
 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 82 

 
REKONSTRUKSI KEARIFAN LOKAL 

SEBAGAI FUNDASI PEMBANGUNAN HUKUM KEHUTANAN 
YANG BERKELANJUTAN: 

STUDI TERHADAP MASYARAKAT ADAT KAJANG 
 
 
 

Caritas Woro Murdiati R. 
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

worofh@yahoo.com 
 
 
 

Abstract 
 
This research aimed to examine: 1. The existence of local wisdom in managing the extant forest 
resources; 2. Local wisdom resistance to outside cultural influences and government policy 
intervention; 3. Reconstruction of local wisdom to draft a sustainable forestry law. The results 
indicated that: 1.The local wisdom remained to exist in the forms of: a. spatial concept and 
outlook on life; b. public knowledge about the physical environment and forests; c. ceremony 
related to forest resources; d. common law in the management of forest resources; e. 
experiences in the settlement of conflicts of forest resources management. The local wisdom in 
the form of customary law in managing forest  resources, include the following: a. legal 
principles; b. values; and c. concrete rule of law; 2. The customary knowledge of ‘Kajang’s 
community that contain local wisdom in forest resource management is still maintained towards 
external influences. 3. To reconstruct the local wisdom in the drafting of forestry law, the 
following considerations are necessary: a. the need for a strategy to revitalize the local wisdom 
through increased recognition of the rights of indigenous peoples in national legal systems and 
through the preparation of forestry development programs tailored to local culture and 
environment; b. local wisdom is the guidance for the development of the forestry law; c. local 
wisdom and sustainable development paradigm need to serve as principles in the drafting of 
forestry law. The local wisdom and sustainable development paradigm that serve as principles 
in the drafting of forestry law will bring about the effective and equitable laws; d. the drafting of 
future forestry law should be supported with paradigm of Community Based Forest 
Management, by giving wider participation opportunity to the traditional community in the 
management of forest resources in order to achieve the objectives of the law. 
 
Keywords: reconstruction, local wisdom, traditional communities, sustainable development, 

forestry law. 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 

Forest Watch Indonesia1 menyatakan bahwa sumber daya hutan Indonesia 
memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya 

                                                 
1 Forest Watch Indonesia. (2001). Potret Keadaan Hutan di Indonesia. Bogor: FWI. Hlm.1. 
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hanya sekitar 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayati ini 
meliputi 11 persen spesies tumbuhan di dunia, 10 persen spesies mamalia dan 16 persen 
spesies burung di dunia. Bahkan, Indonesia telah diakui komunitas internasional sebagai 
satu di antara 7 negara yang memiliki megabiodiversitas. 

Adanya pengakuan tersebut secara faktual mengandung implikasi betapa 
tingginya perhatian dan tuntutan dunia internasional terhadap kelestarian dan 
keberlanjutan fungsi hutan tropis sebagai salah satu paru-paru dunia. Tuntutan tersebut 
tertuang dalam berbagai kesepakatan dan deklarasi internasional tentang hutan dan 
lingkungan serta pembangunan secara berkelanjutan. 

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, merupakan isu yang sangat 
penting di era sekarang. Hal ini secara eksplisit termaktub dalam tujuan pembangunan 
millennium (Millenium Development Goal/MDG) yang menjadi fokus dan target bagi 
negara-negara berkembang hingga tahun 2030, termasuk Indonesia2.  

Namun potret keadaan hutan di Indonesia ternyata semakin buram, kerusakan 
hutan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia yang memiliki kekayaan 
sumber daya alam yang sangat besar, selama bertahun-tahun mengalami syndrome 
Dutch Disease, yaitu perilaku eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk 
meraup keuntungan sendiri tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam3. 
Perspektif pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia adalah 
perspektif Negara, di sini pemerintah menjadi pemain tunggal dalam menetapkan dan 
mengatur pemanfaatan dan peruntukan sumber daya hutan. Kepada siapa hutan tersebut 
diserahkan untuk dimanfaatkan, sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan tawar-
menawar politik penguasa dengan praktisi bisnis4. 

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sebenarnya 
memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
termasuk masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Akan tetapi 
masyarakat adat tersebut justru seringkali distigmasi sebagai suku terasing, komunitas 
terbelakang, etnis yang kurang bermoral, juga dikambinghitamkan sebagai “maling” 
ketika mereka mengelola hutannya sendiri yang telah dilakukan secara turun-temurun, 
hanya atas dasar legalitas penguasaan hutan secara sepihak yang dilakukan oleh 
Negara5. 

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, masyarakat adat umumnya masih 
bertindak sebagai penonton. Jika mereka dilibatkan, sebatas sebagai objek semata, 
belum sebagai subjek pengelola hutan yang berperan sebagai mitra yang sejajar dengan 
pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN. Dari kebijakan tersebut, akhirnya telah 
melahirkan akumulasi konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. 
Konflik yang terjadi dipicu oleh adanya ketidakpuasan masyarakat adat terhadap 

                                                 
2 Arif Satria. (2007). “Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol terhadap 

Sumberdaya Alam”. Makalah disampaikan dalam: Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, di 
Kampus Magister Manajemen dan Bisnis IPB Tanggal 9-10 Mei 2007. Bogor. Hlm. 1. 

3 Arif Satria (2007). Loc.cit. 
4 San Afri Awang. (2005). “Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia”. Wacana, Jurnal Ilmu 

Sosial Transformatif , Edisi 20 Tahun VI 2005. Yogyakarta: INSIST Press. Hlm. 15. 
5 Caritas Woro dan Lukas Rumboko. (2005). “Multikulturalisme dalam Pembangunan Kehutanan: 

Tantangan dan Peluang Ke Depan”, dalam buku: Multikulturalisme, Membangun Harmoni Masyarakat 
Plural. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 100-101. 
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pengelolaan sumber daya hutan yang dinilai kurang adil dan kurang memperhatikan 
kepentingan mereka. 

Pemerintah selama ini telah melakukan strategi dan arah kebijakan 
pembangunan kehutanan yang memarjinalkan masyarakat adat yang tinggal di sekitar 
atau di dalam hutan. Padahal tidak dapat dipungkiri, masyarakat adat tersebut umumnya 
telah memiliki kearifan lokal tertentu yang mampu menjaga kelestarian sumber daya 
hutan sekitar. Berbagai kearifan lokal itu terdapat dalam norma-norma hidup, seperti 
hukum adat sebagai produk budaya. Banyak kearifan lokal sebagai produk budaya 
tersebut patut terus dijadikan sebagai pegangan hidup. Kearifan lokal itu memang 
berwujud lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal. 

Menarik untuk membicarakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya 
hutan, sementara yang disebut “kearifan” itu sendiri sudah menjadi barang (sumber 
daya) langka dewasa ini. Dalam banyak kasus, kearifan lokal dalam mengelola sumber 
daya hutan sudah punah bersamaan dengan musnahnya biodiversitas, yang mengiringi 
kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktor-aktor luar yang datang dan bekerja 
atas nama pembangunan dan kapitalisme. Tetapi di awal abad ke-21 ini, wacana tentang 
kearifan lokal telah mencuat ke permukaan dan diakui sebagai bagian penting dalam 
program pembangunan ke depan, termasuk pembangunan hukum6. 

