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pendahuluah

1. Latar Belakang Penullsen

Kemajuan teknologi yang pesat pada dasamya meru- 

pakan usaha maT^usia untuk dapat raeme’nihi kebutuhan h i-  

dupnya. Pada mulanya usaha meningkatkan pembuatan dan 

pomakaian tok ? 'd og i kurang sekali momperhiturgkan akibat 

akibat sampingan, yang dapat membahayaka*' kehidupan ma

nusia dan lingkungannya*

Memang pada dasarnya pemakaian teknologi d itu ju - 

kan untuk kese jahteraan hidup manusia, walaupun ada pula 

beberapa h a sil teknologi yang ditujukan untuk pemusnahan 

kehidupan manusia itu  sen d ir i, sop erti poningkatan tek

n olog i persenjotaan yang maju dengan pesat sehingga da

pat menimbulkan akibat yang mengerikan* Teknologi yang 

ditujukan untuk kese jahteraan manusia itu  send iri tidak 

torlopas dari kemungkinan akibat yang membahayakan ke- 

bidupan manusia soperti yang disebutkan di atas. Sebagai 

contoh dapat diberikan dari konyataan yang ada, ia lah  

p olu ci a ir , udara dan daratan, akibat yang ditimbulkan 

dari pemakaian bahan bahan kimia s in to t is ,  dapat menim

bulkan kerusakan lingkungan dan Icehidupan b io lo g is , aor

ta ketidalc keseimbangan lingkungan. Keseimbavgan lin g - 

kungan sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh seluruh alam

1
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2

dan kohidupan yang ada d i aekitarnya.

Teratoma kerusakan lingkungan dan kohidupan, te r -  

utama yang b e r s ifa t  b ic lo g is  monimbulkan akibat lanjutan 

torhadap kesinambungan kelG3tariati alam somesta dan oko- 

l o g l ,  Sobagai contoh dapat dikomukakan, adanya b an jir  

sobagai akibat ponggundulan hutan-hutan, kelangkaan ho- 

wan-howan karona pemusnahan dan pemsakan habibat hldup- 

nya baik  disengaja raaupun tidak disengaja, meningkatnya 

tingkat populasi hamo sobagai oJ&bat kelangkaan hewan- 

hewan yang momakannya, dan yang torakhir dapat diambil 

sobagai cant oh yang riyata ia lah  mengganasnya harimau di 

pulau Sumatera karona berlcurangnya he wan burunnnya aor

ta areal kehidupannya yang aman.

Hulai disadari bahwa alam semesta mombutuhkan 

keseimbangan yang sa lin g  berkaitan oatu dongan yang la -  

innya antara satu bagian dongan bagian yang la in . Perlu 

disadari pula bahwa e k sp lo ita s i yang menibabi buta akan 

sumbor daya alam karona tingkat toknologi telah  memung- 

kinkan untuk itu , menjadi bumorang yang borakibat ke- 

hancuran sumbor-oumber penghidupan nmnusia. Hal itu  so- 

bagai pelajaran yang mahal bagi manucia, untuk i7cut mo- 

molihara koloatarian alam dan menahan d ir i  dalam pong- 

oksploitaeian  alam yang borlob ih -lob ih an .

Bukan b era rti bahwa pombuatan dan pemakaian 

toknologi harua dihindari karona talcut akan akibatnya,
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karena teknologi itu  sen d iri merupakan auatu keharusan 

apabila manusia mengijinkan dapat mongejar atau mening- 

katkan ta ra f kebutuhan hidupnya yang semakin menirgkat 

3esuai perkembangan manusia itu  son d ir i.

2 . Alasqn Pemllihan Judul

Seluruh kehidupan makhluk di atas bumi in i tidak 

dapat terlepac dari kebutuhan akan tanah* Tanah cebagai 

tempat berp ijak  dan berdirinya segala sesuatu, sebagai 

aumber yang mutlak dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan 

sandang dan pangan manusia, yang dapat dikatakan kebu

tuhan manusia dari aaat lahirnya hingga ( tiba saat) ma- 

tinya.

Pentingnya a r t i  keganaan tanah dalam kebldupan 

matiueia, dengan eendirinya menimbulkan kewajiban kon- 

sekuensi untuk nenjaga, memelihara* mengatur pengguna- 

an aerta pelestariannya atas tanah dan seluruh fauna 

dan flo ra  yang ada di atasnya. Keleotarian tanah aangat 

©rat hubungannya dengan kele3tarian  bagian alam la in -  

nya. Oleh sebab itu  pengaturan ponggu^ann hak-hak atas 

tanah sangat penting artinya, sobab secara menyeluruh 

tanah raempunyai hubungan yang 3angat erat dengan fung- 

a i 3osia l* Hal in i  je la s  ditegaskan dalam pasal 33 &n- 

dang-undang Dasar 19^5, yang monyatakan dalam ayat (3) 

bahwa nbumi dan a ir  dan Icekayaan alam yang terkandung
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di dalamnya dikuasai oleh  nogara dan dipergtfnakan untuk 

sebesar-boaar komakmuran rokyat". Selanjutnya ditogaakan 

la g i dalam Undang-undang No, 5 tahun 19&0 tontang Peratur- 

an Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 1 ayat (2) yang monya- 

takan

bahwa "seluruh bumif a ir  dan ruang angfcasa, termasuk 
Icokayaan alam yang terkandung d i dalanmya dalam wi- 
layah fiopublik Indonesia, aobagai Icarunia Tuhan Yang 
Maha Eaa adalah bumi, a ir  dan ruang angkasa bangsa 
Indonesia dan morupakan Icekayaan nasional"*

Fungsi s o s ia l mongandung pula pongortian tanggung 

Jawab boraama antaro pemogang hak-hak atas tanah, pome- 

rintah dan juga masyarakat d i sekitarnya.

Salah satu hak atas tanah yang d im ilik i oloh per- 

sekutuan-peraoJcutuan hukum adat ia lah  hak u layat, yang 

dari hak tersobut dapat menimbulkan hak atau member! 

i j in  untuk iaongelola tanah, momungut h aa il hutan, mombulca 

tanah untuJc pertanian dan porkebunan d i tanah-tanah hu

tan, berburu, yang kesoluruhannya merupakan pongusahaan 

tanah-tanah dan hutan-hutan. Hal in i apabila tidak d i-  

ir in g i  dongan pengaturan aorta pongawasan dari Pomerin- 

tah maupun moayarakat hukum adat, dapat mongakibatkan 

rusaknya lingkungan alam yang pada saat in i telah torasa 

akibatnya, dan diperlukan ponanganan yang sorius untuk
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monanggulangi bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan se- 

cara menyeluruh di wilayah Republik Indonesia.

Sobagai salah satu liaJc atao tanah adat, hak ula- 

yat mompunyai ketentuan-ketentuan toraondiri dan tldak 

torlepas dari kemungkinan Jcotentuan itu  dapat berton- 

tangan doiigan usaha poleatarian alam. Hak-hak ulayQt 

yang masih Icuat dan banyak terdapat, di daerah-daerah 

luar Jawa yang justru morupakan daorah. yang masih ban- 

nyak hutannya dan momiliki potonsi yang beoar untuk d i- 

kelo la , Di samping itu  morupakan daerah yang memerlukan 

ponanganan socara sungguh-cungguh berdasarkan pongalam- 

an di pulau Jawa.

Dalam ponulisan in i pombahasan adalah mongonai 
masalah-masalah :

a. bagaimana pengaturan hnlc ulayat menurut bulcum adat;

b . sarapai soberapa jauh pengaruh penggunaan hak ulayat 

dfllam hubungannya dongan polestarian alam;

c. bagaimana kobijaksanaan Pomorintab untuk molakoana- 

kan poloatarian alam dalam lingkungan ulayat torse- 

but;

d* di samping itu  perlu dikotahui pula hal-hal yang 

monyanglcut kolestarian alam dalam hubungannya do

ngan kolestarian hutan dan margaaarwanya;

e. dari hal-hal torsobut di atas, maka dapat pula d i-
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jawab mengenai bagaimana Jcodudulcan hak ulayat dalam 

hubungannya dengan peleatarian  lingkungan.

