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Pengantar 

Panitia mengangkat tema penting dalam acara ini, yaitu “Penguatan Pengakuan dan 

Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka 

Ketahanan Nasional”. Pembicaraan mengenai masyarakat adat selalu penting karena 

menyangkut sendi-sendi keberagaman yang merupakan fundamen utama pendirian 

Republik Indonesia sebagaimana dibahasakan dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika 

dan Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Para pendiri republik sangat 

menyadari keberagaman tersebut dan menjadikannya sebagai falsafah kehidupan 

bernegara. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia merupakan himpunan dari 

keberagaman dari komunitas-komunitas masyarakat hukum adat. 

 Dalam kesempatan ini, Panitia meminta saya menyampaikan topik mengenai 

Kapabilitas Kelembagaan Yang Diperlukan Dalam Rangka Penguatan dan 

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Secara lebih khusus diajukan tiga 

pertanyaan: 

a) Bagaimana konsepsi definisi, kedudukan dan kriteria masyarakat hukum adat 

sebagai subyek hukum yang perlu dikonstruksikan selaras dengan amanat 

konstitusi?   

                                                             
1 Makalah disampaikan dalam Diskusi dengan tema : “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak 
Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diselenggarakan 
oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Rabu, 1 Juni 

2016.  
2 Penulis saat ini merupakan Pejabat Direktur Eksekutif Epistema Institute dan sedang menempuh 
Program Master bidang Socio-Legal Studies di Onati International Institute for the Sociology of Law, 

Spanyol. 
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b) Bagaimana konstruksi konsepsi pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum 

adat dan hak-haknya dalam undang-undang agar dapat mengakomodasi dan 

menyelaraskan semua kepentingan yang terkait?  

c) Bagaimana kapabilitas kelembagaan yang diperlukan  dalam rangka mewujudkan 

penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat hukum adat dan mewujudkan 

tata kelola kelembagaan adat yang baik? 

 Makalah ini fokus kepada tiga pertanyaan yang diajukan tersebut. Namun secara 

ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, masyarakat hukum adat3 adalah 

subjek hukum alamiah yang terbentuk karena hak asal-usul yang keberadaannya diakui 

dan dihormati berdasarkan UUD 1945. Sebagai masyarakat hukum 

(rechtgemeenschaap), masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang berbeda 

dengan pribadi alamiah (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) yang 

selama ini dikenal dalam kajian hukum. Sebagai subjek hukum, maka masyarakat 

hukum adat memiliki kemampuan (cabalibilty), sebagai penyandang hak dan kewajiban 

dalam lalu lintas hukum.  

Kedua, saat ini pengaturan mengenai masyarakat hukum adat menyebar dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. Karakteristik peraturan perundang-undangan 

yang ada saat ini bersifat sektoral, kontestasi, dan menimbulkan berbagai tafsir yang 

menghambat upaya pemulihan hak masyarakat adat, terutama atas tanah dan sumber 

daya alam. Oleh karena itu, pengaturan kedepan harus mengkonsolidasikan berbagai 

peraturan sektoral untuk dapat dilihat secara utuh untuk mengurangi tafsir-tafsir dalam 

pelaksanaannya yang akan menghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat 

adat. Cara untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan membentuk 

undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat. 

                                                             
3 Di dalam makalah ini antara istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dipergunakan secara 
bergantian. Saya memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan subjek dari gerakan sosial 
berbeda dengan masyarakat hukum adat yang merupakan kategori hukum. Selengkapnya mengenai hal 

ini dapat dilihat dalam Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi, 2013. ‘The revival of indigenous peoples: 
Contestation over a special legislation on Masyarakat Adat’, in Hauser-Schäublin, Brigitta (edt),   Adat and 
Indigeneity in Indonesia: Culture and entitlements between heteronomy and self-ascription, Gottingen 

University, Germany. 
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Ketiga, kapabilitas atau kapasitas kelembagaan perlu dilihat dari sisi pemerintah 

dan masyarakat adat. Kelembagaan pemerintahan yang memiliki empati dan mudah 

diakses oleh masyarakat adat menjadi faktor penting bagi perlu diperbaiki kedepan. 

