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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Naskah Akademik Draft
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang
Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan
Masyarakat Adat ini dapat terselesaikan. Penyusunan naskah akademik ini
dilakukan dengan penelitian dan mencari masukan dari masyarakat luas
terutama dari tokoh masyarakat, akademisi, Instansi terkait, serta
kalangan pakar di bidangnya. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan
kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari
pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Naskah akademik ini
akan dilakukan uji publik untuk memantapkan bahwa rumusan norma
telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya
masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan pedoman
penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.
Penyusun sangat menyadari bahwa setiap segala sesuatu itu penuh
dengan kekurangan dan keterbatasan. Walaupun demikian, semoga
Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amien
ya rabbal alamin.

Mataram, 02 Maret 2020

Prof. Dr. H. Gatot D.H. Wibowo, SH.,M.Hum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari

bersatunya komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara.

Komunitas tersebut telah melahirkan Masyarakat Hukum Adat dengan hak

yang dimilikinya. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh

sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara

faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan

perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak Masyarakat Hukum

Adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh

Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi

menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari

dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah

mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat

Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan.

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

(UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan

bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.’’

Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I
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ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat

Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dimana masyarakat Hukum Adat selama ini belum

diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan

yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber

daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh

melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

Belum optimalnya pengakuan dan pelindungan hak Masyarakat

Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di

Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas

keamanan nasional, serta pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat

Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur

secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu

Undang-Undang.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual

sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum

adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang

memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan

warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar

sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan

memerintah diri mereka sendiri.1

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus

dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat

merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-

ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian

1 Husein Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak
Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, Yogyakarta, 2010, hal.31
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teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu

wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu,

memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan

kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum

dan pemerintahan.2

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing

yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu termasuk di Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan

masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai

hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan

ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman

dan peradaban. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga

memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA);

2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

3. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

4. UU Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2 Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum
Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera
Utara, 2010) hlm.34.
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6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang

penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan

telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan

Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam

peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak

masyarakat hukum adat, karena:

Pertama, dalam praktik penyelenggaran pembangunan, rumusan

frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai

bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang

diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan,

sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum

adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat

menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat.

Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional

masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Persoalan yang muncul adalah undang-undang tentang apa atau

bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak

masyarakat hukum adat tersebut. Artinya, masih tidak jelas bagaimana

bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut. Sehingga ada

yang diatur dalam undang-undang, tetapi ada juga pengaturan secara
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umum pada tingkat lokal yang dituangkan dalam peraturan daerah

masing-masing.

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945

ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu

diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) kepada

eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang

dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup

(masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu

pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan

ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat

perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu

tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk

negara kesatuan Republik Indonesia.3 Ketentuan ini memberikan

pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat

(adatrechtgemeenschappen) yang merupakan sebuah konsep dasar atau

tiang sendi dari hukum adat.4

Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan

masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak

khusus dan istimewa. Kemudian maraknya terjadi pelanggaran-

pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara,

terutama hak ulayat.

Dengan demikian, seharusnya hukum dan kebijakan pembangunan

di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak

masyarakat hukum adat. Dorongan agar pemerintah perlu segera

3 Jimly Ashiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Penerbit Yarsif Watampoe,
Jakarta, 2003 hal.32-33

4 Abdurrahman, Peranan Hukum Adat dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007 hal.191 BPHN Departemen
Hukum dan HAM RI
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mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan

perlindungan masyarakat hukum adat terus bergulir.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun

menganggap perlu mengadakan pengkajian hukum tentang pengakuan

masyarakat hukum adat. sehingga perlu adanya peraturan daerah

sebagai alat pijakan utama sebagai bentuk Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Oleh sebab itu diperlukan suatu naskah akademik rancangan

peraturan daerah propinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat untuk memberikan payung hukum yang pasti terhadap masyarakat

hukum adat yang telah ada di daerah NTB, agar semua masyarakat dapat

menikmati hidupnya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan Naskah Akademik

Raperda Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lebih meningkatkan fungsi

pemerintahan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik

penyusunan naskah akdemik ini, merujuk pada undang-undang tentang

Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 yang mengatur bahwa: 5

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan
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Oleh sebab itu, pembentukan naskah akademik ini dilakukan untuk

memberikan dasar berpikir bagi pembuat kebijakan, dan sebagai

persyaratan pembentukan produk hukum daerah yaitu berupa Peraturan

Daerah tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat ditarik suatu

permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian naskah akademik ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah eksistensi Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat ditinjau dari perpektif

teori dan praktik?

b. Peraturan perundang-undangan apakah yang relevan dengan

peraturan mengenai Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat di provinsi NTB?

c. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya Perda

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat?

d. Bagaimanakah jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat jika dituangkan dalam bentuk peraturan

daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengakuan, Penghargaan

dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat adalah:
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a. Untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi Pengakuan, Penghargaan

dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat

ditinjau dari perpektif teori dan praktik?

b. Untuk mengetahui Peraturan perundang-undangan apakah yang

relevan dengan peraturan mengenai Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat di provinsi

NTB?

c. Untuk mengetahui Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

mengenai perlunya Perda Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat?

d. Untuk mengetahui Bagaimanakah jangkauan dan arah pengaturan
serta ruang lingkup Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan
terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat jika dituangkan dalam
bentuk peraturan daerah?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik

ini dilakukan dengan studi literatur yang terkait dengan perlindungan

masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat. Penelitian hukum dilakukan

untuk menghasilkan argumentasi secara rasional, teori atau konsep baru

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.6 Hal ini

disebabkan karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang

telah dikumpulkan dan diolah.

Dengan demikian, karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembentukan

peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini pembentukan

peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka metodologi

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.
35.



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 9

penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu

pengetahuan yang menjadi induknya.7

Konsep penelitian hukum menurut Soetandyo Wignjosubroto dapat

dibagi menjadi 5 (lima), dimana hukum menurut konsep ini adalah simbol-

simbol dengan maknanya yang tercipta sebagai hasil interpretasi individual

atau kolektif pelaku sosial. Adapun konsep tersebut yaitu:8

1. Hukum merupakan sejumlah asas moralitas atau asas keadilan
yang dipercaya bernilai universal, dan menjadi bagian inheren dari
sistem hukum alam.

2. Hukum merupakan norma-norma perundang-undangan positif
yang berlaku umum ”in abstaracto” pada suatu waktu tertentu
dan di suatu wilayah tertentu. Hukum ini lebih dikenal sebagai
sebagai hukum nasional atau hukum negara atau hukum formal.

3. Hukum adalah seluruh keputusan hakim ”in concreto”
sebagaimana yang tercipta dalam proses-proses peradilan.

4. Hukum sebagai pola prilaku sosial dan/atau sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Hukum dikonsepkan sebagai bagian  dari prilaku manusia yang riil
dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kelima konsep hukum tersebut, Soetandyo

Wignjosubroto mengkategorikan penelitian hukum ke dalam lima ranah

yaitu; normatif-normologik, normatif-positif, normatif-behavioral, empirik-

nomologik dan simbolik interaksional. Kelima ranah penelitian ini

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif meliputi

”normatif-nomologik, normatif-positif, normative-behavioral” dan

penelitian hukum empiris yang meliputi ”empirik-nomologik dan simbolik

interaksional”.9

Sedangkan tipe penelitian yang mendasari Naskah Akademik ini

adalah penelitian hukum (legal research), guna memperkuat analisis

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1

8 Soetandyo Wignjosubroto, Lima Konsep Hukum dan Lima Model Metode
Penelitiannya. Kumpulan Perkuliahan Mata Kuliah Penulisan Disertasi, Program Doktor
Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro Semarang, 2000,
hlm. 2-4.

9 Soetandyo Wignjosubroto, Ibid, hlm. 5-6
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dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen,

pengamatan (observasi), dikusi (Focus Group Discussion), wawancara,

mendengar pendapat narasumber atau pakar dan lain-lain (doktrin).10

Dengan demikian penelitian hukum (legal research)11dalam naskah

akademik ini adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan

perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum

dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan sebab

naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statute approach).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang

berkaitan dengan Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat antara lain: (1) Pasal 18 ayat (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2)

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); (4) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (5)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

10 Pengertian penelitian hukum (legal research) dalam hal ini adalah penelitian
yang dilakukan dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat para ahli yang
berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

11 Philipus M. Hadjon mengutip pendapat J. Gijssels, melihat hubungan antara ilmu
hukum dogmatik (normative) dengan teori hukum. Dogmatik hukum: (i) mempelajari
aturan hukum dari segi teknis, (ii) berbicara tentang hukum, (iii) bicara hukum dari segi
hukum dan (iv) bicara tentang pemberian alasan terhadap hlm tersebut. Sdangkan Teori
hukum merupakan meta teori bagi dogmatik hukum.  Philipus M. Hadjon, Pengkajian
Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Artikel dalam Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun I X
Nopember–Desember 1994, (Philipus M. Hadjon III) hlm. 3.  Bandingkan dengan Peter
Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, dalam Yuridika, Vol. 16 No. 1 Maret-April 2001, hlm.
104.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981  Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); (6) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); (7)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); (8)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian hukum (legal research) yang

dilakukan, maka diharapkan akan memperoleh preskripsi hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi

kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam

rangka pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal

yang terpenting adalah bahwa dalam Penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat ini dilakukan

dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan

Naskah Akademik di Indonesia.
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BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritik memegang peranan penting dalam dunia ilmu

pengetahuan, teori merupakan sarana untuk memahami dan memecahkan

persoalan yang dibicarakan secara lebih baik. Menurut Kerlinger, teori

merupakan seperangkat pemahaman yang membentuk konsep, batasan,

dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang

fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan

tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.12 Batasan teori

mengandung tiga hal yaitu: (1) Seperangkat proposisi yang terdiri dari

konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling berhubungan; (2)

Menyusun hubungan antar variabel, dengan demikian merupakan

padangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan

oleh variabel-variabel itu; (3) Menjelaskan fenomena.

Kaitannya dengan naskah akademik ini, maka berikut ini akan

dikemukakan beberapa konsep atau teori mengenai Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State).

Teori Negara hukum kesejahteraan adalah perpaduan antara

konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Menurut Burkens

Negara hukum (rechtsstaat) ialah negara yang menempatkan hukum

sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut

12 Kerlinger dalam Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum Studi tentang
Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University
Press, Surakarta, 2004, hlm. 37.
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dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.”13

Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau

pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau

ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Negara Hukum Kesejahteraan lahir sebagai reaksi terhadap

gagalnya konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis.

Kedua konsep dan tipe negara hukum tersebut, memiliki dasar dan

bentuk penguasaan dan pengaturan negara atas sumber daya

ekonomi yang berbeda. Secara teoritik perbedaan itu dilatar belakangi

dan dipengaruhi oleh ideologi atau paham-paham yang dianutnya.

Pada negara hukum liberalis klasik dipengaruhi oleh paham liberalisme

dan negara hukum sosialis dipengaruhi oleh paham Marxisme.14

Negara hukum liberal klasik lahir dari sejarah negara hukum di

Perancis  sejak revolusi 4 Juli 1789. Pada masa sebelumnya yang

berperan dalam kehidupan kenegaraan bersama raja hanya kaum

bangsawan dan para pendeta saja, maka sejak saat itu kaum borjuis

mulai memegang peranan dalam kehidupan bernegara. Semakin lama

peran kaum berjois semakin besar, terutama ketika raja memerlukan

dana untuk membiayai peperangan. Raja memerlukan dana yang

cukup besar dari kaum borjuis akibatnya, peranan kaum berjois dalam

mengatur negara menjadi semakin besar. Oleh karena itu konsep

negara hukum hasil pemikiran kaum borjois ini dikenal dengan konsep

negara hukum Liberal.15

13 Mochtar Kusumaatmadja, ”Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum
Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang”, Makalah, Jakarta, hlm. 1.

14 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.
15 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-

Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19.
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Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara

berstatus pasif. Artinya, rakyat harus tunduk pada peraturan-peraturan

negara. Penguasa bertindak sesuai dengan hukum. Disini, kaum liberal

menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada

persetujuan dalam bentuk hukum. Kaum borjois dalam hal ini

menginginkan agar hak-hak  dan kebebasan pribadi masing-masing

tidak diganggu, mereka tidak ingin dirugikan. Yang mereka inginkan

adalah penyelenggaraan perekonomian atau kesejahteraan diserahkan

kepada mereka. Negara tidak boleh turut campur dalam perekonomian

tersebut. Jadi fungsi negara dalam Negara Hukum Liberal hanya

menjaga tata tertib dan keamanan, karena itu disebut juga negara

hukum penjaga malam (Nachtwachter Staat).16

Penyelenggaraan perekonomian atau penguasaan atas sumber

daya alam pada negara liberalis klasik berdasarkan prinsip persaingan

bebas yang berasaskan laisseiz-faire dimana peranan negara sangat

dibatasi (minimal government intervene). Negara tidak boleh

mencampuri urusan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Secara berat

sebelah kemerdekaanlah yang dipuja-puja, kebebasan berkompetisi

(free competition) secara perorangan terutama di lapangan ekonomi

dipandangnya paling baik sesuai dengan ajaran Adam Smith.17

Pada negara hukum liberalis atau negara hukum klasik yang

diutamakan ialah terjaminnya hak-hak asasi berupa kemerdekaan baik

dalam bidang politik maupun dalam bidang sosial-ekonomi. Diakuinya

dan adanya jaminan kebebasan individu (individual freedom),

kemerdekaan mendapatkan hak milik (ownership of property).18

16 Azhary, Ibid, hlm. 55.
17 Le Sueur AP & Herberg JR', Constitutional & Administrative Law, Cavendish

Publishing Limited, London, 1995, p. 53.
18 Mustanun Daeng Matutu, “Selayang Pandang (Tentang) Perkembangan Tipe-

Tipe Negara Modern,” (Orasi Ilmiah), FH-UNHAS, Ujung Pandang, 1972, hlm. 9
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Dalam negara hukum klasik, selain jaminan pemilikan individu,

juga dijamin kebebasan bersaing dan melakukan perjanjian/kontrak

(freedom of contract).19 Akibat kemerdekaan bersaing dalam

hubungannya dengan kebebasan berserikat dan berkontrak,

menimbulkan kelompok-kelompok usaha raksasa yang memonopoli

penguasaan penggunaan sumber daya alam, akhirnya membunuh

kemerdekaan bersaing itu sendiri. Terjadilah hal yang tragis:

kemerdekaan membunuh kemerdekaan.20

Meskipun demikian, tidak berarti kegiatan ekonomi hanya bagi

warga negara yang menguasai sumber daya ekonomi, melainkan juga

terbagi pada setiap warga negara. Akan tetapi interaksi antara warga

negara yang menguasai sumber daya alam (kapitalis) dengan warga

negara yang tidak menguasai sumber daya alam (buruh) terdapat

ketimpangan, sebab bagi warga negara (buruh) yang hanya

mengandalkan tenaga kerja tidak memiliki bargaining position. Kondisi

yang demikian didukung oleh corak hukum yang mencerminkan

aturan-aturan yang menjamin dan memperkuat posisi kegiatan

ekonomi kapitalisme21 Masyarakat kapitalis semakin hari semakin kuat,

sebaliknya masyarakat buruh (masyarakat kebanyakan) semakin

lemah dan tidak berdaya.

Dengan demikian dalam negara hukum klasik yang mengagung-

agungkan kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality), tetapi tidak

dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua warga negara. Bahkan

sebaliknya, justeru menimbulkan penderitaan dan penyengsaraan

rakyat banyak. Inilah sebagian bukti keburukan dan kekurangan dari

tipe negara liberalis atau negara hukum klasik.

Sedangkan negara hukum sosialis merupakan konsep yang

dianut oleh negara-negara komunis atau sosialis. Konsep negara

19 Le Sueur AP & Herberg JW, Loc. Cit. - Ronald Z. Titahelu, Op. cit., hlm. 90
20 Mustamin Daeng Matutu, Op. cit. hlm. 10.
21 Bagir Manan, Politik........ Op. cit. hlm.9.
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hukum sosialis berbeda dengan konsep Barat, karena dalam socialist

legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah

sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat

disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut

patut mendapat perlindungan.22

Karena itu, konsep socialist legality sulit dikatakan sebagai suatu

konsep negara hukum yang bersifat universal. Konsep ini dilihat dari

kepentingan negara-negara komunis atau sosialis merupakan konsep

yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme atau

sosialisme.23 Berbeda dengan konsep Barat baik rechtsstaat maupun

rule of law yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari

tindakan kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam kaitannya dengan penguasaan terhadap sumber daya,

menurut konsep sosialis terutama aliran sosialis ilmiah yang dipelopori

oleh Karl Marx, keburukan-keburukan sosial-ekonomi yang timbul

dalam sistem kapitalisme, berakar pada dibenarkannya hak milik

perorangan atas sumber daya alam dan diberikannya kebebasan

berusaha tanpa batas bagi pengusaha perseorangan untuk mengejar

kepentingan pribadi.24

Oleh karena itu, paham Marxisme dengan suatu thesis, bahwa

semua sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk menjamin

distribusi, sedangkan anti tesisnya ialah pemilikan perorangan atas

sumber daya alam dihapuskan atau dilarang dan sinthesisnya ialah

sumber daya alam menjadi milik bersama yang secara konkrit dimiliki

negara (etatisme). Oleh karena itu, pada negara-negara sosialis

(komunis) yang berpaham Marxisme, pemilikan individual (individual

ownership) atas sumber daya alam tidak dikenal dan tidak pernah

diakui secara hukum.