3 . Metodologl

Bahan-bahan penulisan diambil dari buku-buku ba- 

caan yang dapat saya kumpulkan, dan tidalc terbatas dari 

h a s il penulisan sarjana hulcum sa ja , tetapi juga m oliputi 

h a3 il penulisan sarjana dari cabang ilmu pongetahuan la -  

innya yang berlcaitan dengan lingkungan hidup.

Penulisan dilakukan secara d isk r ip tip , yaitu  de

ngan menguraikan pendapat para sarjana dan perundang- 

undangan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam 

penulisan i n i .  Kemudian diadalcan pula analisa dari teo - 

r i - t e o r i  yang ada dengan kenyataan-kenyataan yang b or- 

h a s il dikumpulkan berdasarkan penulisan dari para a h li, 

yang menyangkut maaalah hak ulayat dan lingkungan.

Tinjauan penulisan ditujukan ke bidang hulcum 

atau s e g i-s e g i y u r id is , yang d lt it l lc  beratfcan pada hulcum 

adat dan hulcum te r tu lis  atau perundang-undangan yang 

mengatur tentang h a l-h a l yang berkaitan dengan penulisan 

in i .

Sistematlka dan PertonKgunRjavabonnya

tF'̂ tuIc memudahlcan pembahasan dalam penulisan in i ,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM HUBUNGANNYA 
DENGAN USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN 
 

SUDARMADJI



7

sistom atika ponulisan dlsuaun sobagai borikut :

Bab I  mengenai pengertian hak u layat, fungsinya dalam 

masyarakat adat, sorta hak-hak lainrya yang ditim bul- 

kan dari hak ulayat bagi warganya atau orang la in . Ju- 

ga dibahas dalam Bab I in i roasalah hak ulayat dalam 

pengaturan UUPA, dan pendapat para ah li mengonai hal 

in i .  Bab I I  dibahas mongenai raakna dan tujuan p o losta - 

rian lingkungan, juga fung3i s o s ia l dari sotiap  hak 

agraria . Bab I I I  membahas poiroasalahan pokok, yaitu  me- 

ngonai ponerapan usaha polostarian  alam torhadap vrila- 

yah yang dikuasai oloh  hak u layat. ^ n g a i s o s ia l h a sil 

porabahasan dalam Bab I I ,  mendasari porabahaaan Bab I I I  

ini'* Selanjutnya dalam Bab IV dibahas mongenai hambat- 

an-hambatan yang mungkin ditimbulkan karona bortontang- 

an dongan kepentingan masyarakat adat yang mo^guasai 

hak ulayat yang borsangkutan. Cara-cara penyolesaian 

yang borh a sil d ita r ik  dari ponganalisaan bab-bab torda- 

hulu, juga d i tompatkan dalam bab in i .  Akhirnya dalam 

Bab V d i tompatkan Bab Penutup, yang b e r is i  kesinpulan 

dan caran yang borh asil d ita r ik  dari kosoluruhan ponu

lis a n .

Dari ponulisan in i diharapkan akan men^iasilkan 

suatu ja lan  ko luar yang dapat monunjang pombangunan 

huJaun na3ional, dalam hal in i  juga borkaitan dongan
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oIcsistGri3i hulcum adat itu  sondiri apabila memang te r -  

nyata dapat diportahankan. Torutama dalam leoseluruhan 

ponibangunan huJcum agm ria  yang le b ib  3G3uai detigan 

alam pemba ngunan, diharapkan pongaturan huJrum adat di 

bidang tanah tidak  morupalcan hambatan dari pembangun- 

an yang sedang bGrjalan,
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BAB I

pehgertian hak ulayat dan pengaturan-

NYA DALAM UHDANG UiiDANG POKOK AGRARIA

1. Peiigertian Hale Ulayat dan Pung3inya Dalam Masyarakat 

Adat

Sobelum adanya Undang-undang Ko* $ Tahun 19&0 

tontang Peraturan Daaar Pokok-pokok Agraria (untuk solan- 

jutnya disingkat TJUPA), dalam hulcum agraria di Indonesia 

dikenal dualisme aturan hulcum ya itu  hukum agraria ddat 

dan huJcum agraria barat. Dualicme hukum agraria teraebut 

d i atas merupalean peninggalan Pemorintah Hindia Belanda, 

yang eengaja dibuat dalam usaha raelaksanalcan Icepenting- 

an-Icopentingan pemerintah K olon ial di daorah jajahannya*

Hak ulayat monipakan oalah aatu loiribaga hulcum ta 

nah adat yang hingga k in i diaJnii oleh TJUPA, ya itu  dalam 

pasal 2 ayat (/j.) dan pasal 3*

Van Volle'ihoven, sarjana hulcum yang terkemuka d i 

bidang hulcum adat, antara la in  raengatakan bahwa "hak 

ulayat adalah suatu hak atas tanah dari porsoTcutuan-per- 

sGlmtuan hulcum di Indonoaia, yang tidalc dapat dilepasfcan

9
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selmna-lamanya dan morapunyai dasar Iceagamaan ( r e l i -  

g ie )• 1

C.C. J . Kaasaon dan &.P.G. Hone mengatalcan antara 

Ia in  baliwa :

Hak ulayat adalah hak persekutuan hulcum (umpamo ** 
desa) raenurut hulcum adat, untuk monguaaai tanah 
dalam lingkungan daerahnya, untuk kepentingan para 
anggotanya, atau untuk kepentingan ora^g-orang la 
in  (orang Asing) dengan membayar kerugian Icepada 
desa dalam hal mana dosa itu  sod ik it  bavyak turut 
campur dengan pembukaan tanah itu  dan turut bertang- 
gung Jawab torhadap perkara-perkara yavg to r ja d i di 
s itu  dan belura dapat diselesaikan.^

Jika Jc«dua pendapat tersebut d i atas dibanding- 

lean, maka pendapat kedua le b ih  torp erin ci m oliputi ke- 

gunaan hak ulayat itu  aendiri bagi kepentingan masyara- 

Icat adat yang bersangkutan.

Tor Haar Bzn. momberikan pengertian yang meni- 

tikberatkan pada fungsi haknya sebagai berikut :

Hak ulayat adalah hak perselcutuan hulcum atas tanah 
yang berlalcu bagi ke dalam maupun ke luar.
Ke dalam; artinya hak perselcutuan hulcum untuk meng- 
atur pemakaian tanah bagi anggota-anggotanya sede- 
mikian hingga t ia p -t ia p  anggota desa itu  mondapat 
bagian tanah se n d ir i-se n d ir i, dengan pembatasan- 
pembatasan bagi kepentingin desa.

^Suaanto, Hulcum Pertanahan (A graria), c e t . I , 
Pradnya Parami ta , Jaicartaf 19tiO, h. 23*

2Ib id .
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Ko luar; artinya orang-orang Aslng (bukan anggota 
dosa) hanya dapat aengorjaJcan tanah se iz in  dosa 
dongan membayar korugian sobagai pengakuan hak 
persekutuan.3

Pondapat Tor Haar Bzn, torsobut d i atas pada po- 

koknya sama dongan pondapat C,C*J, Maasson dan A.P.G. 

Hons mongonai Icowenangan persekutuan hukum atas tanah 

terhadap warganya maupun orang d i luar masyarakat adat 

sotompat.

Pengortian persokutuan hukum sobagai lembaga 

yang dapat mompunyai hak u layat, bukan hanya dosa aaja. 