Adanya krisis ekologi akhir-akhir ini, telah menimbulkan kesadaran baru bahwa 
krisis ekologi bisa diselamatkan dengan kembali kepada kearifan lokal masyarakat adat. 
Untuk menyelamatkan krisis ekologi tersebut, caranya dengan kembali ke etika 
masyarakat adat. Oleh karena itu, hak-hak masyarakat adatpun harus diakui dan dijamin 
oleh masyarakat dunia, termasuk oleh Negara dan pemerintahan di Indonesia. Harus ada 
komitmen politik di tingkat global dan nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat 
adat beserta seluruh kearifan lokalnya. Melalui jalan ini, bukan saja menyelamatkan 
keberadaan masyarakat adat beserta seluruh kekayaan dan kearifan lokalnya, melainkan 
juga menyelamatkan krisis ekologi yang terutama disebabkan oleh kesalahan cara 
pandang dan perilaku masyarakat modern7. 

Paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik, pro kapitalis, pro 
power and authority holders selama ini, mendesak untuk dilakukan perubahan melalui 
pembangunan hukum kehutanan ke depan yang lebih adil bagi masyarakat adat, pro 
poor dan pro environment. Pada dasarnya semua stakeholders, termasuk masyarakat 
adat, memiliki hak yang sama dalam mengelola sumber daya hutan. Pengelolaan 
sumber daya hutan yang sentralistik juga akan mematikan potensi kearifan lokal 
masyarakat adat untuk mengelola sumber daya hutan yang terdapat di sekitar mereka.  

Dalam pembangunan hukum kehutanan, penting menempatkan kearifan lokal 
masyarakat adat sebagai sumber bahan dan sumber nilai dalam proses pembentukannya. 
Hukum yang dibuat berdasarkan kearifan lokal sebagai sistem nilai yang dijunjung 
tinggi oleh masyarakat adat Indonesia, akan efektif berlakunya dan akan dapat 
memberikan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut. 

                                                 
6 Zulkifli B. Lubis. (2005). “Menumbuhkan (kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya 

Alam di Tapanuli Selatan”, Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural 
Anthropology, Vol. 29 No. 3 Tahun 2005. Jakarta. Hlm. 239. 

7 Sonny Keraf. (2002). Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas. Hlm. 297. 
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Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keberadaan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan 
yang masih berlangsung? 

2. Bagaimanakah ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan 
intervensi kebijakan pemerintah? 

3. Bagaimanakah upaya untuk merekonstruksi kearifan lokal dalam pembangunan 
hukum kehutanan yang berkelanjutan? 

B. Cara Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum (normatif) ini adalah 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 
yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi8. Jadi dalam penelitian ini, 
dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, 
peneliti menemukan ide-ide mengenai konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang 
relevan dengan isu yang dihadapi, yaitu pembangunan hukum kehutanan yang 
berkelanjutan dengan kearifan lokal masyarakat adat sebagai asas hukumnya. 

Dalam mendukung penelitian hukum (normatif) tersebut, dilakukan juga 
penelitian empiris, yaitu merupakan kegiatan mencari kebenaran hukum dengan 
menggunakan ukuran kenyataan kehidupan masyarakat berkaitan dengan identifikasi 
keberadaan kearifan lokal masyarakat adat serta ketahanannya terhadap pengaruh 
budaya luar dan intervensi kebijakan pemerintah. Penelitian empiris ini menggunakan 
metode etnografi. Metode etnografi memusatkan usahanya untuk menemukan 
bagaimana suatu masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka 
dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan9. 

Data yang dicari dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
a). Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan-bahan hukum primer. 

b). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui 
penelitian empiris sebagai kenyataan hukum tentang keberadaan kearifan lokal 
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan dan ketahanan kearifan 
lokal tersebut terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi kebijakan pemerintah. 

Penelitian empiris dilakukan di lokasi Propinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan  
di lokasi tersebut dijumpai masyarakat adat Kajang yang mengelola sumber daya hutan 
sekitar dan masyarakat adat tersebut mempunyai sistem nilai dan norma yang memuat 

                                                 
8 Peter Mahmud. (2005). Op.cit. Hlm. 95. 
9 Spradley P. James (2007). Metode Etnografi, Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. xii. 
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kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutan. Kearifan lokal tersebut terancam 
terkikis atau bahkan punah karena adanya pengaruh budaya luar dan intervensi 
kebijakan pemerintah. 

Cara pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen atau studi bahan 
pustaka. Sedangkan cara pengumpulan data primer melalui: wawancara etnografis 
dengan informan; participant observation dan non participant observation (dengan 
bantuan alat-alat pencatatan, pemotretan, tape recorder); serta mempelajari kasus-kasus 
yang terjadi di masyarakat adat Kajang, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan 
sumber daya hutan. 

Subjek penelitian meliputi nara sumber dan informan. Narasumber dalam 
penelitian ini adalah Pejabat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sulawesi 
Selatan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan; 
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; Balai 
Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Departeman Kebudayaan dan Pariwisata; 
Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin; Pejabat dari 
Pemerintah Daerah, Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, dan Wakil dari LSM 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Cabang Sulawesi Selatan. Sedangkan cara 
penentuan informan dalam penelitian ini, awalnya peneliti membuat kontak awal 
dengan suatu kelompok kecil dari anggota masyarakat yang relevan dengan topik 
penelitian, dan setelah itu informasi dari kelompok tersebut digunakan untuk 
menentukan kontak dengan orang-orang yang lainnya10. Dalam penelitian ini, peneliti 
dengan ditemani Bapak Baharudin dan Bapak Ariffudin (pegawai dari Kantor Balai 
Pelestarian Peninggalan Purbakala Makasar yang bertugas di Kajang) menemui Bapak 
Butong (ayah dari Bapak Baharudin yang tinggal di kawasan Illalang Embayya/ 
kawasan adat), selanjutnya peneliti diantar oleh mereka untuk menemui Ammatoa dan 
Ada’ Limayya (salah satu perangkat adat Kajang). Dalam pertemuan dengan Ammatoa,  
Ada’ Limayya dan Bapak Butong tersebut peneliti melakukan wawancara dengan 
mereka, selanjutnya dalam pertemuan tersebut juga diperoleh informasi mengenai siapa 
informan selanjutnya yang dapat diwawancarai oleh peneliti. Jumlah informan yang 
berasal dari masyarakat adat Kajang yang diwawancarai selama penelitian berlangsung 
sejumlah 19 informan. 

Keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, melalui proses 
penalaran hukum (legal reasoning) yang logis dilakukan proses analisis data. Terhadap 
data sekunder yang diperoleh melalui penelitian normatif, digunakan alat bantu yang 
berfungsi untuk mempertajam pembahasan dengan mempergunakan metode interpretasi 
hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum tersebut terdiri atas penafsiran 
gramatikal, sistematis (logis), komparatif serta antisipatif (futuristis). Dalam 
menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. 
Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif. Analisis kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang 
tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pokok bahasan yang ditentukan, 
sehingga memudahkan interpretasi data dan pengambilan kesimpulan. Setelah data 
dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 

                                                 
10 Alan Bryman. (2008.) Social Research Methods. Oxford: University Press. Hlm. 184-185. 
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C. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kajang Dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan  

Bermacam-macam terminologi (peristilahan) digunakan untuk menunjuk pada 
kearifan lokal, seperti: pengetahuan asli/pribumi (indigenous knowledge), kearifan lokal 
(local wisdom), pengetahuan tradisional (traditional knowledge), pengetahuan ekologi 
tradisional (traditional ecological knowledge).  

Beberapa dari peristilahan tersebut sering diinterpretasikan negatif, contohnya 
istilah “tradition” diinterpretasikan menunjuk pada sesuatu yang terjadi dalam waktu 
lampau atau tetap dan tidak pernah mengalami perubahan. Dalam kenyataannya, 
pengetahuan ini hidup, mempunyai kekuatan berkembang yang bersifat adaptif dan 
inovatif 11. 

Bila dilacak dari pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua 
kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John M. 
Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom berarti kearifan 
atau kebijaksanaan. Dengan merunut bahasa kamus tersebut, maka local wisdom dapat 
dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, 
bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat tertentu12.  

Sonny Keraf13, lebih memilih menggunakan istilah “kearifan tradisional”. 
Maksud dari kearifan tradisional di sini adalah semua bentuk pengetahuan dan 
keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun 
perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Seluruh kearifan 
tradisional ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke 
generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik 
terhadap sesama manusia maupun terhadap alam yang gaib. Jadi kearifan tradisional di 
sini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang 
manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut 
pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana 
relasi di antara semua penghuni dan komunitas ekologis ini harus dibangun.  

Berkes dalam Arif Satria14, memilih istilah “pengetahuan ekologis tradisional” 
dan mendefinisikannya sebagai “a cumulative body of knowledge, practice and belief, 
evolving by adaptive processes and handed down through generations by cultural 
transmission, about the relationship of living beings (including humans) with one 
another and with their environment”. 

The Convention on Biological Diversity (CBD) mengambil definisi 
“pengetahuan tradisional” sebagai berikut15: 

 
“Traditional Knowledge refers to the knowledge , innovations and practices of 
indigenous and local communities around the word. Developed from experience 
gained over the centuries and adapted to the local culture and environment. 
Traditional Knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends 

                                                 
11 Smallacombe, S.; et.all. (2007). Scoping Project on Aboriginal Traditional Knowledge. Report of a 

Study for The Desert Knowledge Cooperative Research Centre. Alice Spring: DKCRC. Hlm. 8. 
12 Sartini. (2009). Mutiara Kearifan Lokal Nusantara. Yogyakarta: Kepel Press. Hlm. 9. 
13 Sonny Keraf. (2002). Op.cit.  Hlm. 289. 
14 Arif Satria. (2007). Op.cit . Hlm. 8. 
15 Smallacombe, S.; et. all. (2007). Op.cit. Hlm. 9. 
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to take the form stories, song, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, ritual, 
community laws, local language, and agricultural practices”. 

 

Seringkali, kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan ini diperbandingkan 
dengan sistem pengetahuan yang lain. Kearifan lokal sebagai pengetahuan tradisional, 
seringkali dirasa atau dipandang sebagai rendah mutunya, kurang andal dan sebagai 
intuisi semata dan informal, kurang teliti dalam pengujian dan kurang dapat diperiksa 
benar tidaknya sebagai aplikasi dalam proses ilmiah. Berlawanan dengan terminologi 
umumnya mengenai ”ilmu pengetahuan barat”, yang diberi keistimewaan dan 
digambarkan sebagai suatu pengetahuan yang lebih tinggi dari pada ”pengetahuan 
tradisional”. Pandangan yang rendah terhadap sistem pengetahuan asli ini berkaitan 
dengan sejarah yang menggambarkan pandangan evolusioner yang menempatkan 
masyarakat asli dan budaya mereka lebih rendah skala kemajuannya daripada 
masyarakat barat16. 

Sonny Keraf17, menyatakan, kearifan tradisional sebagian diantaranya masih 
tetap bertahan ditengah hempasan arus pergeseran oleh desakan cara pandang dan 
perilaku ilmu pengetahuan dan tehnologi modern. Ada pula yang sedang mengalami 
krisis karena desakan pengaruh modernisasi tersebut. Sementara yang lain, hanyut 
terkikis ditelan modernisme dan dominasi ilmu pengetahuan dan tehnologi modern. 

Masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan masih 
mempunyai dan menjalankan kearifan lokal yang berwujud: Konsep tata ruang dan 
pandangan hidup; pengetahuan mengenai lingkungan fisik, flora fauna dan hutan; 
tradisi-tradisi atau upacara-upacara adat yang berkaitan dengan sumber daya alam 
(hutan); hukum adat dalam pengelolaaan sumber daya hutan; pengalaman dalam 
penyelesaian konflik-konflik pengelolaan sumber daya hutan. Berikut adalah beberapa 
wujud kearifan lokal tersebut: 

1. Wujud Kearifan Lokal Berupa Pengetahuan Masyarakat Adat Tentang Hutan 

Masyarakat adat Kajang mengenal adanya tiga jenis hutan, yaitu Borong 
Karamaka (hutan keramat); Borong Battasaya (hutan perbatasan) dan Borong Luarayya 
(hutan luar). Borong Karamaka terletak di Dusun Benteng (Desa Tana Toa), sedangkan 
Borong Battasaya terletak di perbatasan tiga desa, yaitu Desa Bonto Baji, Desa 
Pattiroang dan Desa Tana Toa. Borong Karamaka (hutan keramat) dibedakan lagi atas 
dua tempat, yaitu hutan Tombolo dan hutan Karanjang. Sebagai hutan keramat, kedua 
hutan tersebut tidak diketahui luasnya karena kasipalli (tabu) untuk diukur. Setiap orang 
tidak dibenarkan untuk memasuki hutan tersebut, apalagi untuk menebang dan 
mengambil kayu atau apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. Prinsipnya orang hanya 
dapat memasuki hutan keramat tersebut bila ada keperluan upacara adat tertentu, 
seperti: upacara keselamatan apabila ada wabah penyakit; tanaman tidak berhasil panen 
dan upacara pelantikan Ammatoa. Sedangkan ketentuan untuk Borong Battasaya (hutan 
perbatasan), orang dapat memasukinya dan mengambil kayunya, akan tetapi harus 
seizin Ammatoa. Kedua jenis hutan tersebut, baik Borong Karamaka maupun Borong 
Battasaya, sebenarnya termasuk dalam hutan adat yang dilindungi di bawah 
pengawasan Ammatoa.  