Sementara dari sisi masyarakat memiliki beberapa kelembagaan penting yang dapat 

terlibat dalam upaya ketahanan nasional misalkan melalui perangkat adat yang 

bertugas menjaga keamanan kampung, dan institusi peradilan adat yang berperan 

penting dalam mempermudah akses terhadap keadilan bagi anggota masyarakat adat. 

Selain itu, pendampingan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempromosikan 

model-model kelembagaan yang telah berkembang di dalam masyarakat. Kelembagaan 

masyarakat adat juga perlu diperkuat untuk menjadi institusi sosial yang inklusif, yang 

menjamin terbangunnya partisipasi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap 

kelompok paling rentan di dalam komunitas masyarakat adat. 

 

Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum 

Kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum, yaitu sebagai masyarakat hukum 

adat telah diperbincangkan oleh para pendiri Republik ketika mempersiapkan UUD 

1945. Muhammad Yamin dan Soepomo merupakan dua tokoh yang paling terkemuka 

dalam hal ini, mengingat keduanya merupakan sarjana hukum yang menaruh perhatian 

besar terhadap struktur sosial masyarakat pribumi beserta hak-haknya atas tanah.4  

Dalam pembahasan UUD 1945, M. Yamin menyampaikan mengenai 

kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak 

atas tanah sebenarnya sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu. Yamin 

menyampaikan  

“Hal itu dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 
21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri 
Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di 

Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga  tidak 

                                                             
4 Penelitian Soepomo merupakan alumnus Universitas Leiden yang mengembangkan studi mengenai 
hukum adat. Penelitiannya di Jawa Barat kemudian dibukukan dengan judul Het adatprivaatrecht van 
West-Java (Hukum Perdata Adat Jawa Barat). Sementara itu, Muhammad Yamin merupakan Ketua 
Komisi Agraria yang dibuat oleh Volksraad, Parlemen Hindia Belanda pada masa kolonial. Komisi tersebut 
melakukan penyelidikan mengenai hak atas tanah pada masyarakat pribumi di tahun 1936 (Luthfi dkk 

2011; Arizona 2014). 
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bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh  feodalisme dan 
pengaruh Eropa (Bahar dkk, 1995:18).”  

  

Lebih lanjut Soepomo menyampaikan bahwa susunan masyarakat pribumi pada 

saat itu haruslah diakui keberadaannya berdasarkan hak asal-usul yang dimilikinya 

ketika Republik Indonesia hendak dibangun. Seopomo menyampaikan:   

“… hak  asal  usul  dalam  daerah-daerah  yang  bersifat  istimewa  harus  

diperingati juga. Daerah-daerah  yang  bersifat  istimewa  itu  ialah  
pertama  daerah  kerajaan (kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, 

yang dalam bahasa Belanda dinamakan zelfbesturendelanschapen. Kedua, 
daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah 
dorfgemeinschaften, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan  

rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga 
di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh . . . dihormati 

dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli.”  
 

  Gagasan dari kedua pendiri Republik itu tercermin di dalam Pasal 18 UUD 1945 

yang berbunyi: “Pembagian daerah  Indonesia  atas daerah besar dan kecil dengan 

membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang  dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan 

negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.” Lebih 

lanjut penjelasan UUD 1945 menyatakan: 

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di 
Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang 

dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh 
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. 

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah 
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-

daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.” 
 

     Ketika MPR melakukan amandemen UUD 1945, pada tahun 2000 Pasal 18 diubah 

dan pengaturan mengenai persekutuan hukum pada masyarakat pribumi itu diatur di 

dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 
dengan undang-undang. **) 
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(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

 

  Berdasarkan penelusuran sejarah hukum tersebut, maka beberapa simpulan 

yang dapat ditarik untuk memahami masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. 