Van Vollonhovon dalam bukunya "Do Indonoaior on z ijn  

grond" yang d ikutip  dalam Icarangan Mahadi, menyobutkan 

porsokutuan hukum lainnya yang dapat mompunyai hak u la 

y a t, antara la in  "eon atom" (suku); "eon dorponbondfl 

(kumpulan kampung atau dosa); dan "oen dorp” (kampung
V katau dosa)•

Pada umumnya hak ulayat d i Pulau Jawa telah ku- 

rang Ioiat dlbandingkan dongan daorah la in  soporti Mi- 

nanglcabau, Tapanuli Solatan, Hiau, dan Sulawesi S elat- 

an*

^Ib id .

Sfahadi, S ed ik it Soiarah Porkembangar Hak-hak 
Suku Molaya Atas Tanah Di~ Sumatera Timur (Tahun Uib~6-  
197!?), o o t r  I,~Alunmi,~ Bandurg, 197**, h«

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM HUBUNGANNYA 
DENGAN USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN 
 

SUDARMADJI



12

Dari hak ulayat dapat tirnbul beberapa hal yang 

borhubungan dengan hak torsobut yaltu  :

a . anggota porsokutuan hukum dapat d ib eri hak atau 

socara bebas mondapatkan hak untuk borladang, 

mombuka tanah, menaingut h a s il hutan, menggembala- 

lean to rnaknya, berburu dan mondirikan pondok di 

atas tanah yang dikuasai hak ulayat persekutuan 

hulcum yang borsanglcutan;'*

b . por0olcutuan hukum tetap berhak menontukan tanah 

yang diporgunaknn untuk makan, m esjid dan sebagai- 

nya, serta  menentukan tanah yang tldak boloh d ipor- 

gunalmn oloh siapapun, dan torapat-tempat yang t i -  

dak boleh diainbil hasilnya;^

c . orang asing atau orang di luar persekutuan hukum

dapat memperoleh i j i n  mongerjakan hak-hak aeperti

yang diborUcan kepada anggota perookutuan, dengan

momberikan sosuatu kopada persekutuan hukum yang

borsangkutan, Pelanggaran torhadap hal in i meru-
7pakan porbuatan pidana;

d. porselcutuan hulcum tidak dapat menyerahlcan atau 

roelopaskan atau monyerahkan halmya untulc solama-

^ Ib ld .

^Susanto, lo c»  c i t .  

^Mahadi, lo c .  c l t .
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nya Jcepada orang la in  ataupun anggota persokutu-
Q

an hukum itu  a on d iri;

Hal in i  juga nerupakan c i r i  hale u layat;

e* di Sordang terdapat suatu adat untuk memmjukkan 

haarat aosoorang yang hondak menguasai sebidang 

tanah hutan, yaitu dongan mombuat kaidah-Imidah 

yang b era rti aetiap Icaitan morupakan ponguaaaan 

aebidang tanah yang dapat ditanami aegartang b i 

b i t  padi;

f .  d i karapan g-kampung Molayu do lent muara sungai, 

untuk monandakan sebatang pohon sudah ada yang 

mempunyai d ib eri tanda bulatan-bulatan dan bor- 

sudut empat, ditambah dongan menaburkan koping- 

koping k u lit  kayu pada lcalci pohon;

g. d i Labuhan Ratu apabila ada sesoorang ingin 

raenguasai aeibatang pohon, d ib e r i tanda pada ba- 

tar>g yang silang bentuknya* Setelah itu  orang 

torsobut melaporlmn pada Iropala kampung atau 

raja dongan menjolaslcan mongonai jen is  pohon 

dan lotaknya. Kopala kampung d i s in i bertindak 

aobagai wakil poraolaituan hulaun yang raempunyai 

hak u layat; atau 3©bagai lanjutan dari raja ka- 

lau raja menganggap aobagai penguasa tanah yang

6Bald., h. 69
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bersanglrutan.'
h. persekutuan hulcum bertanggung jawab torhadap se - 

gala soeuatu yang te r ja d i di dalam daerahnya.10

SebagQl gambaran mengonai hak ulayat yang pemah 

ada di Indonesia terutama di Sumatera, oleh  Mahadi d i-  

uraikan beberapa hak ulayat 3Qbagai berikut :

a . dalam Kosultanan d i Bengkalis paro kaulanya yang 

beragama Islam borhak menikmati fa s i l i t a s  hak ulayat, 

tanpa pembayaran boleh  membuka hutan secara k e c i l -  

kecilan , setolah  itu  boleh mereka nilanati atau Icuasai 

eosuka hatinya;

b . dalam Kosultanan Langkat menebang atau merusak pohon 

tualong merupakan i>erbuatan terlarang sebab lobah 

suka beraarang d i pohon tersebu t. Larangan tersobut 

merupakan c i r i  dari hak ulayat yang diatur oleh por- 

selaxtuan hukumnya, dan ralcyat bebas raengambil madunya 

sobagai h a s il hutan;

c . di Langkat pemah ada suatu kebiasaan kalau sesoorang 

ingin  sebatang pohon booar dalam hutan yang alcan d i -  

pergunakan untuk perahu, sebelum ada walctu senggfi^g 

untuk menobang ditandai pohon tersebut dongan cara

14

9

9I b id . , h . 91.

^Susanto, loc* c i t .
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m onguliti batang kayu solebar dua ja r i .  Tanda 

itu  mempakan larangan bagi orang la in  untuk mo- 

nebangnya.

Hal-hnl tersobut d i atas menurut van Vollonhovon 

merupakan c i r i - c i r i  ataupun ponjelmaan hnk u layat,

2 . Hole Ulayat dalam UUPA

Dalam UUPA pasal 2 ayat (ij.) dan pasal 3 jolaa 

bahwa hak ulayat dialcui* Menurut Boodi Harsono hak u la 

yat merupakan wewonang-wewenang dan kowajiban-kewajiban 

suatu masyarakat adat dalam bidang agraria* Memori pen- 

jolasan angka I I /3  UUPA membatasi wewenang in i atas ke- 

pentingan yang lo b ih  luas, ya itu  Icepentingan umum.^

Ditegaskan pula dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, 

bahwa kekayaan alam, pada bumi, a ir  dan ruang angkasa 

merupakan railik nogara. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 

Daoar 1945 monogaskan pula bahwa hal yang menyangkut 

hidup orang banyak mongonai Icokayaan bumi, a ir  dan ru

ang angkasa dikuasai oleh negara* Kedudulcan nogara di 

s in i jo la s  merupakan pomegang kekuasaan to rtin g g i atas

“ Boedi Harsono, Hulcum Agraria Indonesia, J il*  I , 
cot* IV, Djambatan, Jakarta, 1975# k* 19*J*
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seluruh hak-hak atas tanah yang ada* Pengertian dikua- 

sa i bukan bera rti d im ilik i, melainkan mongandung kowo- 

nangan untuJc :

a . mengatur dan menyelonggarakan peruntukan, pong- 
gunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, a ir  
dan rua^g angkasa tersebut;

b . menentukan dan mengatur hubunga»»-hubungan hulcum 
antara orang-orang dongan bumi dan la in -la innya 
itu  (dongan perkataan la in , menentukan dan 
mengatur hak-hak yang dapat dipunyai ataa burai 
dan la in -la in nya  i t u ) ;

c . menentukan dan mengatur hubungan-hnbungan hulcum 
antara orang-orang dan porbuatan-perbuatan bu- 2 
Icum yang raengenai bumi* a ir  dan ruang angkasa*

Socara le b ih  konkrit mongenai kepontingan atau 

hal yang borhubungan dongan kelangsungan hidup orang 

banyak, sobagai m isal ia lah  ponggalian bahar>-bahan tam- 

bang yang d iatur dalam Undang-undang Ho. 37 tahun i960 ■ 

yo TJndang-undang No. 11 tahun 1967, dan Undang-undang 

Pokok Kehutanan No. £ tahun 1967*

Hal yang menyangkut maoalah linglaingan hidup 

atau Icelestarian alam, dalam penjelacan pasal 17 Un

dang-undang Pokok Kohutanan Ho. 5 tahun 1967 dij'O .as- 

kan antara la in , bahwa se la in  hulcum perundang-undangan 

di beborapa tempat berlaku hulcum adat, antara la in  me- 

ngonai pembulcaan hutan, pongembalaan tornak, pemburuan

12I b ld .. h. 180-181
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satwa l ia r  dan pomungutan h a3 il hutan. Dalam pelalcsana- 

annya hulcum adat sotompat, sopanjang menurut konyataan- 

nya ma3ih ada, totap dialaii te ta p i barus dijaga Jangan 

sarapal to r ja d l kerusakan hutan, sehingga mongakibatkan 

manfaat hutan yang le b lh  panting di bidang produksi dan 

fungal lindung dari hutan alcan borkurang.