22 Muhammad Tahir Azhary, Op., cit, hlm. 91.
23 Muhammad Tahir Azhary, Ibid, hlm. 92.
24 Mustamin Daeng Matutu, Op. cit. hlm. 23
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Teori pemilikan negara atas sumber daya alam diajukan oleh Karl

Marx dan Friedrich Engels.25 Teori ini bertolak dari teori-teori ekonomi,

khususnya nilai buruh (arbeidswaarde-theorie), yang diatasnya

diletakkan ajaran hukum dan negara. Berdasarkan teori ini, hanya

dengan pemilikan negara atas sumber daya alam dapat menciptakan

suatu sistem baru dalam hubungan produktif berdasarkan produksi

untuk penggunaan bersama dan tidak untuk keuntungan

perseorangan.26 Namun pemilikan negara yang pada mulanya

bertujuan untuk menjamin distribusi hasil produksi sumber daya

ekonomi bagi kepentingan rakyat banyak, secara berangsur-angsur

dimanfaatkan oleh penguasa negara untuk mempertahankan

kekuasaan dan diubah menjadi monopoli negara (state monopoly).

Hal tersebut dimungkinkan pada tipe negara sosialis, karena

corak hukumnya mencerminkan aturan-aturan yang selalu

memberikan tempat pada negara atau pemerintah untuk

mempengaruhi kegiatan ekonomi27 Akibat dari monopoli negara atas

sumber daya ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat tidak

berkembang, sementara beban negara bertambah berat karena harus

menanggung semua kebutuhan masyarakat.28 Akibatnya menimbulkan

penderitaan dan penyengsaraan rakyat banyak. Inilah sebagian

keburukan dan kekurangan negara hukum sosialis yang berlandaskan

paham Marxisme yang dalam konteks Indonesia diperbaharui oleh

Moh. Hatta dengan sosialisme kooperatif yang dituangkan dalam Pasal

33 UUDN RI Tahun 1945.

Kekurangan-kekurangan tipe negara hukum dengan paham

Liberalisme-individualis dan paham Marxisme-sosialis telah menarik

perhatian dan menimbulkan reaksi yang diwujudkan dalam usaha dan

25 Ronald Z. Titahelu, Op. cit., hlm. 99; Lihat juga, Ignas Kleden, Legislasi
.Antikomunis atau Antiketidakadilan, Kompas, Jakarta, 21 April 1999, hlm. 4.

26 Ronald Z. Titahelu, Ibid, hlm. 5
27 Bagir Manan, Politik.... Op. cit. hlm. 10
28 Ellydar Chaidir, Op., cit, hlm. 39.
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ataupun mengganti sama sekali dengan sistem lain. Dalam usaha itu

tampaklah konsep baru yang bersifat pragmatis, yang berusaha

mempertahankan kebebasan dalam negara hukum sambil

membenarkan negara campur tangan untuk penyelenggaraan

kesejahteraan rakyat (citizenry welfare) dan kesejahteraan umum

(public welfare). Konsep yang berusaha memadukan paham liberalis-

individualis dengan paham kolektivis.

Paham tersebut melahirkan konsepsi tentang socio capitalis state

atau newliberalism yang mengutamakan fungsi welfare.29 Konsepsi

yang demikian, menurut Mac Iver,30 negara tidak dipandang lagi

sebagai alat kekuasaan (instrument of power) semata-mata, tetapi

mulai dipandang sebagai alat pelayanan (an agency of services).

Paham yang pragmatis ini melahirkan konsepsi negara kesejahteraan

(welfare state)31 atau negara hukum modern atau negara hukum

materiil yang ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Dalam negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah
terjaminnya hak-hak asasi sosial-ekonomi rakyat;

2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih
diutamakan dibanding pembagian kekuasaan yang
berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar
daripada legislatif;

3. Hak milik tidak bersifat mutlak;
4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau

sekedar penjaga malam (Nachtwakerstaat), melainkan negara
turut serta dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi;

5. Kaidah-kaidah hukum Administrasi semakin banyak mengatur
sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada
warganegara.

6. Peranan Hukum Publik condong mendesak Hukum Privat,
sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara;

29 Le Sueur AP & Herberg JW, Op. cit, hlm. 54
30 Mac Iver, The Modern State, Oxford University Press, London, 1950, hlm.4
31 Negara kesejahteraan lahir akibat  adanya the great depression yang melanda

negara-negara Barat yang menganut asas laissez faire. Pada tahun 1930-an muncul
seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes yang menganjurkan bahwa pemerintah
dapat mencampuri kegiatan ekonomi rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan umum. Dari pandangan inilah kemudian muncul konsep negara
kesejahteraan.
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7. Lebih bersifat negara hukum materiil yang mengutamakan
keadilan sosial yang materiil pula.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, jelaslah bahwa dalam konsep negara

kesejahteraan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar dalam

menciptakan kesejahteraan umum (public welfare) dan keadilan sosial

(social justice). Konsepsi negara yang demikian dalam berbagai

literatur disebut dengan berbagai istilah antara lain; social services

state atau agency of services" (negara sebagai alat pelayanan).

Konsep negara hukum modern selain mengharuskan setiap

tindakan negara/pemerintah berdasarkan atas hukum, juga

negara/pemerintah diserahi pula peran, tugas dan tanggung jawab

yang luas untuk mensejahterakan masyarakat. Dari berbagai konsepsi

negara hukum modern menurut Bagir Manan32 pada intinya memuat

tiga aspek utama yaitu; aspek politik, aspek hukum itu sendiri dan

aspek sosial-ekonomi. Dari aspek politik antara lain pembatasan

kekuasaan negara, dari aspek hukum, antara lain, supremasi hukum,

asas legalitas dan the rule of law, sedangkan dari aspek sosial-

ekonomi adalah keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan

umum (public welfare). Titik tolak dari ketiga aspek tersebut di atas

adalah hak asasi dan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Berbeda halnya dengan konsepsi negara hukum klasik, dimana

hak asasi hanya ditekankan pada hak-hak politik saja, hal ini dianggap

tidak memuaskan, sehingga hak asasi  diperluas ke lapangan sosial

yaitu hak asasi sosial (sociale grondrechten atau sociale

mensenrechten).33 Karena hak asasi sosial memberikan wewenang,

tugas dan tanggung jawab pada negara atau pemerintah untuk

memasuki atau ikut serta dalam peri kehidupan individu maupun

32 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 38.

33 Bagir Manan, Hubungan Antara....... Ibid. 39
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masyarakat. Pengertian yang demikian melahirkan paham demokrasi

ekonomi atau kerakyatan di bidang ekonomi.

Dalam kajian ini aspek yang paling relevan adalah aspek sosial

ekonomi dari konsep negara hukum. Kemudian hal yang esensial ialah

persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh warga

masyarakat. Paham keadilan sosial acapkali dibatasi pada keadilan

ekonomi saja, padahal menurut Bagir Manan, keadilan sosial harus

mencakup segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Namun harus diakui, keadilan ekonomi, merupakan faktor

yang sangat menonjol dalam bentuk kewajiban negara dan

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 34

Dalam kaitan dengan keadilan ekonomi dan hak penguasaan

negara atas sumber daya alam, dibutuhkan penciptaan dan penataan

sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Penciptaan dan penataan sistem yang dimaksud dengan

mengembalikan dan melaksanakan berbagai dasar yang telah ada,

baik yang bersifat filosofis, ideologi maupun konstitusionil.35

Penataan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak

kepada rakyat tidak terlepas dari fungsi negara itu sendiri dalam

bidang ekonomi. Secara teoritik, Wolfgang Friedman mengemukakan

empat fungsi negara di dalam bidang ekonomi yaitu;

1. fungsi negara sebagai provider (penjamin) kesejahteraan
rakyat;

2. fungsi negara sebagai regulator (pengatur);
3. fungsi negara sebagai entrepreneur (pengusaha) atau

menjalankan sektor-sektor tertentu melalui state owned
corporations (BUMN) dan;

34 Bagir Manan, ”Peranan Hukum  dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Memasuki Era Reformasi,” Makalah, FISIP-UNPAD, 1999, hlm. 7.

35 Bagir Manan, lbid,hlm. 8
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4. fungsi negara sebagai umpire (pengawas, wasit) untuk
merumuskan standar yang adil mengenai kinerja sektor
ekonomi termasuk perusahaan negara (State corporation).36

Jika dilihat konsep negara hukum kesejahteraan di atas dalam

konteks Indonesia, maka jelaslah bahwa Indonesia menganut konsep

negara hukum kesejahteraan tersebut sesuai dengan amanat

Pembukaan UUDN RI Tahun 1945 alinea ke empat yang merupakan

tujuan negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketentuan pembukaan UUDN RI Tahun 1945 alinea

ke empat tersebut, memuat 4 (empat) fungsi pokok negara, yaitu;

1. Fungsi melindungi (Protection function), yaitu negara
berkewajiban untuk melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia.

2. Fungsi kesejahteraan (Welfare function), negara wajib untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

3. Fungsi pendidikan (Educational function), negara memiliki
kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Fungsi perdamaian (Peacefulness function), Negara wajib
menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.

Sehubungan dengan tujuan bernegara bangsa Indonesia

sebagaimana tercantum pada pembukaan UUDN RI Tahun 1945

tersebut, para pakar menyebutkan bahwa tujuan negara seperti itu

mencerminkan tipe negara hukum kesejahteraan. Oleh karena itu, Sri

Soemantri Martosoewignjo37 berpendapat bahwa pemikiran tipe

negara hukum sebagai penjaga malam mau tidak mau harus

36 W. Friedmann, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, Stevens
and Sons, London, 1971, hlm. 3.

37 Sri Soemantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,
Alumni Bandung, 1992, hlm. 43.
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menyingkir untuk diganti dengan pemikiran tipe negara kesejahteraan

(welvaartstaat/welfare state). Pernyataan ini disampaikan dengan

mengacu pada pembukaan UUDN RI Tahun 1945 sebagaimana

disebutkan di atas. Sementara Wirjono Prodjodikoro38 berpendapat

bahwa tugas pemerintah yang digambarkan untuk memajukan

kesejahteraan umum ditambah dengan mencerdaskan kehidupan

bangsa, adalah sudah semestinya dan sebenarnya inherent atau

tersirat pada pemerintahan tipe negara hukum kesejahteraan.

Namun demikian tipe negara hukum kesejahteraan yang dianut

di Indonesia berbeda dengan negara kesejahteraan yang dianut pada

negara-negara maju. Negara kesejahteraan Indonesia sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila atau seperti

istilah yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Yamin39 dalam

pidatonya dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945

sebagai Negara Kesejahteraan Baru (New Welfare State).

Negara hukum Indonesia lebih condong kepada tipe negara

hukum pembangunan, bukan negara kesejahteraan yang rakyatnya

pasif, sementara pemerintahnya sibuk mempersiapkan segala macam

pelayanan kesejahteraan sosial. Tipe negara kesejahteraan

menciptakan ketergantungan rakyat yang sangat berlebihan kepada

negara. Padahal di Indonesia rakyat turut serta secara aktif terlibat

atau berperan serta dalam pembangunan untuk terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Tipe negara hukum seperti di Indonesia

menurut  Max Boli Sabon40 lebih tepat disebut sebagai tipe negara

hukum pembangunan yang minimal mengandung cirri-ciri sebagai

berikut:

38 Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia, Dian Rakyat,
Jakarta, 1970, hlm. 42.

39 Muhammad Yamin, dalam Max Boli Sabon, Op., cit, hlm. 497.
40 Max Boli Sabon, Op., cit, hlm. 518.
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a. adanya partisifasi, dan kontribusi dari rakyat untuk turut serta
dalam proses pembangunan, dan pada gilirannya rakyat itu
sendiri menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata
berdasarkan Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia;

b. kesejahteraan rakyat yang diupayakan bukanlah
kesejahteraan yang dicapai berdasarkan tujuan negara yang
terminal utopistis dengan berorientasi pada target hasil
pembangunan, melainkan tujuan negara yang selalu dinamis
sepanjang hayat hidup manusia di bumi ini, tanpa orientasi
target, melainkan orientasi proses, maka tipe negara hukum
juga harus mampu mengakomodasikan perubahan yang
terus-menerus.

Pada negara berkembang seperti Indonesia penerapan konsep

negara kesejahteraan sulit diterapkan seperti pada negara-negara

maju karena membutuhkan anggaran negara yang besar didukung

oleh sarana sosial seperti ansuransi dan perbankan yang memadai.

Pada negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan

pembangunan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk turut

serta berperan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi  seluruh

rakyat.

Dengan demikian konsep dasar dalam menerjemahkan kewajiban

negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di Indonesia

dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini

terlihat dalam hal Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

2. Teori Hukum Pembangunan

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia, salah satu teori

hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan

masyarakat adalah Teori Hukum Pembangunan41 dari Mochtar

41 Istilah lain yang digunakan untuk menyebut Teori Hukum Pembangunan adalah
Teori Pembangunan Hukum dan Konsep Pembangunan Hukum. Pembangunan Hukum
lebih ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan
hasil-hasilnya, menciptakan kondisi masyarakat yang membuat anggota masyarakat
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Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori

Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak perhatian

yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai

berikut:42 Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah

teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang

Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum

pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan

kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam

aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat

Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori

Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan

hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan

asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma,

asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum

Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi

struktur (structure), kultur (culture) dan substansi (substance)

sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada

dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum

sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social

engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi

bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Jika dikaitkan dengan topik kajian Naskah Akademik rancangan

perda Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih mengarahkan
pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata,
menumbuhkembangkan disiplin dan rasa tanggungjawab sosial setiap anggota
masyarakat, mengayomi masyarakat, memberi rasa aman dan tentram, menciptakan
iklim yang mendorong kreativitas, mendorong partisipasi masyarakat, dan mendukung
stabilitas nasional yang dinamis. (Bab IV GBHN)

42 Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan PROF. DR. MOCHTAR
KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M, Sebuah Kajian Deskriftip Analitis, www.google.com,
diunduh tgl 16 Februari 2010
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Kesatuan Masyarakat Adat ini, maka teori hukum pembangunan ini

sangat berguna untuk menganalisis prinsip-prinsip dalam Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat di NTB.

Dikaji dari perspektif sejarahnya, maka sekitar tahun 70, lahir

Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan

penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan

hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law

as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat.

Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum

Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir

dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach)

ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound. Mochtar

Kusumaatmadja mengolah semua masukan tersebut dan

menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.43

Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc

Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara

pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (scholars)

serta pengemban hukum praktis (specialists in decision) dalam proses

melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara

politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena

itu, maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja,

memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan

stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Proses tersebut, maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan

adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan

dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara

pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi

hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan

43 Shidarta dalam Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan....... ibid.
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teori hukum (theory about law), teori yang mempunyai dimensi

pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara

cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum

sebagai sarana untuk membangun masyarakat.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah

bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan

pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa

hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan

manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan

pembaharuan itu. Oleh karena itu, diperlukan sarana berupa peraturan

hukum yang berbentuk tertulis, sesuai dengan hukum yang hidup

dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa

pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat

karena:44

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses
pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika
dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan
yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada
tempat lebih penting.

2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang
tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme”
sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda,
dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan
masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional,
maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini
diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum
nasional.

Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:45

44 Shidarta dalam Lilik Mulyadi, Ibid.
45 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan

(Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14
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“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban
dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada
dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara
dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian
diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang
sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang
harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi,
masyarakat yang sedang membangun yang dalam difinisi kita
berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak
cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat
membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang
kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan
ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif
dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan
suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini

akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum

Pembangunan" atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2

(dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum

pembangunan, yaitu:46 (1) Adanya asumsi bahwa hukum tidak dapat

berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat; (2) Kenyataan

di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran

masyarakat ke arah hukum modern.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum

bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan

syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum

adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya,

menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai

ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan

manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat

mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan

46 Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju,
Bandung, 2003, hlm. 182
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kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan

ketertiban.47

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang

membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi

lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”

”law as a tool of social engeneering” atau “sarana pembangunan”

dengan pokok-pokok pikiran bahwa hukum merupakan “sarana

pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa

adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan

pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang

(mutlak) perlu.48 Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi

hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti

kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat

(pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan

pembaharuan.

Tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi

sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar

Kusumaatmadja, yaitu:49

a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau
pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan
dipandang mutlak adanya;

b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat
berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan
dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke
arah pembaharuan.

47 Mochtar Kusumaatmadja dalam Lilik Mulyadi, Op.cit.
48 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum

Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13
49 Mochtar Kusumaatmadja, Ibid, hlm. 14
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Pendapat senada dikemukakan oleh Sjachran Basah, yang

menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya

yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam

membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai

sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”. Hubungan dengan fungsi

hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja

memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak

saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi

pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes)

yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup

apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.50

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan

bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum

itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup

lembaga (institution) dan proses (proces) yang diperlukan untuk

mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami

hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi

juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu

bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam

kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan

melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan.

Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk

mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum

50 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi
Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13
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setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum

yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.51

Teori hukum pembangunan berlandaskan kepada teori-teori

hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:52

1. Teori kebudayaan dari Northrop, dalam hal ini hukum bukan
hanya dianggap sebagai norma tetapi juga institusi;

2. Teori orientasi kebijaksanaan (policy oriented) dari Mc.
Dougal dan Laswell. Hukum dipandang sebagai suatu proses;

3. Teori hukum pragmatis dari Roscoe Pound dan Eugen
Ehrlicht. Hukum berkaitan dengan kondisi dan gejala-gejala
kemasyarakatan dan juga hukum berfungsi sebagai sarana
pembangunan;

4. Penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. Antara lain lebih
menonjolkan faktor undang-undang dari yurisprudensi.
Sebagaimana diketahui bahwa di negara-negara yang berlaku
sistem hukum Anglo Saxon, yurisprudensi sangat memegang
peranan yang penting.

Terdapat perbedaan antara teori hukum Roscoe Pound dengan

teori hukum Mochtar Kusumaatmaja, yaitu dalam proses

pembangunan dan pengembangan hukum faktor undang-undang jauh

lebih penting dibandingkan dengan yurisprudensi. Hal ini berbeda di

negara asal teori Roscoe Pound, dimana kedudukan yurisprudensi jauh

lebih penting dari yang terjadi di Indonesia. Perbedaan lain yang

sangat jelas menonjol adalah mengenai penolakan terhadap

penggunaan hukum hanya sebagai ”alat” (tool), (dalam konsepsi

Roscoe Pound bahwa hukum sebagai alat (tool) untuk merekayasa

masyarakat (social engeneering). Penggunaan hukum hanya sebagai

”alat” akan bersifat mekanistis dan menjurus kepada pengakuan

paham ”legisme” yang berlaku di zaman penjajahan Belanda yang

telah ditentang keras oleh banyak kalangan. 53

51 Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm. 6
52 Lili Rasjiidi dan IB Wyasa Putra, Op.cit, hal 183
53 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 165.
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Inti dari teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh

Mochtar Kusumaaatmadja adalah bahwa tidak hanya kaidah hukum,

atau peraturan hukum, tetapi juga lembaga atau institusi dan proses,

mempunyai andil yang besar dalam menunjang tujuan yang ingin

dicapai dalam pembangunan.54 Dengan kata lain hukum secara luas

tidak hanya kaidah tetapi juga institusi dan proses.55

Menurut Sunaryati Hartono, makna pembangunan hukum

meliputi empat usaha, yaitu sebagai berikut:56

1. menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik);
2. mengubah agar menjadi lebih baik dan modern;
3. mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; dan
4. meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama,

karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Dengan mendasarkan pada keempat usaha tersebut, maka

pembangunan hukum merupakan suatu proses yang dinamis, yang

harus dilakukan terus menerus dan bahkan merupakan proses yang

tidak akan pernah selesai, karena setiap kemajuan akan menuntut

perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus

berubah.57

Dalam hubungannya dengan Naskah Akademik ini, maka teori

perlindungan hukum akan digunakan membahahas bagaimana

pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberi

perlindungan hukum secara bebas, seimbang, adil dan berkedudukan

setara, baik bersifat preventif maupun represif kepada masyarakat.

3. Komsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development)

54 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum dalam Pembangunan., Bina Cipta
Jakarta, 1976, hlm. 7

55 Mochtar Kusumaatmadja, Ibid, hlm. 8
56 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta

Bandung, 1982.
57 Sukarmi, Cyber Law, Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha,

Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 17
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Sejak tahun 1980-an, agenda politik lingkungan mulai dipusatkan

kepada paradigma pembangunan berkelanjutan. Istilah ini muncul

dalam World Conservation Strategy dari the International Union for the

Conservation of Nature and Natural Resources (1980), lalu dipakai

oleh Lester R. Brown, dalam bukunya Building a Sustainable Society

(1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer oleh The

World Commission on Environment and Development (WCED) melalui

Laporan Brundtland, Our Common Future (1987). Tahun 1992,

merupakan puncak dari proses politik yang akhirnya pada United

Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio

de Janeiro, Brazil, paradigma pembangunan berkelanjutan diterima

sebagai sebuah agenda politik  pembangunan untuk semua negara di

dunia58. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan ditegaskan lagi

dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002

di Johannesburg, Afrika Selatan.

Dalam perspektif etis, paradigma pembangunan berkelanjutan

harus dipahami sebagai etika politik pembangunan yakni sebuah

komitmen moral tentang  bagaimana seharusnya pembangunan itu

diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan itu,

paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sebuah konsep tentang

pentingnya lingkungan hidup. Paradigma pembangunan berkelanjutan

juga bukan tentang pembangunan ekonomi, namun sebuah etika

politik pembangunan mengenai pembangunan secara keseluruhan dan

bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan. Dalam arti ini,

selama paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut tidak

dipahami atau dipahami secara bias, cita-cita moral yang terkandung

di dalamnya tidak akan terwujud.

Hingga kini, konsep tersebut tidak banyak diimplementasikan dan

masih belum dipahami secara meluas, bukan saja di Indonesia juga di

58 Sonny Keraf, op.cit., hlm 166
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tingkat global, bahkan krisis ekologi tetap saja terjadi. Mengapa hal ini

bisa terjadi, Sonny Keraf59, menegaskan karena paradigma tersebut

pada dasarnya kembali menegaskan ideologi developmentalis. Apa

yang dicapai di KTT Bumi (Rio de Janeiro) lima belas tahun yang lalu,

tidak lain adalah sebuah kompromi yang mengunggulkan kembali

pembangunan dengan fokus utama berupa pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya, selama ini tidak banyak perubahan yang dialami semua

negara di dunia dalam rangka mengoreksi pola pembangunan

ekonominya yang tetap saja mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Hasil yang dicapai tetap saja sama, yaitu pengurasan dan eksploitasi

sumber daya alam dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan,

baik kerusakan sumberdaya alam maupun pencemaran lingkungan.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak

lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan

memberi bobot yang sama  bagi tiap aspek utama pembangunan,

yaitu  aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan.

Gagasan dibalik itu bahwa pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan

lingkungan harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain

sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait itu tidak boleh

dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya. Yang mau

dicapai dengan pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik

berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi

pembangunan yang juga mencakup pembangunan sosial budaya dan

lingkungan hidup. Dengan kata lain, pembangunan aspek sosial

budaya dan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi dan atas

nama pembangunan ekonomi.

Paradigma pembangunan berkelanjutan adalah kritik

pembangunan di satu pihak, tetapi di pihak lain adalah sebuah teori

normatif yang menyodorkan “praksis” pembangunan yang baru

59 Ibid.,  hlm 167
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sebagai jalan keluar dari kegagalan developmentalisme selama ini.

Dalam arti itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sekedar

sebuah kritik pembangunan, melainkan juga sebagai kritik ideologi

pembangunan yaitu ideologi developmentalisme. Sebagai teori

normatif, pembangunan berkelanjutan mendesak kita untuk

meninggalkan sikap yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai

satu-satunya tujuan pembangunan nasional. Ia mendesak kita untuk

segera  memberi perhatian yang sama besarnya bagi pembangunan

sosial budaya dan lingkungan hidup60.

Dalam perjalanan waktu, paradigma pembangunan berkelanjutan

sendiri juga tidak luput dari berbagai kritik, khususnya dari para

pejuang lingkungan, sehingga dibutuhkan satu paradigma lain yang

lebih berpihak kepada lingkungan dan bukan mengabdi kepada

kepentingan ekonomi semata-mata. Mengenai hal ini akan dibahas

tersendiri dalam sub bab 1.2. di bawah.

Kendatipun paradigma pembangunan berkelanjutan telah

diterima sebagai agenda politik pembangunan untuk semua negara di

dunia, namun hingga kini, paradigma tersebut masih belum luas

dipahami dan diketahui, bukan saja di Indonesia melainkan juga di

tingkat global.

Secara konseptual, berbagai kalangan mempunyai pengertian

dan persepsi sendiri-sendiri mengenai pembangunan berkelanjutan,

Holmberg dan Sandbrook61, menyebutkan bahwa :”Literally,

sustainable development refers to maintaining development over time.

However, it has been suggested that there are more than seventy

definitions of sustainable development currently in circulation”.

60 Ibid., hlm. 173
61 Holmberg and Sandbrook, dalam Jennifer A. Elliott, An Introduction to

Sustainable Development (Second Edition), Routledge, Taylor and Francis Group,
London and New York, 1999, hlm. 6.
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Mas Achmad Santosa, mengemukakan bahwa “... seringkali

sustainable development dipadankan serta ditafsirkan sebagai

“sustainable economic development”, tanpa mensyaratkan atau

memberi fokus kepada keberlanjutan atau pelestarian daya dukung

ekosistem (continued viability of ecosystem)62.

Caring for the Earth sebagai dokumen pengganti dari the World

Conservation Strategy yang dirumuskan oleh the World Conservation

Union (IUCN) pada tahun 1991, juga menggarisbawahi tentang

berbagai penafsiran yang muncul dari penggunaan istilah sustainable

development. Berbagai istilah digunakan seperti “sustainable growth”,

dan “sustainable use” secara bergantian, seolah-olah memiliki

kesamaan pengertian, padahal pengertian yang satu dengan yang

lainnya sangat berbeda. “Sustainable growth” is a contradiction in

term, nothing physical can grow indefinitely, “sustainable use” is

applicable only to renewable resources; it means using them at rates

within their capacity for renewable63

Sejalan dengan pendapat di atas, dikemukakan  Turner, AK64.

dalam bukunya “Sustainable Development in the Third World”,

memberikan definisi, bahwa  ”In principle, such an optimal

(sustainable growth) policy would seek to maintain an “asseptable”

rate of growth in-per capita real incomes without depleting the

national capital asset stock or the natural environmental asset stock”.

62 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL,
Jakarta, 2001, hlm. 163

63 Caring for the Earth : A Strategy for Sustainable Living, dalam Konrad Ginther,
Eric Denters dan Paul J.I.M. de Waart, Sustainable Development and Good
Governance, Martinus Nijhoff Publishers, Dodrecht/Boston/London,  Netherlands, 1995,
hlm. 113

64 Turner AK, “Sustainable Development in the Third World”, Belhaven,
London, 1988, hlm. 12
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M.C.W. Pinto65, dalam tulisannya berjudul :”Reflection on the

term sustainable development and its institutional implications”,

memberikan penegasan terhadap arti “pembangunan” di dalam kata

“pembangunan berkelanjutan”, sebenarnya tidak dalam kaitan atau

konteks pembangunan ekonomi. Ia menegaskan, bahwa :

“The word “development” appearing in the term “sustainable
development” was used to convey a meaning quite distinct from
“economic development”. The term “sustainable development”
appeared in the World Conservation Strategy published in 1980
by the International Union for the Conservation of Nature,and
was used there to describe the concept of managing a given
resources with a view to its conservation, impliying regulation of
the use and exploitation of the resource in such a manner that its
benefits are optimised, or made available on an equitable basis
for the largest number over the longest term”

Caring for the Earth memberikan pengertian sustainable

development  sebagai berikut :66

“Improving the quality of human life while living within the
carrying capacity of supporting ecosystem. A “sustainable
economy” is the product of sustainable development. It maintains
its natural resources base, it can continue to develop by
adapting, and through improvements in knowledge, organization,
technical efficiency; and wisdom”.

Pendapat yang melihat pembangunan berkelanjutan sebagai

strategi dalam pengelolaan keseluruhan sumber daya dikemukakan

oleh Robert Repetto, ia berpendapat :

“Sustainable Development (is) a development strategy that
manages all assets, natural resources as well as financial and
physical assets, for increasing long-term wealth and well-being.
Sustainable development as a goal rejects policies and practices
that suppot current living standards by depleting the productive
base, including natural resources and that leaves future

65 W.C.W Pinto, dalam Konrad Ginther (et.al), Sustainable Development ...,
op.,cit ., hlm. 72

66 Ibid. Hlm. 113.



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 37

generation  with poorer prospects and greater risks than our
own67.

Sejalan dengan pandangan di atas, dikemukakan Dietriech G.

Bengen68, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi

pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa sehingga kapasitas

fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,

tidak rusak. Secara garis besar konsep pembangunan berkelanjutan

memiliki 4 dimensi, yakni (1) ekologis, (2) sosial-ekonomi budaya (3)

sosial politik dan (4) hukum dan kelembagaan.

Pandangan yang secara spesifik meninjau pembangunan

berkelanjutan dan keterkaitannya dengan management pengelolaan

pesisir, dikemukakan Young M.D., dalam bukunya :”Sustainable

Investman and Resources Use, Equity, Environmental Integrity and

Economic Efficiency”, yang memberikan definisi pembangunan

berkelanjutan, sebagai berikut :

“Sustainable Development is a system of goals having the role of
a political paradigm in the sense that it derives from a view of
how the Earth’s ecosystem and the world should be governed by
present and future generations. This system consists of three
component : (a) the integrity of the ecosystem ; (b) the
efficiency of the economy ; (c) social equity, including the rights
of future generation, and it is liable to produce vast
consequences for coastal management” 69.

67 Repetto, dalam David Pearce, Edward Barbier, Anil Markandya, London
Environment Economics Centre, Sustainable Development, Economics and
Environment in The Third World,  Edward Elgar, USA, 1992, hlm. 4.

68 Dietriech G. Bengen, Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu
dan Berkelanjutan, makalah disampaikan dalam “Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya
Wilayah Pesisir dan Lautan” di Lampung, 2-3 Mei 2002

69 Young M.D. , dalam Adalberto Vallega, “Fundamentals of Integrated
Coastal Management” Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London,
Netherlands, 1999, hlm. 12.
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Sidang Dewan FAO ke 94, 1988, memberikan interpretasi

tentang pembangunan berkelanjutan, bahwa :70

“The management and conservation of the natural resource
base, and the orientation of technological and institutional
change in such a manner as to ensure the attainment and
continued satisfaction of human needs for present and future
generations. Such development conserves land, water, plant
genetic resources, is environmentally non-degrading,
technologically appropriate, economically viable and socially
acceptable”

Pembangunan berkelanjutan, dalam pandangan FAO juga

melihat keterkaitan antara daratan, air/perairan. Pembangunan

berkelanjutan, dipahami sebagai pembangunan yang tidak merusak,

secara teknologi tepat guna, secara ekonomi berkelangsungan dan

secara sosial bisa diterima.

Dalam pandangan Biliana Cicin-Sain dan Robert W. Knecht,

pembangunan berkelanjutan, dilihatnya sebagai :71

“... a continuous process of decision making guided by a basic
philosophy emphasizing development that improves the quality of
human life (ensuring equity in the distribution of benefits flowing
from development) and development that is environmentally
appropriate, making proper use (and sometime nonuse) of
natural resources  and protecting essential ecological processes,
life support system and biological diversity”.

Lebih lanjut, dikemukakan :72

70 Food Agriculture Organization of the United Nation, FAO Technical Guidelines for
Responsible Fisheries (2), Precautionary Approach to Capture Fisheries and
Species Introductions, Roma, 1996, hlm 4.