Pertama, masyarakat hukum adat (adat recthgemeenschappen) merupakan subjek 

hukum yang terbentuk secara alamiah berdasarkan hak asal usul yang keberadaannya 

sudah ada ribuan tahun (dalam bahasa M. Yamin) sebagai satuan sosial, politik, dan 

hukum pada masyarakat pribumi. Sebagai subjek hukum alamiah, maka masyarakat 

hukum adat menjadi subjek hukum karena proses sosial yang menjadikan mereka 

sebagai suatu komunitas yang memiliki kapasitas pengaturan internal dan relasi keluar, 

serta memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hubungan hukum. 

 Kedua, masyarakat hukum adat sebagai masyarakat hukum 

(rechtgemeenschap) yang berbeda dengan pribadi hukum alamiah (naturalijke persoon) 

dan badan hukum (rechtpersoon). Pribadi hukum merupakan subjek hukum alamiah 

yang ditujukan kepada orang, sejak orang tersebut memiliki kapasitas untuk melakukan 

perbuatan hukum dan memiliki kewajiban untuk dilindungi oleh hukum. Pribadi hukum 

alamiah tidak membutuhkan penetapan oleh hukum, melainkan pengakuan yang 

bersifat penegasan terhadap keberadaanya sebagai subjek hukum. Sedangkan badan 

hukum (rechtspersoon) merupakan fiksi tentang kumpulan orang atau kumpulan 

kekayaan yang dipisahkan untuk ditetapkan oleh pemerintah memiliki kapasitas dan 

tanggungjawab hukum seperti perusahaan, yayasan, maupun perkumpulan. Sementara 

masyarakat hukum (rechtgemeenschaap) merupakan kumpulan orang yang secara 

alamiah membentuk komunitas baik berdasarkan kewilayahan (teritorial) maupun garis 

keturunan (genealogis). Kapasitas dan tanggungjawabnya sebagai subjek hukum tidak 

ditetapkan oleh pemerintah, melainkan memperoleh legitimasi sosial  bahkan sebelum 

Republik didirikan. 

 Ketiga, masyarakat hukum adat (adat rechtgemeenschaapen) berbeda dengan 

kerajaan dan kesultanan (zelfbesturende lanschaapen) yang pada masa kolonial 
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dijadikan sebagai daerah Swapraja. Pembedaan ini perlu ditegaskan mengingat di 

dalam praktik banyak orang yang menyamakan kedua subjek hukum ini. Kesultanan 

dan Kerajaan yang menjadi subjek hukum dan dapat menjalankan urusan 

pemerintahan diatur berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sehingga eksistensinya 

harus ditetapkan dengan undang-undang seperti yang diberlakukan terhadap 

Kesultanan di Yogyakarta. Sementara kesatuan masyarakat hukum adat diatur 

berdasarkan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 UUD 1945.   

 Keempat, para pendiri Republik hendak menjadikan kesatuan masyarakat 

hukum adat sebagai kaki-kali penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat ketiga, yaitu 

menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, kesatuan 

masyarakat hukum adat yang dapat menjadi penyelenggara pemerintahan, terutama 

yang bersifat territorial dan genalogis-teritorial dibebani tanggungjawab 

penyelenggaraan pemerintahan seperti Nagari di Sumatra Barat, Gampong di Aceh, dan 

Negeri di Maluku.5 UU Desa menerjemahkan hal ini menjadi Desa Adat. Namun, yang 

belum banyak diatur adalah kedudukan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang 

bersifat genalogis seperti suku dan kaum di Minangkabau, marga pada masyarakat 

hukum adat di Papua Barat, suku bagi masyarakat hukum adat di Dayak dst. 

 Kelima, selain merujuk kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan 

terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat juga perlu merujuk kepada Pasal 

28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  

tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman dan peradaban.” 

Ketentuan ini terdapat di dalam BAB tentang Hak Asasi Manusia sehingga 

menempatkan hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Sebagai hak asasi manusia, maka tanggungjawab pemerintah adalah untuk melakukan 

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut yang dapat diterapkan 

(enforceable) dan diuji melalui pengadilan (justifiable).   

 

                                                             
5 Mengenai pembagian kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan tipologi genealogis, teritorial dan 
genealogis-teritorial dapat dilihat dalam buku Barend Ter Haar, 1962. Adat Law in Indonesia, Jakarta: 

Bhatara. 
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Konstruksi Peraturan Perundang-undangan 

Pada bagian di atas pun telah disinggung bagaimana kerangka hukum, terutama UUD 

1945 mengatur mengenai kedudukan dan hak konstitusional masyarakat hukum adat. 