Menurut Boodi Harsono yang monyimpulkan pengor- 

tian  "hutan nogara" dalam pa3al 2 Penjolnsan Umum Undang- 

undang Pokok Kohutanan no. 5 tahun 19^7, sobagai pongor- 

tian  yang moncajcup pula hutan-hutan yang difcuasai oleh 

masyarakat hulcum adat so tom p a t.^  Dongan domikian tanah 

yong dikuasai hak ulayat yang flobagian borupa hutan-hu

tan, sangat dibataai pomanfaatannya berdasarkan Icopon- 

tingan umum yang monyanglcut linglcungan hidup dan k o lc s - 

tarian alam. Di saraping itu  pula Iropontingan umum dalam 

hal pomanfaatan hutan d i bidang produksi h a s il-h a s il  

hutan juga dapat morabatasi ponggunaan hak u layat.

Hak ulayat yang dialaii, ia lah  hak ulayat yang 

dalara Icenyataannya masih ada dan tidak akan diadakan 

apabila tornyata telah  tidak ada la g i .  Hak ulayat in i 

dikaitkan erat dongan adanya masyarakat adat yang

•̂ I b l d . . h. 200
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mongansQl. Hal in i  b ora rti bahwa jik a  maayarakat adat 

torsobut h ilang, maka hak u layat dongan sondirinya h i- 

lang pula.
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pelestarian lingkukgan skb^gai

SUATtJ KETENTUAN WDM

BfcB XX

1 . Makna dan Tujuan Pe leg tar lan Lingkungan

Porkembangan Icohidupan manuaia di atas bumi in i 

borja lan  dongan posatnya monghasilkan teknologi yang 

lo b ih  maju, dalam usahanya mengelola sumbor alam yang 

ada* Somua usaha in i  semata-mata ditujukan untuk raem- 

bangun semua sogi Icohidupan manusia, baik di bidang 

pongombangan sandang, pangan, tempat tin gga l, porson- 

jataan, transportasi, kebudayaan dan eebagainya, yang 

pada pokoknya untuk menciptakan Icohidupan s o s ia l eko- 

norai yang lob ih  baik* Di samping itu  peninglcntan kebu

tuhan bortambah tin gg i pula, sebagai akibat tinglcat 

populasi manusia yang t in g g i. Tefcutoma Icobutuhan dalam 

nogara-nogara yang lo b ih  t in g g i tinglcat Icebudayaannya, 

untuk dapat hidup lob ih  malanur, lob ih  banyak mombutuh- 

Ican sumber daya alam yang biasanya dihasilkan olch  nr- 

gara-negara yang belum atau sodang borkombang. Sobagai 

akibat lob ih  la n ju t, ok sp lo ita 3 i sumbor daya alam yang 

ada dilakukan dongan bo3ar-bo3aran karona teknologi 

telah  meraungkinkan untuk hal tersebut.

19
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E kspolitasi sumber daya alam secara besar-bosaran

dilakukan tan pa memporhitunglcan Icomampuan Qlam untuk mo- 

nyodiakannya, bale yang borupa habisnya sumber alam maupun 

yang b e ro ifa t  rusalcrtya Icelanggongan alam untuk monyodiakan 

kokayaan alora. Hal in i  raonimbulkan Icolangkann sumbor ko- 

Icayaon alam yang borsiTat langgong, sebenornya dapat d i ja 

ga kolanggongannya, dongan memporhitungkan dalam ok sp lo i- 

tasinya, menjaga dan monciptalcan number kokayaan alam un

tuk masa da tang.

Hancurnya sumbor kokayaan alam, atau dongan i s t i -  

lah yang lo b ih  luas la g i sobagai hancurnya koloctarian  

alam, mombutuhkan U3aha polostarian  lingkungan bidup ma- 

nusia dan alamnya. Masalah Icehancuran lingkungan hidup 

in i ,  telah ada sojak  enam ribu tahun yang la lu  di Meso

potamia yang sokarang dikonal dongan nogara Irak, soporti 

diuraikan di bawah in i  :

Mesopotamia, d i lombah sungai T igris  dan Euphrates 
dan yang k in i dikonal dengan nogara Irak, mengfra- 
dapi masalah lingkungan hidup yang raungkin untuk 
portama kalinya dialami poradnban manusin. Sistim  
ir ig a a i yang tolah  mendukung portanian lambat laun 
telah kenyadap kosuburan tanah akibat sa lirri°asi 
sohingga akhimya monghancurkan portarian. Dan do
ngan rusaknya portanian h ilang pula sokoguru pen- 
ting ponunjang kobudayaan Mosopotamia yang aldiir- 
nya ikut tonggolam.l^

Salim, Linglcungan Hldup dan Pembqngunan, 
c o t , I I ,  Mutiara, Jakarta, 1980, h. 12.
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Kenyataan tersebut di atas merupakan contoh dari keru- 

sakan lingkungan hidup, yang sebenarnya disebabkan oleh 

berba gai macam sebab lairm ya, seperti percemaran dari 

in d u str i, punahnya salah satu jen is  hewan, gundulnya hu

tan dan sebagainya-

Pada dacarnya 3oluruh kehidupan dan alaia sek ita r- 

nya merupakan suatu Icaitan satu aama la in  yang disebut 

dengan eko-aistim , yaitu  "masyarakat kelorapok organisme
n 15besorta lingkungan hidupnya sebagai Icompleks kesatuan . 

Sedangkan ilmu yang mompelajari disebut ek o log i, yaitu  :

Suatu pelajaran mengenai struktur dan proses ber- 
langsungnya dunia alam; d i mana makhluk manusia 
pun dianggap sebagai unsur bagian daripada dunia 
alam itu  se n d ir i. Sebaliknya lingkungan hidup m eli- 
puti sejtuulah kondisi ek3tern d i sek itar organisno 
itu , d i mana kondisi ekstern termaksud mempengaruhi 
kehidupan dan perkembangan organiame yang bersang- 
kutan. Segala aspek linglcungan hidup dan pengaruh- 
nya terhadap organisme hidup, semuanya harus dipun- 
dang sebagai keseluruhan.1®

Ketidak seimbangan suatu unsur baik yang b e rs ifa t  

organisme maupun non organisme, almn me ryeba bican kerusak- 

an atau kehancuran unsur lainnya. Sebagai cont-.nh 

penyakit-penyalcLt yang disebabkan Icarena pencemaran udara 

ynng berleb ih -leb ih an , b a n jir  sebagai akibat pengguiiuul^ii

Zen, e d .f Menuju K elestarian Lingkungan Hi- 
dup, c e t . XI, Grame di a, Jakarta, 1980, h. 67.

l6 Ibid.
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hutan, borkurangnya Jcesuburan tanah sobagai akibat o ro - 

s i  yang torus monerus torhadap lapisan tanah yang su- 

bur, dan sebagainya.