                                                 
16 Ibid. Hlm. 9. 
17 Sonny Keraf. (2002). Op.cit,  Hlm. 280. 
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Masyarakat adat Kajang mempunyai pandangan bahwa hutan merupakan bagian 
dari struktur kepercayaan mereka. Menurut pasang (pesan atau petuah yang harus 
dipatuhi), hutan keramat menyimpan nilai historis atas kehadiran To Manurung 
(Ammatoa pertama). Ada kepercayaan bahwa To Manurung atau Ammatoa pertama 
turun dari langit di suatu puncak berbentuk tombolo (tempurung) yang dikelilingi air 
dengan seekor burung besar yang disebut Koajang. Sekarang tempat itu disebut 
Parasangan Iraya di dalam hutan Tombolo. Menurut kepercayaan mereka juga, 
Ammatoa pertama tersebut kembali lagi ke langit dengan cara sajang (menghilang) di 
suatu tempat bernama Parasangan Ilau di dalam hutan Karanjang. Hutan Tombolo dan 
hutan Karanjang tersebut terdapat dalam Borong Karamaka (hutan keramat). 

Berdasarkan kepercayaan terhadap isi pasang tersebut, melahirkan pandangan 
pada masyarakat hukum adat Kajang bahwa kawasan Ilalang Embaya (dapat disebut 
Kajang Dalam atau Tana Kamase-masea) sebagai wilayah sakral, sebaliknya kawasan 
Ipantarang Embaya (dapat disebut Kajang Luar) sebagai daerah profan. Berbagai 
perlakuan khusus dibutuhkan bagi suatu wilayah yang dianggap sakral, diantaranya 
adalah ada larangan memasuki Borong Karamaka (hutan keramat) tanpa keperluan 
untuk kegiatan upacara, apalagi menebang dan mengambil kayu atau termasuk apa saja 
di dalam hutan, karena akan menimbulkan bahaya bagi orang itu sendiri maupun 
masyarakat secara komunal. Begitu sakralnya hutan tersebut menurut pandangan 
masyarakat adat Kajang, tata letak rumah di kawasan Ilalang Embaya tidak dibenarkan 
menghadap ke borong karamaka (hutan keramat), pada umumnya menghadap ke Barat. 
Kebijakan demikian, dimaksudkan agar penghuni rumah yang melihat banyak hasil 
yang dapat dimanfaatkan dari Borong Karamaka, tidak tergiur untuk mengambilnya 
yang akhirnya akan berdampak merusak hutan. 

Masyarakat adat Kajang dengan prinsip hidup kamase-masea (prinsip 
mengutamakan kehidupan yang ”miskin” di dunia, agar memperoleh imbalan 
”kekayaan” dari Tuhan di hari kemudian), juga memandang hutan sebagai asset yang 
sangat berharga dalam kehidupannya dan harus dilindungi. Segala aktivitas masyarakat 
tersebut dalam berhubungan dengan hutan selalu merujuk pada pasang. Mereka merasa 
bahwa jika hutannya rusak, maka kehidupan mereka akan hancur. Mereka sadar apabila 
hutan rusak, maka kebutuhan manusia terhadap air tidak dapat terpenuhi lagi, sawah 
akan kering, tanaman akan mati, hewan akan mati, dan tempat untuk melaksanakan 
upacara adat serta media yang menghubungkan manusia dengan Tu Rie’ A’ra’na 
(Tuhan) sudah tidak ada lagi.  

2. Wujud Kearifan Lokal Berupa Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya 
Hutan 

Kaedah Hukum Tersebut meliputi: 

a). Asas-asas Hukum atau Prinsip-prinsip Hukum 

Masyarakat adat Kajang memiliki dan melaksanakan prinsip-prinsip  atau asas-
asas hukum dalam mengelola sumber daya hutan sekitar, seperti: Prinsip hormat 
terhadap alam; prinsip tanggung Jawab terhadap alam; prinsip solidaritas kosmis, 
prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; prinsip hidup sederhana; prinsip 
hidup selaras dengan alam dan prinsip keadilan. 

b). Kaedah Hukum dalam Arti Sempit (Nilai) 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 90 

Nilai yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Kajang dalam mengelola 
sumber daya hutan adalah nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam pasang, yaitu: 
lambusu’ (kejujuran); gatang (ketegasan); sa’bara (kesabaran); apisoma (kepasrahan). 
Nilai-nilai tersebut bersumber dari prinsip hidup ”Kamase-masea”, yaitu prinsip 
mengutamakan kehidupan yang ”miskin” di dunia, agar memperoleh imbalan 
”kekayaan” dari Tuhan di hari kemudian.  

c). Peraturan Hukum Konkrit 

Pasang yang isinya mengenai relasi antara masyarakat adat Kajang dengan 
sumber daya hutan, ditegaskan dalam wujud hal-hal yang dianggap sebagai pantangan 
atau kasipalli (terlarang), kalau hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi-
sanksi adat sebagai berikut:  

1) Babbala (cambuk), terbagi atas tiga tingkatan, yaitu : 

(a).  Poko’ babbala 
Tindakan pelanggaran berat (poko’ babbala/gagang cambuk) dihukum denda 
sebanyak 12 real atau 24 ohang (rupiah VOC), saat ini nilainya setara dengan Rp 
1.200.000,- ditambah satu gulung kain putih. Pencurian atau pelanggaran adat 
lainnya yang dilakukan di dalam Borong Karamaka (hutan keramat) 
digolongkan sebagai pelanggaran berat. 

(b).  Tangnga babbala 
Pelanggaran sedang (tangnga babbala/tengah cambuk) dihukum denda sebesar 8 
real atau 16 ohang, saat ini nilainya setara dengan Rp 800.000,- ditambah satu 
gulung kain putih. Pencurian atau pelanggaran adat lainnya yang dilakukan di 
dalam Borong Battasaya (hutan perbatasan) dikategorikan sebagai pelanggaran 
sedang. 

(c).  Cappa babbala 
Pelanggaran ringan (cappa babbala/ujung cambuk) dihukum denda sebesar 4 
real atau 8 ohang, saat ini nilainya setara dengan Rp 400.000 ditambah satu 
gulung kain putih. Pencurian yang dilakukan di dalam koko (kebun) warga 
masyarakat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. 

2) Attunu Panroli (pembakaran linggis) 

Apabila pelaku pelanggaran tidak mengakuinya/tidak diketahui, maka dilakukan 
upacara pembakaran linggis. Upacara pembakaran linggis ini bertujuan untuk 
mengetahui siapa yang jujur di antara warga masyarakat adat Kajang. Apabila linggis 
yang dibakar telah merah menyala, yang memimpin upacara tersebut memperlihatkan 
kepada hadirin bahwa yang memegang linggis tersebut tidak terbakar jika memang ia 
benar. Sesudah itu, Ammatoa bersama perangkat adat lainnya memerintahkan kepada 
semua yang hadir untuk memegang linggis yang memerah karena panas. Siapa di antara 
mereka yang benar dan jujur, pasti ia tidak merasakan terbakar. Dengan cara itu, orang 
yang melakukan pelanggaran akan mengakui kesalahannya atau kebohongan yang 
dipegangnya selama ini. 