71 Biliana Cicin-Sain dan Robert W.Knecht., op.cit., hlm. 85
72 Ibid., hlm. 86. Dari sudut pandang hukum konservasi lautan dengan mengacu

pada Agenda 21 Chapter 17, penelitian Disertasi tentang ekosistem terumbu karang ini
menggunakan pengertian : (a) Konservasi : kegiatan yang meliputi : melindungi sistem
ekologis, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam laut secara berkelanjutan,
(b) Preserve : keep save;,  keep alive, maintain, retain ; keep from decay ; (c)
“Sustainable use” = conservation. Siti Sundari Rangkuti, disampaikan dalam Kuliah
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“... a necessary element of sustainable development is an
integrated decision making  or policy process. Other elements
that enhance the likelihood of sustainable development, as
suggested by WCED, include a political system that secures
effective citizen participation in decision making; an economic
system that  can generate  surpluses and technical knowledege
on a self –reliant and sustained basis ; a social system that
provides for solution to tension arising from disharmoniuos
development ; a production system that respects the obligation
to preserve the ecological base for development ; a technological
system that fosters sustainabe patterns of trade and finance and
administrative system that is flexible and has the capacity for self
correction”.

Apa yang dikemukakan oleh beberapa pakar mengenai definisi

pembangunan berkelanjutan di atas, menunjukkan “kekenyalan”

terhadap terminologi pembangunan berkelanjutan, sehingga membuka

peluang seluas-luasnya untuk ditafsirkan sesuai dengan sudut

pandang masing-masing. Kendati demiikian, apa pun yang

dikemukakan, pada hakikatnya tidak terlepas dari penekanan pada 3

(tiga) elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang

diistilahkan oleh Otto Soemarwoto73, sebagai persyaratan

pembangunan berkelanjutan yang tidak bisa dipisahkan satu sama

lain, yakni : persyaratan ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Ketiga

persyaratan tersebut bersifat akumulatif dan bukan alternatif.

4. Teori Cita Hukum (Rechtsidee Theory)

Teori Cita Hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang

ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian. Cita hukum dapat dipahami

sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk

“Hukum Konservasi Lautan”, pada tanggal 21 April 2003, Program Pascasarjana
Universitas Airlangga Surabaya, 2003

73 Otto Soemarwoto, Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 7.
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mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai

tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum,

maka pruduk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.74

Pandangan Gustav Radbruch tersebut dapat dipahami melalui

teks asli sebagai berikut:75

De rechtsidee niet allen alseen regulatieve maatstaaf fungeert
(om het positieve recht op zijn rechtvaardigheid of
onrechtvaardigheit to toetsen), maar tegelijk als constitutive
grondslag (zonder welke het recht, dat de rechtsidee der
gerechtigheit de grondslag vormt van recht, dat met de idee in
strijd kan zijn (onrechtvaardigrecht)

Dengan demikian, setiap proses pembentukan dan penegakan

serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum

tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang disepakati. Hans

Kelsen menyebut cita hukum sebagai Grundnorm atau Basic norm.76

Cita hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat

dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang

terkandung di dalam cita hukum semakin penting artinya, dan secara

instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan

kebijaksanaan (technical policy). Dimensi nilai yang dipersoalkan disini

bukan saja dijumpai saat peraturan itu hendak diimplementasikan,

sebab pada saat pengimplementasiannya itulah dibutuhkan produk

kebijaksanaan yang lebih teknis-operasional.

Gustav Radbruch mengemukakan, terdapat 3 (tiga) nilai dasar

dari hukum77 yang kemudian dikenal dengan cita hukum. Ketiga nilai

tersebut yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch

74 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru
Utama, Semarang, 2005, hlm. 43

75 Gustav Radbruch dalam Esmi Warassih, Pranata…..Ibid, hlm. 44
76 Esmi Warassih, Ibid, hlm. 46
77 Tiga nilai dasar hukum ini disebut juga tiga ide dasar hukum dan tiga asas

hukum, Lihat Chainur Arrasjid, Op.cit, hlm. 17
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juga mengemukakan adanya kesulitan dalam mewujudkan ketiga nilai-

nilai dasar hukum ini secara bersamaan. Kalau dikatakan tujuan

hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum, apakah itu mungkin tercapai. Dalam kenyataan sering antara

tujuan yang satu dengan yang lainnya berbenturan. Misalnya suatu

kasus dimana hakim menginginkan putusannya ”adil” menurut

persepsinya, namun akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi

masyarakat luas, demikian sebaliknya. Sehingga Radbruch

mengajarkan, menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama

selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir adalah

kepastian hukum.78

Berkaitan dengan cita hukum di Indonesia, maka pancasila

dikatakan sebagai cita hukum (rechtsidee)79 dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita hukum (rechtsidee)

menurut Rudolf Stammler80 adalah konstruksi pikir yang mengarahkan

hukum pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum

berfungsi sebagai bintang pemandu (leitstern) untuk mencapai apa

yang dicita-citakan. Cita hukum mengandung prinsip yang berlaku

sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan

demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda

yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan

pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang

adil.

78 Chainur Arrasjid, Ibid, hlm. 18
79 Penjelasan UUDN RI Tahun 1945 menerjemahkan kata ”Rechtsidee” dengan

”cita-cita hukum”, yang semestinya adalah ”cita hukum” karena cita berarti gagasan,
rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita berarti keinginan, kehendak, harapan yang selalu
ada dipikiran atau dihati. Karena itu ”Rechtidee” sebaiknya diterjemahkan dengan cita
hukum, Lihat  Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden..., Op., cit, hlm. 308, lihat
pula Hamid S Attamimi, Cita Negara Peratuan Indonesia, BP-7 Pusat, Jakarta, 1996, hlm.
133.

80 Rudolf Stammler  dalam Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah,
Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 129.
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Hal senada juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa cita

hukum tidak hanya  berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat

regulatif  yaitu untuk menguji apakah suatu hukum positif adil atau

tidak, melainkan sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat

konstitutif dan menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum positif

akan kehilangan  maknaya sebagai hukum.81

Menurut M. Koesnoe, cita hukum bersumber dari “alam nilai”.

Alam nilai itu sendiri merupakan dunia idea-idea tentang apa yang

dianggap mulia serta luhur, dan oleh karena itu bersifat harus yang

menuntut penghormatan dan ketaatan kepadanya. Dunia nilai-nilai itu

kemudian ditangkap, diolah, dan diramu oleh filsafat hidup dari suatu

masyarakat hukum.82 Dari filsafat hidup tersebut terbentuklah

rechtsidee. Karena nilai-nilai tersebut memiliki keutamaan dan menjadi

cita hukum, maka ia memiliki hakikat imperatif yang mewajibkan.

Inilah yang kemudian membentuk konsep hukum yang kategoris.83

Dari unsur-unsur konsep ini, ditarik asas-asas hukum.

Secara spesifik Stammer mengindentifikasikan cita hukum

sebagai kemauan yuridis, yaitu suatu kemauan yang mendorong

setiap orang untuk membentuk peraturan-peraturan bagi masyarakat

dalam hukum positif. Disini terlihat bahwa kemauan yuridis merupakan

kemauan dasar dan syarat bagi seluruh hukum positif. Kemauan

yuridis ini bersifat transedental yaitu berfungsi sebagai prinsip terakhir

dari segala pengertian tentang hukum. Cita hukum mengandung arti

pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku  masyarakat

berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat

itu sendiri.84

81 Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden..., Op., cit, hlm. 309.
82 M. Koesnoe, “Perumusan  dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum

Nasional”, Majalah Hukum Nasional, No. 2, 1995, BPHN, Jakarta, 1995, hlm. 80.
83 M. Koesnoe, Ibid, hlm. 76.
84 Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa, BPHN Departemen

Kehakiman RI, Jakarta, 1995, hlm. 246-247.
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Cita hukum itu dibentuk dalam pikiran dan sanubari manusia

sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan

dan kenyataan-kenyataan yang diproyeksikan pada proses

pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang wewujudkan keadilan,

hasil guna dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan

kemasyarakatan, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi

seagai asas umum yang mempedomani (guiding principle), norma

kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam

pembentukan, penemuan, penerapan dan perilaku hukum. Dengan

dirumuskan cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam

berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta

memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.85

Berdasarkan pengertian cita hukum di atas, dapat ditarik

pengertian bahwa sebagai suatu ukuran yang berisikan nilai-nilai,

maka cita hukum tunduk pada falsafah yang mendasarinya. Dengan

demikian setiap cita hukum memiliki rumusan nilai yang berbeda.

Rumusan nilai cita hukum Pancasila berbeda dengan cita hukum yang

orientasi falsafahnya liberalisme ataupun sosialisme.

Falsafah hidup Indonesia adalah Pancasila, merupakan asas

kerohanian negara, norma dasar, cita hukum, dan sumber dari segala

sumber hukum.86 Hal ini sesuai dengan pendapat Hamid S. Attamimi

yang mengemukakan bahwa:87

Kelima sila Pancasila dalam kedudukannya  sebagai cita hukum
rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara secara positif merupakan ”bintang pemandu”
yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua
kegiatan, memberi isi kepada setiap peraturan perundang-
undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang

85 Arief Sidharta, Op., cit, hlm. 181.
86 M. Noor Syam, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai

Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Laboratorium Pancasila IKIP Malang,
2000, hlm. vi.

87 Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden..., Op., cit, hlm. 333.
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membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan
tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila
tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal
maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.

Selain sebagai cita hukum, Pancasila juga sebagai Norma

Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm), karena itu sila-sila

Pancasila baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua

norma hukum. Dalam kedudukan ini Pancasila disebut juga sebagai

sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang

dibangun adalah yang berparadigma Pancasila yang berdasarkan pada

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:88

a. Mencerminkan religiusitas kebertuhanan segenap warga
negara melalui keyakinan segenap bangsa warga terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;

b. mencerminkan prinsip-prinsip humanitas  yang berkeadilan
dan berkeadaban atau sila kemanusiaan yang adil dan
beradab;

c. menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan
Indonesia melalui sila persatuan Indonesia;

d. memperkuat nilai-nilai sovereinitas kerakyatan melalui sila
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan;

e. melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain. Sila yang

satu meliputi dan menjiwai sila yang lain. Misalnya Sila kelima

Pancasila, yakni, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia“, sila

ini diliputi dan dijiwai oleh sila sebelumnya yang harus

diimplementasikan melalui produk peraturan perundangan di bidang

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat yang sudah tentu harus dijiwai semangat,

88 Jimly Asshhiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 206-207.
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“Ketuhanan Yang Maha Esa“, semangat, “Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab“, semangat, “Persatuan Indonesia“, semangat, “Kerakyatan

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan“. Dengan semangat, “Ketuhanan Yang

Maha Esa“, maka produk peraturan perundangan tentang Naskah

Akademik rancangan perda Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat baik

pranata hukumnya maupun penyelenggaraan penegakan hukumnya

harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang luhur.

Dalam membangun masyarakat berdasarkan Pancasila, nilai-nilai

kemanusiaan mendapat tempat yang tinggi. Karena itu perlu terus

dipupuk sikap dasar, bahwa bekerja tidak hanya dimaknai sebagai

sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan

keluarga semata, melainkan juga sebagai sarana untuk

mengaktualisasikan diri (ibadah) sehingga seseorang merasa hidupnya

menjadi lebih berharga khususnya bagi lingkungannya.

Dengan semangat Sila Persatuan Indonesia, mengandung prinsip

nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang terus persatuan

dan kesatuan bangsa. Nasionalisme adalah syarat mutlak bagi

pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu Bangsa dalam abad

modern sekarang ini, sebab tanpa rasa nasionalisme sesuatu bangsa

akan hancur terpecah-belah dari dalam. Nasionalisme Pancasila

mengharuskan Bangsa Indonesia menghilangkan penonjolan

kesukuan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit. Mengacu pada

kerangka berpikir kefilsafatan sila ketiga Pancasila itu, maka

keseluruhan proses penegakan hukum melalui peraturan

perundangannya, harus mampu menumbuhkan semangat

nasionalisme bangsa, tanpa harus memandang rendah bangsa lain.

Dari perspektif nilai-nilai cita hukum, khususnya berkaitan

dengan keadilaan di atas, maka teori ini dapat digunakan untuk
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menganalisis mengenai Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan
Penyusunan Norma

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk

menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi

masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari

Peraturan Daerah, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

mampu menetetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang

pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun

dalam kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan daerah yang

belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari

dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih

penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini

merupakan tugas berat bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, agar

produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan jo. Pasal 137 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya menyangkut asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan

dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

Selain asas yang disebutkan di atas, asas-asas lain yang berkaitan

dengan masyarakat hukum adat diantaranya adalah sebagai berikut: 89

89. Op. Cit., Ketentuan umum Undang-undang Kehutanan N0. 41 Tahun 1999.
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1. Prinsip Komunal. Pada prinsip ini masyarakat adat merupakan hak

bersama diantara komunitas-komunitas adatnya yang mana

masyarakat hukum adat tersebut tunduk pada hukum adat setempat.

2. Prinsip Interdepedensi. Pada prinsip ini masyarakat hukum adat

memiliki hubungan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Dalam

hal ini, bahwa masyarakat hukum adat juga harus memperhatikan pola

pengaturan yang jelas.

3. Prinsip Keseimbangan. Pada prinsip ini, masyarakat hukum adat yang

dilakukan senantiasa memperhatikan keseimbangan dan keselarasan

alam dan lingkungan. Dalam hal ini masyarakat hukum adat juga harus

merupakan bagian yang penting dalam hidup, sehingga masyarakat

hukum adat juga yang merupakan bagian dari alam harus diperlakukan

dengan sewajarnya, agar keberadaannya bisa tetap terjaga sampai

generasi berikuitnya.

4. Prinsip Kelestarian. Pada prinsip ini masyarakat hukum adat harus

memperahatikan keselamatan lingkungan. Pelestarian lingkungan tidak

lain bertujuan untuk kesejahteraan bersama, sehingga alam tetap

terjaga demi kelangsungan hidup bersama.

Berdasarkan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, maka Dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada

asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam

pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang

berjudul Handboek Wetgeving dibagi dalam dua kelompok yaitu:90

90http://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-
perundang-undangan di unduh pada 12 September, 2013
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1. Asas-asas Formil

Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri

dari:

a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), yakni

setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;

b. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan),

yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

lembaga atau organ pembentuk peraturan perundag-undagan yang

berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan (vernietegbaar) atau batal demi hukum (vanrechtswege

nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak

berwenang;

c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (het noodzakelijkheids-

beginsel);

d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (het beginsel van

uitvoerbaarheid), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan

perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara

efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara

filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

e. Asas konsensus (het beginsel van de consensus).

2. Asas-asas Materiil

Asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri

dari:

a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van

duidelijke terminologie en duidelijke systematiek);
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b. Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheids-

beginsel);

d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het

beginsel van de individuele rechtsbedeling).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu

memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan

yang baik dan asas materi muatan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, yang meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat

oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan

Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai

dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
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d. Asas dapat dilaksanakan.

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,

maupun yuridis;

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan.

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan,

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas

dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai

macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan,

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas:91

1. Asas pengayoman

91 Pasal 6 Ayat (1) Uu No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
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bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus

berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan

ketentraman masyarakat

2. Asas kemanusiaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk

Indonesia secara proporsional

3. Asas kebangsaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Asas kekeluargaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan;

5. Asas kenusantaraan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia

dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

6. Asas bhinneka tunggal ika

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
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7. Asas keadilan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

negara;

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak

boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau

status sosial;

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

kepastian;

10.Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan

negara;

11.Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-

undangan yang bersangkutan, antara lain:

a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada

hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan

asas praduga tak bersalah;

b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,

antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad

baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk

peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam
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membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas,

harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk

peraturan perundangundangan yang biasanya diwujudkan dalam

bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.

Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya

apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah

instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun

substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk

peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah

rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu

perundangundangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas

yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan

perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas terserbut

dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada

beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang

norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen,

mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam

kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya

“Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori

Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan

berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan

bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya

sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Berdasarkan teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan

bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum

juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4

kelompok besar yakni :
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1. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
2. Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);
3. Formell Gezetz (undang-undang formal);
4. Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan

aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan

norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma

yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan

norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam

membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila

sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai

dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta

sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian asas pembentukan peraturan perundang-

undangan dalam Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat antara lain; (1) kejelasan tujuan;

(2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (3) kesesuaian

antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (4) dapat dilaksanakan; (5)

kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) kejelasan rumusan; dan (7)

keterbukaan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas,

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai

dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang
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bersangkutan.92 Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan itu antara lain:

a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman

tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga

tak bersalah.

b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara

lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada
dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan Pengakuan, Penghargaan dan
Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah

kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu,

mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik

berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota

kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai

hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para

anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan

ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti

melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.93

Masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan

hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat hukum

adat termasuk dalam pengertian masyarakat, namun tidak semua

masyarakat dapat digolongkan dalam pengertian masyarakat hukum adat.

92 Pasal 6 Ayat (2) Uu No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

93 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer,
P.T.Alumni, Bandung 2001.,hal.2
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Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adat yang tumbuh

dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut sehingga

merupakan pencerminan jiwa masyarakat.

