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BAB II 

ASAS- ASAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT dan 

MASYARAKAT ADAT 

A. Prinsip Umum tentang Perlindungan Bagi Masyarakat dan Masyarakat 

Adat 

 Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societes ibi ius), 

hukum ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami bahwa hukum itu 

sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang 

merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, 

kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.
1
 Bagaimana 

corak dan warna hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk beluk 

kehidupan, masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri.  

Masyarakat sebagai rakyat Indonesia memiliki hak terhadap bumi, air dan 

ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya seperti yang diatur 

Undang- undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1  yang 

berbunyi, 

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah 

air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu 

sebagai Bangsa Indonesia. 

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam 

wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa 

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

                                                           
1
 http://prabugomong.wordpress.com/2010/09/18/pengertian-ilmu-hukum-dan-pengantar-ilmu-

hukum/, diunduh pada 14 September 2012, pukul 06.14 WIB 
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(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air 

serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2)  pasal 

ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 

Dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa bahwa hanya warga Negara 

Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh 

mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak 

membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik 

asli maupun keturunan. 

 Bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia 

menjadi hak dari Bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari 

para pemiliknya saja. Demikian pula, tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau 

tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang 

bersangkutan saja. Dalam pasal 3 ayat 3 ini berarti bahwa selama rakyat 

Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan selama 

bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, maka dalam 

keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat 

memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.
2
 

Sedangkan pengertian mengenai masyarakat adat nampak dari beberapa 

pendapat ahli.  

Menurut Ter Haar :   

masyarakat adat adalah persekutuan hukum 

(rechtsgemeenschap) yaitu lingkungan-lingkungan 

teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai 

                                                           
2
 http://santeiy.blogspot.com/2011/10/hukum-agraria-konsepsi-dan-prinsip.html, diunduh pada 
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kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berupa 

kejasmanian maupun kerohanian.  

Masyarakat adat dapat dibentuk berdasarkan ikatan darah (geneologis) atau 

berdasarkan ikatan daerah (territorial). Masyarakat adat geneologis adalah 

yang terdiri dari penduduk yang merasa terikat semata-mata karena keturunan 

dari nenek moyang yang sama, sedangkan masyarakat adat yang bersifat 

territorial adalah masyarakat adat yang anggota-anggotanya merasa terikat 

kepada daerah tempat kediamannya yang tertentu. 

 Masyarakat adat memiliki hak-hak tradisional yang diakui dan 

dilindungi dalam berbagai aturan hukum, salah satu hak masyarakat adat 

yaitu hak ulayat. Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan 

kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah 

yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.
3
 

 Masyarakat adat merupakan subyek hukum yang mana sudah banyak 

peraturan yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dalam 

berbagai peraturan dan pendapat para ahli biasa disebut masyarakat hukum 

adat.  

 Berdasarkan pengertian tersebut, penulis akan menjabarkan ketentuan 

hukum yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak 

masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk di  dalamnya tanah adat. 

Hal ini penting untuk mengetahui bahwa hak masyarakat adat merupakan hak 

hukum sehingga sebenarnya dapat dituntut keberlakuan dan penegakannya, 
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sebab salah satu syarat bagi hak hukum yaitu harus dapat dikonfirmasi dalam 

berbagai sumber-sumber hukum.  

1. Undang- undang Dasar 1945  

Pasal 18 huruf B ayat (2), yaitu : 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang.” 

Pasal 28 huruf I ayat (3) yang menyatakan : 

 “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 

peradaban.” 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA)  

Pasal 3 

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 

1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang 

serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 

yang lebih tinggi. 

Pasal 5 UUPA 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan 

ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasioanal dan 
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Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 

dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini 

dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala 

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang 

bersandar pada hukum agama. 

 

  Sekalipun hak ulayat masih diakui keberadaannya dalam sistem 

Hukum Agraria Nasional akan tetapi dalam pelaksanannya berdasarkan 

asas pengakuan hak ulayat ini, maka untuk kepentingan pembangunan 

tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya 

menolak dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk 

melaksanakan proyek-proyek yang besar, misalnya pembukaan areal 

pertanian yang baru, transmigrasi dan lainnya.
4
 

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 6 yang berbunyi : 

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, 

perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat 

hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi 

oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.  

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, 

termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, 

selaras dengan perkembangan zaman. 

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

a. Pasal 67 yang berbunyi : 

Masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataan yang masih ada dan diakui 

keberadaannya, berhak : 

                                                           
4
 Op. Cit., diunduh pada tanggal 24 Mei 2013 pukul 14.00 WIB 



6 

 

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 

masyarakat adat yang bersangkutan 

2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan 

berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan 

3. Mendapat pemberdayaan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan 

 

Keberadaan masyarakat adat diakui keberadaannya jika memenuhi 

unsur-unsur yaitu
5
 : 

a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban 

(rechsgemeenschap) 

b. Ada keseimbangan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya 

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas 

d. Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang 

masih ditaati 

e. Masih mengadakan kegiatan mengambil hasil hutan disekitarnya 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 
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