Ponjagaan dan pomoliharaan kelostariaTi lingkung- 

an aemata-mata ditujukan bagi kepontingan nrnmaia ber- 

saraa, untulc mompertahankan dnn momolihara kosoimbangan 

antara soluruh un3ur-unsur yan& ada daXam suatu olcosin- 

tim* PeXestarian lingkungan erat kaitam ya bagi kshi- 

dupan oo3 ia l budaya dan so s ia l ekonani, torutama di*ma- 

sa akan datang. Afein to ta p i ponanganan in i  tidak mudah, 

karona mencakup sebagian bosnr aspek kehidupan manusia 

yang m oliputinya. Peiaksanaan pelestarian  Xinglcungan 

sangat s u lit  diharapkan apabila kosadaran anggota masya- 

ralcat sotempat tidak ada untulc haX tersebut. Di samping 

itu  puXa sangat suXit diharapkan p a rtis ip a 3 i masyarakat 

apabiXa kohidupan masyarakat itu  sond iri 3obagian besar 

masih rendah tingkat kehidupan soaiaX okonominya. Soba

gai contoh ia lah  pada suatu masyarakat yang sebagian 

besar para anggotanya borponghasilan rendah, tidak d i-  

porbolehkan morabulca perXadangan atau menebang pohon di 

hutan-hutan Ilndung. WaXmpun moroka mongotahui aldbat 

jangka panjangnya, karena dorongan pemonuhar) kobutuhan 

hidupnya rnereka molakukan ponobangan dan mombuka tanah 

porladangan socara sembunyi-soiabunyi* Apalagi jik a  mo- 

roka mongetahui pomungutan h a s il hutan yang diXalcukan
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secara besar-besaran atas dasar kebijaksanaan peaerin- 

tah. Jelas tidak a d il apabila usaha pelestarian  lin g 

kungan dij-aksanoican dengan menekan rakyat setempat dan 

meminta pertarggung-jawaban raacyarakat soterapat, tanpa 

momporhatikan dan mengusahalcan poningkatan tarap Irohi- 

dupan mereka se n d ir i, T erleb ih -leb ih  apabila d iperhati- 

kan bahwa e k cp lo ita s i h a s il hutan secara beoar-besaran 

yang le b ih  roemur?gkinkan terjadinya kerusakan k e le s ta r i- 

an alam, justru dilakukan oleh pGMgusoha yang mendapat- 

kan i j i n  dari pemerintoh.

2. Pungsi S osia l sebagai Pembatasqn Penggunqqn Hak

Di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 19^5 je la s  d itetap - 

kan, bahwa fungsi s o s ia l  mendasari setiap  pemanfaatan 

kekayaan alam yang ada, Berdasarkan alasan kepentingan 

so s ia l pemerintah dapat membatasi atau menggugurkan 

setiap hak yang ada, Jadi penggunaan pengertian fungci 

so s ia l haru3 benar-benor tepat, karer.a di dalamnya te r - 

kandurg kewerangan untuk membatasi atou meniadakan eua- 

tu hak wargancgara.

Peranan fungci s o s ia l  in i sangat penting artinya 

untuk raelaksanakan usaha molectarikan llngkungai-> hidup. 

Pada hakekatnya lingkungan hidup itu  sendiri je la s  me- 

rupakan kepentingan orang banyak. Valaupun demikian
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pertimbangan yang dilakukan untulc membatasi hale so- 

orang atau boberapa orang warganegara sangat su lit  d i-  

tentukan. Sobagoi contohnya, ia lah  penentuan antara 

Icepentingan nogara untulc mendapetkan devisa dengan 

momporgunakan 3umbor-sumbor alam yang ada dengan kebu- 

tuhan wurga nogara akan tanah perladangan, yang Icodua- 

nya haruo memporhatikan polaksanaan kele3tarian lin g 

kungan. Ma?-»a yang haruo dikorbankan te r le b ih  dahulu, 

antara pombataean memporgunakan hak untuk momungut ha- 

s i l  hutan agar mo' dapatkan devisa atau pombatasan pem- 

bukaan hutan baru yang dibutuhlcan rakyat untulc raenda- 

patkan pen$iacilan  bagi hidupnya. Pelaksanaan ponggu^ 

naan k r ite r ia  fungsi s o s ia l  dalam hal tersebut d i atas 

sangat s u lit  ditentukan, Jcarena perbedaan kepentingan 

s o c ia l  yang oa lin g  bertontangan dan salah satu harus 

d ib a ta si, untuk kepentingan s o s ia l  lainnya yaitu  ke- 

lo sta ria n  lingkungan. Pemegang kewenangan untuk monen- 

tulcan k r ite r ia  ada ditangan pemerintah, yang paling 

manbutuhkan aecara langsung penambahan dovisa bagi ja -  

lannya pomerintahannya. Apakah dalam hal in i  dapat d i- 

harapkan penilaian  yang murni dalam penentuan fungsi 

sosia l?

Dfllam hulcum agraria maoalah fungsi s o s ia l in i 

sangat ponting nrtinya, Icarena ta^ah mencakup masalah 

yang sangat kompleks bagi Icehidupan macyarakat dan
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warganegara. Bahkan penggunaan dan pemilikan baryak d i-  

b a ta c i, untuk mempertahankan fungsi sosia lnya . Penjaga- 

an kelestarian  lingkungan yang menyangkut tanah sangat 

penting artinya bagi kehidupan manualaf karena aandang, 

pangan dan tempat tinggal manucia tidak terlepas dari 

maoalah tanah, Terutama bagi Indonesia yang sebagian 

besar penduduknya bekorja d i lapangan pertanian* maka 

macalah yang menyangkut portanian seperti pengairan, 

cuaca, kesuburan tanah dan sobagainya sangat ponting 

artinya- Perlindungan torhadap hutan lindung merupakan 

masalah pokok, karena terutama d i pulau Jawa hal in i 

merupakan pertahanan terokh ir bagi b a n jir , pongadaan 

sumber a ir ,  keseimbangan lingkungan dan sobagainya- 

Berdasarkan pengalaman in i perlu seka li diadakan ponge- 

tatan d i pulau-pulau lainnya dalan gugusan Nusantara 

mongenai pengguraan tanah dan juga pemanfaatan sumbor 

alam lainnya yang erat hubungannya dengan kondisi ta 

nah. Pemakaian k r ite r ia  fungsi s o s ia l  memegang pera- 

nan penting, namun yang le b ih  ponting la g i adalah me- 

ngenai pengganaan dan pengaturannya.
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PENEKAPAN PELESTARIA& LIUGKUaGAH H2OTP DI 

VIL4YAH TANG DIKUASAI HAK ULAYAT

Hak ulayat sobagai yang telah  diuraikan dalam bab 

terdahulu, merupakan hak adat yang diakui oloh UUPA. Hak 

ulayat in i maaih tordapat di pulau-pulnu di luar pulau 

Jawa, yang pada uintunnya masih berupa tanah bolukar atau 

hutan. Ada pula sebagian tanahnya yang diraanfaatkan oloh 

anggota masyarakat setompat sobagai ladong atau huma.

Dengan adanya rangkaian pembangunan di soluruh 

wiluyah Indonesia, aerta pengoksploitaslan sumber keka- 

yaati hutan secara bosar-beoaran, tolah  banyak d iku atir- 

kan ketidak seimbangan lingkungan d i  daerah-daerah te r -  

sebut* Sobagai contoh yang paling menyolck ia lah  berku- 

rangnya a ir  danau Tciba yang menurut beberapa a h li seba- 

gai aklbat ponggundulan hutan yang dilakukan secara b e - 

sar-bosaran.