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dibuktikan

dalam beberapa sumber pustaka antara lain : bahwa menurut hasil

penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven terdapat 19 wilayah

hukum adat yaitu (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias (3)

Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6)

Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10)

Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14)

Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah,

Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.94

Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar

hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-

akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada

golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri, untuk

membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur jauh yang memiliki

sistem dan tradisi hukum tertulis.

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Kusumadi Pujosewojo

adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu,

berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih

tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar

diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang

luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya

dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

2. Kondisi Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap
Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat

94 Op.cit Husein Alting.,hal.31
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Masyarakat adat di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat

merupakan komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul

leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat. Mereka memiliki

kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang

diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola

keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),

anggota mereka berjumlah 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia

yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu yang tersebar di seluruh

Indonesia.95 Namun, Hingga kini, masih banyak masyarakat adat yang

terusir dari lahan mereka sendiri akibat ekspansi lahan

pertambangan atau perkebunan kelapa sawit skala besar di Kalimantan

dan Sumatera.

Tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) telah

merilis Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas

Wilayahnya memperlihatkan realitas adanya pelanggaran hak masyarakat

adat yang disertai pendekatan kekerasan, intimidasi dan bahkan

kriminalisasi.

Sebanyak 125 masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi akibat

konflik lahan yang tersebar di Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Utara,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah berusaha melindungi hak-hak

masyarakat adat dengan berbagai inisiatif baik, seperti memberikan

pengakuan hak atas akses tanah komunal atau kolektif saat mengundang

sejumlah masyarakat adat ke istana negara untuk mendapatkan akses hak

sumberdaya alam. Undangan itu untuk melaksanakan Peraturan Menteri

95 http://theconversation.com/janji-pemerintah-untuk-melindungi-hak-masyarakat-
adat-belum-terwujud-2-hal-yang-perlu-dilakukan-128547, diunggah pada tanggal 03
Maret 2020
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Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal

Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam

Kawasan Tertentu.

Jokowi sudah mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. UU yang mengatur pengakuan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat tersebut sudah

dua kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di bawah

kepemimpinan Jokowi, yaitu tahun 2014 dan 2019. Namun sampai saat ini

belum juga disahkan. Tapi, kedua hal itu tidak cukup. Ada dua hal

mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi agar aturan dan

inisiatif yang ditawarkan benar-benar dapat melindungi masyarakat adat.

Secara khusus, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat

(2) menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat

Hukum Adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sementara, pasal 28I ayat 3 UUD NRI 1945 mengatur

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

Kedua pasal merupakan dasar hukum dalam melindungi masyarakat

adat dari segala bentuk penindasan perampasan hak. Selama ini,

berdasarkan studi lapangan yang dilakukan bersama tim Epistema,

perlindungan hak-hak masyarakat adat di UUD 1945 masih terbentur

dalam bentuk pengakuan bersyarat, melalui frase berlapis dan penuh

pertarungan politik kepentingan di tingkat lokal.

Intinya, negara yang berperan penuh dalam mendefinisikan,

mengakui hingga melegitimasi eksistensi masyarakat adat sepanjang

mereka mau “menuruti” regulasi negara. Paradigma ini tidak sesuai

dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam demokrasi.
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Pengakuan hak masyarakat adat seharusnya dikaitkan dengan

substansi hak asasi manusia yang juga tercantum dalam UUD 1945

tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Artinya, aturan yang ada tak sebatas

meneguhkan pengakuan hak atas unit sosial tertentu (hak ulayat dan hak

atas sumberdaya alam) sebagai hak konstitusional masyarakat adat.

Namun, juga menjangkau hak-hak lain yang dijamin oleh konstitusi,

yaitu hak atas jaminan kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk

mengembangkan kehidupan dan budayanya, hak untuk setara di muka

hukum dan pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia lainnya.

Ditambah lagi, ada proses yang disebut sebagai ‘negaraisasi hukum

adat’, yaitu memaksakan hukum negara (peraturan daerah, peraturan

gubernur, dan peraturan lainnya) sebagai dasar hukum. Proses ini

mengabaikan hukum adat yang sebenarnya sudah diterapkan oleh

masyarakat adat secara turun-temurun. Contohnya, peraturan

kementerian dalam negeri tentang kelembagaan adat desa di tahun 2018.

Aturan tersebut hanya mengurus adat istiadat, upacara seremonial, dan

budaya tapi belum menyentuh aspek perlindungan hukum atau

berlakunya hukum adat atau hukum lokal.

Akibatnya, banyak peraturan tersebut justru menindas karena

menyulitkan masyarakat adat kesulitan untuk mendapatkan hak-hak

mereka. Belum lagi, tumpah tindih peraturan dalam implementasi di

lapangan menambah komplikasi perlindungan dan pemenuhan hak

masyarakat adat. Alih-alih sebagai pengakuan dan perlindungan, kerap

dijumpai masyarakat adat yang mengalami terus berbagai pelanggaran

HAM.

Dalam pemenuhan hak asasi manusia, negara juga harus

menegaskan instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Organisasi

Buruh Internasional (ILO) 169 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa

(PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, sebagai rujukan. Sehingga,

‘otonomi’ saja tidaklah cukup karena masih terus menerus terjadi
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perampasan hak-hak masyarakat adat. Pemberian status otonomi,

faktanya, tidak mengakhiri perampasan hak-hak, karena dalam praktiknya

selalu ada proses menundukkan dan mendisiplinkan terhadap komunitas

masyarakat adat.

Perampasan hak-hak tersebut melibatkan tak saja pejabat struktural

pemerintahan, namun justru melibatkan struktur politik desa dan atau

bahkan tak jarang komunitas adat setempat. Hal ini terjadi misalnya pada

saat penjualan konsesi tanah atau hutan. Penjualan aset-aset desa, aset-

aset kampung atau milik kesatuan masyarakat hukum adat, seringkali

mudah terjadi akibat tekanan kepentingan ekonomi dari perusahaan-

perusahaan yang masuk di wilayah-wilayah tersebut.

Oleh karena itu, perubahan yang perlu dilakukan pemerintah adalah

mengubah pendekatan mereka dari yang berbasis hukum ke pendekatan

berbasis hak. Artinya, pemerintah harus mengupayakan agar peran

negara tidak menegasikan hukum rakyat. Pemerintah juga harus

mendorong interaksi untuk mencegah dan melawan segala bentuk

perampasan hak-hak masyarakat adat.

Di titik itulah, jaminan perlindungan hak-hak sosial, budaya,

lingkungan dan keberlanjutan ekologis, menjadi satu kesatuan dalam

politik hukum yang lebih memberi perlindungan HAM bagi masyarakat

adat secara universal.

3. Rencana Strategis yang Telah Dilaksanakan

Berdasarkan Permendagri 52/2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa:

a. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki

karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum

adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan

tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan
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lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata

ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu

wilayah tertentu secara turun temurun.

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

perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-

batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-

temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup

masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau

gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

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

maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah

laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia,

yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan

dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai

akibat hukum atau sanksi.

d. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum

adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat

kabupaten/kota. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat

terdiri atas: a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; b.

Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai

sekretaris; c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai

anggota; d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan e. Kepala

SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai

anggota. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat

Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

e. Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi

Masyarakat Hukum Adat; b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum

Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

f. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi

dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok

masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati: a. sejarah
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Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta

kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem

pemerintahan adat. Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi

oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Hasil verifikasi

dan validasi diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat

dalam waktu 1 (satu) bulan.

g. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan

rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan

validasi. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan

perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi

Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih

kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat

ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Mengingat ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur

bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Maka Pengakuan Masyarakat Hukum Adat harus diatur dalam sebuah

undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal tersebut sudah

dalam tahap pengkajian dan pembahasan antara DPP-RI dan DPR-RI.

Paling tidak ada tiga RUU yang terkait ketentuan pasal 18B ayat (1) UUD

1945, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Hak-Hak Masyarakat Adat,

dan RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Ketentuan yang diatur dalam RUU Masyarakat Hukum Adat

(Masyarakat Hukum Adat), diantaranya:
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1. Tujuan pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat yaitu: a.

memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan

Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan

harkat dan martabat; b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat

dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat

istiadatnya; c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik,

ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; d. melestarikan

tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari

kebudayaan nasional; dan e. meningkatkan ketahanan sosial budaya

sebagai bagian dari ketahanan nasional.

2. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat

memiliki karakteristik meliputi : a. komunitas tertentu yang hidup

berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan

karena kesamaan keturunan dan/atau territorial; b. mendiami suatu

wilayah adat dengan batas tertentu secara turuntemurun; c.

mempunyai identitas budaya yang sama; d. memiliki pranata atau

perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam

kehidupan Masyarakat Adat; e. mempunyai Lembaga Adat yang diakui

dan berfungsi; f. memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;

dan/atau g. memiliki harta kekayaan/benda adat.

3. Pengakuan. Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih

hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

a. Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan

pendataan terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan

berkembang sesuai dengan karakteristik masyarakat adat. Dalam

melakukan pendataan, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan

Pemerintah Daerah.

b. Hasil yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar untuk

melakukan pengakuan Masyarakat Adat. Pengakuan Masyarakat

Adat dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi; b. verifikasi; c.



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 64

validasi; dan d. penetapan. Identifikasi, verifikasi, validasi, dan

penetapan dilakukan oleh Panitia yang bersifat Ad Hoc.

c. Gubernur membentuk panitia untuk melakukan pengakuan

terhadap Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2

(dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.  Bupati/walikota

membentuk  panitia  untuk  melakukan  pengakuan terhadap

Masyarakat  Adat  yang  berada  di  satu  wilayah  kabupaten/kota.

d. Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Panitia terdiri

dari unsur: a. Pemerintah Daerah; kantor pertanahan; c. kepala

desa/lurah setempat; d. tokoh masyarakat; dan e. akademisi.

4 Menteri membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap

Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) provinsi.

Pembentukan Panitia ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Panitia

terdiri dari unsur: a. kementerian terkait; b. Badan Pertanahan

Nasional; c. pemerintah daerah setempat; dan d. akademisi.

5 Identifikasi merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat

Adat. Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai

karakteristik Masyarakat Adat. Identifikasi yang dilakukan oleh Panitia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kegiatan

verifikasi. Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat,

Panitia tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat yang

bersangkutan. Hasil identifikasi digunakan untuk melakukan verifikasi.

Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi yang berada dalam

satu wilayah Kabupaten/Kota, menyampaikan hasil identifikasi kepada

Panitia Kabupaten/Kota.

6 Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi yang berada di

dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan menyampaikan

hasil identifikasi kepada Panitia Provinsi. Masyarakat Adat yang sudah

melakukan identifikasi yang berada di dua atau lebih Provinsi

menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Pusat. Verifikasi
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merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan

kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Panitia Kabupaten/Kota, Panitia Provinsi, dan Panitia Pusat

melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi. Dalam melakukan

verifikasi, Panitia Kabupaten/Kota, Panitia Provinsi, atau Panitia Pusat

dapat meminta Masyarakat Adat untuk melengkapi data dan informasi

yang diperlukan. Panitia Kabupaten/Kota, Panitia Provinsi, dan Panitia

Pusat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak

hasil identifikasi diterima. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.

Panitia mengumumkan hasil verifikasi di kantor kecamatan setempat.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat

pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi, Panitia melakukan

validasi. Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil

verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Kabupaten/Kota,

Panitia Provinsi, atau Panitia Pusat. Terhadap keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Panitia melakukan verifikasi ulang. Panitia

melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang. Validasi merupakan

kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi. Hasil

verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk

dilakukan penetapan. Penetapan dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Penetapan merupakan proses menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai

ketentuan yang diatur undang-undang.

4. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Sejak tahun 2007, Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono telah

memerintahkan stafnya untuk menindaklanjuti peraturan perundang-

undangan tentang perlindungan masyarakat hukum adat (Masyarakat

Hukum Adat). Janji tersebut sedikit terobati ketika DPR RI di Komisi II
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telah memasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional. Namun, hingga

kini, apakah RUU Masyarakat Hukum Adat tersebut mengakomodir

persekutuan masyarakat adat versi Van Vollen Hoven, ataukah pula PMA

sebagaimana tertera dalam penjelasan UUD 1945. Ketidakjelasan rujukan

penggunaan konsep juga menjadi permasalah tersendiri. Agak sulit

kiranya bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dapat memulihkan

kepercayaannya pada pemerintah sekiranya janji tersebut ditepati. Begitu

banyak janji-janji dan jaminan perlindungan terhadap ”pengakuan dan

penghormatan kepada masyarakat hukum adat” begitu banyak jumlahnya

tetapi belum terpenuhi, baik dalam wujud UU maupun dalam tingkat

implementasinya.

Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 23 I (3) dan juga dalam

Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan

Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU

terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan peghormatan

terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMA). Secara das sollen

pemerintah pusat berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem

pemerintahan yang mensejahterakan dengan memperjuangkan

tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional96 dan hak-hak

tradisional.97 Dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat baik secara materiel maupun secara imateriel. Akan tetapi,

kewajiban yuridis konstitusional terkait pengakuan dan penghormatan

terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan oleh pemerintah pusat

dan daerah masih menjumpai berbagai kendala.

96 Hak-hak Konstitusional adalah Hak-hak dasar dan Hak kebebasan dasar setiap
warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak
sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang
dijamin oleh UUD.

97 Hak-hak Tradisional yaitu Hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan
dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis),
kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan
dan dipraktekan dalam masyarakatnya.
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Kebijakan negara terkait pelayanan publik yang belum menyentuh

nasib masyarakat hukum adat semakin menujukan keberadaan mereka

sebagai kelompok minoritas yang acapkali diperlakukan diskriminatif.

Pemenuhan hak-hak konstitusional dan tradisional mereka, sampai saat

ini, merupakan ancaman bagi NKRI, oleh karena belum terpenuhi. Para

pengamat menyetujui bahwa kebangkitan gerakan adat pada masa

transisi demokratis Indonesia secara terselubung mengandung bahaya”.

Sebagaimana pengakuan Tim Komnas HAM bahwa situasi memanas di

Papua, khususnya di kabupaten Mimika, timbul bermula dari perlawanan

yang dilakukan gerakan adat sebagai bentuk ketidakpuasan mereka

terhadap pengakuan hak-hak tradisional.98

Atas dasar fenomena Masyarakat Hukum Adat yang terpinggirkan

itulah penelitian ini penting dilakukan. Pertama, realitas timpang antara

das sollen dan das sein terkait pengakuan dan penghormatan Masyarakat

Hukum Adat dan hak-hak tradisional cukup nyata. Di satu pihak, Pasal 18B

ayat (2), menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak

tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada,

berkesesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan

NKRI dan diatur oleh undang-undang. Suatu norma yang lahir setelah

amandemen mustahil dirumuskan tanpa kepentigan politis tertentu.

Jaminan konstitusional tersebut terbukti tidak efektif. Ancaman

bahaya terselubung gerakan masyarakat adat tidak dapat dihindarkan

ketika nasib mereka tak beranjak dari keterbelakangan. Tidak

efektifitasnya instrumen hukum terkait dengan pengakuan dan

penghormatan masyarakat hukum adat, dibuktikan melalui ketidakpastian

status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum (legal standing)

atau pemangku hak, kewenangan bertindak, dan dapat dibebani

kewajiban-kewajiban hukum. Para hakim Mahkamah Konstitusi mengakui

98 Lihat Jamie S Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga. Adat dalam Politik
Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, KITLV. 2010. hal: ix. Lihat juga
“Masalah Papua” KOMPAS. Senin 31. Oktober 2011. Hal: 2.
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bahwa untuk menentukan status hukum, Masyarakat Hukum Adat sebagai

subyek hukum tidak mudah. Mengingat keanekaragaman hukum adat di

Indonesia begitu kompleks. Menentukan parameter masyarakat hukum

adat bagi suatu tempat belum tentu cocok bagi kesatuan masyarakat

hukum adat lainnya. Karena itu, tidak mengherankan jika penentuan

syarat-syarat formal masyarakat hukum adat perlu hati-hati. Kasus uji

materiil oleh Masyarakat Hukum Adat di MK RI tidak pernah terkabulkan

mnejadi persoalan mendasar yang perlu dicari jawabannya. Kesulitan

mencati jawaban tersebut bukan sekedar asal-usul historis lahirnya ilmu

hukum adat, yang tak lepas dari politik etis pada masa penjajahan

Belanda. Akan tetapi, juga disebabkan karena posisi Masyarakat Hukum

Adat dalam UUD 1945, sebelum dan sesudah amandemen memiliki status

yang kurang jelas dalam keadilan sosial dan politik Indonesia.

