturan

mendalami

Daerah

bagaimana

implementasi dari Peraturan Daerah tersebut terkait dengan

BP

identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat yang ada
serta

hutan

adat

yang

ada

yang

telah

dilakukan

oleh

pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan

aparat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, didapatkan fakta
bahwa implementasi Peraturan Daerah berupa identifikasi dan
inventarisasi tersebut belum ada. Bahkan Pemerintah Provinsi
pun saat wawancara dilakukan tidak mengetahui bahwa di
Kabupaten Nunukan telah ada Peraturan Daerah tersebut di
atas. Pemerintah Provinsi hanya mengetahui bahwa Peraturan
Daerah yang mengatur masalah adat hanya terdapat di
Kabupaten

Malinau,

yaitu

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara, saat ini Kabupaten Nunukan termasuk dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Utara.
52
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Malinau No.04 Tahun 2001. Berdasarkan informasi dari
pemerintah

provinsi

tersebut,

menunjukan

bahwa

pola

koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah
provinsi tidak berjalan dengan baik terkait dengan jaringan
dokumentasi informasi hukum sehingga tidak terdapat evaluasi
terhadap Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah
kabupaten

sebelum

dilakukan

evaluasi

oleh

Kementerian

Dalam Negeri.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Margaretha Seting
Beraan, Ketua BPH Aman Kalimantan Timur, didapatkan fakta
bahwa implementasi Peraturan Daerah di Kabupaten Nunukan

N

terkait dengan identifikasi dan inventarisasi belum dilakukan
oleh Pemerintah Daerah. Usaha yang sudah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah yaitu dengan penetapan batas wilayah

H

masyarakat hukum adat dan hutan adatnya, namun hal ini
pun menimbulkan konflik, karena pemerintah daerah dalam
melakukan usahanya tersebut tidak melibatkan unsur dari
adat,

sehingga

BP

masyarakat

terkesan

penetapan

tersebut

hanyalah sepihak semata dari pemerintah daerah.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AMAN,

diketahui bahwa saat ini di Provinsi Kalimantan Timur sedang
dibahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai perlindungan
masyarakat hukum adat yang terdapat di Kalimantan Timur,
namun ketika hal ini dikonfirmasi ke Biro Hukum Provinsi
Kalimantan Timur, didapatkan informasi bahwa Biro Hukum
tidak mengetahui mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang
dimaksud.
Selain di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, 53

berdasarkan hasil penelusuran data kepustakaan, didapatkan
Kabupaten Malinau berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, saat ini termasuk dalam wilayah Provinsi
Kalimantan Utara.
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informasi

di

Kabupaten

Kutai

Barat

telah

diberlakukan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 18 Tahun 2002
tentang Kehutanan

Daerah. Diberlakukannya Perda tersebut

dilatar belakangi semakin rusak dan menurunnya kualitas
ekologis hutan sehingga perlu diurus secara adil dan lestari.
Perda ini tidak mengoreksi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat No. 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat,
melainkan generalisasi pengaturan kehutanan di Kutai Barat.
Dalam konsideran Peraturan Daerah juga disebutkan
pendekatan ekosisitem Daerah Aliran Sungai Mahakam, bahwa
pengurusan hutan di daerah hulu harus memperhatikan

N

dampak bagi masyarakat termasuk yang berada pada bagian
hilir. Disamping pertimbangan ekologis, juga memperhatikan
keberadaan masyarakat adat dengan menyebutkan: bahwa

H

wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh
kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki
sistem hukum sendiri dalam wilayah hutan, dan oleh karena itu

BP

pengaturan pengurusan hutan perlu menjaga bentuk dan ciri
khas

yang

sudah

berkembang

menurut

hukum

adat;

Pengelolaan hutan dalam Perda ini berasaskan kepada asas
manfaat

dan

lestari,

keyakinan,

keadilan,

kebersamaan,

keterbukaan dan keterpaduan serta kedaulatan hukum.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, terjaminnya hak-hak adat serta hutan yang diurus
secara lestari dan berkelanjutan. Dari asas dan tujuannya
nampak bahwa respons lokal terhadap pengelolaan hutan tidak
selalu segaris dengan yang dicantumkan dalam UndangUndang Kehutanan. Namun,

responsivitas asas-asas dalam

Perda pengelolaan hutan mesti dilihat lebih jauh di dalam
ketentuan-ketentuan pokok yang diatur di dalam batang tubuh
dan kondisi sosial pada masyarakat.
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Pembagian status hutan dalam Perda ini dibagi atas
hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Hutan Adat diartikan
sebagai kawasan hutan dalam wilayah adat yang dikelola oleh
masyarakat adat/masyarakat hukum adat untuk kepentingan
tertentu dan atau kepentingan bersama warga masyarakat
adat/masyarakat hukum adat.
Penetapan

dan

pengukuhan

hutan

ditetapkan

oleh

Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD dengan melibatkan
masyarakat secara transparan, bertanggung
memperhatikan

kelestarian

ekosistem

gugat,

serta

guna mempertegas

kejelasan hukum. Salah satu bagian yang penting dari Perda ini

N

adalah kewenangan penetapan status dan fungsi hutan, yang
dilakukan dengan
hutan

oleh

persetujuan DPRD. Penetapan kawasan

Pemerintah

Daerah

dilakukan

dengan

H

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan
hak-hak masyarakat atas hutan. Perda ini secara khusus
juga memberi landasan bagi lahirnya peraturan lain yang

BP

menguatkan keberadaan hutan adat. Pada Pasal 9 disebutkan:
(1)

Pemerintahan

Daerah

mengakui

dan

mengukuhkan

keberadaan wilayah adat;

(2)

Pemerintahan

Daerah

menjamin

hak-hak

masyarakat

hukum adat atas wilayah adat;

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan
tersendiri.
Disamping mengatur dasar-dasar pengakuan hutan adat,

diatur juga bahwa kawasan hutan dan lahan yang telah di
rehabilitasi oleh masyarakat dijadikan sebagai wilayah kelola
kampung sesuai fungsinya. Rehabilitasi hutan dan lahan juga
dapat dilakukan dengan swadaya masyarakat. Hutan yang telah
direhabilitasi ini menjadi wilayah kelola kampung yang dikelola
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oleh

masyarakat

kampung

dengan

penetapan

dari

pemerintah daerah. Statusnya sebagai kawasan hutan lindung,
kawasan

hutan

konservasi

dan

hutan

produksi

menjadi

digantikan. Upaya kejelasan hukum kehutanan di Kabupaten
Kutai Barat dilakukan dengan inventarisasi hutan, pemetaan
hutan, penataan hutan, pengelolaan yang

terbuka

dan

pengakuan terhadap hak-hak masyarakat atas hutan.
Hak-hak masyarakat atas hutan diikuti dengan berbagai
izin yang diatur di dalam Pasal 22 yang menyebutkan:
(1)

Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui :
a. Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKM);

N

b. Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Kayu;
c. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
d. Ijin Usaha Budidaya Hasil Hutan Non Kayu;
(2)

H

e. Ijin Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan.
Ijin pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada :
a. Perorangan;

BP

b. Badan usaha Milik Swasta;
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. Badan Usaha Milik Kampung;
e. Koperasi;

f. Badan Usaha Lain yang syah.
Secara

lebih

luas,

Perda

tanggungjawab Pemerintah

tersebut

Daerah

dalam

juga

mengatur

reklamasi

dan

rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik
biofisik

dan

kerusakan
kelestarian

pada

dan

kawasan

perubahan

hutan.

Kegiatan

hutan
tertentu

yang memiliki tingkat
yang

rehabilitasi

mempengaruhi
dan

reklamasi

lahan dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam,
dengan mengakui kearifan tradisional. Sedangkan rehabilitasi
hutan diselenggarakan melalui kegiatan: (a) Reboisasi; (b)
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Penghijauan; (c) Pemeliharaan; (d) Pengayaan tanaman; (e)
penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil
teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.
Lebih jauh lagi, Perda ini bahkan mengatur tentang
perlindungan hutan dan konservasi alam sebagai kewajiban
Pemerintah Daerah untuk: (a) Mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan,
hama, serta penyakit; (b) mempertahankan dan menjaga hakhak negara, masyarakat

dan

perorangan

atas

hutan,

kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

B.

N

berhubungan dengan pengelolaan hutan. 54
Peran Pemerintah Dalam Pelestarian Hukum Adat di Provinsi
Riau dan Provinsi Kalimantan Timur

H

Peran Pemerintah dalam pelestarian hukum adat yaitu
dengan berinteraksinya hukum adat dengan hukum nasional

BP

dalam perumusan peraturan daerah. Selain sebagai implementasi
ketentuan pemerintahan desa, juga berkenaan pengakuan dan
perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, antara lain
mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagaimana
terdapat dari beberapa produk perundang-undangan di daerah.
Sesuai dengan lokasi penelitian ini yang dilakukan di

Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur, maka hanya pada
dua provinsi inilah penelitian ini dibatasi. Daerah yang menjadi
obyek penelitian di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar. Hal
ini dengan pertimbangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah
daerah pertama yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak
Ulayat sehingga menarik untuk menjadi obyek studi.

Peraturan

Daerah yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang ditetapkan pada tanggal 15
54

Yance Arizona, Op.Cit., hlm. 114.

59

Juli 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2000 Nomor 1.
Selain Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12
Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, masih ada peraturan
daerah lain, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004
tentang

Hak

Ulayat

Masyarakat

Hukum

Adat

Lundayeh.

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau
yang beribukota di Bangkinang. Luas wilayah kabupaten ini
10.928,.20 Km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau, dan

N

berpenduduk ± 688.204 jiwa 55 .
Kabupaten Kampar yang meliputi wilayah Palalawan, Pasir
Pengarayan dan Bangkinang yang penduduknya adalah orang

H

Melayu dan beberapa suku Minoritas yang berdiam dipedalaman
yang memerlukan pengakuan Hak Ulayatnya dan untuk itu
peraturan daerah itu dibuat.