Soporti pada umumnya d i daerah-daoroh yang tor- 

lotok  berdekatan dongan hutan, Icehidupan ponduduJcnya 

sobagian tergantung pada h a s il  hutan. Hal in i je la s  

to r lih a t  dalam pe raturan-poraturan yartg terdapat dalam 

hak ulayat yang tolah  diuraikan pada Bab I I ,  hampir so-

26
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luruhrya b e r is i  tontang aturan mengenai pemanfaatan hu- 

tap di dalam hale ulayat masyarakat aetempat, DI la in  so- 

g l dapat d il ih a t  mengenai penghasilan yang k e c il  dari 

para ponduduknya yang menggnntunglcan hidupnya dari sek- 

to r  portanian. Atas dasar in i  haruo aemakir? dieadari 

pentingnya pemoliharaan lingkungan urtulc monjaga Ice so* 

imbangan alam yang sangat diperlulcan oloh portanian. 

I r ig a s i, koauburan tanah, pencegahan e r o s i , poncogahan 

b a n jir  dan la in  sebagainya, perlu d ipelihara untuk ke

pentingan pertanian.

Tugas aoaia l masyarakat adat setempat yang momi- 

l i lc i  tanah hale ulayat d l dalamnya dapat pula dimasulcfcan 

usaha mongonai peleatarian  alam. TJsaha peleatarian  alam 

in i dapat berguna bagi kehidupan masyarakat setempat 

atau masyarakat yang lo b ih  luas.

Hak ulayat yar*g merupakan hak adat, soringkali

dianggap menghambat ucaha pombangunan yang dilaksanafcan

oloh pomerintah. DiberUtan pula sebagai contoh, pelak-

sanaan " r ic o -p r o je c t ” di Waytuba (Sumatera Selatan) dan
17pombaTigunQn d i daerah Tapanuli. ^itarabahJcan pula, 

bahwa pelaksanaan hak u layat harus dlsesuaikan dan t i -  

dak boleh bertentangan dengan kepontinguu &oaiul.

^B udi Harsono, orp .cit. ,  h. 198*
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Peraturan-poraturan yang tordapat di dalam tmk 

ulayat pada dasarnya mongandung pula malcna kelostarian  

lingkungan hidup. Hal in i  dapat d il lh a t  dalam bab te r - 

dahulu halaman 9 slcripsi in i  yang antara la in  menyata- 

kan adanya larangan dari Kesultanan Langlcat untuk t i 

dak menobang pohon di ternpat lebah bersarang# Juga to r - 

dapat pongaturan di Labuhan Hatu yang menetapkan kewa- 

jiban  untulc melapor fcopada Icopala kampung atau ra ja , 

bagi moreka yang ingin  menguaaai sebatang pohon* Per- 

aturan-poraturan in i pada dasarnya dimalccudkan agar 

sumber madu lebah tidak rusak atau h ilang, dan pohon 

yang ditebang dapat d ikon trol jumlahnya oleh ra ja  atau 

kepala kampung, Berdasarlcan uraian in i ,  adat^a hak u la 

yat dapat dimanfaatkan oloh pemerintah untuk molakaana- 

kan pelostarian  lingkungan, Hal in i  tergantung dari ca - 

ra pondolcatan pomorintah untulc mGnyadarkan dan raong- 

ilcut-sertakan para perauka adat dalam usaha pelestarian  

linglcungan.

Potauka-porauka adat pada suatu masyarakat adat 

yang masih Icuat momegang norma-norma adat, biasanya pe- 

tunjuk-petunjuk yang meroka borikan lo b ih  patuh untulc 

d iik u ti dari pada peraturan perundang-undangan.

Pomanfaatan tanah-tanah d i wilayah yang difcua- 

sal hak ulayat sobagai daorah yang harue d ilostarikan ,
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lob ih  dapat di.jamin dari porusakan dari luar Icarena ma

syarakat d i sekitarnya merasa hak ulayat masyarakat 

adatnya diganggu oleh fib a k  la in . Dengan demikian po- 

laksanaan Icontrol torhadap perusahaan le b ih  terjamin*

Pemungutan h a s il  hutan dapat diatur dongan per- 

aturan-peraturan melalui para perauka adat. Selama tidak 

ada pengaruh dari jfihalc luar untuk mongoKspioitasi ha- 

o i l  hutan secara beaar-besaran, le b ih  dapat dijarain po- 

mungutan h aa il hutan oloh masyarakat adat setempat so - 

cara t e r t ib . Kebutuhan para anggota masyarakat adat un

tuk mo menu h.l kebutuhan hidupnya tidaj&ah b e r le b ih -lo -  

bihan Icarena cara hidup mereka yang sederbana. Sebalik - 

nya fihak pomerintah hondaknya memboriJcan kosompatan 

yang cukup Icopada para anggota masyarakat untuk meman- 

faatkan tanah yang dikuasai dongan hak u layat, untuk 

dapat memenuhi kebutuhannya. Hal in i  sangat ponting 

artinya karena para anggota masyarakat adat tersebut 

Icebanyakan mompunyai ponghaoilan yang k e c i l .  Peraturan- 

peraturan yang komungkinarmya tidak dipatuhi karona 

b e r s ifa t  memberatkan masyarakat adat dalam mencahari 

kebutuhan hidupnya, janganlah diberikan kepada masyara

kat adat tersebut. Sebagai contcih larangan mengambil 

Icayu d i hutan tersebut, tidak mungkin alcan d iik u ti oloh 

anggota masyarakat ootempat yang har*ya mampu menrpergu-
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nakan Icayu sebagai bahan bakar,

Apabila Icosadaran mengonai pole3tarian  lingkung- 

an telah dapat direaapi oleh masyarakat sotempat, pelak- 

sanaan mengonai pelo3tarian lingkungan torsebut leb ih  

dapat dijalankan karona adanya Icontrol S03ial dalam ma- 

syarafcat adat, yang dapat leb ih  e f f e k t i f  dari pada sank- 

s i  yang diancamJmn oleh peraturan torsebut.

Dalam boborapa aogi je la o la h , bahwa ponerapan 

pelestarian  lingkungan akan membawa manfaat bagi raasya- 

rakat getampat, maupun fcepontingan na3ional*
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BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUHQEIM TIMBOL SEHUBEJNGAN

DENGAN fungsi hak ulayat dalam masyakakat adat

1 . Hambatan-Hnmbatan Yang Mungkin Tlmbul Pada Perkem- 

bangan Tanah Hak Ulayat dalam Bangka Pombangunan 

Negaro

Perkemba&gan hak ulayat hingga saat in i banyak 

mongalami kemunduran dalam a r t i lambat laun banyalc hak 

in i banyalc yang h ilang beraama majunya maayarakat sold.- 

tarnya. Tidalc diketahui dengan tepat h a l-h a l apa yang 

mengakibatkan hilangnya hak u layat teraobut. Dalam hu

kum agraria yang aekarang berlakupun, hak teraobut ha- 

nyalah diakui sepanjang dalam kenyataannya maaih ada 

( l ih a t  paaal 2 UUPA). Hal in i b e ra rti, bohwn hak u la

yat yang ma3ih ada saja yang dialcui, dan apabila hale 

teraebut tolah  hilang tidak akan diadakan la g i .  Ter- 

utama di pulau Jawa hak ulayat dapat dikatakan sudah 

tidak ada la g i .

Walaupun hak ulayat Ician h ari kian raenyucut 

adanya, di luar pulau Jawa hak in i  masih banyalc torda- 

pat dan diaTcui oloh maayarakat adat setempat. Soperti 

yang tolah  diaebutkan pada Bab I I I  teraobut di atas,
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hale ulayat pada umumnya dikuasai oleh masyaralcat adat 

di daerah-daerah yang maoih banyak ditumbuhi hutan be- 

lantara. Keadaan in ila h  yang raenjadi pusat perhatian 

dalam usaha peleatarian  lingkungan hidup dalam usaha 

pongawetan alam linglcungan yang masih dapat diharapkan 

dijadilcan psrimbangan strulctur Icehidupan. Penorapan 

pelnTcoanaan pongawetan alam di daerah-daorah yang dilcu- 

asai oleh hale u layat, dongan sondirinya banyalc borben- 

turan dengan kepentingan masyaralcat sotompat. Hoi in i 

je la a  dapat d ilih a t  dari fungsi hak ulayat bagi cmggota 

masyarakat eotempat d i bidang sosial-ekoncrui, yang ba

nyalc menyanglcut masalah number ponghasilan sebagai po- 

nunjang Icehidupan.