Kedua, dari banyak kasus di berbagai pengadilan ketidapastian

Masyarakat Hukum Adat dapat dibuktikan. Mereka mengalami nasib sama

yaitu, umumnya tuntutan masyarakat hukum adat tidak ada yang

dikabulkan. Dari lima kasus gugatan Masyarakat Hukum Adat nyaris tidak

satupun ada yang dikabulkan. Terkecuali ada kasus di Papua yang

dikabulkan, tetapi hal itu lebih dikarenakan adanya penggantian legal

standing dari Masyarakat Hukum Adat menjadi perseorangan. Situasi ini

telah memperparah hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat

hukum adat jika tidak memiliki kepastian hukum. Meski tidak mudah,

upaya hukum adat bisa menjadi hukum positif di Indonesia, dengan

mengakomodir nilai-nilainya menjadi sumber material hukum di Indonesia

memperlihatkan interaksi hukum adat dengan hukum nasional masih

berlangsung.99

Dalam kasus konflik pertanahan, dari 1400 kasus sengketa agraria di

Pengadilan Sumatera Barat tak satupun pihak masyarakat adat

99 Lihat Ketua, Mahfud MD dengan Hakim Mahkamah Konsitusi, Hamdan Zoelva,
dalam suatu Seminar Nasional, Hukum dan Hukum Adat di Dalam Sistem Ketatanegaraan
RI. Kencana Suluh. Senin 01 Maret 2010. Hal 3.
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dimenangkan. Sama halnya tanah Hak Ulayat Nagari sekitar 100 ha telah

berpindah menjadi tanah Kementerian Kehutanan100. Di masyarakat

Kalimantan Barat, khususnya di Sambas, hak tanah adat tembawang tidak

dapat diklaim masyarakat adat karena letaknya berada dalam posisi hutan

lindung101.

Situasi Masyarakat Hukum Adat yang termarjinalkan tersebut tentu

saja mustahil tanpa sebab. Di satu pihak, sifat hukum adat lebih

mengutamakan unsur magis, kontan, kongkrit dan fleksibelitas yang dapat

berfungsi efektif ketika nilai kejujuran, kebersamaan, gorong royong,

masih dilembagakan. Dan di pihak lain, negara sebagai kuasa dan juga

pengusaha lebih mendasarkan klaimnya atas hak-hak di dominasi oleh

peraturan hukum. Dan bukti yang formal dan tertulis. Terhadap

perbedaan karakter masyarakat dan hukumnya, Masyarakat Hukum Adat

dan masyarakat secara umum tidak pernah, ada kebijakan yang dapat

mencari jalan keluar Kecuali itu, bilamana memperhatikan jaminan

konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan UU sektoral, terkait

pengakuan dan penghormatan Masyarakat Hukum Adat tampak satu sama

lainnya saling menguatkan.

Namun, sesungguhnya justru Pasal 18B ayat dan Pasal 28 I ayat (3)

merupakan konstrukis norma hukum yang sangat berat (rigid) dan

pengakuan serta penghormatan dalam UU Sektoral sebagaian

menegasikan, khususnya terkait hak-hak tradisional. Tetapi, mengapa

status Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya tidak berubah.

Timbul ketidakpastian hukum salah satu sebabnya adalah konstruksi

norma imperatif tidak memiliki daya paksa yang kuat. Sifat norma yang

terkonstruksi daam Pasal 18B ayat (2) dan 23I ayat (3) lebih bersifat

100 Lihat Emil Kleden, Kompas, 10 Agustur 2007, dan hasil penelitian Asep Yunan
Firdaus 2007 hal 8 .

101 Lihat hasil Penelitian Antropologi Budaya tentang Pengembangan SDM di
Pusat Pengembangan Perbatasan di Sajingan Besar, diksanakan oleh CLDS FH UII
bekerjasama dengan Bappeda, Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
Barat. 2008.
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fakultatif bukan norma imperatif.102 Akibatnya, kewajiban negara untuk

mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat tidak memiliki daya

ikat kuat, sehingga tidak mudah untuk dijadikan pedoman, prosedur dan

mekanisme yang lebih konkrit. Gregory Acciaiolli menyebutkan bahwa

ketentuan peraturan hukum tersebut sifatnya sangat ambigue atau tidak

jelas isi perintah yang harus dilakukan. Terjadinya tumpang tindih antara

peraturan hukum yang satu dengan lainnya sering terjadi dan berakibat

hak-hak tradisional masyarakat adat terkalahkan.

Pada umumnya, konsep dan pemaknaan Masyarakat Hukum Adat

termasuk hak-hak tradisionalnya cukup jelas terlindungi dalam berbagai

peraturan hukum, tetapi dalam implementasinya tidak mudah diterapkan.

Kecenderungan muatan materi demikian jelas tidak dapat memberikan

kepastian hukum malah sebaliknya dapat menegasikan Masyarakat Hukum

Adat. Dengan adanya empat syarat komulatif yaitu, Masyarakat Hukum

Adat sebagai subyek hak jika masih  ada,  berkesesuaian  dengan  kondisi

masyarakat  tidak  bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh UU.103

Suatu persyaratan yang sampai kapanpun tidak akan pernah terpenuhi

oleh masyarakat hukum adat

Reaksi negara abai terhadap masyarakat hukum adat sudah tampak

jelas ketika Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) I tahun

2005, dengan tegas menyatakan ”Kalau Negara tidak mengakui kami,

kamipun tidak akan mengakui negara.” hal ini telah menjadi pemicu dan

motif utama lahirnya gerakan masyarakat adat. Tema Kongres AMAN II

sudah tampak lebih mengkerucut oleh karena semboyannya adalah

”memperkuat posisi dan peranan masyarakat adat untuk mewujudkan

102 Norma imperatif adalah norma perintah dan larangan yang dapat memaksa
selain implementasinya. Sedangkan norma fakultatif norma yang sifatnya pelengkap yang
sifat pemberlakuannya menggantungkan pada adanya syarat-syarat yang lain.

103 Lihat Tata Bahasa Konstitusi yang lebih luas, tegas, Marsveen Ann & Robert
Seidman. “Legislative Drafting for Democratic Social Change”, London, The Hague Boston
Kleumer International. Hal. 227
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keadilan dan demokrasi kerakyatan di era otonomi daerah”.104 Secara

umum kurangnya kinerja kepemimpinan yang tegas dan produktif, serta

terjadinya ketimpangan ekonomi mengakibatkan bersemainya bibit

ketidakpuasan yang berujung pada keinginan untuk memisahkan diri.105

Suatu kasus Aceh Nangroe Darussalam dan Papua, yang terlibat konflik

dengan NKRI Masyarakat Hukum Adat salah satu unsur pemicunya.

Ketiga, tak kalah pentingnya penelitian diperlukan karena lemahnya

upaya pemerintah pusat ini tidak dapat dipungkiri oleh karena beberapa

kekuatan usulan dari AMAN, masyarakat sipil lainnya dan DPD RI terkait

dengan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak pernah direspon

secara positif dari Pemerintah dan DPR RI. Konsekuensinya, berbagai

Perda Adat sejak tahun 1999 hingga 2009 bermunculan di berbagai

daerah, dengan spektrum yang berbeda-beda sebagai akibat absennya

pedoman substantif terkadang tak luput dari kecurigaan. Jimly

Asshiddiqie, mengemukakan bahwa pemberian kewenangan kepada

Bupati dan Walikota untuk memberikan pengakuan dan penghormatan

terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah adalah sangat

tidak tepat. Jika mati hidupnya suatu masyarakat hukum adat sepenuhnya

diserahkan kepada kewenangan regulasi di tingkat kabupaten dan kota

tanpa rambu-rambu yang jelas, tentulah cukup besar risikonya.106 Dugaan

tersebut memang tepat. Beberapa keputusan bupati yang diterbitkan dan

itu pun bukan terkait dengan penentuan status hukum Masyarakat Hukum

Adat tidak efektif. Perda Kabupaten Lebak, terkait desa Kenees yang

menjadi wilayah masyarakat Badui salah satu bentuk pengakuan

Masyarakat Hukum Adat di tingkat Kabupaten, melalui Perda. Begitu

banyak suku yang mungkin juga Masyarakat Hukum Adat antara lain suku

104Lihat Greg Acciaioli.  “Dari Pengakuan menuju pelaksanaan kedaulatan adat:
Konseptualisasi ulang ruang lingkup dan signifikansi masyarakat adat dalam Indonesia
kontemporer

105 Hasil Jajak Pendapat ”Kompas”, Ketimpangan Ekonomi Berubah Tuntutan
Pemisahan Diri. ”KOMPAS”. Senin 31 Oktober 2011. Hal:4.

106 Lihat Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Sekretariat
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2008 hal: 821.
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Anak Dalam di Jambi, suku Sakai di Pekanbaru, masyarakat nelayan Saka,

Amatoa di Bulukumba, Sulawesi Selatan, suku Tengger di Jawa Timur

Pertama, penelitian ini menekankan pada pentingnya aktualisasi

masyarakat hukum adat, yaitu upaya untuk memelihara kembali nilai-nilai

budaya yang hamper musnah tetapi begitu ada reformasi semangat untuk

dibangkitkan mulai muncul.107 Aktualisasi bukan sekedar membangkitkan

sesuatu nilai atau norma adat yang sudah usang dan kuno, tapi lebih

merupakan upaya untuk menyegarkan kembali peran dan fungsi

Masyarakat Hukum Adat ke dalam jati dirinya, sekaligus mencegah

kepunahan nilai-nilai adat melalui upaya formalisasi ke dalam peraturan

hukum tertulis, melalui UU maupun perda.108 Bentuk pengakuan yang

diberikan Pemerintah Pusat secara konkrit terkait dengan konsistensi dan

komitmen untuk menindak lanjuti teks yuridis ke dalam upaya

mengakomodir kepentingan atau manfaat negara terhadap masyarakat

hukum adat sesungguhnya merupakan basis lahirnya negara-bangsa

Indonesia. Sehingga bentuk penghormatan terhadap masyarakat hukum

adat, wajib memperlakukan tidak diskriminatif.

Alasan kedua penelitian ini memiliki nilai strategis mengingat

pembangunan global masyarakat dunia, melalui berbagai konvensi-

konvensi seperti ILO 1982, dan Konvensi Indigenour People berpengaruh

terhadap nasib Masyarakat Hukum Adat di berbagai belahan negara-

negara yang bernasib terbelakang (marginalized society). Upaya untuk

mengembalikan dan memperbaiki nasib masyarakat asli dan/atau

masyarakat adat, sebagaimana terjadi di Indonesia, juga tidak

sepenuhnya dapat diserahkan kepada peran dominan negara. Justru,

Masyarakat Hukum Adat harus menempatkan posisi sebagai bagian dari

kekuatan civil society yang berdaya. Secara langsung penelitian ini

107 Greg Acciaioli, Revitalisasi Seni Adat di To Toa. Sulawesi Tengah.
108 Minako Sakai, Regional Responses to Resurgence of Adat Movements in

Indonesia. In Beyond Jakarta : Regional Autonomy and Local Societies in Indonesia
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memiliki kontribusi terhadap dengan keberadaan MK RI sebagai a

guardiance of contitution.

Bagaimana hak-hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat benar-

benar menjadi subyek hak yang legitimit dengan hadirnya MK. Tidak

sekedar Masyarakat Hukum Adat di atur dalam Pasal 51 ayat (1) No. 27

Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi, tetapi MK seharusnya dapat

membuat putusan penting terkait status Masyarakat Hukum Adat dan hak-

hak tradisional.Untuk memberdayakan Masyarakat Hukum Adat, tidak lain

harus dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor filosofis, sosiologis,

historis, politis, dan juga juridis untuk menetapkan Masyarakat Hukum

Adat sebagai subyek hukum (legal standing) yang dapat menguasai dan

melakukan tindakan hukum di beberapa forum pengadilan, termasuk

beracara di MK RI.

Dukungan masyarakat internasional melalui kebijakan meratifikasi

Konvensi internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya sangat

diperlukan. Sehingga negara melalui UU diwajibkan mengakomodir

perlindungan hak-hak masyarakat adat. Tanah Hak Ulayat Nagari di

Minangkabau, dan sejenisnya di tempat lain.109

Hal ini terjadi bukan saja karena ketidakpastian hukum peraturan

perundang-undangan di tingkat pusat, akibat pengakuan dan

penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat, melainkan karena

dalam tingkat UU Sektoral lainnya yang menegasikan Masyarakat Hukum

Adat. Meskipun demikian, hadirnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat

lokal memerlukan adanya rule of law di tingkat daerah.

109 Lihat hasil penelitian Akmal. Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat
Hukum Adat Provinsi Sumatra Barat., dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi
Manusia (Kajian Multi-Perspektif). Kata Pengantar Artidjo Alkostar. Penerbit Pusham
UII. Yogyakarta. 2007. hal: 446
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Jika lahirnya perda-perda adat sebagai pengganti kekosongan hukum

di tingkat pusat menjadi sangat wajar jika menimbulkan masalah baru.110

Hak partisipasi masyarakat secara umum dan Masyarakat Hukum Adat

secara khusus dapat ambil bagian dalam pembentukan kebijakan publik

termasuk dalam perencanaan dan pembentukan Peraturan dalamUndang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, jelas menyediakan ruang partisipasi publik

Alasan ketiga, bahwa upaya-upaya yang secara langsung terkait

dengan prosedur dan mekanisme pengakuan dan penghormatan

Masyarakat Hukum Adat, belum terformulasikan ke dalam peraturan

hukum yang mengandung kepastian hukum. Meskipun gubernur, bupati

dan walikota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan status hukum

Masyarakat Hukum Adat, kenyataan jarang sekali dilakukan. Adanya

konflik kepentingan (conflict of interest) yaitu bupati dan walikota, yang

dalam faktanya termasuk pejabat yang berwenang mengeluarkan izin

usaha pertambangan (IUP) sebagai salah satu penyebabnya. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas lahirnya

kebijakan terkait prosedur dan mekanisme pengakuan dan penghormatan

Masyarakat Hukum Adat baik untuk pemerintah pusat, DPR, DPD, serta

DPRD di seluruh Indonesia. Hal ini utamanya, terjadi ketika analisa

perbandingan dilakukan pada suku Sami, dan Aborigin dimana hukum

dasar, UU, dan putusan Mahkamah Agung saling memberikan dukungan.

110 Penelitian komprehensif tentang Perda-Perda Bermasalah, baik karena
kaburnya muatan materinya Perda atau karena persoalan prosedur dan mekanisme yang
tidak dipatuhi secara tepat dan benar telah dilakukan oleh Siti Zuhroh dan Eko Prasojo.
Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya. The Habibie Center
dan Penerbit Ombak. Jakarta. 2010.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait

DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada praktik

penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak jarang terjadi penerapan

kewenangan yang tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi atupun dengan peraturan Perundang-undangan yang

sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk

Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan Peraturan

Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai

materi muatan Peraturan Daerah dalam Pasal 14 yaitu: ”materi muatan

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembatuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran

lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Materi pembentukan peraturan daerah provinsi, dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. UUDN RI Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah; dan
5. Peraturan Presiden.

Selain itu, di dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan hal yang
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sama yaitu; ”Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.”

Pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini

dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasarnya antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah

daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut

berbunyi, ”pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

perbantuan”.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)

yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.

a. Pasal 25 huruf c berbunyi : “Kepala daerah mempunyai tugas dan

wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan

bersama DPRD”;

Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi: “DPRD mempunyai tugas dan

wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah

untuk mendapat persetujuan bersama”.

Pasal 136 berbunyi :

(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat

persetujuan bersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
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yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing daerah.

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah

diundangkan dalam lembaran daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pembentukan peraturan

daerah mengenai Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat tidak boleh bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR,

Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Adapun peraturan perundang undangan yang menjadi Acuan Normatif

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

(1) Peraturan Perundang-undangan yang merupakan dasar yang

mengatur keberadaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sendiri

yang mempunyai hak untuk menyusun Peraturan Daerah; dan (2)

Peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat.

Secara komprehensip, peraturan perundang-undangan yang menjadi

acuan rancangan perda Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234).

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32).

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32).

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka esensi Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat berfungsi untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2)

menghapus kemiskinan, dan (3) mengatasi pengangguran. Adapun tujuan

lainnya adalah upaya untuk melestarikan sumber daya; memajukan

kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air;

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian pembangunan Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat mau tidak

mau harus diurus dan dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja,



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 79

peraturan-peraturan daerah yang memuat dan mengatur yang berkaitan

dengan Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat mengarah tidak dapat lagi sekedar mengejar

restribusi atau pengendalian, melain berupa peraturan daerah yang

memberikan perspektif bagi pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang diposisikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau

menghapus kemiskinan.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS

DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk

memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana

tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, negara bertanggung

jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur

dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3)

dan ayat (4).

Landasan filosofis pembentukan peraturan daerah di Indonesia saat

ini merujuk pada recht idee yang tercantum dalam Pancasila dan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika

landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki

nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan

pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat

sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat.

Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan

pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang

mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki

porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-

kebijakan publik.
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Dasar filosifis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat Provinsi Nusa

Tenggara Barat ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang

telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalm pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila

ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukan nila-nilai keadilan,

ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar

hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik

Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia

adalah Negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan

(machstaat).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat

didasarkan atas kekuasaan teretinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut

dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat,

maka sumber legetimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku

adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku

tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai

constituent power111 yang merupakan kewenangan yang berada diluar

dan sekaligus diatas system yang diaturnya. Karenaitu, di lingkungan

Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan

berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahuli

organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.112

Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki

hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi

atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena

kostitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi

111 Op.cit.,hal 15, Brian Thompson
112 J. Bryce, Studies in History and Jurisprudence, vol 1, (Oxford : Clarendon Pres,

1901),hal 151.
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bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan

lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar

peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang

Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak oleh

bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa

disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar

untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila

adalah filosofische graondslag dan common platsforms, Pancasila adalah

dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Adapun landasan filosofis yang kaitannya dengan Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat berdasarkan pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri

Republik Indonesia adalah bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya

manusia dan sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat tiada lain hanya

untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga

diperlukan upaya Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

B. Landasan Sosiologis

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah

hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Keberadaan masyarakat hukum

adat dewasa ini juga perlu mendapatkan perhatian secara optimal,

mengingat bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya

mengalami degradasi pengakuan. Sejumlah inisiatif legislasi yang telah

dan sedang berproses saat ini merupakan wujud dari “kontrak ulang”

antara negara dengan masyarakat hukum adat yang berada dalam

konteks sosial, politik yang berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu,

segala program yang hendak ditujukan kepada masyarakat hukum adat

pun harus dengan semangat baru yang berbeda itu pula.
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Pergeseran paradigma itu tidak lagi memposisikan masyarakat

hukum adat sebagai kelompok tradisional yang perlu dimodernkan dengan

tolak ukur orang kota, yang ‘mendesak’ perubahan pola sosial ekonomi

masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal

ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham

linearitas dari tradisional ke modern. Dalam paham lama ini, semua

masyarakat adat harus dimodernkan, diubah gaya hidup dan cara

produksinya menjadi sebuah model tunggal yang mudah dikendalikan.

Hal ini sejalan dengan paradigma post-modern yang bertujuan

menyediakan keberagaman agar masing-masing subjek dapat berinteraksi

dalam ruang sosial yang bersaing. Cara pandang ini didukung dengan

politik pengakuan (politics of recognition) yang mengakui masyarakat adat

sebagai subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaan

dan hak-haknya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip self-determination

yang sudah dikenal secara internasional.

Cara pandang bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek

yang lemah dan perlu diberdayakan sudah mulai bergeser. Istilah

pemberdayaan beranjak dari asumsi bahwa masyarakat hukum adat

merupakan kelompok yang lemah, lumpuh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu

mana yang baik untuk kepentingannya sendiri, sehingga perlu dibantu

berjalan mengarungi kehidupannya. Padahal, sudah diakui secara global

bahwa masyarakat hukum adat memiliki kapasitas daya tahan dan daya

lenting yang kuat ketika menghadapi perubahan. Oleh karena itu, istilah

pemberdayaan perlu mendapatkan porsi yang pas sehingga tidak malah

meremehkan masyarakat hukum adat, tetapi disisi lain juga bukan berarti

masyarakat hukum adat tidak perlu menikmati pendampingan-

pendampingan untuk bisa menikmati pembangunan.
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C. Landasan Yuridis

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan

kepentingan masyarakat, sehingga menuntut tanggungjawab,

keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota masyarakat

untuk menjaga dan melindungi Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat. Oleh

sebab itu perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

Secara normatif, dasar hukum Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat di Indonesia

adalah Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945,

menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-

Undang.’’ Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban”.

Dalam Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat, maka Pemerintah Daerah dalam hal

ini pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus merujuk pada

undang-undang yang terkait dengan Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat. Hal ini berarti

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat membangun

eksistensi Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat sepanjang tidak ada peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu pembangunan Pengakuan,
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Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Dengan adanya kewenangan yang jelas yang sudah ditetapkan

dalam UU, maka tentu pemerintah daerah membentuk peraturan-

peraturan daerah untuk meingimplentasi kewenangan yang sudah

diberikan undang-undang. Adanya kewenangan yang jelas tentu

seharusnya tidak ada lagi tumpang tindih pengaturan Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat. Pada sisi lain, pembuatan peraturan daerah tentang Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat yang sistematis akan memberikan kepastian hukum bagi setiap

pemangku kepentingan pembangunan Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN

DAN RUANG LINGKUP PERDA

A. Ketentuan umum

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat

adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah

geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan

tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat

dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang

menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

5. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas

keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang

melekat padanya.

6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi

Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan

berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.

7. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan

mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
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8. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan,

perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya

yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas

tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Masyarakat Adat.

9. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk

menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta

sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat

yang berlaku.

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

maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur

kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun

menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai

sanksi.

11. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur,

mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang

berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan

berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Nusa Tenggara Barat sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di

bidang urusan dalam negeri.
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16. Orang adalah orang perseorangan.

17. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

hukum.

B. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Penyusunan Naskah Akademik ini akan mewujudkan sebuah Raperda

tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat di NTB, sehingga kegiatan ini merupakan

sebuah upaya bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lebih

meningkatkan fungsi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan karena Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

Dengan demikian, melaui naskah akademik diharapkan dapat

membentuk suatu Peraturan Daerah yang merupakan jawaban atas

pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada

Pemerintah Daerah dalam hal Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat didaerahnya masing-masing

yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum

serta akuntabilitas pelayanan kepada semua masyarakat di Nusa Tenggara

Barat.

C. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Raperda tentang Pengakuan, Penghargaan

dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat adalah

berupaya memberikan payung hukum yang jelas terhadap masyarakat

hukum adat yang berada di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
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sekaligus memberikan kepastian hukum atas Pengakuan, Penghargaan

dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat. Maka

sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa

Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan

suatu aturan yang komprehensif terhadap Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat. Dengan

demikian Peraturan Daerah lebih mengedepankan pengaturan Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat dengan harapan akan memberikan nilai tambah dengan tujuan akhir

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di

daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arah yang akan diwujudkan dari Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat adalah

adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi antara oleh Provinsi

Nusa Tenggara Barat. Pengaturan Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat ditujukan

untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Selain itu tujuan Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat adalah upaya untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada kesejahteraan

masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, pengaturan

dalam bentuk Peraturan Daerah yang tersendiri dimaksudkan untuk

memberikan dasar hukum yang kuat sehingga dalam Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Adat dapat tersistem dengan baik sehingga optimalisasi atas

pembangunan pariwisata berdampatk positif terhadap peningkatan

pendapat asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.
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D. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang

lingkup wilayah ruang lingkup pembahasan,dan ruang lingkup substansi.

Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas

administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan

pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahas-

an substansi yang akan digunakan dalam studi penelitian. Adapun teori-

teori yang terkait beberapa diantaranya adalah teori yang berkaitan

dengan Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat seperti; teori negara hukum kesejahteraan

(Welfare State); teori hukum pembangunan, konsep pembangunan

berkelanjutan (Sustainable Development); dan Teori Cita Hukum

(rechtsidee theory).

1. Materi dalam Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini, dimuat tentang pengertian dan

istilah-istilah umum yang dimuat di dalam dan rancangan Peraturan

Daerah, yaitu yang dimaksud dengan beberapa hal antara lain

tentang: Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Kepala Dinas,

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, Rencana Pengelolaan Jangka

Menengah, Rencana Pengelolaan Jangka Pendek, Orang, dan

Korporasi.

2. Materi tentang Pengakuan

1. Umum

a. Negara mengakui Masyarakat Adat yang masih hidup dan

berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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b. Pengakuan dilakukan terhadap Masyarat Adat yang memenuhi

persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam

undang-undang ini.

2. Persyaratan

a. Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan

pendataan terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan

berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

b. Pendataan terhadap Masyarakat Adat harus memenuhi

persyaratan:

a) memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam

suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena

kesamaan keturunan dan/atau territorial;

b) mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara

turun-temurun;

c) mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;

d) memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati

kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat

Adat; dan/atau

e) mempunyai Kelembaga Adat yang diakui dan berfungsi;

3. Dalam melakukan pendataan Pemerintah Pusat berkoordinasi

dengan Pemerintah Daerah.

4. Hasil pendataan sebagaimana digunakan sebagai dasar untuk

melakukan Pengakuan.

Pengakuan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan:

1. identifikasi;

2. verifikasi;

3. validasi; dan

4. penetapan.
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Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan dilakukan oleh panitia yang

bersifat ad hoc.

Gubernur membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap

Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua)

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Bupati/walikota membentuk

panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang

berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pembentukan panitia ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Panitia terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Daerah;

b. kepala desa/lurah setempat;

c. masyarakat adat; dan

d. akademisi.

Menteri membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap

Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) provinsi.

Pembentukan panitia ditetapkan oleh Menteri. Panitia terdiri dari unsur:

a. kementerian terkait;

b. pemerintah daerah setempat; dan

c. akademisi.

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan

kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Adat. Hasil identifikasi

memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan.

Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sudah termasuk kegiatan verifikasi.

Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat, panitia tidak

melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.

Hasil identifikasi digunakan untuk melakukan verifikasi.

Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berada dalam 1 (satu) wilayah

kabupaten/kota, menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia
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kabupaten/kota. Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi, yang

berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan

menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia provinsi. Masyarakat Adat

yang sudah melakukan identifikasi yang berada di 2 (dua) atau lebih

provinsi menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia pusat. Verifikasi

merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan

kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat

melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi. Dalam melakukan

verifikasi, panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau panitia pusat

dapat meminta Masyarakat Adat untuk melengkapi data dan informasi

yang diperlukan. Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia

pusat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak

hasil identifikasi diterima. Hasil verifikasi diumumkan kepada masyarakat

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.

Panitia mengumumkan hasil verifikasi di kantor kecamatan setempat.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat

pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi panitia melakukan

validasi.

Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi

dapat mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten/kota, panitia

provinsi, atau panitia pusat. Terhadap keberatan, panitia melakukan

verifikasi ulang. Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang.

Validasi merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan

hasil verifikasi. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan untuk dilakukan penetapan. Penetapan dilakukan dengan

keputusan Kepala Daerah.

3. Materi tentang Perlindungan
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Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan

terhadap Masyarakat Adat Perlindungan merupakan jaminan terhadap

pelaksanaan hak Masyarakat Adat.

Perlindungan Masyarakat Adat meliputi:

a. perlindungan terhadap wilayah adat;

b. perlindungan sebagai subyek hukum;

c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan

dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;

d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk

mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya;

e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka

pelestarian fungsi lingkungan hidup;

f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat;

g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan

h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

4. Materi tentang Hak Dan Kewajiban

a. Hak atas Wilayah Adat

(1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah

Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun

temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Wilayah Adat bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada

pihak lain.

Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan

perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara

berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

b. Hak Atas Sumber Daya Alam
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Masyarakat Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber

daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan

lokal.

(1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang

mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup

orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas

persetujuan Masyarakat Adat.

(2) Atas pengelolaan oleh negara, Masyarakat Adat berhak

mendapatkan kompensasi.

(3) Selain kompensasi, Masyarakat Adat berhak menerima manfaat

utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian

kompensasi bagi Masyarakat Adat diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

c. Hak Atas Pembangunan

1. Masyarakat Adat berhak mendapat manfaat dari

penyelenggaraan pembangunan nasional.

2. Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam program

pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak

tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

3. Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan informasi

mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di

Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang

akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber

daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.

4. Masyarakat Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan

perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan di Wilayah Adat berdasarkan kesepakatan.

5. Masyarakat Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang

bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.
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d. Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Masyarakat Adat berhak menganut dan menjalankan sistem

kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari

leluhurnya.

(1) Masyarakat Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan

mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian

kepada generasi pewarisnya.

(2) Masyarakat Adat berhak untuk melindungi dan

mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan

intelektual yang dimiliki.

e. Hak atas Lingkungan Hidup

(1) Masyarakat Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat.

(2) Hak atas lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk:

a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha

dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak

terhadap lingkungan hidup;

b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup; dan

c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan

tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup

yang bernilai ekonomis.

f. Kewajiban

Masyarakat Adat wajib:

a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian

dari budaya Indonesia;

c. bertoleransi antar-Masyarakat Adat dan dengan masyarakat

lainnya;
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d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup di Wilayah Adat;

e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat

secara berkelanjutan;

f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan

nasional: dan

g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Materi tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat

Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan

kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Adat. Pemberdayaan

dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat

Masyarakat Adat. Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan melalui:

a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

b. pelestarian budaya tradisional;

c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat;

d. usaha produktif; dan

e. kerjasama dan kemitraan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa:

a. pendidikan;

b. kursus atau pelatihan; dan

c. pendampingan.

Pelestarian budaya tradisional berupa:

a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Adat;

b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan

internasional; dan

c. pemberian penghargaan.
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Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat berupa:

a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;

b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah; dan

c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.

Usaha produktif berupa:

a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan

potensi sumber daya alam hayati;

b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha

Masyarakat Adat; dan

c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha

Masyarakat Adat.

Kerja sama dan kemitraan berupa:

a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Adat dan pihak lain;

b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling

menguntungkan; dan

c. menempatkan Masyarakat Adat sebagai mitra yang setara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Adat

diatur dengan Peraturan Gubernur.

6. Materi tentang Sistem Informasi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk dan

mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat.

Sistem informasi ditujukan untuk:

a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;

b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Adat.
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Sistem informasi berisi:

a. data dan informasi mengenai Masyarakat Adat;

b. program pemberdayaan Masyarakat Adat;

c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan

Masyarakat Adat; dan

d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Adat.

Sistem informasi dikelola secara akuntabel dan sistematis

serta mudah diakses. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem

informasi diatur dalam Peraturan Menteri.

7. Materi tentang Tugas Dan Wewenang

a. Pemerintah Pusat

1. menyusun kebijakan  pemberdayaan  Masyarakat Adat;

2. menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada

Masyarakat Adat;

3. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap

Masyarakat Adat;

4. menyusun rencana tata ruang wilayah terkait penetapan

Wilayah Adat;

5. memetakan dan mengadministrasi Wilayah Adat; dan

6. menyusun kebijakan perlindungan karya seni, budaya,

pengetahuan tradisional Masyarakat Adat.

Untuk menjalankan tugas Pemerintah Pusat berwenang:

1. menetapkan kebijakan  pemberdayaan  Masyarakat Adat;

2. menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional

kepada Masyarakat Adat;

3. menetapkan rencana tata ruang wilayah;

4. menetapkan kebijakan  pembinaan Masyarakat  Adat; dan

5. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni,

budaya, pengetahuan tradisional Masyarakat Adat.
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b. Pemerintah Daerah

1. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap

Masyarakat Adat;

2. melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat;

3. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya

pemberdayaan Masyarakat Adat;

4. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan

daerah kepada Masyarakat Adat;

5. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar

Masyarakat Adat;

6. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan

memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;

7. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan

kekayaan intelektual Masyarakat Adat;

8. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat

Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;

9. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta

partisipatif tanah adat;

10.membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat;

11.mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia,

peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat;

dan

12.melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Adat.

Untuk  menjalankan tugas, Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;

b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Adat;

c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan

daerah kepada Masyarakat Adat;
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d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat

Adat;

e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan

lokal dan pengetahuan tradisional; dan

f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya,

pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat

Adat.

8. Materi tentang Lembaga  Adat

Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat

istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai

permasalahan kehidupan Masyarakat Adat. Lembaga Adat merupakan

bagian dari Masyarakat Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai

dengan kedudukan dan peranannya.

Lembaga Adat mempunyai tugas:

a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada

pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;

b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat

Adat;

c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan

kebiasaan Masyarakat Adat;

d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Adat dalam pengembangan dan

pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat

Adat; dan

e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara

Masyarakat Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Lembaga Adat berwenang:

a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat;
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b. mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar

Wilayah Adat; dan

c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat.

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa

dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian,

pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat.

9. Materi tentang Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran

Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat

yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat. Setiap orang yang bukan

anggota suatu Masyarakat Adat yang melakukan pelanggaran hukum adat

di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat.

10. Materi tentang Pendanaan

Untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah diperlukan pendanaan. Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi

Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

Pendanaan bagi Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Adat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Materi tentang Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
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a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Adat;

b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan

pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat

Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan

hidup di Wilayah Adat;

d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau

perusakan lingkungan di Wilayah Adat;

e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan

Masyarakat Adat;

f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan

prasarana untuk Masyarakat Adat;

g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Adat;

h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat

Adat;

i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat;

dan

j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan,

perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Masyarakat

Adat.