BP

Daerah kedua yang dijadikan obyek penelitian adalah

Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Daerah ini telah
menetapkan dua Peraturan Daerah tentang hak ulayat yaitu :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004
tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan
pada tanggal 01 Juni 2004 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 06.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004
tentang

Hak

Ulayat

Masyarakat

Hukum

Adat

Lundayeh

Kabupaten Nunukan, yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni
2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2004 Nomor 11.

55

Id-wikipedia.org/wiki/riau diakses tanggal 8 Juli 2013.
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Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di
Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di ujung utara pulau
Kalimantan,

yang

berbatasan

langsung

dengan

Malaysia

khususnya Negara Bagian Sarawak dan Sabah. Luas wilayah
kabupaten ini adalah 13.841,90 km² dengan penduduk

tahun

2013 sebanyak 171.603 jiwa. 56
Kabupaten

Nunukan

terbentuk

berdasarkan

Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Malinau dan
Kabupaten Nunukan. Pembentukan Kabupaten Nunukan meliputi
5

Kecamatan

Nunukan,

Sebatik,

Sembakung,

Lumbis

dan

N

Krayan. 57
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999
tentang Hak Tanah Ulayat memuat rumusan tentang hak tanah

H

ulayat. Dalam Pasal 1 huruf n Peraturan Daerah tersebut
menyatakan hak tanah ulayat adalah merupakan salah satu harta
milik bersama suatu masyarakat hukum adat, yang mencakup

BP

suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang
hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya.
Sedangkan

masyarakat

adat

dalam

Pasal

1

huruf

g

dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang
memiliki harta ulayat secara turun temurun di daerah, berbentuk
persukuan,

nagari,

perbatinan

desa,

kepenghuluan

dan

kampung 58 .
Dalam Peraturan Daerah ini diatur berkenaan dengan hak
tanah ulayat. Pengaturan tersebut antara lain:

56www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/64/name/

kalimantan - timur/detail6505, diakses tanggal 10 Juli 2013.
57 Ibid.
58 Abdurrahman, Makalah disampaikan pada rapat tim Penelitian Hukum
Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar
BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta 28 Mei 2013 hal.19.
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Pasal 2 (1). Hak

Tanah

Ulayat

dan

Hak-hak

serupa

dari

Masyarakat-masyarakat Hukum Adat sepanjang Hak
tersebut menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa menurut ketentuan Hukum Adat
yang berlaku di setiap tempat.
(2). Fungsi

Hak

Tanah

Ulayat

adalah

untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan
dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.
Pasal 3

Sesuai dengan maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini,
dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan

N

hak pola kemitraan pada Pihak Ketiga.
b. Untuk memenuhi maksud ayat (1) pasal ini dilakukan
musyawarah pemangku adat setempat dan anggota
masyarakat

adat

sesuai

dengan

H

persekutuan

ketentuan hukum adat setempat.

c. Kesepakatan kedua belah pihak dibuat di hadapan

BP

Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjanjianperjanjian sebagaimana dimaksud pada point a di
atas.

d. Perbuatan

berupa

memanfaatkan

Hak

menelantarkan
Tanah

Ulayat

atau

tidak

berturut-turut

selama 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh pihak-pihak
sebagaimana tercantum pada pasal ini, dikenakan
sanksi adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku
berupa pencabutan hak untuk penggunaan atau
pemanfaatan Hak Tanah Ulayat dan dapat diberikan
sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan hukum
adat yang berlaku.
Sejalan dengan pengaturan ini Pemangku Adat
selaku pemegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak
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dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada
pihak lain. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 4.
Pasal 4 Pemangku Adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat
tidak

dapat

mengalihkan

atau

melepaskan

haknya

kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama
berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat
istiadat setempat.
Selain itu diatur pula sertifikasi Hak Kepemilikan Tanah
Ulayat,

larangan

pengalihan

dan

pengawasan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 8
berikut ini :

N

Pasal 6 : (1). Hak Penguasaan Hak Tanah Ulayat dibuat atas nama
Gelar Pemangku Adat yang berhak untuk itu sesuai
dengan ketentuan Hukum Adat setempat.

H

(2). Sertifikasi Hak Kepemilikan Tanah Ulayat diproses
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 :

Setiap Pemangku Adat dan warga masyarakat adat,
melakukan

BP

berkewajiban

pengawasan

terhadap

penggunaan dan kepemilikan Tanah Ulayatnya.

Kemudian dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini ditentukan :

(1)

Berdasar Surat Keputusan Kepala Daerah, dibentuk Badan

Penyelesaian Permasalahan dan Pemutihan Tanah Ulayat
Daerah,

yang

bertugas

melaksanakan

penertiban

sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2).
(2)

Susunan keanggotaan Badan Penyelesaian Permasalahan dan
Pemutihan Tanah Ulayat Daerah sebagaimana tercantum
pada ayat (1), terdiri dari :
a. Pihak Pemerintah Daerah.
b. Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat Adat.
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Adapun dalam ketentuan penutup, Pasal 16 disebutkan
bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan saran
dan pendapat Lembaga Kerapatan Adat setempat.
Berbeda dengan pengaturan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten
Kampar, Pengaturan Hak Ulayat dan masyarakat Hukum Adat di
Kabupaten Nunukan dilakukan melalui dua buah Peraturan
Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 yang
mengatur Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat secara umum dan
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 yang khusus mengatur
Ulayat

Masyarakat

Nunukan. 59
Mengenai

Hukum

Adat

Lundayeh

N

Hak

pengertian

Masyarakat

Hukum

Kabupaten
Adat

dan

H

pengertian Hak Ulayat dua Peraturan Daerah tersebut memberikan
rumusan yang sedikit berbeda. Mengenai pengertian masyarakat
hukum adat, Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun

BP

2004 merumuskan, Masyarakat Hukum Adat (rechtsgemeenschap)

adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang bersifat tetap,
mempunyai

kelengkapan

untuk

sanggup

berdiri

sendiri,

mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasaan, kesatuan
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air
bagi semua anggotanya.
Sedangkan dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor
04

Tahun

2004

menyebutkan

Masyarakat

Hukum

Adat

(Adatrechtsgemeenschap) adalah sekelompok orang yang terikat
oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun
atas dasar keturunan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9
disebutkan Masyarakat Hukum Adat Lundayeh adalah kesatuan

59

Ibid
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masyarakat yang bersifat geneologis teritorial yang mendiami
wilayah Kecamatan Krayan 60 .
Sedangkan mengenai pengertian hak ulayat Pasal 1 angka
10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 merumuskan hak
ulayat (Hak Kolektif) ialah hak atas tanah, hutan dan perairan
yang meliputi kesatuan lingkungan hidup, yang dikelola oleh
kesatuan penguasaan menurut hukum adatnya berdasarkan hak
bersama bagi sesama anggota masyarakat hukum adat. Sementara
Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004
merumuskan hak ulayat adalah Kewenangan yang menurut
hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah

N

tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk
mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam
wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang

H

timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah, turun
temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat
tersebut dengan wilayah bersangkutan.

BP

Dalam dua Peraturan Daerah tersebut dibedakan antara

Tanah Ulayat dan Hutan Ulayat namun dirumuskan secara sama.
Tanah Ulayat (dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah No. 03
Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 04
Tahun 2004) didefinisikan sebagai bidang tanah yang berada
dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.
Sedangkan Hutan Ulayat (Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah
Nomor 04 Tahun 2004) didefinisikan sebagai kawasan hutan yang
berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat
tertentu. 61
Ada beberapa ketentuan yang menarik dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004 berkenaan
60
61

Ibid, hal. 22.
Ibid, hal.23.
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dengan kriteria masyarakat hukum adat dan mengenai hak ulayat.
Ketentuan yang menarik misalnya mengenai ruang lingkup.
“Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala sesuatu
yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat” (Pasal
2 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004)
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun
2004 juga menetapkan mengenai kriteria

masyarakat hukum

adat.
Pasal 3 Perda tersebut menyatakan:
(1)

Kriteria masyarakat hukum adat adalah :
a. adanya sekelompok masyarakat yang memiliki integritas,

N

teratur, dan bertindak sebagai satu kesatuan yang terikat
dan tunduk pada tatanan hukum adatnya;
b. adanya

struktur

untuk

sendiri

mengadakan

H

kewenangan

lembaga

yang

memiliki

aturan-aturan

yang

diakui dan ditaati oleh warganya;

BP

c. adanya kekayaan masyarakat hukum adat tersendiri yang
terpisah dari kekayaan masing-masing warganya; dan

d. adanya

wilayah

tertentu

yang

merupakan

wilayah

kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(2)

Pemenuhan

seluruh

kriteria

masyarakat

hukum

adat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat
keberadaan suatu masyarakat hukum adat.
Selanjutnya dalam Pasal 4 ditegaskan: “Masyarakat hukum
adat yang memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 3 ayat (1), harus diakui keberadaannya”.
Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan:
Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
4, meliputi pengakuan atau pengaturan, penguasaan dan
penggunaan hak ulayat atas (tanah, hutan dan perairan)
dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
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Dalam Perda ini juga ditentukan subyek hukum dan obyek
Hak Ulayat, Pasal 6 menyebutkan subyek hukum hak ulayat
adalah masyarakat hukum adat. Sedangkan obyek hak ulayat
ditentukan dalam Pasal 8 yang menyebutkan :
(1)

Obyek Hak Ulayat meliputi tanah, hutan dan perairan yang
dikuasai oleh masyarakat hukum adat, tidak termasuk
kandungan bahan tambang yang ada di dalamnya.

(2)

Bahan tambang yang termasuk di dalam wilayah Hak Ulayat
Masyarakat

Hukum

pengurusannya

Adat

dilakukan

terhadap
berdasarkan

penguasaan
pada

dan

ketentuan

Perundang-undangan yang berlaku.