3) Attunu Passau (pembakaran passau) 

Apabila pelaku pelanggaran tidak hadir pada saat upacara penjatuhan hukuman 
karena ingin menghindari hukuman atau ingin melarikan diri ke daerah lain, maka 
Ammatoa bersama pemangku adat lainnya melakukan upacara pembakaran passau 
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(attunu passau). Passau diambil dari sarang lebah, disimpan di rumah Ammatoa selama 
5 hari sebelum dibakar untuk didinginkan dan diberi mantra-mantra. Passau tersebut 
dibakar di tempat terjadinya pelanggaran dan berlaku selama tiga bulan sejak passau 
dibakar. Masyarakat adat Kajang menyakini bahwa selama passau masih ditiup oleh 
angin, maka si pelanggar pasti tidak dapat menghindar, walaupun ia bersembunyi. 
Pelaku yang dikenakan passau akan memperoleh sanksi yang sakral seperti perut 
membengkak, terjangkit penyakit kusta, nipa’laha (lupa ingatan) yang tidak dapat 
sembuh hingga mengalami kematian.  

D. Ketahanan Kearifan Lokal 

1. Ketahanan Kearifan Lokal Terhadap Pengaruh Budaya Luar 

a). Unsur-unsur budaya luar dan pengaruhnya terhadap kearifan lokal 

Berkembangnya pembangunan di berbagai sektor, menyebabkan kebutuhan akan 
bahan baku khususnya hasil hutan berupa kayu semakin meningkat. Sekalipun 
pemanfaatan hutan, khususnya berupa kayu, merupakan sesuatu yang menguntungkan 
secara ekonomi, tetapi hal tersebut tidak banyak mempengaruhi aspek kehidupan 
masyarakat adat Kajang yang masih bertahan dengan prinsip Kamase-masea. Perubahan 
yang terjadi di masyarakat adat Kajang karena pengaruh budaya luar, terutama hanya 
yang berkaitan dengan unsur budaya yang berupa sistem religi dan sistem peralatan 
hidup yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Setelah masuknya pengaruh agama Islam dalam masyarakat adat Kajang, antara 
agama Islam yang telah mereka anut dengan sistem religi mereka (kepercayaan 
Patuntung), telah bercampur atau mengalami proses asimilasi sehingga sulit ditarik 
pemisah antara keduanya. Masyarakat adat Kajang yang menyatakan beragama Islam 
ternyata masih tetap juga berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang diwarisi dari nenek 
moyang mereka, yaitu aliran kepercayaan Patuntung. Masih bertahannya kepercayaan 
Patuntung tersebut, berdampak terhadap kelestarian sumber daya hutan di kawasan 
Ilalang Embaya (kawasan adat). Menurut kepercayaan Patuntung, tempat turunnya Tu 
Rie’ A’ra’na (Tuhan) berada di tengah-tengah Borong Karamaka (hutan keramat). 
Kepercayaan bahwa Borong Karamaka tersebut adalah sakral sehingga tidak boleh 
dimasuki, dari segi pelestarian hutan sangat besar manfaatnya. Inilah yang disebut 
kearifan ekologi masyarakat adat yang berselubung mitos. 

Sikap dan perilaku kehidupan masyarakat adat Kajang berpedoman pada ajaran 
Pasang, seluruh aktivitas kehidupan mereka dipusatkan pada kehidupan akhirat. Hal ini 
tercermin dari suasana kehidupan yang ditampilkannya sehari-hari, seperti rumah 
sederhana berbentuk panggung, tanpa perabot, tanpa perhiasan. Kebijakan membuat 
rumah sederhana yang hampir seragam baik besarnya maupun bahan yang 
dipergunakan, dapat mengurangi bahan bangunan yang diperlukan. Masih bertahannya 
kearifan lokal ini dalam membangun rumah, sangat mendukung adanya kelestarian 
hutan di kawasan adat (Tana Kamase-masea). 

b). Faktor-faktor pendukung ketahanan kearifan lokal dalam masyarakat adat Kajang:  

1) Adanya Pasang ri Kajang (pesan di Kajang) yang mengatur aspek kehidupan 
masyarakat hukum adat, dengan pola hidup sederhana dan bersahaja (tallasa 
kamase-masea);  
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2) Implementasi Pasang ri Kajang sangat dipengaruhi oleh keberadaan Ammatoa 
sebagai pimpinan adat; 

3) Adanya mitos yang dipercaya masyarakat adat Kajang bahwa hutan menyimpan 
nilai historis atas kehadiran To Manurung (Ammatoa pertama) dan sajang 
(menghilangnya) Ammatoa pertama tadi kembali lagi ke langit; 

4) Adanya penetapan beberapa zonasi hutan dalam kawasan adat;  

5) Ada sekurang-kurangnya dua fungsi hutan bagi masyarakat hukum adat Kajang, 
yaitu: fungsi ritual dan fungsi ekologis; 

6) Sosialisasi dan pembudayaan kearifan lokal di lingkungan masyarakat adat 
Kajang. 

2. Ketahanan Kearifan Lokal Terhadap Pengaruh Intervensi Kebijakan 
Pemerintah 

a). Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemerintahan Daerah (Desa) 

Kearifan lokal masyarakat adat Kajang mendapat intervensi kebijakan 
pemerintah yang kuat, terutama di bidang Pemerintahan Daerah dan Kehutanan. 

Pernah diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, telah mematikan keberagaman desa sebagai kelembagaan asli 
masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia. Namun faktanya, kelembagaan adat 
dari masyarakat adat Kajang yang dipimpin oleh tokoh Ammatoa sampai saat ini masih 
kuat eksistensinya. Dengan ditetapkannya Ammatoa sebagai wakil Tuhan yang diakui 
oleh seluruh masyarakat adat Kajang, menjadikannya sebagai pengambil kebijakan 
tentang semua hal dalam wilayahnya, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan 
sumber daya hutan. Ammatoa diberikan  amanah untuk melaksanakan Pasang ri Kajang 
sebagai aturan yang merupakan pedoman hidup bagi masyarakat adat Kajang. Bagi 
masyarakat adat Kajang, Ammatoa dan Pasang ri Kajang adalah dua hal yang penting 
dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

b). Kebijakan pemerintah mengenai Kehutanan 

Keberadaan hak ulayat masyarakat adat sebenarnya telah diakui oleh Undang-
undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), 
walaupun secara terbatas (yaitu mengenai keberadaannya dan pelaksanaannya). Akan 
tetapi perkembangannya, ada kecenderungan bahwa negara kemudian berusaha 
menyangkal dan meniadakannya melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan bidang kehutanan. Misalnya Pasal 1 butir 6 Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan: “Hutan adat adalah 
hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Berdasar pengertian 
tersebut, nampak belum ada keseriusan dari Negara untuk mengakui keberadaan hutan 
adat, khususnya bila dihubungkan dengan Pasal 1 butir 4 Undang-undang tersebut, yang 
memuat definisi hutan Negara, yang menyatakan: “Hutan Negara adalah hutan yang 
berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”. Jika hutan adat adalah hutan 
Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, berarti 
sebetulnya tidak ada pengakuan bahwa hutan adat adalah hak ulayat masyarakat adat. 

