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5 hal strategis yang telah ‘diakomodasi’
dalam UU No. 21/2001 (Kristiadi, 2011)
• Kebijakan afirmasi untuk orang asli Papua di bidang pendidikan, jabatan
pemerintahan, kepegawaian, jabatan politik, dan sebagainya;
• Pengakuan terhadap hukum adat yang merupakan bagian dari sistem
sosial dan sistem hukum Nasional;
• Diakuinya identitas lokal dalam wujud lambang dan bendera;
• Penyelesaian masalah HAM dengan membentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi serta membentuk Komisi Nasional Ham dan Pengadilan
HAM di Papua; dan
• Pembagian penghasilan dari pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih
besar untuk Papua.
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Apa yang telah diperoleh oleh masyarakat adat di Papua melalui UU 21/2001
berikut 5 Perdasus turunanannya?
Perdasus 19/2008
Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual Orang
Asli Papua

Perdasus No. 23/2008
tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat
dan Hak Perorangan
Warga Masyarakat
Hukum Adat atas Tanah

Perdasus No. 22/2008
Perlindungan dan
Pengelolaan
Sumberdaya Alam
Masyarakat Hukum Adat

Perdasus 20/2008
Pengadilan adat

Perdasus No. 21/2008
tentang Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan di
Provinsi Papua

UU 21/2001 & HAK MASYARAKAT ADAT
Pasal 43
(1)

Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati,
melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak
masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan hukum yang berlaku.

(2)

Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak
ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para
warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3)

Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum
adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat
setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak
ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga
masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan
melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan
warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan
mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun
imbalannya.

(5)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi
aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan
bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga
dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang
bersangkutan.

• Pasal 44

• Pemerintah Provinsi
berkewajiban melindungi
hak kekayaan intelektual
orang asli Papua sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan.

• Pasal 50

• Di samping kekuasaan
kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
diakui adanya peradilan
adat di dalam masyarakat
hukum adat tertentu.

3 Wajah Papua dalam UU 21/2001
Masyarakat Hukum Adat:
Sistem Representasi
Penguasaan Sumbersumber Agraria

Masyarakat Adat:
Sistem Representasi SosialBudaya

Orang Asli Papua: Sistem
Representasi Politik
Kenegaraan

Beberapa konsep pokok
• Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada
adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya” (Bab I, Ayat 1, Butir p., UU 21/2001)
• Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi
Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua (Pasal 1, Butir
t., UU 21/2001).
• Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu
dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para
anggotanya;
• Penguasa adat adalah warga warga masyarakat hukum adat yang ditetapkan untuk memimpin masyarakat hukum
adat dalam melakukan hubungan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya dengan pihak lain berdasarkan
ketentuan hukum adat yang bersangkutan;
• Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu
yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air
serta isinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
• Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga
masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi
hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
• Hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat

Peta politik afirmatif Otsus Papua terkait masyarakat adat
Hak-hak yang terkait

Wujud lapangan

Instrumen hukum
daerah

Instrumen hukum Nasional

Subyek hukum yg khas

Masyarakat Adat
Masyarakat hukum adat
Orang Asli Papua

Perdasus 23/2008

UU 21/2001
UU 32/2009
UU 23/2014
Beberpa peraturan menteri
(Kemendagri, ATR/BPN, dan KLHK

Politik dan hukum adat

Pengadilan adat

Perdasus 20/2008

UU 21/2001
UU Desa 6/2014

Hak atas wilayah adat
→kampung atau disebut
dengan nama lain

Hak atas tanah/wilayah adat
Hutan masyarakat hukum adat
Kampung adat

Perdasus 23/2008
Perda Jayapura 8/2016

UU Desa 6/2014
PermenATR/BPN (terakhir adalah
No. 18/2019)

Hak ekonomi (pemanfaatan
SDA)

IUPHHK-MHA dan IUIPHHKRakyat

Perdasus 18/2008
Perdasus 22/2008
Peraturan Gubernur
Papua No.13 Tahun 2010

UU 21/2021

Hak sosial dan budaya

DAU untuk pendidkan dan
kesehatan yg lebih besar
Hak kekayaan intelektual

Perdasus 19/2008
Perdasus 22/2001

UU 21/2001
UU 32/2009

Mengapa perdasus yang ada itu tidak/belum efektif?
“ … tidak efektifnya pelaksanaan serangkaian
Perdasus terkait masyarakat adat dan haknya di
Papua … disebabkan oleh aspek pembentukan
hukum, masyarakat tidak terlibat secara aktif, dan
efektif. Kadang kala masyarakat yang hadir dalam
proses pembentukan kebijakan adalah orang yang
tidak representatif”
(Yusak E. Reba, dalam HuMa, 2018. Pandangan Hukum
Hutan Adat di Papua dan Papua Barat).