N

Pasal 7 mengatur tentang kriteria keberadaan hak ulayat
yang menentukan :
(1)

Kriteria keberadaan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat,

H

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999 adalah

BP

sebagai berikut:

a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu masyarakat
hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan

persekutuan

tersebut

dalam

kehidupannya sehari-hari;

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan
hidup para warga masyarakat hukum adat tersebut dan
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku
dan ditaati oleh para warga masyarakat hukum adat
tersebut.
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(2)

Pemenuhan

seluruh

kriteria

hak

ulayat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan syarat keberadaan
hak ulayat masyarakat hukum adat.
Tentang penentuan keberadaan masyarakat hukum adat
dalam Perda Nomor 03 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 9 – 11.
Pasal 9 – 11 menentukan :
Pasal 9 :

(1)

Penentuan keberadaan masyarakat Hukum Adat
dan

Hak

Ulayat

Kabupaten

masyarakat

Nunukan

Hukum

didasarkan

Adat

atas

di

kriteria

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3
(2)

N

dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
Penentuan dan penetapan keberadaan Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat akan diatur dengan

H

Peraturan Daerah Tersendiri.
Pasal 10: (1)

Hak

ulayat

sebagaimana

yang

dinyatakan

dimaksud

dalam

masih
Pasal

9

ada
akan

BP

dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah.

(2)

Pelaksanaan

pemetaan

sebagaimana

dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertanahan
bersama-sama dengan Kantor Pertanahan.

Pasal 11: (1)

Hak perorangan dan badan hukum atas tanah yang
diperoleh

berdasarkan

ketentuan

perundang-

undangan yang terdapat dalam wilayah hak ulayat
masyarakat

hukum

adat

tetap

diakui

keberadaannya.
(2)

Pengakuan atas hak perorangan dan badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan
dalam peta dasar pendaftaran tanah.
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Kemudian diatur pula tentang penguasaan atas tanah,
hutan dan perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
Pasal 12:
(1)

Bidang-bidang tanah, kawasan hutan dan perairan yang
dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang tidak memenuhi
kriteria

sebagai

masyarakat

hukum

adat

sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
penguasaannya dapat berupa tanah hak adat, hutan adat,
hutan negara atau tanah negara.
(2)

Bidang-bidang

tanah

dan

kawasan

hutan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hak-hak adat yang

N

bersifat perseorangan atau hak perseorangan yang diwariskan
kepada sekelompok ahli waris secara tidak terbagi-bagi.
(3)

Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hutan dan

H

perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

BP

Akhirnya ada dua ketentuan dalam Perda ini yang dimaksud

dalam ketentuan peralihan yang dapat dianggap sebagai tindak
lanjut dan pengaturan yang dibuat.
Pasal 13 : Hak ulayat masyarakat hukum adat yang dinyatakan
masih dan berdasarkan Peraturan daerah ini, diakui
sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah ini.
Pasal 14 :
(1)

Hak

ulayat

dinyatakan
berdasarkan

masyarakat
sudah

tidak

Peraturan

hukum

adat

memenuhi
Daerah

ini,

yang
syarat
tidak

menghapus hak-hak yang ada pada masyarakat
Hukum Adat.
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(2)

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan
berdasarkan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2).
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun
2004 secara

khusus mengatur Hak Ulayat Masyarakat Hukum

Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan. Pasal 1 angka 9 Peraturan
Daerah ini menentukan Masyarakat Hukum Adat Lundayeh adalah
kesatuan masyarakat yang bersifat genealogis-teritorial yang
mendiami wilayah Kecamatan Krayan.

N

Tentang obyek hak ulayat yang diatur dalam Pasal 2
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 isinya sama dengan apa
yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun

H

2004. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur berkenaan
dengan masyarakat Hukum Adat Lundayeh (Pasal 3 dan 4).
Kemudian dalam pasal 5 ditentukan :
Penetapan wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

BP

(1)

Lundayeh ditetapkan berdasarkan batas-batas alam dari
masing-masing wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pemetaaan tanah ulayat oleh Dinas yang berwenang.

(3)

Dinas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
Dinas Pertanahan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan.
Sedangkan dalam ketentuan peralihan (Pasal 12) ditentukan

hak

Ulayat

Masyarakat

Hukum

Adat

Lundayeh

tetap

ada

sepanjang masih memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03
Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Kabupaten Nunukan.
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Demikian

beberapa

aspek

hukum

berkenaan

dengan

Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam
perundang-undangan nasional dan penerapannya di dua daerah di
Indonesia yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Nunukan. Hal
ini masih memerlukan penelitian secara mendalam dalam rangka
mempersiapkan perlunya undang-undang tentang Pengakuan Hak

BP

H

N

masyarakat Hukum Adat dengan segala aspeknya.
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BAB IV
ANALISIS TENTANG PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR
A.

Peran

Masyarakat

Hukum

Adat

dalam

Penanggulangan

Pembalakan Liar
Sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia
tergantung atas jaminan akses dan kontrol terhadap sumber daya
alam, serta kelestarian maupun pemeliharaan lingkungan hidup
sekitarnya. Kenyataan ini menyebabkan pentingnya keterlibatan
dan

peran

serta

masyarakat

dalam

upaya

konservasi

dan

pengelolaan sumber daya alam. Kunci penting tercapai pengelolaan
daya

alam

yang

lestari

sangat

bergantung

pada

N

sumber

keterlibatan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung
jawabnya, serta dukungan kebijakan baik dari pemerintah pusat

H

maupun daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam
dan kawasan konservasi secara adil. 62
Agar pengelolaan sumber daya alam ini dapat dilaksanakan

BP

dengan baik, maka wajib menghormati hukum negara, hukum
adat, konvensi internasional terkait dengan HAM, lingkungan dan
konservasi yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Prinsip yang
perlu diperhatikan, antara lain: 63
1. Pengakuan atas hak dan kewajiban masyarakat adat atau lokal
dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. Pengakuan atas akses pengelolaan kawasan konservasi oleh
masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan
kolaboratif.
3. Didorongnya penerapan asas informasi dan persetujuan dari
masyarakat adat atas berbagai kebijakan yang dilakukan di

Christine Wulandari, dkk, 2006, Membuat Konservasi Bermanfaat bagi
Masyarakat: Prinsip-Prinsip Penerapan Community Empowerment dalam Agenda
Konservasi, WWF-Indonesia, hal. 5.
63 Ibid, hal. 13.
62
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wilayah masyarakat adat oleh pihak pemerintah, pelaku usaha,
dan pihak lain untuk kegiatan tertentu.
4. Diterapkannya mekanisme representasi yang proporsional bagi
masyarakat adat.
5. Diterapkannya

kegiatan

Community

Empowerment

sesuai

dengan peraturan-peraturan di tingkat adat dan bekerjasama
dengan lembaga lokal yang mendukung upaya penguatan
masyarakat dan pengelolaan kawasan konservasi.
6. Didorongnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan
dini dalam aktivitas bersama masyarakat berkaitan dengan
fungsi kawasan konservasi.
peranan

masyarakat

adat

dalam

mengelola

N

Dominasi

sumber daya alam terutama hutan adat sangatlah penting. Hutan
adat merupakan kawasan hutan yang berada di dalam wilayah

H

adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus
kehidupan

komunitas

komunitas-komunitas

adat

penghuninya.

masyarakat

adat

Pada

penghuni

umumnya
hutan

di

BP

Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam
yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan
harmoni. 64

Eksistensi kawasan hutan dan masyarakat adat pada

dasarnya berangkat dari pandangan antrophosentris menuju
tahap biosentris dan tataran ekosentris. Konsepsi ini didasarkan
pada kearifan kebijaksanaan masyarakat timur yang bertumpu
pada filsafat tertentu, seperti ajaran Tao, Hindu dan Budhis,
dimana

lingkungan

biofisik

tidak

dapat

dipisahkan

dengan

lingkungan kehidupan sosiokultural masyarakatnya. Jika terdapat
perlindungan kebudayaan tradisional dan masyarakat adat, maka
secara alami memberi kesempatan melindungi keanekaragaman
Abdon Nababan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara
Konsep dan Realitas, Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “Hutan
Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation,
Muara Jambi, 5 Nopember 2008, hal. 4
64

73

hayati dan kebudayaaan. Butir-butir aksi deep ecology sebagai
dasar perlindungan makhluk hidup dan eksistensi kawasan hutan
khususnya diungkapkan oleh Naess, sebagai berikut: 65
a. Eksistensi dan perkembangan kehidupan manusia maupun
bukan manusia di bumi, memiliki nilai-nilai sendiri baginya
dirinya (intrinsic value).
b. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan di
alam

mempunyai

sumbangan

bagi

perwujudan

nilai-nilai

tersebut.
c. Manusia tidak mendapat mandat untuk mereduksi kekayaan
dan

keanekaragaman,

kecuali

untuk

jaminan

kebutuhan

d. Perkembangan

N

dasarnya.
kehidupan

manusia

dan

kebudayaannya

berbanding lurus dengan penurunan jumlah populasi manusia.

H

Kehadiran campur tangan manusia terhadap lingkungannya
sudah berjalan semakin besar dan berlangsung semakin cepat
dan memburuk.