Kasus yang terjadi di masyarakat adat Kajang mengenai hutan adat dalam 
kawasan adat Kajang, yang meliputi: hutan keramat (Borong Karamaka) dan hutan 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 93

perbatasan (Borong Battasayya) seluas 331,7 Ha (menurut hasil tata batas yang 
dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba), oleh pemerintah secara 
sepihak telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Padahal 
masyarakat adat Kajang justru mempunyai kepercayaan bahwa hutan tersebut, 
khususnya Borong Karamaka, merupakan hutan keramat yang selama ini selalu 
dilindungi. Adanya penetapan secara sepihak oleh pemerintah  mengenai hutan adat  
sebagai kawasan Hutan Produksi, maka saat ini kawasan hutan adat Tana Toa tersebut 
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hal ini berarti pemerintah tidak 
menghormati hak-hak masyarakat adat Kajang, termasuk hak atas tanah/teritori dan hak 
untuk menganut sistem kepercayaan serta nilai-nilai religius mereka sendiri, khususnya 
mengenai hubungan mereka dengan sumber daya hutan. 

E. Rekonstruksi Kearifan Lokal untuk Membangun Hukum 
Kehutanan yang Berkelanjutan 

1. Strategi merevitalisasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan 

Dalam membangun hukum kehutanan ke depan, sebelum dilakukan rekonstruksi 
kearifan lokal masyarakat adat untuk dijadikan sebagai asas atau prinsip dalam 
pembangunan hukum kehutanan tersebut, agenda mendesak yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah pada saat ini adalah merevitalisasi kembali kearifan lokal masyarakat adat 
dalam mengelola sumber daya hutan yang selama ini sudah dilupakan. 

Dalam merekonstruksi kearifan lokal untuk membangun hukum kehutanan ke 
depan, sebelumnya perlu ada strategi untuk merevitalisasi kearifan lokal tersebut, 
melalui: 

a). Upaya peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum 
nasional. 

Untuk menyelamatkan kearifan lokal dan kembali ke etika masyarakat  adat, 
maka hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan harus diakui dan 
dijamin. Harus ada komitmen politik di tingkat nasional untuk mengakui hak-hak 
masyarakat adat beserta seluruh kearifan lokalnya. Melalui jalan ini, bukan saja 
menyelamatkan keberadaan masyarakat adat beserta seluruh kekayaan dan kearifan 
lokalnya, melainkan juga menyelamatkan krisis ekologi yang terutama disebabkan oleh 
kesalahan cara pandang dan perilaku masyarakat modern18.  

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat barangkali merupakan sesuatu 
yang teramat mahal di negara Indonesia ini. Keberhasilan masyarakat adat dalam 
memelihara sumber daya hutan, sangat sulit mendapatkan pengakuan dari Negara, 
terutama pengakuan secara de yure. 

Pengakuan secara sosial-budaya, ekonomi, politik dan terutama secara yuridis 
terhadap eksistensi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, merupakan 
kondisi sine qua non yang sekaligus merupakan insentif yang sudah sepantasnya 
diberikan oleh negara. Lebih dari 30 tahun ini negara terlibat dalam perdebatan panjang 
yang melelahkan dan kontraproduktif tentang esensi pengakuan. Keengganan negara 
mendiskusikan secara konstruktif lebih banyak diakibatkan oleh penyakit lama negara, 
yakni phobia terhadap berkurangnya otoritas dalam kontrol terhadap sumber daya 
                                                 
18 Ibid. (2002).  Hlm. 297. 
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hutan. Untuk meredam isu tersebut negara selalu melakukan politisasi kebijakan melalui 
tarik ulur, seperti terlihat dalam kebijakan HKm (Hutan Kemasyarakatan) selama ini.  

Padahal, pengakuan terhadap hasil keterlibatan aktif masyarakat adat merupakan 
refleksi dari  demokratisasi dan keberadaban negara. Mengijinkan masyarakat adat yang 
dipimpin oleh tokoh-tokoh adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya 
hutan, tidak bermaksud untuk menghidupkan kembali feodalisme. Penghargaan 
terhadap masyarakat adat dan hukum adatnya justru akan memuluskan peningkatan 
jalannya pembangunan. 

Pengakuan, baik secara de yure maupun de fakto adalah sangat esensial. Seperti 
dalam teori yang dipostulatkan Maslow, pengakuan merupakan puncak dari kebutuhan 
manusia, termasuk masyarakat adat. Keberhasilan aktualisasi diri yang mendapat 
pengakuan legal-formal akan mendorong optimalisasi dan perluasan keberhasilan 
pengelolaan sumber daya hutan oleh komunitas yang lebih luas.  

Pengakuan juga akan lebih memberikan kepastian pengelolaan sumber daya 
hutan bagi masyarakat adat. Masyarakat adat yang sudah ada sejak sebelum 
terbentuknya negara Republik Indonesia ini, naif bila dikonstruksi eksistensinya oleh 
negara hanya atas dasar pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Berubahnya tata nilai 
atau sudah tidak berlakunya sebagian dari tata nilai tersebut, bukan berarti langsung 
menghilangkan identitas budaya masyarakat adat tersebut dalam tata kelola terhadap 
sumber daya hutan. 

Untuk melindungi keberadaan masyarakat adat beserta seluruh kekayaan tradisi 
budayanya, termasuk kearifan lokalnya dan dalam rangka melindungi keanekaragaman 
hayati, hak-hak masyarakat hukum adat berikut ini perlu diakui, dijamin dan dilindungi 
dalam pembangunan hukum kehutanan ke depan, antara lain adalah: Hak untuk 
menentukan diri sendiri; hak atas tanah dan teritori (wilayah); hak atas budayanya 
(termasuk kearifan lokalnya dalam pengelolaan sumber daya hutan); hak untuk tidak 
diperlakukan secara diskriminatif dalam pengelolaan sumber daya hutan; hak untuk 
menganut sistem kepercayaan serta nilai-nilai religius mereka sendiri. 

Dalam memperjuangkan peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat adat 
tersebut, dapat dilakukan oleh pemerintah melalui upaya dari Pemerintah Daerah untuk 
mengundangkan:  

1) Peraturan Daerah yang isinya mengakui hak ulayat dari masyarakat adat yang 
berada di wilayahnya tersebut;  

2) Peraturan Daerah yang isinya mengakui keberadaan kelembagaan adat di 
wilayahnya. Pengakuan tersebut juga disertai dengan adanya pengakuan terhadap 
wilayah, struktur pemerintahan dan harta kekayaannya. 

 

b). Penyusunan program pembangunan bidang kehutanan yang menyesuaikan dengan 
karakteristik budaya dan lingkungan setempat. 

Di era desentralisasi pemerintahan saat ini, perlu disusun program pembangunan 
bidang kehutanan yang benar-benar adaptif dan aplikatif di lapangan. Sistem 
pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, sebaiknya berakar pada pluralitas budaya 
masyarakat adat (termasuk kearifan lokalnya dalam mengelola sumber daya hutan) 
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dengan mengedepankan kebhinekaan program pembangunan yang disesuaikan dengan 
karakteristik budaya dan lingkungan setempat. 