12. Materi tentang Ketentuan Peralihan

Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Adat menurut

ketentuan Undang-Undang ini.

13. Materi tentang Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 104

a. semua istilah Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam

peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini

diundangkan, harus dimaknai sebagai Masyarakat Adat sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

b. semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur

mengenai atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebelum

diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam

Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur

dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur. Peraturan

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat ditinjau dari perpektif teori

dan praktik adalah Masyarakat hukum adat sebagai sekelompok

orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga

bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat

tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berdasarkan pengertian di

atas dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat termasuk

dalam pengertian masyarakat, namun tidak semua masyarakat

dapat digolongkan dalam pengertian masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adat yang

tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut

sehingga merupakan pencerminan jiwa masyarakat. Keberadaan

wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dibuktikan dalam

beberapa sumber pustaka antara lain : bahwa menurut hasil

penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven terdapat 19

wilayah hukum adat yaitu (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias

(3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5)

Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9)

Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan

Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16)

Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo,

Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.

2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peraturan

mengenai Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat di provinsi NTB adalah
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peraturan daerah tentang Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya Perda

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Ada antara lain:

a. Landasan Filosofis

Dasar filosifis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tentang Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat

Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah pada pandangan hidup

Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir

Pancasila dalm pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini

dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukan nila-nilai

keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini

yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan

dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Ditekankan dalam

dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara

hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat).

Adapun landasan filosofis yang kaitannya dengan

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat berdasarkan pancasila dan

pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia

adalah bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya manusia

dan sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat tiada lain hanya

untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya,

sehingga diperlukan upaya Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat.

b. Landasan Sosiologis
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Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia

merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan.

Keberadaan masyarakat hukum adat dewasa ini juga perlu

mendapatkan perhatian secara optimal, mengingat bahwa

keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya

mengalami degradasi pengakuan. Sejumlah inisiatif legislasi

yang telah dan sedang berproses saat ini merupakan wujud dari

“kontrak ulang” antara negara dengan masyarakat hukum adat

yang berada dalam konteks sosial, politik yang berbeda dengan

masa lalu. Oleh karena itu, segala program yang hendak

ditujukan kepada masyarakat hukum adat pun harus dengan

semangat baru yang berbeda itu pula.

c. Landasan Yuridis

Secara normatif, dasar hukum Pengakuan, Penghargaan

dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat

di Indonesia adalah Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil

amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat

Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

Undang-Undang.’’ Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat

dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa

“Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras

dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

4. Jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat hukum Adat jika dituangkan dalam bentuk peraturan

daerah adalah: adalah berupaya memberikan payung hukum yang
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jelas terhadap masyarakat hokum adat yang berada di daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekaligus memberikan

kepastian hukum atas Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat. Dengan demikian

Peraturan Daerah lebih mengedepankan pengaturan Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat dengan harapan akan memberikan nilai tambah

dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat khususnya di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arah yang akan diwujudkan dari Pengakuan, Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat adalah

adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi antara oleh

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengaturan Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat ditujukan untuk menjamin kepastian hukum oleh

pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Saran

1. Sebelum diterbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-

Kesatuan Masyarakat Adat, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan

politik hukum (good will) pemerintah provinsi NTB mengenai

kedudukkan atau status masyarakat hokum adat.

2. Untuk menghindari terjadinya overlaping (tumpang tindih)

pengaturan pada objek kajian, maka perlu adanya harmonisasi

antara berbagai produk hukum yang relevan.

3. Untuk membentuk regulasi yang tepat mengenai Pengakuan,

Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan

Masyarakat Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus

berdasarkan atas naskah akademik rancangan Peraturan daerah
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Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengakuan, Penghargaan

dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat,

sebab suatu peraturan daerah harus tepat sasaran, sesuai yang

diinginkan dari dibentuknya dan ditetapkannya peraturan daerah

tersebut. Dan semua itu harus melalui pengkajian-pengkajian yang

mendalam yang dilakukan melalui proses pembuatan naskah

akademik suatu peraturan daerah.
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR_____   TAHUN _____

TENTANG

PENGAKUAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki Masyarakat
Hukum Adat yang mana negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat tersebut beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
menghormati identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional selaras dengan perkembangan zaman
dan peradaban;

b. bahwa pada kenyataan saat ini hak masyarakat
hukum adat dan masyarakat tradisional di Nusa
Tenggara Bara belum sepenuhnya terlindungi yang
mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta
munculnya konflik sosial dan konflik agraria di
wilayah adat sehingga perlu dilakukan upaya
pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan;

c. bahwa pengakuan, perlindungan, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat dan
masyarakat tradisional tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang menimbulkan
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kendala dalam implementasinya sehingga perlu
diatur dalam suatu Peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Perarutan Daerah tentang Pengakuan,
Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-
Kesatuan Masyarakat Adat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ...)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32).

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN,
PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

18. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

20. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah

sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis
tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal,
identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan
lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,
politik, sosial, budaya, dan hukum.

22. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan
Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.

23. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat
beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiannya.

24. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan
mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan bagi Masyarakat Adat.

25. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan,
beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh
secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.

26. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk
menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta
sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang
berlaku.

27. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan
bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang
senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.

28. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada
adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan
dengan sejarah Masyarakat Adat.

29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Nusa Tenggara Barat sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang
urusan dalam negeri.

33. Orang adalah orang perseorangan.
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34. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat berasaskan:
a. partisipasi;
b. keadilan;
c. Kesetaraan gender;
d. transparansi;
e. kemanusiaan;
f. kepentingan nasional;
g. keselarasan; dan
h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk:
a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan

Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat
dan martabat;

b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya
sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;

c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, sosial, dan budaya;

d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian
dari kebudayaan nasional; dan

e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan
nasional.

BAB II
PENGAKUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1) Pemerintah Provinsi atas nama Pemerintah Pusat mengakui Masyarakat Adat

yang masih hidup dan berkembang di masyarakat dalam lingkup wilayah
provinsi yang bersangkutan.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
Masyarakat Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
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Pasal 5

(1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Provinsi melakukan pendataan
terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam
wilayah provinsi .

(2) Pendataan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:
a) memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk

paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau
territorial;

b) mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-
temurun;

c) mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
d) memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai

pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau
e) mempunyai Kelembaga Adat yang diakui dan berfungsi;

(3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar untuk melakukan Pengakuan.

Pasal 6

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan melalui
tahapan:

a. identifikasi;
b. verifikasi;
c. validasi; dan
d. penetapan.

Pasal 7

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilakukan oleh panitia yang bersifat ad hoc.

Pasal 8

(1) Gubernur membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap
Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

(2) Bupati/walikota membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap
Masyarakat Adat yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. kepala desa/lurah setempat;
c. masyarakat adat; dan
d. akademisi.



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 120

(4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 9

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan
kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Adat.

(2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(3) Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah termasuk kegiatan verifikasi.

(4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat, panitia tidak
melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.

(5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
digunakan untuk melakukan verifikasi.

Pasal 10

(1) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4), yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota,
menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia kabupaten/kota.

(2) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, menyampaikan hasil identifikasi
kepada panitia provinsi.

Pasal 11

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan
pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil
identifikasi.

Pasal 12

(1) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, melakukan verifikasi terhadap hasil
identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(2) Dalam melakukan verifikasi, panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dapat
meminta Masyarakat Adat untuk melengkapi data dan informasi yang
diperlukan.

(3) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat melakukan
verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi
diterima.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada
masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai
dilakukan.

(5) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
di kantor kecamatan setempat.
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Pasal 13

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak
yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (4), panitia melakukan validasi.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat
mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau
panitia pusat.

(2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia
melakukan verifikasi ulang.

(3) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan
pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.

Pasal 16

(1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
dan Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk dilakukan
penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
keputusan Kepala Daerah.

BAB III
PERLINDUNGAN

Pasal 17

(1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Adat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan

terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Adat.

Pasal 18

Perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
a. perlindungan terhadap wilayah adat;
b. perlindungan sebagai subyek hukum;
c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan

sesuai dengan adat istiadatnya;
d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola

Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya;
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e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat;
g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak atas Wilayah Adat

Pasal 19

(1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang
mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan
peraturan daerah ini

(2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan
tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 20

Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan,
pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya
sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 21

Masyarakat Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang
berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 22

(1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai
peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat
melakukan pengelolaan atas persetujuan Masyarakat Adat.

(2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Masyarakat Adat berhak mendapatkan kompensasi.

(3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Adat
berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi
Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan gubernur.
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Paragraf 3
Hak Atas Pembangunan

Pasal 23
Masyarakat Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan
nasional.

Pasal 24

(1) Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan
Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

(2) Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana
pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah
Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan
wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan
adat.

(3) Masyarakat Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan
terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.

(4) Masyarakat Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan,
berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 25

Masyarakat Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan,
upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

Pasal 26

(1) Masyarakat Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat
istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi pewarisnya.

(2) Masyarakat Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan
pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 5
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 27

(1) Masyarakat Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan

dalam bentuk:
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a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup;

b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup; dan

c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional
terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 28

Masyarakat Adat wajib:
a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia;
b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari

budaya Indonesia;
b. bertoleransi antar-Masyarakat Adat dan dengan masyarakat lainnya;
c. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
d. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara

berkelanjutan;
e. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional: dan
f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 29

(1) Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Adat.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Adat.

Pasal 30

(1) Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dilakukan melalui:

a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
b. pelestarian budaya tradisional;
c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat;
d. usaha produktif; dan
e. kerjasama dan kemitraan.

(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berupa:

a. pendidikan;
b. kursus atau pelatihan; dan
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c. pendampingan.
(3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, berupa:
a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Adat;
b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan

internasional; dan
c. pemberian penghargaan.

(4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:

a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah; dan
c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.

(5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan

potensi sumber daya alam hayati;
b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha

Masyarakat Adat; dan
c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha

Masyarakat Adat.
(6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

berupa:
a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Adat dan pihak lain;
b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling

menguntungkan; dan
c. menempatkan Masyarakat Adat sebagai mitra yang setara.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Adat diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi

terpadu mengenai Masyarakat Adat.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah

Daerah; dan
c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Adat.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. data dan informasi mengenai Masyarakat Adat;
b. program pemberdayaan Masyarakat Adat;
c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan

Masyarakat Adat; dan
d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Adat.

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara
akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dalam Peraturan
Gubernur.
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BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 32

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat;
b. melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat;
c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan

Masyarakat Adat;
d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah

kepada Masyarakat Adat;
e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan

memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan

intelektual Masyarakat Adat;
h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Adat dan

masyarakat lokal disekitarnya;
i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif

tanah adat;
j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat;
k. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta

partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan
l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Adat.

Pasal 33

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pemerintah
Daerah berwenang:
a. menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;
b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Adat;
c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan

daerah kepada Masyarakat Adat;
d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal

dan pengetahuan tradisional; dan
f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya,

pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.

BAB VIII
LEMBAGA  ADAT

Pasal 34
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(1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang
berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan
kehidupan Masyarakat Adat.

(2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
Masyarakat Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan
dan peranannya.

Pasal 35

Lembaga Adat mempunyai tugas:
a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada

pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat

Adat;
c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan

kebiasaan Masyarakat Adat;
d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Adat dalam pengembangan dan

pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan
Masyarakat Adat; dan

e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara
Masyarakat Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Lembaga Adat berwenang:
a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat;
b. mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar

Wilayah Adat; dan
c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat

Adat.

Pasal 37

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau
Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan
pemberdayaan Masyarakat Adat.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat
di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan
oleh Lembaga Adat.

Pasal 39



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 128

Setiap orang yang bukan anggota suatu Masyarakat Adat yang melakukan
pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan
Lembaga Adat.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi
Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

(2) Pendanaan bagi Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Adat;
b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan

pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat
Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
hidup di Wilayah Adat;

d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau
perusakan lingkungan di Wilayah Adat;

e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan
Masyarakat Adat;

f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana
untuk Masyarakat Adat;

g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Adat;
h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat

Adat;
i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan
j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan

sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan
pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Masyarakat Adat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
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Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui
Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Adat

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. semua istilah Masyarakat Hukum Adat harus dimaknai sebagai Masyarakat

Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
b. semua  peraturan  yang  mengatur  mengenai atau berkaitan dengan

masyarakat hukum adat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan
Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal _________________

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

_____________________________

Diundangkan di Mataram
pada tanggal __________________

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

_________________________



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 130

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN___NOMOR __
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PENJELASAN

ATAS RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR _____ TAHUN _______

TENTANG

PENGAKUAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP

KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT ADAT

I. UMUM

Masyarakat adat sering juga disebut dengan nama lain, seperti

masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi,

atau orang asli. Penyebutan masyarakat adat sebagai masyarakat hukum

adat lebih dikarenakan pada penekanan kekuasaan untuk melakukan

pengaturan dan pengurusan terhadap warga Masyarakat Hukum Adat.

Selain faktor penyebutan nama, secara substansial Masyarakat Adat dan

Masyarakat Hukum Adat subjeknya adalah sama. Masyarakat hukum adat

atau masyarakat adat memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun

dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita

dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan masyarakat

hukum adat atau masyarakat adat adalah berdasarkan ikatan genealogis

dan ikatan territorial. Berdasarkan sejarah hukum ketatanegaraan

Indonesia yang telah menghapus feodalisme, maka pengaturan tentang

masyarakat adat dalam Undang – Undang ini tidak termasuk

pemerintahan swapraja dan bekas kesultanan.

Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan

Masyarakat Adat (Masyarakat Hukum Adat) telah dinyatakan dalam

batang tubuh UUD 1945 pasca amademen, yaitu dalam Pasal 18B ayat

(2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
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dalam undang-undang”. Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat

beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat

dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut

terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Adat.

Pertama, keberadaan Masyarakat Adat sebagai kelompok minoritas

selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek

kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). Kedua,

Masyarakat Adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena

belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik

Masyarakat Adat. Ketiga, Masyarakat Adat seringkali mengalami konflik,

baik antar Masyarakat Adat, antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat

yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. Keempat, dalam

menyelesaikan masalah yang terkait dengan Masyarakat Adat, seringkali

terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional

Indonesia.

Masyarakat Adat sebelum mendapatkan perlindungan dan

pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses

pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses pengakuan

dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi,

verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat di suatu

wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan kemudian

legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan

sebagai Masyarakat Adat maka Masyarakat Adat tersebut berhak

mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara

hak-hak Masyarakat Adat yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber

daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan

kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat

kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Adat. Untuk mempermudah

kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat,

Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai

Masyarakat Adat yang sudah memperoleh penetapan.
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Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah ini juga

diatur tugas maupun wewenang Pemerintah Daerah terutama dalam hal

melakukan pendataan serta pembentukan panitia ad hoc dalam

melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Lembaga Adat

merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi

mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan

kehidupan Masyarakat Adat. Pemerintah Daerah wajib menyediakan

anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan

pemberdayaan Masyarakat Adat yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak

mengikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif

dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam

semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan

keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan

mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada

masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum,

politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “’kesetaraan gender’’ adalah perlakuan yang adil

masyarakat adat yang menempatkan relasi perempuan dan laki – laki sebagai
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mitra sejajar agar mendapat perlakukan yang setara untuk mengakses sumber

daya, mengontrol, berpartipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang

berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang

berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi

manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati,

melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh

karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip

kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima

Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan

perlindungan seluruh keberagaman masyarakat adat beserta hak – haknya

sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminya kelanjutan Pembangunan

Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan,

perlindungan, dan pemberdayaan masayarakat adat harus mengharmoniskankan

masyarakat adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk

berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan

hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa

nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola

lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini

menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan

sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.
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Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat

resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku. Yang

dimaksud dengan “perangkat hukum” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
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Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman hasil verifikasi dimaksudkan untuk menentukan subjek Masyarakat

Adat dan objeknya yang menjadi karakteristik Masyarakat Adat yang akan

ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai

kepentingan terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain:

penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak ulayat terhadap

tanah adat melalui sertipikat hak ulayat.

Huruf b

Masyarakat Adat dapat mengusulkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan

aspirasi dan kebutuhan mereka di wilayahnya berdasarkan kesepakatan bersama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat antara lain dilakukan dengan cara:

penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan

Masyarakat Adat, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan dalam akses

perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g
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Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional antara lain melalui

promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah

cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 140

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara antara
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lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem

sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
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Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Data dan informasi mengenai Masyarakat Adat antara lain mencakup sejarah,

identitas, wilayah adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.



Naskah Akademik

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 143

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN___

NOMOR ___