BP

e. Perlunya upaya perubahan kebijakan mendasar yang bersifat
adil dalam aspek ekonomi, teknologi dan struktur ideologi.

f. Perubahan

ideologi

paling

utama

adalah

mengutamakan

apresiasi terhadap kualitas kehidupan dibanding peningkatan
standar kehidupan yang tinggi
Peranan penting keberadaan masyarakat hukum adat masih

terlihat jelas pada awal dekade 1970-an, di mana kearifan adat
yang beragam masih mendominasi sistem pengelolaan hutan di
seluruh pelosok nusantara, khususnya di luar Jawa. Masyarakat
adat, yang belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah
yang sifatnya eksploitatif, masih mengelola hutan adatnya dengan
otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka
I.G.P.Suryadarma, Peran Hutan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Stabilitas
Iklim Satu Kajian Perspektif Deep Ecology (Kasus Masyarakat Desa Adat Tenganan,
Bali), hal. 51.
65

74

sehari-hari. Hutan terjaga dengan baik, kecuali di Sumatera Utara
bagian timur yang sebagian kawasan hutannya telah dikonversi
untuk perkebunan skala besar sejak jaman Kolonial Belanda. 66
Perubahan yang sangat drastis baru mulai terjadi di awal
1970-an

ketika

Rezim

Orde

Baru

yang

baru

berkuasa

mengeluarkan kebijakan penebangan hutan komersial dengan
sistem konsesi HPH. Sampai bulan Juli 2000 DEPHUTBUN
mencatat ada 652 HPH dengan luas keseluruhan areal konsesi
69,4 juta hektar. Sebagian besar dari kawasan hutan yang
dikonsesikan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta dan
BUMN ini berada di dalam wilayah-wilayah adat. Berdasarkan

N

penafsiran citra landsat HPH periode April 1997 s.d Januari 2000,
dari 320 HPH aktif yang luas areal konsesi keseluruhannya 41,2
juta ha diidentifikasi bahwa 28% (11,7 juta ha) hutannya sudah

H

rusak atau menjadi tanah kosong atau lahan pertanian. 67
Hingga

memasuki

era

reformasi,

hampir

pada

semua

tahapan pelestarian hutan, yakni mulai dari penyuluhan hingga

BP

langkah pelestarian, masyarakat adat tidak dilibatkan. Jika pun
dilibatkan, tidak ada pemuka adat yang jadi tokoh utama. Padahal,
dalam struktur sosio-kultural masyarakat adat, pemuka adat
mempunyai peran penting dalam berinteraksi dengan alam. Selain
itu, kurangnya komunikasi antar pemuka adat, pemerintah, serta
pihak-pihak lain yang terkait menyebabkan hambatan tersendiri
yang perlu diatasi. 68

Abdon Nababan, Op.Cit., hal. 4.
Ibid, hal. 4-5
68Anonim,
Pelibatan Masyarakat Adat Minim, (Online), http://www.reddindonesia.org/media/berita-tentang-redd-dan-hutan/233-pelibatan-masyarakat-adatminim, diakses tanggal 6 November 2013.
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1. Peran

Masyarakat

Hukum

Adat

dalam

Penanggulangan

Pembalakan Liar Provinsi Riau
Masyarakat hukum adat sebagai suatu fenomena sosial
dengan

segala

hak-hak

sudah

ada

semenjak

adanya

masyarakat yang mendiami Kepulauan Indonesia. Tidak sedikit
pula diantara mereka melakukan perladangan berpindah,
pertanian dengan sistem tebang bakar. Namun demikian
masyarakat hukum adat tidak dapat dimasukkan dalam
kategori perambah hutan. Mereka melakukan pertanian seperti
itu secara turun-temurun dan sekedar untuk mempertahankan
hidup yang sederhana. Mereka umumnya memiliki kearifan
lingkungannya.

N

lingkungan yang secara naluriah dipertahankan pelestarian
Keberadaan

Hukum

Adat

di

Indonesia

mengalami

H

tekanan yang berat. Hal ini banyak disebabkan karena berbagai
macam hal, antara lain keberadaan Hukum Positif yang dalam
kenyataan

sehari-hari
Namun

angin

BP

masyarakat.

lebih

masyarakat

Amandemen

adat

banyak

segar

diberikan

terhadap

dalam

Undang-Undang

dipergunakan

oleh

penghormatan

hukum

positif

setelah

1945

(UUD

1945).

dasar

Sehubungan dengan Pembalakan Liar yang sangat berkaitan
dengan hutan, banyak studi membuktikan bahwa masyarakat
adat

mempunyai

kearifan

lokal

tersendiri

dalam

Kabupaten

Kampar

mempertahankan sumber daya alamnya.
Berdasarkan
Provinsi

Riau,

hasil
hukum

penelitian
adat

di

sangat

berperan

dalam

penanggulangan pembalakan liar, karena dalam hukum adat
memiliki prinsip komunal sehingga mencegah kepemilikan
pribadi atau kelompok, kemudian ada prinsip keseimbangan
yaitu

menjaga

keseimbangan

alam

atau

ekosistem

dan

kemudian mepunyai sanksi adat, namun semua tidak akan

76

berjalan kalau tidak diatur dalam Undang-undang sebagai
payung hukum masyarakat adat (RUU

Pengakuan dan

Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat). 69
Tanah dan hutan ulayat merupakan sumber daya alam
milik perkauman, puak atau suku tertentu dalam struktur adat
di Riau yang kepemilikannya diwariskan secara turun temurun.
Keadaan topografi tanah dan hutan ulayat sangat beragam
sesuai dengan keadaan alam pada wilayah yang dinyatakan
sebagai bagian dari hutan dan tanah ulayat tersebut. Ada
bagian hutan dan tanah yang berbukit batu, gunung, bukit
lembah, ngarai, dataran bersungai, solok, ampangan, teluk,

N

selat, dan tanjung, pulau-pulau besar dan kecil, danau, tasik,
tanah gambut, dan lain-lain sebagainya. 70

Sedangkan hutan ulayat adalah pusaka tinggi milik
kaum

adat.

Hutan

ulayat

itu

dibagi

menurut

H

bersama

kebutuhan kaum adat, antara lain : 71
a. Hutan Ulayat Pusako Tinggi;

BP

b. Hutan Soko;

c. Hutan Larangan;

d. Hutan Percadangan

Tanahpun ada yang disebut: tanah ulayat, tanah soko,

tanah pusako, tanah tajuntai, tanah anggun-anggun, tanah
lapangan gumbalo dan tanah lapang. Hutan Ulayat Pusako
Tinggi statusnya adalah milik bersama masyarakat hukum
adat, yang batas ulayatnya terbagi atas batasan penguasaan
atau kekuasaan yang diatur oleh pucuk-pucuk adat.
Sebagai

contoh

masyarakat

adat

Kuntu

Kabupaten

Kampar Riau juga memiliki aturan adat yang disebut hutan
Hasil Wawancara Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Wilayah Riau, Pekanbaru, 11 September 2013.
70 Suwardi M.S. dkk, Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota
Se Provinsi Riau, hal.153
71 Ibid, hal.156
69

77

adat

atau

hutan

larangan,

hutan

ini

berfungsi

sebagai

penyeimbang alam, dan juga tempat obat-obat tradisional. Bagi
masyarakat yang merambah dikenakan sanksi adat berupa
denda dan sampai dikucilkan dari kampung sesuai tingkat
kesalahan dan sanksi ini diputuskan melalui musyawarah
adat. 72
Wilayah

kenegerian

Kuntu

termasuk

wilayah

yang

memiliki lahan yang datar, dan masyarakat adat kekhalifahan
Kuntu banyak menggunakan lahan tersebut dengan berkebun
karet, perikanan, kemudian lahan peternakan, yang dapat
dimanfaatkan sebagai kebun sangat sedikit, tidak banyak

N

pilihan buat masyarakat dengan kearifan lokal. Pada umumnya
lahan yang digunakan lahan perkebunan adalah wilayah yang
mudah dijangkau, biasanya berada didekat sekitar sungai.

H

Sistem pengambilan keputusan masyarakat adat adalah
melalui musyawarah adat, seperti pengelolaan lubuk larangan,
pengelolaan tanah ulayat baik dalam aturan kelola dan

BP

pemantauan waktu panen dibicarakan melalui musyawarah.
Wilayah ulayat adat adalah milik persukuan (komunal), dapat
dikelola oleh masyarakat namun tidak boleh diperjual belikan
masyarakat.

Kepemilikan tanah perorangan diakui oleh masyarakat

lain jika ada yang akan mengelola lahan yang belum ada
pemiliknya, maka akan dianggap sebagai orang yang berhak
atas lahan tersebut, dan akan diturunkan kepada generasi
berikutnya. Jika akan mengelola lahan yang sudah pernah
dikelola penduduk lain akan diperbolehkan jika telah mendapat
ijin dari pengelola sebelumnya dan berstatus pinjam pakai, dan
tidak ada proses jual beli antar komunitas. 73

72
73

Efrianto, AMAN, Riau, Kekhalifahan Kuntu, hlm. 8.
Ibid, hlm. 6.

78

Ada beberapa aturan adat yang teridentifikasi, yaitu
aturan pengelolaan lubuk larangan, dan aturan pengelolaan
lahan dan hutan seperti hutan adat, namun ada yang masih
terus bertahan dan ada aturan adat yang telah mengalami
pergeseran. Menurut Darwin Saragih dari Dinas Kehutanan
Kabupaten kampar, Hukum Adat berada dalam wadah lembaga
adat Kabupaten Kampar dan diakui oleh Pemerintah Kabupaten
Kampar.
Masyarakat adat telah berupaya memulihkan kekuatan
hukum dan peradilan adat di beberapa komunitas masih
dijalankan sanksi adat terhadap pembalakan liar yaitu berupa

N

denda adat atau dikucilkan dari kampung, namun tidak lagi
maksimal dikarenakan adanya Undang-undang Desa yang
menjadikan kepala desa superior diantara pemuka adat, jadi

H

seringkali pembalakan liar mendapat legalitas kepala desa dan
tidak dipungkiri juga oknum tokoh adat juga ikut bermain dan
juga dimanfaatkan oleh investor. Kemudian Undang-undang

BP

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang memiliki
kekuasaan atas hutan, namun pada prinsipnya hukum adat
sangat tegas terhadap pembalakan liar, makanya masyarakat
adat

berharap

segera

disahkannya

RUU

Pengakuan

dan

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. 74
Berdasarkan hasil penelitian, menurut hukum atau
aturan adat masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten
Kampar

Provinsi

Riau,

peran

masyarakat

adat

dalam

penanggulangan pembalakan liar sangat signifikan karena ada
prinsip keseimbangan dalam pengelolaan hutan dan tanah
ulayat. 75