Setidaknya ada tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang seringkali dirujuk ketika 

membicarakan mengenai masyarakat hukum adat. 

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: 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. 

2. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945: Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  

dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman dan peradaban. 

3. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945: Negara  memajukan  kebudayaan  

nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dengan menjamin  kebebasan  

masyarakat  dalam  memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai budayanya. 

Negara  menghormati  dan  memelihara  bahasa daerah  sebagai  kekayaan  budaya  

nasional.  

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut telah nyata bahwa masyarakat hukum 

adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional. Lebih lanjut 

pengaturan mengenai hak kesatuan masyarakat hukum adat perlu diatur dalam 

undang-undang. Sampai hari ini belum ada Undang-Undang Khusus mengenai Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat meskipun inisiatif itu telah berlangsung lama. Dewan 

Perwakilan Daerah pernah menyusun RUU tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

yang disampaikan kepada DPR namun hal itu tidak ditindaklanjuti dalam agenda 

legislasi DPR RI. Selanjutnya organisasi masyarakat adat, dalam hal ini Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan organisasi pendukung gerakan 

masyarakat adat menyampaikan gagasan tentang pentingnya Undang-undang tentang 

Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2012 kepada 

DPR RI. Kemudian DPR membahas RUU tersebut pada tahun 2013 dan 2014, namun 

sampai akhir periode DPR RI 2009-2014, RUU tersebut tak kunjung disahkan. 
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Presiden Joko Widodo memasukan pentingnya RUU Pengakuan dan Perlindungan 

Hak Masyarakat Hukum Adat di dalam salah satu butir yang dijanjikan dalam Visi Misi 

yang dikenal dengan Nawacita. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

sebelumnya pernah menjanjikan 

akan menyiapkan segera UU 

khusus tentang masyarakat 

hukum adat sebagai amanat 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 

dalam Peringatan Hari 

Internasional Masyarakat Adat 

Sedunia tahun 2006. Namun 

faktanya menunjukan undang-

undang dimaksud belum 

terwujud juga. 

Meskipun belum ada 

undang-undang khusus, selama 

ini pengaturan mengenai 

masyarakat hukum adat 

menyebar dalam sejumlah 

undang-undang. Namun kerangka hukum yang tersedia saat ini belum memadai. Oleh 

karena itu, penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat setidaknya menjadi penting 

karena dua alasan utama: Pertama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat adat dalam mempertahankan, memperjuangkan dan memulihkan hak-

haknya yang dirampas oleh perusahaan maupun oleh pemerintah. Konflik dan 

kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat semakin hari semakin menjadi. Tahun 

2011 AMAN mencatat tidak kurang dari 48 konflik yang melibatkan masyarakat adat 

yang terdiri dari 947 keluarga. Luas arena konflik itu mencapai 690.558 hektar. 

Lemahnya perlindungan hukum membuat setidaknya 217 orang anggota masyarakat 

adat mengalami kriminalisasi sampai tahun 2015 (AMAN, 2015). Oleh karena itu, RUU 

Daftar Undang-Undang mengenai Masyarakat Hukum Adat 
1. UU No. 5/1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria 

2. UU No. 39/1999  tentang Hak Asasi Manusia 
3. UU No. 41/1999  tentang Kehutanan 
4. UU No. 22/2001  tentang Minyak dan Gas Bumi 

5. UU No. 20/2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional 
6. UU No. 24/2003 dan UU No. 8/2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi 
7. UU No. 7/2004  tentang Sumber Daya Air (telah 

dibatalkan oleh MK) 

8. UU No. 27/2007 dan UU No. 1/2014  tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

9. UU No. 32/2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

10. UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

11. UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya 
tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian 
Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari 

Pemanfaatannya untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati 
12. UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan 
13. UU No. 6/2014 tentang Desa 
14. UU No. 39/2014 tentang Perkebunan 
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masyarakat adat diharapkan bisa menjadi alat bagi masyarakat adat untu mengatasi 

konflik yang dialaminya. 