Realitas pengakuan hak masyarakat adat sejauh ini…

• Banyak perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat
tidak operasional alias mangkrak!
• Karena:
• Masalah defenisi:
• Mengulang defenisi generik yang ada pada kebijakan di atasnya;
• Papua: defenisi bersifat politis ketimbang sosio-antropologis

• Abstrak dan anonim →tidak jelas nama dan alamatnya. Padahal, di tingkat
lapangan masyarakat adat itu bernama dan beralamat.
• Pengakuan bersifat deklaratif. Tidak jelas bagaimana proses
pengaturannya lebih lanjut. Kalaupun ada, umumnya berorientasi pada
proses pengakuan subyek. Sementara proses pengadministrasian
pengajuan obyek tetap terabaikan.

Contoh kasus …
• Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura → SK
Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kampung-kampung Adat di
Kabupaten Jayapura → SK Bupati Jayapura Nomor 188 Tahun 2019
tentang Perubahan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014
tentang Wilayah Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (?)
• Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Kampung (?)
• Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Kampung Adat
• PERDA Kab. Jayapura No. 8/ 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (?)

Ranah optimalisasi ke depan:
Pendekatan Teori Sistem Hukum (Friedman, 1969)

Content of
law

Culture
of law

Structure
of law

• Pengakuan Bersyarat
• Pendekatan sosiologis dan
administratif
• Permenagraria 5/1999,
mendelegasikan pengaturan lbh
lanjut dengan peraturan daerah
• berorientasi pengakuan obyek hak

UUPA 5/1960,
Pasal 3

UU 41/1999,
Pasal 67 ayat 2
• Pengakuan bersyarat,
• Pengakuan bertahap. Pengakuan
obyek hak didahului dengan
pengakuan subyek.
• Pendekatan politis: penetapan
subyek dengan peraturan daerah,
dan pengakuan hak melalui SK
Menteri
• berorientasi pengakuan subyek hak

• Mengukuhkan kedua logika hukum
tambahan dimaksud
• Hutan adat bukan hutan negara;
• Hutan adat bagian dari ulayat
MHA
• Ulayat MHA diakui jika MHA ybs
ditetapkan dalam Perda

Putusan MK
35/2012
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Kuantitas
Soliditas

Integritas

Kapasitas

Kualitas
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13 tolok ukur kebijakan pengakuan (hak) masyarakat adat yang baik…
• Tidak deklaratif tp bersifat teknisadminitratif
• Menjelaskan adanya keragaman
subyek, obyek, dan jenis hak →
kompatibel dgn kondisi lapangan
• Mengakomodasi keragaman publikprivat
• Hak ulayat sebagai suatu jenis hak
yang berada di tengah negara dan
milik
• Delegasi pengurusan oleh MA yang
memiliki hak publik
• Ulayat publik = hak komunal
• Perubahan MHA tidak membuat
tanahnya menjadi milik negara

• Tidak biroktatis → devolutif dan
desentralisasi
• dan kompatibel dgn situasi lapangan
• Memiliki kamampuan mengoreksi
kesalahan masa lalu
• Mekanisme tunggal, meniadakan
dikotomi luar-dalam kawasan hutan
• Berbiaya muarah, bahkan untuk
masy beruburu dan meramu,
menjadi kewajiban negara
• Mengatur ganti-rugi atau restitusi
atas penegasian hak pd masa lalu.

Agenda mendesak: Penguatan tapak!

Penetapan Kampung Adat
(UU Des a cq. Perda
Ja ya pura 8/2016

Penguatan sistem
perencanaan dan
penganggaran Desa Adat
dengan SIKAD berbasis
geo-sosio-spasiial → UU
Des a 6/2014

Perda Ta tacara Pengakuan
da n Pemanfaatan
Ta na h/Wilayah Adat (UU
32/2009; 23/2014;
PermenATR/BPN 18/2019

Forma lisasi hasil
pemetaan partisipatif
tana h/wilayah adat dgn
SK Bupa ti →
PermenATR 18/2019 &
Permendagri 45/2016
→ permohonan hutan
a da t
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Ranah kegiatan pengutan tapak dan penciptaan kondisi penunjang
Pelembagaan

Anggaran pelaksanaan

Supporting system

Formalisasi hasil pemetaan

Perbub Penetapan dan
Pemanfaatan Tanah Adat serta
tata cara penyelesain sengketa
batas tanah adat
SK Bupati tentang Penetapan
Peta Tanah Ulayat

APBK, APBD, dan pihak ketiga
yang tidak mengikat

Pengembangan kapasitas para
pihak

Kebijakan tentang tatacara
pengakuan dan pemanfaatan
tanah ulayat

Perda tentang tatacara
pengakuan dan pemanfaatan
tanah ulayat → Kantor
Pertanahan

APBD dan pihak ketiga yang
tidak mengikat

Pengembangan kapasitas para
pihak

Penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan melalui
Kampung Adat

BPMPKampung

APBK, APBD, dan pihak ketiga
yang tidak mengikat

Pengembangan kapasitas para
pihak

Penguatan sistem perencanaan
dan pengganggaran berbasis
Sistem Informasi Kampung Adat
(SIKAD) berbasis data geo-sosiospasial

BPMPKampung, Biro Statistik
Kabupaten, Propinsi, dan BPS

APBK, APBD, dan pihak ketiga
yang tidak mengikat

Pengembangan kapasitas para
pihak