Peran

kelestarian

serta

hutan

masyarakat

yang

hukum

adat

berkesinambungan

terhadap

merupakan

Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, 11 September 2013.
75
Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, 11 September 2013.
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79

tanggung jawab masyarakat pemegang adat untuk bersama
melestarikan hutan. 76
Sedangkan menurut Anas Aismana dari Lembaga Adat
Melayu Riau (LAMR) peran masyarakat hukum adat dalam
menanggulangi pembalakan liar, sebenarnya harus berperan
melalui mengontrol dan mengawasi lingkungan sendiri, karena
mereka yang mengetahui dan merasakan dampaknya. Ada
masyarakat hukum adat yang melakukan penanggulangan
pembalakan liar, hanya saja peran pusat ke perusahaan besar
Seharusnya

adat

dilibatkan

N

sangat kuat, sehingga masyarakat tidak punya kekuatan.
masyarakat

hukum

pemerintah

dalam

perumusan kebijakan di daerah.
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembalakan
liar

antara

lain:

kurangnya

perhatian

untuk

H

menyiapkan lapangan pekerjaan, kurang seriusnya aparat
keamanan

untuk

menindak

masyarakat

yang

melanggar

hukum, kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah tentang
pembalakan

liar,

BP

akibat

masih

rendahnya

pemahaman

masyarakat tentang pelestarian lingkungan, dan masih ada
masyarakat mendirikan Sawmill (usaha industri kayu) tanpa
izin. 77

Tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat jika

terjadi pembalakan liar adalah kriminalisasi masyarakat adat.
Hal ini berdasarkan pada: 78
1. Definisi pembalakan liar (illegal loging) yang kurang jelas di
masyarakat adat kemudian diikuti pengesahan Undang-

Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
77
Data Berdasarkan Jawaban Kuesioner dari Richard Manik, Kepala Seksi Perlindungan Hutan,
Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pekanbaeu, Tanggal 31 Juli 2013.
78
Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
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undang Perambahan dan Perusakan Hutan (P2H) baru-baru
ini;
2. Data

Dewan

Kehutanan

Nasional

dan

Kementerian

Kehutanan bahwa lebih dari 30.000 desa di Indonesia
berada dalam kawasan hutan. Desa yang dimaksud disini
adalah kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Sebagai contoh
Kekhalifahan Batu Sanggan salah satu kesatuan masyarakat
adat di Kabupaten Kampar, mereka berada dan dimasukkan
ke dalam Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling
dimana mereka sudah ratusan tahun tinggal disana;
3. Hancurnya tatanan adat dan sekaligus hancurnya wilayah
Menurut

N

adat sehingga masyarakat adat terpinggirkan.
Darwin

Saragih

dari

Dinas

Kehutanan

Kabupaten Kampar, masyarakat hukum adat belum melakukan
pembalakan

liar,

masyarakat

adat

lebih

H

penanggulangan

berperan dengan kearifan lokal. Perda Kabupaten Kampar
Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat belum ada

BP

petunjuk pelaksanaan teknis, sehingga amar Perda tersebut
belum bisa dilaksanakan.
Dengan adanya Perda Kabupaten Kampar Nomor 12

Tahun

1999

tentang

Hak

Tanah

Ulayat

seharusnya

memperkuat peran masyarakat hukum adat tersebut walaupun
diakui Perda ini merupakan langkah maju mengakui hak
masyarakat adat dalam tanah ulayat. Namun ada beberapa
hambatan

dan

kekurangan

dalam

Perda

ini

sehingga

menghambat peran masyarakat adat dalam penanggulangan
pembalakan liar antara lain karena: 79
1. Substansi Perda yang belum utuh berdasarkan hukum adat;
2. Perda ini tidak diikuti oleh petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis;
Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
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81

3. Tidak diikuti pemetaan wilayah adat, pemetaan partisipatif
wilayah adat yang berdasarkan sejarah asal usul yang ada
Cuma peta sketsa.
Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Hak Tanah Ulayat secara prinsip belum dapat iimplementasikan
dengan

baik,

keberadaan

mengingat

tanah

baru

ulayat,

mengatur

namun

belum

norma-norma
menetapkan

Komunitas Masyarakat Hukum Adat dan wilayah hukum adat
itu sendiri. 80
Permasalahan Perda ini belum diimplementasikan secara
maksimal

di

wilayah

adat

sendiri,

karena

masih

tetap

N

berlangsung konflik-konflik ruang di masyarakat adat dan tidak
ada penyelesaian. Dari sisi hukum, Perda ini tidak ada
petunjuk pelaksana dan petunjuk tehnis dan lebih-lebih tidak

H

adanya payung hukum nasional yaitu berupa Undang-undang
Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. 81
Sebagai contoh konflik sumber daya alam yang terjadi di

BP

wilayah adat kekhalifahan Kuntu. Konflik sumber daya alam
dengan Perusahaan Riau Andalan Pulp an Paper. Konflik ini
sudah berjalan 18 tahun, sejak dikeluarkannya ijin HTI oleh
Kementerian Kehutanan pada tahun 1994. PT RAPP sampai
saat

ini

tidak

memberikan

hak-hak

masyarakat

adat

kekhalifahan Kuntu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh
masyarakat adat kekhalifahan Kuntu untuk mengembalikan
hutan mereka sebagai tanah ulayat, tetapi selalu mengalami
jalan buntu, mulai dari tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah
Provinsi dan bahkan sampai ke Pemerintah Pusat. 82 Pada saat
ini belum ada penetapan masyarakat hukum adat yang
dibentuk dengan Perda, yang ada baru Peraturan Desa (Perdes)
80

Data Berdasarkan Jawaban Kuesioner dari Richard Manik, Kepala Seksi Perlindungan Hutan,
Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pekanbaeu, Tanggal 31 Juli 2013.
81 Efrianto, AMAN Riau, Kekhalifahan Kumtu, hlm. 12.
82
Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Riau, Kekhalifahan Kumtu, hlm. 12.

82

Tentang Lingkungan, seperti di Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan
Bengkalis. 83
Dengan keluarnya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012,
terhadap uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan yang menetapkan hutan adat bukan lagi
hutan negara, tentunya masyarakat adat memiliki kewenangan
dan menjaga hutan adat sebagai bagian dari pelaksanaan
aturan adat yang telah ditetapkan, namun sebelum putusan
MK Nomor 35/PUU-X/2012 masyarakat adat tidak memiliki
hak untuk memanfaatkan hutan adat karena hutan adat
adalah hutan negara.
masuk

untuk

N

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan pintu
mengembalikan

hak-hak

masyarakat

adat

terutama dalam hak hutan adat yang selama ini masyarakat

H

adat tidak memiliki hak, kewenangan dan memanfaatkan hutan
adat. Tentunya putusan ini tidak bisa dijalankan tanpa ada
turunan aturan pengelolaan seperti INPRES, di tingkat daerah

BP

harus ada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati sebagai
langkah jangka pendek. Selanjutnya perjuangan masyarakat
adat

yang

mutlak

adalah

segera

diusahakannya

RUU

Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan
direvisi

Undang-undang

Nomor

41

Tahun

1999

tentang

Kehutanan, kemudian dicabut Undang-undang Perambahan
dan Perusakan Hutan (UU P2H). Jadi dengan kondisi seperti ini
akan terjadi sinkronisasi peraturan. 84
Menurut

Darwin

Saragih

dari

Dinas

Kehutanan

Kabupaten Kampar, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012,
belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah yang mana hutan

Ibid, hlm. 12.
Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
83
84

83

negara dan yang mana hutan adat, belum ada penetapan dan
penjelasan dari Pemerintah Pusat.
Menurut Anas Aismana dari Lembaga Adat Melayu Riau
(LAMR), setuju dengan putusan mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-XI/2012, hanya saja diserahkan kepada pemerintah
setempat,

kesempatan

juga

untuk

membentuk

lembaga-

lembaga desa tentang lingkungan alam dan sekitarnya.
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap uji materi
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
yang menetapkan hutan adat bukan hutan negara, dalam
implementasinya

perlu

segera

ditindak

lanjuti

dengan

N

penetapan regulasi oleh Pemerintah yang mendukung proses
penetapan/pengakuan hutan adat oleh pemerintah daerah

H

kedalam Peraturan Daerah. 85

2. Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan
Pembalakan Liar: Provinsi Kalimantan Timur

BP

Dalam konteks hutan, masyarakat asli memahami bentuk

tradisional pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan oleh
nenek moyangnya. Hutan dianggap sebagai alas kebudayaan
dan kehidupannya yang telah lama hidup secara turun
temurun, berinteraksi serta tergantung pada sumber daya
hutan.
Secara genealogis dari masyarakat (hukum adat) masih
perlu menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai
hukum adat. Bila disesuaikan dengan konteks Kalimantan
Timur (Kaltim) yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang
tinggi, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kaltim
memiliki 40% masyarakat asli Kalimantan yakni suku Dayak
dan 60%-nya adalah Kutai, Paser dan lainnya (ISHA: 2006).
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Data Berdasarkan Jawaban Kuesioner dari Richard Manik, Kepala Seksi Perlindungan Hutan,
Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pekanbaru, Tanggal 31 Juli 2013.
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Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan Sejati di
Kalimantan Timur menunjukkan bahwa walaupun sistemsistem lokal ini berbeda satu sama lain namun secara umum
bisa terlihat beberapa prinsip-prinsip kearifan adat yang masih
dihormati

dan

dipraktekkan

oleh

kelompok-kelompok

masyarakat adat, antara lain: 86
1. Masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme
ekosistem

di mana manusia merupakan bagian dari

ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya.
2. Adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama
komunitas (comunal tenure/“property” rights) atas suatu

N

kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga
mengikat

semua

warga

untuk

menjaga

dan

mengamankannya dari kerusakan.

H

3. Adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan
(pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi
komunitas untuk memecahkan secara bersama masalahyang

mereka

BP

masalah

hadapi

dalam

pemanfaatan

sumberdaya hutan.

4. Ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat
untuk

mengamankan

penggunaan

sumberdaya

berlebihan

baik

milik

oleh

bersama

masyarakat

dari

sendiri

maupun oleh orang luar.
5. Ada

mekanisme

sumberdaya

pemerataan

alam

milik

distribusi

bersama

yang

hasil
bisa

"panen"
meredam

kecemburuan sosial di tengah masyarakat
Pengelolaan sumber daya alam berupa hutan, tambang
dan

perkebunan

dieksploitasi

yang

berlebihan

akan

menimbulkan pergeseran sosial dan budaya. Juga berdampak
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Abdon Nababan, Log. Cit., hal. 4.
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pada masalah hak-hak masyarakat adat serta hukum adat di
Kalimantan Timur.
Meskipun Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kehutanan diharapkan dapat memberi jaminan
hak-hak masyarakat dan kepastian hukum dalam mengelola
hutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang

hidup

sekitar

masyarakat

dalam

hutan.