Kedua, regulasi yang mengatur tentang masyarakat sampai saat ini belum 

memadai. Setidaknya terdapat empat masalah utama dalam peraturan perundang-

undangan yang ada saat ini berkaitan dengan masyarakat hukum adat (Arizona dan 

Cahyadi, 2013): 

 Pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan bersyarat 

tersebut didasarkan pada kecurigaan yang berlebihan pada masyarakat hukum adat. 

Pada satu sisi, negara ingin memberikan pengakuan, namun pada sisi lain, negara 

mencurigai hak-hak adat itu dapat mengganggu apa yang disebut sebagai 

“kepentingan nasional” yang terkadang dimaknai sebagai pembukaan perkebunan 

dan hutan secara besar-besaran”. Kepentingan nasional harus dimaknai sebagai 

kepentingan warga negara untuk berdaya mengelola sumber daya yang dimilikinya 

sendiri. Sehingga kepentingan nasional harus diterjemahkan sebagaimana visi dan 

misi pemerintah untuk melakukan pembangunan dari pinggiran, yaitu pembangunan 

dari kelompok yang selama ini terpinggirkan.  

 Pemahaman yang keliru tentang masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas 

tanah dan sumber daya alam. Pembuat undang-undang masih menganggap bahwa 

hak  masyarakat adat atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh negara. 

Padahal masyarakat adat menganggap bahwa klaim mereka itu merupakan klaim 

atas dasar hak asal-usul yang sudah ada sebelum negara terbentuk pada tahun 

1945. Sehingga negara bertugas untuk mengakui atau mengukuhan, dari pada 

memberikan hak kepada masyarakat hukum adat. 

 Penyeragaman sistem pemerintahan pada tingkat masyarakat hukum adat pada 

masa lalu telah memporak-porandakan struktur sosial masyarakat adat. Sementara 

itu, pengaturan yang ada pada masa reformasi belum sepenuhnya ditujukan untuk 

memulihkan hak-hak masyarakat adat. Padahal inti dari semangat reformasi dan 

restorasi adalah melakukan pemulihan dan pemberdayaan terhadap hak-hak 

masyarakat hukum adat. 
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 Sektoralisme pengaturan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan. 

Pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan Indonesia masih berbasis pada 

kepentingan sektoral yang melahirkan kontestasi dan berbagai tafsir di lapangan 

yang menghambat proses pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum 

adat. 

Dua hal pokok yang mendasari perlunya undang-undang khusus tentang 

masyarakat adat, yaitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

di lapangan (social aspect) dan juga untuk mengatasi persoalan kesimpangsiuran 

aturan mengenai masyarakat adat (legal aspect) yang selama ini telah menimbulkan 

ketidakpastian dan kebingungan banyak orang tentang siapa itu masyarakat adat dan 

hak-haknya atas sumber-sumber penghidupan. 

 

Konstruksi Kelembagaan 

Konstruksi kelembagaan pada bagian ini perlu dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi 

kelembagaan negara, yaitu badan pemerintahan yang bertanggungjawab dalam 

menjalankan mandat konstitusi untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak 

konstitusional masyarakat hukum adat. Kedua adalah kapasitas kelembagaan 

masyarakat hukum adat untuk membangun tata kelola kelembagaan yang baik. Dalam 

hal ini kedua kelembagaan tersebut dilihat terbatas sebagai badan (organization), dari 

pada lembaga (institution), meskipun di dalam makalah ini dipergunakan istilah 

kelembagaan. 