2. Kearifan Lokal Mempunyai Arti Penting dalam Pembangunan Hukum 
Kehutanan Agar Hukum Kehutanan Ke Depan Memenuhi Syarat 
Keberadaan/Keberlakuan Hukum 

Kearifan lokal mempunyai arti penting sebagai petunjuk arah bagi 
pembangunan/pembentukan hukum kehutanan, yang harus memenuhi nilai-nilai 
filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran); memenuhi nilai-nilai sosiologis 
(sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat); serta memenuhi nilai-
nilai yuridis (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).  

Pembangunan hukum kehutanan ke depan akan mempunyai kekuatan berlaku 
filosofis, apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) 
sebagai nilai positif yang tertinggi, yaitu Pancasila. Dengan dicantumkannya Pancasila 
sebagai dasar negara secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila 
memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Nilai-nilai kearifan lokal 
masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan, memuat nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Oleh 
karena itu perlu dijadikan sebagai asas/prinsip  dalam pembangunan hukum kehutanan 
ke depan. 

Pembangunan hukum kehutanan ke depan akan mempunyai kekuatan berlaku 
sosiologis, apabila memuat asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang berasal dari 
kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan. Hukum hanya akan 
efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang merupakan 
cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Hukum itu merupakan pencerminan dan 
konkritisasi nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di dalam masyarakat.  

Pembangunan hukum kehutanan ke depan akan mempunyai kekuatan berlaku 
secara yuridis, apabila dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik di 
tingkat pusat maupun daerah. Dalam membentuk undang-undang yang berkaitan dengan 
pengelolaan sumber daya hutan (di tingkat pusat), berbagai prinsip kearifan lokal 
masyarakat adat yang bersifat universal harusnya dimasukkan sebagai asas hukumnya. 
Hal ini sebagai cara atau strategi agar prinsip kearifan lokal masyarakat adat dalam 
mengelola sumber daya hutan dapat terakomodasi dalam undang-undang nasional. 
Sedangkan kearifan lokal lainnya yang bersifat lokal, biarlah menjadi kekhasan hukum 
lokal di daerah tersebut. Kearifan lokal yang menjadi kekhasan atau ciri-ciri khusus di 
daerah tersebut, harusnya diakomodasi dalam Peraturan Daerah setempat. Hal ini 
sejalan dengan pengaturan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagai landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah.  

3. Kearifan Lokal Dijadikan Sebagai Asas Hukum dalam Pembangunan Hukum 
Kehutanan yang Berparadigma Berkelanjutan. 

Kearifan lokal masyarakat adat memang berwujud lokal, tetapi nilai yang 
terkandung di dalamnya bersifat universal, seperti: Prinsip hormat terhadap alam; 
prinsip tanggung Jawab terhadap alam; prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang 
dan kepedulian terhadap alam; prinsip hidup sederhana; prinsip hidup selaras dengan 
alam; dan prinsip keadilan. Berbagai prinsip kearifan lokal yang bersifat universal 
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tersebut, penting dijadikan sebagai asas hukum yang kokoh bagi pembangunan hukum 
kehutanan, karena tumbuh dari dalam masyarakat adat Indonesia sendiri. Dalam 
merekonstruksi kearifan lokal masyarakat adat tersebut sebagai asas atau prinsip dalam 
pembangunan hukum kehutanan, prinsip-prinsip tersebut harus disaring disesuaikan 
dengan nilai-nilai Pancasila sebagai rechtidee dalam hukum nasional. 

Prinsip-prinsip kearifan lokal tersebut ternyata juga mendukung prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan, yaitu: Prinsip demokrasi; prinsip keadilan; dan prinsip 
keberlajutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Berkaitan dengan prinsip 
demokrasi, pemerintah perlu sungguh-sungguh memberi peran dalam pengelolaan 
sumber daya hutan kepada masyarakat adat yang sudah mempunyai modal sosial 
(berupa: kearifan lokal; hukum adat dan kelembagaan adat) dalam mengelola sumber 
daya hutan. Berkaitan dengan prinsip keadilan, pembangunan hukum kehutanan juga 
harus diorientasikan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, 
termasuk masyarakat adat secara berkelanjutan. Oleh karena itu sumber daya hutan 
harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis, termasuk di antara 
generasi sekarang maupun dengan generasi yang akan datang. Berkaitan dengan prinsip 
keberlanjutan, pembangunan hukum kehutanan harus tidak lagi berorientasi pada 
eksploitasi (use oriented), tetapi mengedepankan kepentingan keberlanjutan sumber 
daya hutan. Pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan tersebut selaras dengan 
prinsip masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan.  

Delapan prinsip (yang bersumber dari prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat 
hukum adat dan juga bersumber dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan), yaitu: 
1). Prinsip hormat terhadap alam; 2). Prinsip tanggung Jawab terhadap alam; 3). Prinsip 
solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; 4). Prinsip hidup 
sederhana; 5). Prinsip hidup selaras dengan alam; 6). Prinsip keadilan; 7). Prinsip 
demokrasi; dan 8). Prinsip keberlajutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan,  
sebaiknya dijadikan sebagai asas hukum dalam pembangunan hukum kehutanan ke 
depan. Adanya pembangunan hukum kehutanan yang berdasar pada 8 asas/prinsip 
hukum tersebut, akan mewujudkan hukum kehutanan yang efektif karena mempunyai 
kekuatan berlaku secara sosiologis (berlakunya atau diterimanya hukum tersebut di 
dalam masyarakat). Pembangunan hukum kehutanan tersebut di atas, juga sekaligus 
dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan.  

4. Pembangunan Hukum Kehutanan Harus Didukung Paradigma Community 
Based Forest Management  (CBFM) untuk Mewujudkan Tujuan Hukum 

Model pembangunan hukum kehutanan ke depan yang berasaskan kearifan lokal 
dan berparadigma berkelanjutan, harus juga didukung adanya paradigma Community 
Based Forest Management dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum; 
keadilan dan kemanfaatan. Faktanya banyak peraturan perundang-undangan yang 
mengatur pengelolaan sumber daya hutan, belum dapat mewujudkan tujuan hukum 
tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada perubahan esensi dari paradigma pengelolaan 
sumber daya hutan di Indonesia.  

Perspektif kepastian hukum: Nilai kepastian hukum, merupakan nilai yang pada 
prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dari kekuasaan 
yang sewenang-wenang. Indonesia menganut rezim negara (sentralisme) yang 
menekankan kewenangan kepada negara dalam mengelola sumber daya hutan. 
Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum 
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mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dari peraturan perundang-undangan 
yang mencantumkan peran serta masyarakat, nampaknya pemerintah belum memahami 
esensi dari peran serta masyarakat. Masyarakat bahkan dilihat sebagai bagian yang tidak 
mengerti tentang pengelolaan sumber daya hutan. Padahal masyarakat hukum adat di 
berbagai wilayah Indonesia dikenal secara turun-temurun memiliki kearifan lokal dalam 
pengelolaan sumber daya hutan dan mereka sudah menerapkannya dalam kehidupannya 
sehari-hari. 