Namun,

mengelolaan

ternyata

hutan

diambil

hak-hak
secara

sewenang-wenang oleh negara, dan masyarakat terpinggirkan.
Hal ini tidak sesuai lagi dengan tujuan awalnya Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut. Undang-undang ini

N

telah memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk
melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan. Tetapi hutan
yang dikelola masyarakat adat tetap dalam kerangka pikir
negara”.

Dengan

pengertian

hutan

adat

dalam

H

”hutan

pengertian hutan negara, maka kekuasaan negara atas hutan
tersebut sangat besar.

BP

Dalam banyak kasus di Kalimantan Timur, apabila

negara

memerlukan

hutan

kemudian

diberikan

kepada

pengusaha HPH. Di bidang pertambangan dan perkebunan,
negara dapat mengambil alih atau merampas hutan tersebut
dengan

dalih

kepentingan

“hutan

umum”.

ditetapkannya

hutan

negara”

Hal

ini

adat

dan

dilaksanakan

merupakan

yang

dikuasai

“untuk

implikaksi
dan

dari

dikelola

masyarakat adat sebagai hutan negara.
Seharusnya

masyarakat

adat

diakui

keberadaannya

sesuai dengan ratifikasi Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang
Convention

Concerning

Indigenous

and

Tribal

Peoples

In

Indenpendent Countries mendifinisikan masyarakat adat sebagai
“tribal people in independent countries whose social, cultural and
economic conditions distinguish them from other sections of the
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national community, and whose status in regulated wholly or
partially by their own customs or traditions or by special laws or
regulatios”.
Diberlakukanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
jo

Undang-undang

Nomor

32

Tahum

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, membawa era otonomi daerah yang
memberikan peluang di bidang kehutanan dalam mendekatkan
sistem pengelolaaan sumber daya hutan itu kepada masyarakat
di

daerah

atau

masyarakat

adat.

Hal

ini

merupakan

implementasi dari konsep Community Based Forest Management
(CBFM) yaitu pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat

N

sebagai salah satu konsep pengelolaan hutan global.
Pengakuan eksistensi keberagaman adat di Indonesia
diatur dalam Pasal 18-B ayat (2) dan (3) Perubahan Kedua UUD
Tahun

1945,

Tap

Nomor

IX/MPR-RI/2001

tentang

H

NRI

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU

BP

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
Dalam konteks sumber daya alam, dikenal adanya Hak

Menguasai Negara (HMN). Yakni hak negara untuk menguasai
bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana termaktub dalam
pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bunyinya, bumi dan air dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan

itu

dijadikan

alat

untuk

melegalisasi

kekuasaan pemerintah terhadap sumber daya alam yang
berlebihan terutama untuk mendukung kelompok-kelompok
kepentingan tertentu. Di sisi lain pemerintah tidak mengakui
pentingnya perlindungan fungsi dan daya dukung ekosistem
sumber daya alam.
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Disisi lain pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Agraria mengatakan: “Untuk kepentingan
umum,

termasuk

kepentingan

bangsa

dan

negara

serta

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.
Dalam
memberikan

prakteknya
kewenangan

penguasaan
kepada

hutan

pemerintah

oleh
pusat

negara
yang

banyak mengabaikan hak-hak masyarakat adat, termasuk di
Kaltim sejak 1970. Akibatnya, hak masyarakat adat sekitar
hutan banyak tergusur dan menimbulkan konflik sosial pada

N

suku Dayak.
Untuk melindungi keberadaan hak masyarakat atas
hutan, ada upaya Pemerintah Daerah di wilayah Kaltim

H

membuat Peraturan Daerah (Perda). Misalnya, Kabupaten
Nunukan memiliki Perda Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Disusul dengan Perda Nomor

BP

04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Mayarakat Hukum Adat
Lundayeh di Kabupaten Nunukan. Di Kabupaten Paser sedang
disiapkan Raperda tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat. Kabupaten Malinau mengatur lembaga adat dengan Perda
Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian,
Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga
Adat, dan Raperda tentang Hak Ulayat dan Hukum Adat.
Faktanya ada kesepahaman antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan masyarakat adat di Kaltim atas
penghargaan terhadap hak-hak masing-masing atas hutan.
Dengan kata lain hak kelola yang dimiliki masing-masing pihak
belum

cukup

terbangun

secara

menyeluruh.

Ada

aspek

ketidakadilan terhadap hak masyarakat adat di Kalimantan
Timur.
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Dari beberapa bahan hasil penelitian lapangan dari
narasumber diresume sebagai berikut bahwa di berbagai
tempat di Indonesia berlaku hukum adat, antara lain tentang
pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian
lainnya, penggembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan
pemungutan hasil hutan, serta diberbagai areal hutan dikelola
secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber
kehidupannya dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai
praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal
dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur,
Lembo

pada

masyarakat

Dayak

di

Kalimantan

Timur,

N

Tembawang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat,
Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada
masyarakat

bahwa

di

Tapanuli

masyarakat

Utara.

adat

Praktek
telah

dan

tersebut
mampu

H

menunjukan

Batak

mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turuntemurun. Pola-pola ini diketahui memiliki system yang sangat

BP

terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun
dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam,
dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi
masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial
budaya, religi, dan ekologi 87 .
Pada tahun 2005, kegiatan penyelundupan kayu yang

terus menerus berlangsung di Kalimantan Timur berpusat di
daerah Nunukan yang merupakan pusat penebangan ilegal dan
pengangkutan balok persegi ke Tawau, Sabah. Perdagangan
kayu seperti ini dilakukan dalam kerangka kerja perdagangan
barter yang sudah berawal sejak masa penjajahan atau masa
kolonial dulu.
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Suhardjito, Khan, Djatmiko, dkk
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Pada tahun 1993, perdagangan barter antara Kalimantan
Timur dengan Sabah dilembagakan dengan dibentuknya Tawau
Barter Trade Association (BATS). BATS adalah organisasi yang
menangani apa yang pada kenyataannya berbasis tunai dari
perdagangan bahan mentah dari Indonesia untuk barang
konsumen dari Malaysia, yang pada tahun-tahun terakhir ini
lebih difokuskan pada kayu. Secara keseluruhan ada sekitar 40
perusahaan pengolah kayu kecil di Tawau yang membutuhkan
pasokan bahan mentah sebesar satu juta m3 per tahunnya.
Perdagangan kayu dari Nunukan secara historis selalu
difokuskan pada transportasi jalur laut melalui Selat Nunukan

N

atau mengelilingi Pulau Sebatik menuju pelabuhan Tawau di
Malaysia. Rute mengelilingi Pulau Sebatik adalah yang dipilih
oleh

para

eksportir

kayu

bulat

yang

beroperasi

sampai

H

diberlakukannya lagi larangan ekspor kayu gelondong oleh
pemerintah Indonesia pada tahun 2002. Rute ini juga yang
digunakan oleh para penyelundup kayu balok persegi dari

BP

bagian tengah dan selatan Kalimantan Timur. Setelah larangan
ekspor kayu gelondong, penyelundupan kayu terus terjadi di
rute ini memang dalam skala yang jauh lebih berkurang. Modus
operandi penyelundupan kayu bulat dikabarkan melibatkan
tongkang kecil atau rakit kayu gelondong yang ditunda dari
pesisir ke tongkang besar atau kapal kontainer yang buang
sauh di perairan internasional dan dilayarkan ke China, India
dan

Jepang 88 .

Sumber-sumber

di

lapangan,

menyatakan

aktivitas ini sekarang jarang karena dibutuhkan kerjasama
antar

pejabat

tingkat

tinggi.

Sebagai

konsekuensinya

penyelundupan seperti ini sangat kecil memiliki signifikansi
dalam volume kayu yang berpindah tangan.
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Kompas, 20 November 2004.
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Rute Selat Nunukan lebih dipilih oleh para pedagang
kayu yang mempekerjakan tim pembalak di daerah SebukuSembakung untuk menghasilkan kayu balok persegi. Pejabat
BATS di Tawau menyatakan sampai tahun 2003 setiap
bulannya sekitar 180 kapal pengangkut kayu (setiap kapal
mengangkut 40-60 m3 dengan total setiap bulannya mencapai
11 .000 m3) tiba di Nunukan. Sebagai tambahan, sejumlah
kapal lain (contohnya datang dari bagian lain Kalimantan,
Sulawesi) berlabuh dan menunda rakit kayu balok persegi pula.
Pada 2005, perdagangan balok persegi melalui Selat
Nunukan masih berlangsung tetapi dalam ukuran yang sangat

N

berkurang. Penelitian terkini menunjukkan masih ada 50 tim
pembalak tersebar di daratan Kalimantan berseberangan dari
Pulau Nunukan. Hasil produksi mereka masih mencapai 4.000

H

m3 per bulan, akan tetapi akibat dari makin tidak pastinya
kemungkinan lolos ketika diangkut dan berkurangnya minat
pembeli diantara pedagang asal Tawau karena tekanan publik,
bilateral

maupun

BP

perhatian

internasional,

membuat

perdagangan ini makin terbatas. Volume perdagangan yang
sedikit tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi pelaku
industri di Tawau yang lebih cenderung mendapatkan bahan
baku mereka dari Sarawak, Papua Nugini dan tempat-tempat
lainnya. Akan jadi cerita yang berbeda jika Kabupaten Nunukan
telah memiliki jaringan jalan darat di dekat perbatasan
sebagaimana yang terjadi Kalimantan Barat. Jadi, lalu lintas
kayu yang menyeberang perbatasan sekarang ini di zona
perbatasan Kalimantan Timur sudah tinggal bagian yang sangat
kecil dibandingkan masa sebelumnya. Ketika pada 2001-2002
provinsi ini memasok dua juta m3 kayu ke Sabah, volume kayu
yang diselundupkan ke seberang perbatasan pada tahun 2005
diperkirakan sekitar 200.000 m3.
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B.