 Pertama, kelembagaan negara atau badan pemerintahan yang berhubungan 

dengan masyarakat hukum adat tersektoralisasi berdasarkan sektor peraturan 

perundang-undangan. Hal itu membuat kementerian dan lembaga melihat masyarakat 

hukum adat secara parsial dan pada gilirannya menimbulkan kontestasi, atau yang lebih 

sering adalah pengabaian untuk mengurusi masyarakat adat. Di beberapa negara 

dibangun lembaga yang bertanggungjawab untuk mengurusi masyarakat adat, 

misalkan National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) di Filipina, Native Title 

Tribunal di Australia, Waitangi Tribunal di Selandia Baru, dan berbagai bentuk 

kelembagaan lain. Di Indonesia, untuk mengatasi persoalan sektoralisme itu perlu 
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dipersiapkan suatu badan yang khusus untuk mengkoordinasikan upaya pemenuhan 

hak konstitusional masyarakat hukum adat. Presiden Joko Widodo di dalam Nawacita 

telah menjanjikan pembentukan suatu komisi independen, atau satuan tugas mengenai 

masyarakat adat yang bertugas untuk melakukan kajian desain kelembagaan negara 

yang akan bertanggungjawab mengurusi masyarakat adat serta mengkoordinasikan 

program, termasuk agenda legislasi mengenai masyarakat adat. Namun satuan tugas 

tersebut masih belum terbentuk sampai hari ini. 

 Kedua, dari sisi kelembagaan masyarakat hukum adat juga perlu dilakukan 

pembenahan. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa kelembagaan masyarakat adat 

telah porak-poranda oleh agenda sentralistik dan perebutan sumber daya produktif oleh 

pemerintah pada masa lalu. Oleh karena itu, agenda yang diperlukan adalah melakukan 

restorasi dan adaptasi menghadapi tantangan serta kebutuhan hari ini. Upaya restorasi 

tersebut selama ini telah dilakukan berkat dukungan berbagai kalangan organisasi 

masyarakat sipil yang mendampingi revitalisasi hukum dan kelembagaan adat. 

 Perangkat adat dalam penyelesaian sengketa internal pun kembali mendapatkan 

penguatan seperti peradilan adat di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Sulawesi 

Tengah yang telah membangun kesepakatan bersama antara lembaga masyarakat adat 

dengan Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah agar tindak pidana ringan bisa 

diselesaikan melalui peradilan adat. Bahkan sudah sejak lama, di Sumatra Barat 

permasalahan yang berkaitan dengan sako dan pusako atau gelar dan tanah ulayat 

diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari. Masyarakat adat memiliki perangkat yang 

dapat dipromosikan dan dimajukan untuk mendekatkan akses pihak yang marjinal di 

dalam komunitas untuk memperoleh keadilan. 

 Di dalam komunitas masyarakat adat pun terdapat perangkat yang bertugas 

melakukan penjagaan kampung yang bertanggungjawab merawat keharmonisan di 

dalam kampung serta perlindungan kampung dari ancaman yang datang dari luar 

seperti melalui perangkat Pecalang di Bali, Hulubalang di Minangkabau, atau Tondo 

Ngata pada masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Perangkat ini melihat yang paling 

pertama dalam kaitan dengan pembelaan terhadap wilayah negeri. Konsepsi mengenai 
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bela negara, semestinya berkaca kepada cara bagaimana masyarakat adat membela 

negerinya.  

 Meskipun memiliki modal sosial yang kuat, pada banyak komunitas masyarakat 

adat terdapat pula sejumlah problem mendasar baik karena semakin kuatnya desakan 

yang datang dari luar dan semakin mengentalnya individualisme di kalangan pengurus 

perangkat adat. Sehingga sering pula terdengar bagaimana elit adat memanfaatkan 

posisinya untuk kepentingan pribadi, kelompok perempuan yang semakin termarjinal, 

dan anak muda yang kurang mendapatkan peran. Oleh karena itu, agenda penting 

dalam penguatan kelembagaan masyarakat adat adalah agenda untuk membangun 

institusi sosial yang inklusif. Hal ini sejalan dengan thesis dari Daron Acemoglu dan 

James Robinson yang menyatakan bahwa suatu negara menjadi sukses atau bangkrut 

sangat ditentukan oleh terbangunnya institusi sosial yang inklusif (Acemoglu dan 

Robinson, 2012). Kelembagaan masyarakat adat harus diarahkan sebagai institusi yang 

inklusif yang memberikan peluang demokratisasi internal dimana semua kalangan bisa 

terlibat secara partisipatif untuk menentukan arah dari kemajuan bersama. 
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