Kebutuhan alcan sumbor bahan balcar, bahan ba- 

ngunan, tanah peladangan, h a3 il hutan dan sobagainya, 

dari masyarakat adat yang mompunyai hak u layat, banyalc 

d ian b il dari hutan-hutan yang dikuasai oleh hak ulayat. 

Demikion juga penyodiaan tompat-tempat peladangan baru, 

biasanya diporgunakan cara dongan membalcar hutan. Hal 

in i  dilalcukan dongan cara borpindah-pindah tempat sete - 

lah boberapa k a li ditanami 3ampai apabila tanah torse 

but dirasa sudah tidak aubur la g i .  Jenis tanaman yang 

ditanam biasanya palawija dan padi ladang (dalam baha3a 

Jawa dikenal dengan ic t i la h  "padi gogo” ) .  ^igunakannya
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cara penannman domikian in i  disebabkan karona bolum 

adanya pengairan yang baik , yang momungkinkan pona- 

naman yang lo b ih  b o rs ifa t  totap atau borkesiPambung- 

an* Di lih a t  dari cara raombuka tanah-tanah ladang 

yang baru domikian itu  jo la 3  alcan menimbulkan banyalc 

komungkinan gundulnya hutan yang dapat mongancam pe- 

lo sta r ia n  alam lingkungan.

Pomungutan h a s il hutan lainnya soporti Icayu, 

rotan, dnmar dan sobagainya, somata-mata hanya untulc 

momenuhi kobutuhan hidup moreka sendiri aaja. Teruta- 

ma poneban&m Icayu sebagai h a s il  hutan untuk bahan 

bangunan, selama hanya dipakai sobagai bahan balcu da

r i  rumah ponduduJc sotompat atau sebagai bahan bangun

an bagi koperluan dosa, soporti jembatan, masih dapat 

diportahankan pelestariannya, karena pomungutan h a sil 

hutan teroobut r e la t ip  k o c il  dan soirabang dongan tin g

kat popula3i atau pertumbuhan pohon yang ada d i hutan 

sotompat. Fermintaan Icayu seeara bo3ar-bosaran dari 

luar daorah masyarakat adat sotempat, biai»any^ 

kota-kota, mongakibatlcan ponebangan pohon-pohon kayu 

socaro bosar-bosaran pula dan selanjutnya dapat boi— 

alcibat rusalcnya hutan-hutan torcobut.

Demikian pula populasi ternak ponduduJc sotom- 

pat mongakibatkan pula penggembalaannya socara tidak
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teratur di hutan-hutan, karona injakan binatang-binatang

tersebut tolah  menjadi torbuka torhadap penyinaran mata-
18hari dan torhadap e r o s i .  Kehidupan margasatwa d i hu- 

tan-hutan yang dikuasai oleh hale ulayat dapat terancam 

punah, apabila pendudule setempat momburunya tanpa pong- 

awasan. Keaadaran pendudule sotompat untulc mempertahanlcan 

Icohidupan binatang yang ada di hutan-hutan juga s u l it  

ditanamJcan Icarena porburuan binatang merupakan h a s il sam- 

pingan bagi kebutuhan hidupnya. Pengawotan tubuh binatang 

(o p s e t), k u lit  binatang, je n is - je n is  burung berkicau yang 

indah bulunya, sangat disukai oleh orang-orang Icota serta 

berani raombolinya dengan harga tin g g i somakin mendorong 

pendudule setempat untulc momburunya*

Walaupun dalam pengaturan hak u layat terdapat

aturan yang mengharuskan membayar sepersopuluh dari ha-
19s i l  pomanfaatan hutan yang diperdaganglcan. Hal in i  t i 

dak mengurangi Icegiatan pendudule sotompat untuk moraungut 

h a s il hutan socara besar-besaran apabila h a s il hutan 

tersebut dapat mendatangkan h a s il yang cukup besar. Di 

samping itu  pongalaman menunjukkan, bahwa pelaksarwnn 

hak ulayat sering k a li menghambat atau merintangi U3aha

i ftIdjah Soomarwoto, Prinsip EIcoloRi tfntuk Pemba- 
ngunan Ekonomi, c o t . I I ,  Gramedia, Jalcarta, 1900, h.
w .------------------------

^ B oed i Harsono, o p .c i t . ,  h. 195.
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pemerintah dalam menjalankan kobijalcsarmannya* Dengan 

demikian usaha pemorintah dalam melestarikan lingkungan 

hidup dapat pula mengalami hambatan atau kegagalan, Ica- 

rena masyarakat setempat dalam mempergunakan hak ulayat 

berusoha mempertahanlcan haknya•

2- Cara Penyelesaian

Hak ulayat sebagai hak dalam hukum agraria yang 

berasal dari hulcum adat, merupakan norma yang telah  

berja lan  berpuluh-puluh tahun lamanya. Peraturan atau 

nonaa in i  biasanya dlpatuhl dan dijalankan dengan penuh 

keaadaran oloh masyarakat setempat, serta mempunyai 

Icontrol s o s ia l  yang ketat dari para anggota masyarakat 
*

serta para pemuka adat.

Sehubungan dongan pelak3anaan usaha pele3torian  

alam d i daerah-daerah yang dikuasai oloh hak ulayat, 

kobijaksanaan-Icebijaksanaan yang akan dilaksanakan da

pat bertentangan dan dapat pula diterima oleh masyara- 

Icat adat setempat. Hal in i  tergantung dari bentuk usa- 

ha pemerintah dalam menunjang pelakaanaan usaha p e les - 

tarian lingkungan hidup, dan juga tergantung dari pe-

20Ib id ., h. 196.
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ngaruh hale ulayat yang ada pada d ir i  para anggota roasya- 

raTcat dan para pemuka adat yang borsangkutan itu  sen d iri.

Pelaksanaan pole3tarian linglcungan pada dasarnya 

dapat dilaksanakan dengan caru :

a . menghapuskan hale ulayat yang b o ra rti pula pengawasan 

torhadap hak ulayat borada d i bawoh pemerintah sope» 

nuhnya. Apabila cara in i  dipergunakan, hal in i  bor- 

a r t i  pelaksanaan polostarian  linglcungan tidak ada la -  

g i hubungannya dengan masyarakat adat sotempat dan 

IcGberhasilannya tergantung dari usaha pemerintah. De- 

ngan adanya penghapucan hak u layat, pemerintah horu3 

memperhatikan pengadaan sarana lainnya untulc kesejah- 

teraan masyarakat adat setempat yang sebeluzonya dipe- 

nuhi dari tanah dan hutan yang terdapat dalam hak 

ulayat*

b , tetap mempertahanlcan hak u layat dengan monanamlcan 

Icesadaran terhadap masyaralcat sotempat. Cara in i ±g- 

b ih  bailc Icarena beberapa peraturan mengenai hak u la

yat di beberapa daerah tolah  mengadakan pembatasan- 

pembatasan pemungutan h a s il  hutan, 3orta d i-  

harapkan manfaat Icontrol s o s ia l yang dilakukan oleh 

para anggota masyarakat setempat dan pemuka-pemuka 

adat, Program-program pemerintah sohubungan dengan 

pele3tariar» linglcungan dapat diterapkan dengan mem-
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berikan pengertian torhadap anggota masyarakat dan 