Dampak Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Penanggulangan
Pembalakan Liar
Keberadaan Hukum Adat di Indonesia mengalami tekanan
yang berat. Hal ini banyak disebabkan karena berbagai macam
hal, antara lain keberadaan hukum positif yang dalam kenyataan
sehari-hari lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat. Namun,
angin segar terhadap penghormatan masyarakat adat diberikan
dalam hukum positif kita setelah perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945).
Perubahan Kedua UUD 1945 pasal 18B poin (2) pada bab VI

N

yang mengatur tentang pemerintahan daerah telah menegaskan
bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

H

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam

Undang-Undang".

Pasal

ini

merupakan

landasan

BP

konstitusional bagi hak masyarakat adat untuk mengatur dirinya
dan menegakkan hukum adatnya.
Selain itu, dalam Pasal 28I poin (3) pada Bab X A yang

mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-I Ayat (3)
semakin

memperkuat

mengatakan bahwa:

kedudukan

masyarakat

adat

dengan

"identitas budaya dan hak masyarakat

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban" merupakan hak azasi manusia yang harus dihormati
oleh Negara. Dengan penegasan pasal ini, menjadi sangat jelas
bahwa apabila satu komunitas masyarakat adat menyatakan
dirinya masih hidup maka Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib melindungi hak-hak adatnya. Dalam kaitannya dengan
penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat, telah
dikemukakan sebelumnya bahwa banyak studi membuktikan
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bahwa

masyarakat

hukum

adat

mempunyai

kearifan

lokal

tersendiri dalam mempertahankan sumber daya alamnya.
Masyarakat

hukum

adat

memiliki

pranata

dalam

mempertahankan sumber daya alamnya. Pranata pranata ini
cukup kuat untuk mengikat masyarakat hukum adat tersebut.
Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat
adat dikenal dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa
Tenggara Timur, Lembo pada masyarakat Dayak di Kalimantan
Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat,
Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada
masyarakat Batak di Tapanuli Utara. 89

N

Masyarakat hukum adat sudah terbukti mampu menyangga
kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas
dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk
seluruh

mahluk.

Dengan

pranata

sosial

yang

H

kebutuhan

bersahabat dengan alam, masyarakat hukum adat memiliki
kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan

BP

memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH
dan lahan-lahan hutan kritis (community-based reforestation and
rehabilitation) dengan pohon-pohon jenis asli komersial. Dengan
pengayaan (enrichment) terhadap pranata adat untuk pencapaian
tujuan-tujuan ekonomis, komunitas masyarakat adat mampu
mengelola usaha ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan
yang ada di wilayah adatnya (community logging/portable sawmill,
community forestry, credit union, dsb.) untuk mengatur dan
mengendalikan "illegal logging" yang dimodali oleh cukong-cukong
kayu, mengurangi "clear cutting" legal dengan IPK untuk tujuan

Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo 1999, Bagaimana Dalam Mengelola
Sumber Daya Alam Diatur?, Naskah Akademis Untuk Departemen Perhutanan dan
Perkebunan, www. Worldagroforestrycenter.org/sea/Publications. diakses tanggal 22
Maret 2011.
89
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konversi hutan, dan mencegah penebangan hutan resmi yang
merusak dan tidak berkeadilan. 90
Masyarakat hukum adat sudah mempunyai hukum adat
sendiri untuk mempertahankan sumber daya alam mereka.
Hukum adat itu dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat
tersebut. Mereka sudah mempunyai sanksi tersendiri untuk
pelanggraran-pelanggaran

yang

terjadi

dan

mengancam

keberlangsungan sumber daya alam mereka. Komunitas adat pada
umumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan organisasi lain
yang bertujuan sama dengan mereka. Kerjasama ini penting
adanya, karena saat berhadapan dengan para pelaku illegal loging

N

yang bermodal besar, ada kekuatan mereka untuk melawan
kekuatan lain yang akan merusak sumber daya alam. Jadi pada
kenyataannya masyarakat sudah memiliki kearifan lokal untuk
91

H

menjaga hutan mereka.
Momentum

otonomi

daerah

yang

sempat

memberikan

kewenangan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota dalam

BP

menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) atau Izin Hutan Tanaman Industri (HTI)
inilah yang ditengarai dimanfaatkan dengan baik oleh kedua
perusahaan-perusahan besar, tak terkecuali seperti halnya di Riau
untuk melakukan perluasan maupun mengajukan izin HTI yang
baru dalam waktu singkat kewenangan ini justru menjadi modus
bagi penghancuran hutan alam di Riau. Kondisi inilah yang
kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut kembali
Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan
IUPHHK-HT melalui Keputusan

Menteri Kehutanan 541/KPTS-

II/2002 tanggal 21 Februari 2002 dan ditegaskan kembali dengan
Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002.
Muzakir Salat. Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat
Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum.pdf hal 114.
91 Ibid.
90
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Namun kendati kewenangannya telah dicabut, masih ada juga izin
yang dikeluarkan baik Gubernur maupun Bupati di Riau yang
tidak menghiraukan adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan
Peraturan pemerintah yang telah meniadakan kewenangan mereka
(Gubernur dan Bupati). Hasil analisis Jikalahari menemukan ada
34 IUPHHK dengan luas total 282.299,50 ha yang dikeluarkan
setelah itu. Izin tersebut masing-masing keluarkan oleh Gubernur
Riau (era Saleh Djasit) sebanyak 1 izin dengan luas 12.270,50 ha,
Bupati Pelalawan (Tengku Azmun Ja’afar) 21 izin dengan luas total
175.639 ha, Bupati Indragiri Hulu (Tahmsir Rahman) 5 izin dengan
luas total 73.840 ha, Bupati Siak (Arwin) 6 izin dengan luas total

N

82.425 ha dan Bupati Indragiri Hilir (era Rusli Zainal) 2 izin
dengan luas 3.225 ha. 92

Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa “hutan adat
hutan

negara”

tidak

dimaknai

sebagai

upaya

H

sebagai

penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh negara,
karena hutan adat tetap termarjinalkan, dibiarkan bersaing

BP

dengan para pemegang ijin dan pengelola hutan dengan tanpa
mendapat kepastian hukum. Penggunaan scientific forestry dari
Barat secara sempit cenderung tidak dapat menerima keragaman
tujuan pengelolaan hutan serta menjadikan hutan sebagai subyek
dan masyarakat sebagai obyek. Diskursus demikian itu kesulitan
untuk menerima dan menghormati hak-hak masyarakat adat,
sebaliknya menjadi artikulasi dan digunakan dan sejalan dengan
politik pada masa kolonial maupun sistem pemerintahan yang
cenderung menggunakan pendekatan represif dan/atau tidak
berkeadilan sosial.
Dengan

demikian,

lemahnya

penghormatan

dan

perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan
hutan adat bukan sekedar implikasi pada tataran operasional
Wirendro Sumargo, dkk, 2011, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode tahun
2000-2009, hal. 29.
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melainkan emboded dalam norma, pemaknaan dan landasan
berfikir dalam pengelolaan hutan. Pengembalian status hutan adat
sebagai hak bawaan/hak asal-usul atau hak azasi masyarakat
adat menjadikan hutan adat setara dengan hutan hak yang secara
empiris terbukti mampu berkembang, karena mempunyai pilihanpilihan dalam menangkap berbagai ragam insentif yang tersedia.
Kepastian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat
bukan hanya menjadi modal sosial bagi perwujudan pengelolaan
hutan adat secara lestari, namun juga dapat meredam konflik
maupun mengurangi open access semua hutan di Indonesia. 93
Selain

mengenai

penguatan

dalam

pembalakan

mengimplementasikan

liar

sepatutnya

harus

N

regulasi

adanya

diseimbangkan dengan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat
hukum adat dalam menjaga tanah adat.Sebagai contoh Perda

H

Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah
Ulayat jika betul-betul dilaksanakan sesuai dengan kriteria antara
lain: substansi Perda yang utuh berdasarkan hukum adat, Perda

BP

diikuti oleh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan
adanya pemetaan wilayah adat, pemetaan partisipatif wilayah adat
yang

berdasarkan

sejarah

asal

usul,

maka

dampak

peran

masyarakat adat dalam penanggulangan pembalakan liar sangat
signifikan, hal ini sudah ditunjukkan oleh masyarakat adat
sebelum Perda ini lahir bahkan sebelum Negara Indonesia lahir
yaitu adanya Tanah Ulayat yang mana di dalamnya ada hutan
adat,

hutan

larangan

atau

Rimbo

Larangan

yang

dalam

pengelolaannya diatur dengan aturan adat dan yang paling penting
azas kepemilikannya adalah komunal sehingga setiap pengelolaan

Hariadi Kartodihardjo, Hutan Negara Di Dalam Wilayah Masyarakat Hukum
Adat: Doktrin, Fakta dan Implikasinya bagi Kelestarian Hutan, hal. 7.
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96

hutan bertumpu pada musyawarah mufakat dan tidak ada
kepemilikan pribadi. 94
Menurut Darwin Saragih dari Dinas Kehutanan Kabupaten
Kampar, Perda Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat
belum dilaksanakan inventarisasi kawasan hak tanah ulayat.
Sedangkan menurut Anas Aismana jika lembaga-lembaga di desa
diaktifkan, maka peran masyarakat di desa dengan mudah
mengontrol dan mengawasi.
C.

Upaya Penanggulangan Pembalakan Liar Yang Melibatkan
Unsur Masyarakat Hukum Adat

N

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam menjaga
tidak bisa dipungkiri. Kehadiran mereka

hutan

memang bermanfaat

besar bagi lestarinya hutan. Mereka yang hidup di dalam atau di

H

sekitar hutan, memiliki cara-cara tertentu yang bersumber dari
kearifan lokal mereka yang telah teruji berdasarkan pengalaman
empirik berkesinambungan antar generasi.

