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Negara RI wajib mengakui dan 
menghormati Masyarakat Adat

• UUD 1945 (sebelum amandemen): Pengakuan atas kebaradaan masyarakat
adat dalam UUD sebelum amandemen adalah mengakui masyarakat yang 
sudah ada dengan segala sistem yang berlaku didalamnya. Hal tersebut
merujuk pada pemaknaan kata “susunan asli”. Karena ’keaslian’ susunan
masyarakat ini maka kesatuan masyarakat hokum adat dianggap sebagai
suatu yang istimewa. Hak asal-usul adalah hak yang dalam konsep politik
hukum dikenal sebagai hak bawaan dan bukan hak berian. 

• Pasal 18B ayat 2 (amandemen kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-
undang”. 

• Pasal 28 I ayat (3) (amandemen kedua) yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman 
dan peradaban”.

• AMAN dan para pendukungnya: mengusulkan Masyarakat Adat
(kontekstualisasi terhadap Indigenous Peoples)  sekaligus menjembatani
istilah masyarakat hokum adat dan masyarakat tradisional untuk
penyebutan subjek yang sama dalam UUD 1945



Siapakah Masyarakat Adat di Indonesia?
• Berdasarkan hak untuk mengidentifikasi diri sendiri sebagai Masyarakat Adat dan 

keberadaannya diakui oleh Masyarakat Adat dan/atau masyarakat lain yang 
disekitarnya

• Elemen utama dalam identifikasi keberadaan masyarakat adat:

• Ada sekelompok manusia (penduduk) yang merasa memiliki identitas budaya yang sama

• Sekelompok manusia yang memiliki identitas budaya yang sama itu memiliki wilayah hidup secara
turun temurun (ulayat, wilayah adat)

• Ada ikatan kebersamaan yang berdimensi historis (menyejarah):

• Genealogis

• Teritorial

• Genealogis dan teritorial

• Untuk menemu-kenali dan menghadirkan keberadaan Masyarakat Adat di dalam negara 
ini maka UUD 1945 telah memerintahkan pengaturannya dalam Undang-Undang –
Hajelis Hakim Konstitusi yang menguji UUK No. 41/1999 dalam Putusan MK No. 

35/2012 menyatakan bahwa:  Negara RI telah lalai dan abai!
• Tujuan dari pembentukan UU ini sederhana: mempertemukan identitas budaya

Masyarakat Adat(subjek hak) dengan Wilayah Adat (objek hak pokok sebagai wadah
yang di dalam terdapat sekumpulan hak yang sifatnya melekat/bawaan) kemduian
mencatatkan dan mengadministrasikan dalam sistem administrasi negara – sudah
diterima secara universal (UNDRIP 2007), di Indonesia juga sudah diatur di banyak UU 
sektoral



Peta Indikatif Wilayah Adat: Papua bagian Barat Laut
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• INDICATIVE MAP OF ANCESTRAL DOMAINS 
AND INDIGENOUS TERRITORIES 

Probability Milion ha %

High Probability 42,049 23

Medium Probability 70,412 38

Low Probability 29,005 16

Very Low to zero 
Probability

45,126 24

TOTAL 186,594 100



Menghadirkan Masyarakat Adat di dalam
negara saat ini: sulit, mahal  dan serba tidak
jelas dan pasti

• Terperangkap sektoralisme – mengatur objek hak tanpa subjek

• UUPA No. 5/1960 – hak adat atas sumber-sumber agraria: hak ulayat

• UUPK No. 5/1967 direvisi menjadi UUK No. 41/1999 – hak adat atas
hutan: hutan adat

• UU Desa No. 6/2014 – hak adat untuk mengatur dan mengurus diri
sendiri di desa: desa adat

• UU PPLH – hak adat untuk menyelenggarakan praktek PPLH berbasis
pengetahuan adat: kearifan local

• Setiap sektor dikelola terkotak-kotak dengan aturan
pelaksanaannya sendiri (ego sektoral)

• Implementasi MK No. 35/2012 dan UU OTSUS Papua dengan
Perdasus-Perdasusnya: kemauan politik sangat rendah! 





REGISTRATION 
STATUS OF 
INDIGENOUS 
TERRITORIES 
BASED ON REGIONS



UU Masyarakat Adat: 
pencatatan dan 
pengadministraian keberadaan
wilayah adat harus mudah bagi
masyarakat adat, murah bagi
Pemerintah dan berkepastian
hukum
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