Perspektif keadilan: Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pengelolaan sumber daya hutan, mengabaikan eksistensi hak-hak masyarakat hukum 
adat, sebaliknya banyak mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai agen 
pembangunan dan selaku pelindung sumber daya alam. Konsekuensinya, menguatnya 
pemerintah dan swasta dalam kontrol atas sumber daya hutan, sebaliknya posisi 
masyarakat hukum adat secara sistematis diperlemah. Hal ini akhirnya memunculkan 
banyak konflik pengelolaan sumber daya hutan. Pelestarian dan pemanfaatan sumber 
daya hutan harus bersamaan dengan upaya peran serta masyarakat, juga perlu ada 
perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai hak-hak asasi manusia, serta ada tatanan 
bagi masyarakat adat yang lebih adil.  

Perspektif kemanfaatan: Pergantian tampuk pemimpin pemerintahan (dari Orde 
Lama hingga Orde Reformasi), tidak membawa perubahan signifikan dalam hal 
kesejahteraan masyarakat hukum adat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kebijakan 
pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara sentralistik, uniformitas, dan top down 
dengan rembesan kemakmuran ke masyarakat. Perkembangannya, masyarakat hukum 
adat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan menjadi kaum yang terpinggirkan 
dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan hukum kehutanan harusnya 
memenuhi tuntutan prinsip utilitas. Pertama, subsistence: Pembangunan hukum  
kehutanan harus dapat menjamin perlindungan bagi masyarakat hukum adat untuk dapat 
hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kedua, abundance: Pembangunan hukum 
kehutanan harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup setinggi-tingginya bagi 
masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Ketiga, equality: 
Pembangunan hukum kehutanan harus menjamin kesetaraan secara sosial, budaya dan 
dihadapan hukum bagi masyarakat hukum adat. Keempat, security: Pembangunan 
hukum kehutanan harus dapat memberikan rasa aman atau menjamin keamanan dan 
ketertiban bagi masyarakat hukum adat. 

F. Kesimpulan 

1. Keberadaan Kearifan Lokal yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya 
Hutan yang Masih Berlangsung 

Masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan mempunyai 
dan melaksanakan kearifan lokal yang berwujud: Konsep tata ruang dan pandangan 
hidup; pengetahuan mengenai lingkungan fisik, flora fauna dan hutan; tradisi-tradisi 
atau upacara-upacara adat yang berkaitan dengan sumber daya alam (hutan); hukum 
adat dalam pengelolaaan sumber daya hutan; pengalaman dalam penyelesaian konflik-
konflik pengelolaan sumber daya hutan. Berkaitan dengan wujud kearifan lokal berupa 
hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan, kaedah hukum tersebut meliputi: 
Asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum; nilai dan peraturan hukum konkrit. 
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2. Ketahanan Kearifan Lokal 

Kearifan lokal masyarakat adat Kajang dalam pengelolaan sumber daya hutan 
masih dapat bertahan meskipun mendapat pengaruh dari budaya luar, karena adanya 
beberapa faktor pendukung yang berasal dari dalam masyarakat adat itu sendiri. Akan 
tetapi kearifan lokal masyarakat adat Kajang tersebut mendapat intervensi kebijakan 
pemerintah yang kuat, terutama di bidang Pemerintahan Daerah dan Kehutanan. Di 
bidang Kehutanan misalnya, pemerintah melalui kebijakannya tidak menghormati hak-
hak masyarakat adat Kajang, seperti hak atas tanah dan teritorinya serta hak untuk 
menganut sistem kepercayaan serta nilai-nilai religius mereka sendiri, khususnya 
mengenai hubungan mereka dengan sumber daya hutan. 

3. Rekonstruksi Kearifan Lokal untuk Membangun Hukum Kehutanan 

a). Perlu ada strategi untuk merevitalisasi kearifan lokal, yaitu:  
1). Melalui peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum 

nasional, yang dapat dilakukan melalui: 
(a). Upaya Pemerintah Daerah mengundangkan Peraturan Daerah yang isinya 

mengakui hak ulayat (hutan adat) dari masyarakat hukum adat yang berada 
di wilayahnya tersebut;  

(b). Upaya Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan Daerah yang 
isinya mengakui keberadaan  kelembagaan adat di wilayahnya, juga disertai  
dengan adanya pengakuan terhadap wilayah, struktur pemerintahan dan harta 
kekayaannya.  

2). Melalui penyusunan program pembangunan bidang kehutanan yang menyesuai-
kan dengan karakteristik budaya dan lingkungan setempat. 

b). Kearifan lokal mempunyai arti penting dalam pembangunan hukum kehutanan ke 
depan, agar pembangunan hukum tersebut memenuhi syarat keberadaan/ 
keberlakuan hukum, terutama keberlakuan secara filosofis dan sosiologis. Kearifan 
lokal tersebut merupakan petunjuk arah bagi pembangunan/pembentukan hukum 
kehutanan, yaitu harus memenuhi nilai-nilai filosofis (berintikan rasa keadilan dan 
kebenaran); memenuhi nilai-nilai sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang 
berlaku dalam masyarakat).  

c). Dalam pembangunan hukum kehutanan ke depan, kearifan lokal penting dijadikan 
sebagai asas/prinsip dalam pembangunan hukum kehutanan dan mengedepankan 
paradigma pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut memang berwujud 
lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, seperti: prinsip 
hormat terhadap alam; prinsip tanggung Jawab terhadap alam; prinsip solidaritas 
kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; prinsip hidup 
sederhana, prinsip hidup selaras dengan alam dan prinsip keadilan. Berbagai prinsip 
tersebut, harusnya dijadikan sebagai asas yang kokoh bagi pembangunan hukum 
kehutanan, karena tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dalam 
membangun hukum kehutanan ke depan, harus juga berparadigma berkelanjutan, 
yaitu mendasarkan pada prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip 
keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Adanya pembangunan hukum 
kehutanan yang berdasarkan pada 8 asas/prinsip hukum tersebut (yang berasal dari 
prinsip-prinsip kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan), akan 
mewujudkan hukum kehutanan yang efektif karena mempunyai kekuatan berlaku 
secara sosiologis (berlakunya atau diterimanya hukum tersebut di dalam 
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masyarakat) juga sekaligus akan dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan. 
Adanya hukum kehutanan yang demikian (efektif dan berkeadilan), diharapkan akan 
dapat memberikan dampak: menyelamatkan keberadaan masyarakat adat beserta 
kearifan lokalnya; memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat yang tinggal di 
dalam atau di sekitar hutan dan terutama menyelamatkan krisis ekologi, khususnya 
kerusakan sumber daya hutan.  

d). Model pembangunan hukum kehutanan ke depan yang berasaskan kearifan lokal 
dan berparadigma berkelanjutan, harus juga didukung adanya paradigma 
Community Based Forest Management, dengan lebih memberikan peran serta 
kepada masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, untuk dapat 
mewujudkan tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum; keadilan dan kemanfaatan.  
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