BP

Secara umum, ada sejumlah upaya upaya masyarakat

hukum adat dalam penanggulangan pembalakan liar. Upayaupaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 95
1. Meningkatkan sosialisasi dalam komunitas masyarakat
hukum adat;

2. Meningkatkan pos keamanan lingkungan;
3. Tidak memberi izin pendirian usaha industri kayu pada
sekitar kawasan hutan;
4. Memberikan sanksi hukum adat yang berlaku kepada
masyarakat yang melakukan pembalakan liar.

Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
95 Data Berdasarkan Jawaban Kuesioner dari Richard Manik, Kepala Seksi Perlindungan Hutan,
Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pekanbaeu, Tanggal 31 Juli 2013.
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Upaya di atas menunjukkan faktor pentingnya pemahaman
masyarakat tentang aturan. Sosialisasi regulasi dimanapun sangat
penting, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Pada
saat yang bersamaan, sosialisasi merupakan kelemahan tersendiri
bagi penyelenggara pemerintahan di berbagai level karena berbagai
alasan. Alasan yang muncul biasanya adalah keterbatasan dana,
sarana prasarana,

atau masyarakat dianggap tahu hukum.

Padahal hak atas informasi, merupakan hak yang harus diterima.
Pemerintah harus terbuka kepada masyarakat hukum adat,
karena mereka berhak juga merumuskan persoalan yang menimpa
mereka. Dengan demikian hukum, sebagaimana dilukiskan oleh

N

Michael Hager sebagai katalisator, belum menemukan makna riil
di lapangan.

Yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa pemerintah

H

sangat dominan, termasuk dalam hal pemberian izin. Harapan
agar izin pendirian usaha industri kayu pada sekitar kawasan
hutan tidak diberikan menunjukkan bahwa inilah salah satu

BP

faktor terjadinya pembalakan liar. Bukan masyarakat adat yang
melakukannya.

Menurut Anas Aismana dari Lembaga Adat Melayu Riau

(LAMR) upaya penaggulangan pembalakan liar yang melibatkan
masyarakat hukum adat harus terpadu dan berkelanjutan, dan
betul-betul menjalankan hukum dan peraturan yang berlaku.
Organisasi

kemasyarakatan

dibudayakan

lagi,

bentuk

di

desa

perlu

lembaga-lembaga

diaktifkan
desa

dan

khususnya

masalah lingkungan.
Menurut Darwin Saragih dari Dinas Kehutanan Kabupaten
Kampar,

masyarakat

hukum

adat

belum

ada

melakukan

penanggulangan pembalakan liar dengan alasan Perda Nomor 12
Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat belum ada lampiran peta
wilayah hak tanah ulayat.
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Secara politis Perda Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Hak Tanah Ulayat merupakan upaya penanggulangan pembalakan
liar yang melibatkan unsur masyarakat adat di Kabupaten
Kampar,

namun

dalam

kenyataan

upaya

penanggulangan

pembalakan liar yang melibatkan masyarakat adat belum ada,
karena memang Perda ini tidak lengkap dan tidak ada petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk tehnis yang melibatkan masyarakat
adat dan akhirnya masyarakat adat sendirilah yang berupaya
menanggulangi

pembalakan

liar

dengan

aturan-aturan

adat

mereka. 96
Contoh

aturan

adat

dalam

pengelolaan

tanah

ulayat

N

termasuk hutan adat di Kabupaten Kampar. Aturan dalam
melakukan penguasaan tanah dan sumber daya alam melalui
aturan

yang

sangat

sederhana,

masyarakat

hanya

perlu

H

menyampaikan kepada Ninik Mamak. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi tumpang tindih antara lahan masyarakat. Kemudian dalam
aturan adat ada yang namanya Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah.

BP

Harta Pusaka Tinggi tidak boleh diperjual belikan seperti hutan,
sungai,

perkebunan

musyawarah

adat;

dan

pengelolaannya

sedangkan

Harta

harus

Pusaka

berdasarkan

Rendah

boleh

diperjual belikan tetapi harus ada persetujuan Ninik mamak
sebagai pemangku adat. 97
Kawasan

hutan

adalah

kawasan

dengan

kepemilikan

komunal, kawasan permukiman dan perkebunan adalah kawasan
dengan

kepemilikan

keturunan

Hasil
Wilayah Riau,
97
Hasil
Wilayah Riau,
96

dan

pribadi

kawasan

yang
sungai

diturunkan
adalah

berdasarkan

kawasan

yang

Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
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kepemilikannya berkelompok dan komunal, seperti lubuk larangan

BP

H

N

yang diinisiasi oleh pemuda adat. 98

Hasil Wawancara dengan Efrianto, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Wilayah Riau, Pekanbaru, Tanggal 11 September 2013.
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BAB IV
PENUTUP
A.

Kesimpulan
1. Konteks

dan

teks

regulasi

nasional,

telah

memberikan

pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya atas
tanah, termasuk hak atas pengelolaan hutan di dalamnya.
Eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya, atas tanah dan
hutan, telah diatur dengan jelas,

baik dalam hukum dasar

(konstitusi), seperti telah diatur dalam UUD Negara Kesatuan
Repulik

Indonesia

tahun

1945,

maupun

dalam

hukum

instrumental, seperti diatur dalam berbagai UU dan ataupun

N

dalam hukum praksis seperti telah diatur dalam Peraturan
Daerah dan peraturan yang lebih rendah lainnya.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-

H

X/2012, Tggal 16 Mei 2012, pengakuan terhadap hutan adat,
semkin jelas digambarkan

dalam pokok pikiran, antara lain

sebagai berikut:

BP

a. Mengakui hak konstitusional masyarakat tentang hutan
adat sebagai hutan hak. Sebelumnya dikatakan dalam Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa
hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan
hutan hak, sedangkan hutan adat digolongkan sebagai
hutan

Negara.

Melalui

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

disebut di atas, hutan adat diubah statusnya dari hutan
Negara menjadi hutan adat, yakni hak masyarakat hukum
adat.
b. Menghapus kata “Negara” yang terdapat dalam rumusan
Pasal 1 angka 6,

UU RI No 41/1999 tentang Kehutanan,

sehingga Pasal 1 ayat 6 tersebut, berbunyi “hutan adat
adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat”.
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c. Menafsirkan Pasal 4 ayat (3) UU RI No 41/1999 tentang
Kehutanan bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan RI,
tahun

1945

dan

tidak

mempunyai

kekuatan

hukum

mengikat, sepanjang tidak dimaknai penguasaan hutan oleh
Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.
3. Peran

masyarakat

(fungsionaris)

adat

dalam

pengelolaan

hutan, termasuk penanggulangan illegal loging, terkait dengan
berbagai kewenangan

atau fungsi. Fungsionaris masyarakat

adat, berdasarkan fungsi hukum yang diembannya,

terkait

dengan berbagai peran:
a. Menciptakan

kerangka

penertiban

(ordening)

dalam

N

pengambilan keputusan dan pemecahan sengketa dan
konflik kehutanan di wilayah masing-masing.
b. Menjaga keseimbangan (balancing) dan keharmonisan antara

H

kepentingan Negara, kepentingan umum, dan kepentingan
perorangan yang terkait drngan kehutanan.
c. Membantu

memudahkan

terjadinya

proses

(katalisator)

BP

emprik mengenai bekerjanya peraturan pengelolaan hutan
dalam praktek masyarakat.

d. Menggerakkan aturan hukum yang ada, tertulis atau tidak
tertulis.

menuju

pengelolaan

hutan

yang

lebih

hukum,

di

adil,

bermanfaat dan berkelanjutan.

4. Peraktek

pelaksanaan

Penelitian,

dan

Penegakan

Lokasi

Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, meskipun hutan adat
telah diakui dan diatur dalam masing-masing dengan Perturan
Daerah.

Namun

pelaksanaan

dan

penegakan

peraturan

tersebut, di satu sisi masih dihadapkan pada disharmonisasi
antara penerapan nilai-nilai hukum praksis dengan nilai
hukum yang lebih tinggi, yakni nilai-nilai hukum instrumental
dan nilai-nilai hukum dasar. Selain itu, pelaksanaan Peraturan
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Daerah di dua lokasi penelitian (Kampar, Riau dan Nunukan
Kalimantan Timur), belum didukung oleh tersedianya data
(inpentarisasi dan registrasi) hutan dan hutan adat yang ada, di
masing-masing lokasi penelitian. Akibatnya, aturan hukum
yang ada belum dapat menggerakkan pengeloloaan hutan ke
tujuan lebih adil, bermanfaat dan berkesinambungan.
B.

Saran
1. Diperlukan suatu kajian harmonisasi peraturan perundangperundangan tentang pengeleloan hutan. Harmonisasi perturan
perundang-undangan baik fertical maupun horisontal dengan
hukum

tidak

N

peraturan yang terkait. Demikian juga harmonisasi aturan
tertulis

dengan

aturan

hukum

lainnya.

Harmonisasi ini diharapkan berguna bagi pengeloloaan hutan

H

yang lebih berhasil guna bagi kemkmuran masyakat.
2. Diperlukan politik penegakan hukum kehutanan yang baik,
untuk mengurangi jarak antara nilai-nilai hukum dasar, nilai

BP

hukum instrumental dengan nilai
pengelolaan

hukum praksis dalam

hutan. Peran ini penting, guna menggerakkan

hukum kehutanan, mencapai masyarakat adil dan sejahtera.

3. Pengelolaan hutan dan penegakan hukum kehutanan, menuju
masyarakat adil dan makmur, tidak cukup dicapai hanya
dengan penerapan aturan dan pranata hukum negara, tetapi
sekaligus dengan itu, ialah upaya sinergis dengan penerapan
hukum adat dan pranata-pranatanya.
4. Daya guna dan hasil guna penegakan hukum kehutanan, tidak
semata-mata tergantung pada aturan dan lembaga yang ada,
tetapi secara bersama-sama pada ketaatan dan kepatuhan
masyarakat pada aturan yang ada. Oleh sebab itu diperlukan
penyuluhan hukum, sebagai upaya meningkatkan kesadaran
hukum yang baik mengenai hukum kehutanan.
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