para pemuka adat tentang pentingnya a r t i  m elestari- 

Ican lingkungan di sek itar daerahnya* Apabila ponger- 

tian  in i  dapat ditanarakan dengan ba ik , maka alcan me- 

mungkinkan diterimanya secara mendasar pelestarian  

lingkungan demi kepentingan kehidupan mereka sen d ir i, 

Di samping itu  pemerintah juga harus berusaha mening- 

Icatkan tara f kehidupan mereka dengan raenyediakan oa- 

rana portanian agar mereka dapat mempergunakan tanah 

dengan cara yang le b ih  e f f is ie n .  Hal in i  dapat d ila -  

Iculcan dengan memberikan birabingan mengenai cara bor- 

tani yang le b ih  ba ik , penyediaan sarana pengairan, 

memperkenalkan b ib i t - b ib i t  yang baik , memperkenalkan 

tanaman yang le b ih  tin g g i ekonominya, penyediaan ta - 

naman malcanan ternak untulc dikembangkan (misalnya 

rumput gajah) dan sebagainya. Dengan demikian memba- 

ta o i para anggota masyarakat memungut h a s il  hutan 

dan mencogah pembukaan tanah-tanah peladangan secara 

l ia r .  Dengan demikian pendudule dapat menin^utloin 

pendapatannya tanpa merusak linglcungan d i sek ita r- 

nya. Jika masyarakat setempat tolah  memiliki kesa- 

daran alcan pentingnya peleatarian lingkungan dan d i 

la in  fihak  kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi tanpa 

merusalc linglaingan, dapat diharapkan p u rtls ip r^ i 

syarakat adat setempat untuk memolihara dan juga
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ikut mengamankan hutan-hutan lindung terhadap ke- 

rusakan-kerusakan yang dilakukan hoik oleh penduduk 

setempat maupun orang dari luar daerahnya. Tanpa 

peningkaton tarap Icehidupan masyarakat adat yang 

monguasai hale u layat, a u lit  dihnrapkan pelaksanaan 

usaha pelestarian  linglcungan hidup. Tidaklah mung- 

kin , jik a  tingkat kehidupan 303ial ekonomi lemah, 

maka dapat membatasi d ir i  untuk tidak menangut ha- 

s i l -h a s i l  hutan dan membulca peladangan l ia r ,  yang 

merupakan salah satu cara pomenuhnn Icebutuhan h i-  

dupnya yang penting. Sebaliknya jik a  Icebutuhan h i-  

dupnya to la h  terpenuhi dengan layak, masyarakat 

adat setempat akan ikut raongawasi pelaksanaan pe- 

lesta ria n  linglcungan di wilayah yang dikuasai hak 

u layat, Icarena mereka merasa ikut memilikinya*

Dari uraian teraobut di atas, maka cara Ice 

dua agalcnya le b ih  baik  dan tepat bagi pelaksanaan 

pelostarian  linglcungan yang dewasa in i  teraca so - 

malcin diporlukan. Di samping itu  tujuan utama dari 

pelostarian  linglcungan yang berdasarkan kepenting- 

an 3 o s ia l, tolah  aojalan dongan fungsi hak ulayat 

yang pada dasarnya mempunyai fungci s o s ia l bagi 

maayaralcat 3etempat. Porlunya poranan hak ulayat 

sobagai fungsi so a ia l yang bia3avya sangat d ita a ti 

oleh maayaralot adat setempat, dengan sendirinya
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dapat dipergunakarj kotaatan in i untuk raenunjang te r -  

laksananya usaha pelestarian  lingkungan hidup.
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BAB V

P E N U T 0 P

1. Kesimpulgn

Hale ulayat merupakan hak tanah dalam hukum adat, 
yang dikuasai oleh masyarakat adat lingkungannya dan 

mempunyai kelcuatan ke luar dan ke dalam, demi Icepen- 

tingan anggota masyarakat adat yang menguasainya. Hak 

ulayat in i  memberiJcan wewenang kepada masyarakat adat 

yang menguasainya untuk mengatur, memelijxara, meng- 

amankan dan mengelola tanah tersebut. Hale ulayat juga 

diakui dan d iatur dalam UTTPA. Tanah-tanah yang dikuasai 

oleh hale ulayat masih banyak terdapat di daerah-daerah 

di luar pulau Jawa dan biasanya di daerah-daerah yang 

masih berhutan.

Fungsi s o s ia l  membatasi penggunaan hak ulayat 

dan hak-hak lainnya. Perbedaan-perbedaan kepentingan 

so3 ia l mengakibatkan sulitnya untuk menentukan kepen

tingan sos ia l yang harus didahulukan d i antara lcepen- 

tingan-kepentingan so s ia l yang ada.

Keadaan so s ia l ©konorai masyarakat adat yang 

menguasai hak u layat, sebagian besar tergantung dari 

sektor pertaniati dan pemungutan h a s il hutan. Peng-

1+0
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aturan pemakaian hak ulayat juga memperhatikan pen- 

tingnya kelestarian  hidup, mi3alnya larangan menebang 

pohon tempat lebah madu soring borsarang, wajib mela- 

por bagi mereka yang menginginkan sebatang pohon di 

hutan dan bagi meroka yang ingin  mombuka tanah perta- 

nian,

Masalah linglcungan hidup sangat penting a r t i -  

nya bagi pengawetan sumbor kokayaan alam d i masa men- 

datang* E kcploitaai h a s il hutan tanpa memperhatikan 

pelostarian  lingkungan dapat berakibat hancumya sum

ber daya alam dan berakibat la n ju t Icehancuran soluruh 

ekologi Icehidupan.

Penggunaan hak ulayat bagi Icehidupan anggota 

masyarakat setempat, dapat berakibat rusalcnya sumber 

daya alam yang ada. Terutaroa pongelolaan tanah dongan 

cara membuka hutan yang borpindah-pindah tempat, mo- 

nyobabkan Icotidak aoimbangan tata Icehidupan sehingga 

mongakibatkan e r o s i , penggundulan hutan, b a n jir  dan 

hilangnya kosuburan tanah. Peraturan adat dalam w ila - 

yah yang dilcuasai oleh hak u layat, sobenarnya tolah 

mongatur tentang pengawetan sumber kokayaan alam yang 

ada. Apabila hal in i  dikembangkan dengan cara yang 

lob ih  modern torutamn dalam pengelolaan cumber alam 

aerta tata cara pembatasan dan pemeliharaannya, masya

rakat adat yang momiliki hak ulayat dapat membantu

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM HUBUNGANNYA 
DENGAN USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN 
 

SUDARMADJI



42

program pemerintah dalara rangka pelestarian  lingkungan 

hidup.

2 . S q r  q n

Pelaksanqqn pelestarian  qlqm di wilayah yang d i

kuasai oleh  hale ulayat dqpqt le b ih  berh asil dijalankan 

jika  pemerintah memperhatikan dan menibantu masyarakat 

setempat untuk mendapatkan sumbor kehidupan pengganti, 

yang sebelumnya d iperoleh  dongan meraanfaatkan Icekayaan 

tanah dari hak ulqyat tersebu t.

Pemerintah dapat mencegah sistim  atau cara bor- 

tqni yang berpindah-pindah tempat, dengan memberikan 

pengetahuan tontang bertan i yang le b ih  maju serta me- 

nyodiakan saranq-cqrqnqnya, sop erti saluran i r ig a s i ,  

bendunfean, perlengkapan portanian dan pemupukan.

Pemerintah dapat memanfaatkan kepatuhan raacya- 

rakat adat dalam molaksanakan peraturan-peraturan 

adat, dengan menyolaraskan dan mengembangkan poraturan 

adat yang ada, dengan peraturan-peraturan pemerintah. 

Pendekatan dengan pemuka-pemuka adat setompqt lob ih  

dapat menjamin terlak3ananya program pemerintah yang 

akan diterapkan dalam wilayah adat yang bercangjcutan-
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