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1. Latar Belakang 

Agenda pemerintahan Republik Indonesia untuk mereformasikan struktur ekonomi, 
politik pertanahan sebenarnya bukanlah kebijakan baru, karena di seluruh dunia 
seperti halnya jargon demokratisasi semua negara harus mengangendakan reformasi 
atau pembaharuan di bidang pertanahan. Tujuan dari proses pembaharuan agraria 
ini adalah lahirnya tatanan masyarakat yang berkeadilan yang memungkinkan semua 
orang mendapatkan akses dan penguasaan tanah yang wajar bagi kehidupan dan 
usahanya. 

System penguasaan tanah ini menjelaskan hak-hak yang dimiliki atas tanah, dalam 
sejarah agraria di Indonesia hak atas tanah jarang di pegang oleh satu pihak saja. 
Pada saat yang sama di bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah pihak 
yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan 
sifat hak yang berbeda-beda (bundle of rights).1   

Persoalan-persoalan ini kemudian memicu kontroversi kepemilikan lahan di antar 
beberapa komponen baik swasta, masyarakat maupun oleh negara,  yang secara 
langsung memicu konplik baik vertikal maupun horizontal maupun dengan pihak 
lainnya. Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah 
adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini 
hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan mengaskan sistem hukum 
dan persfektif yang sama, klaim penguasaan tanah antara Masyarakat Adat dengan 
basis argumen indigenous tenurial system berbenturan dengan beberapa tata aturan 
sektoral seperti agraria dan kehutanan.  Pada Rezim Orde Baru konplik 
agraria/tanah adalah satu jenis konplik sosial yang berakar dari penguasaan dan 
pemilikan sumber-sumber agraria, konplik atas penguasaan dan pemilikan atas 
tanah, air dan hutan ini sering menjadi dasar dari konplik sosial yang lebih luas. 

Di Propinsi Bengkulu Bundle of Rights dapat dilihat claim atas tanah antara 
Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan, Pertambangan, 
Koptasi Wilayah Administratif, Tanam Nasional dan kawasan yang berfunsi Lindung 
lainnya, di mana kawasan-kawasan tersebut hak kepemilikan atas tanah di pegang 
oleh negara, namun setiap warga negara memiliki hak untuk menjunjung tinggi dan 
menikmati keindahan alam, sementara masyarakat adat yang berada di sekitar 
(Buffer Zone) memiliki hak untuk memakai (right of use) secara bersyarat sumber 
daya alam yang terdapat di atasnya untuk kesejahteraan mereka. Disini terlihat 
betapa satu pihak yang memilki hak untuk menguasai tanah yang kemudian 

                                                 
1 RaTA ; Paduan Ringkas Bagi Praktisi Edisi I, World Agroforestry Centre, 2006 
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berdampak langsung pada proses pemiskinan dan pelanggaran-pelanggaran 
terhadap HAM.  

Propinsi Bengkulu ini adalah provinsi termuda di Indonesia sebelum era otonomi 
daerah dimulai. Provinsi ini ditetapkan pada tahun 1968, sebelumnya adalah bagian 
dari Provinsi Sumatera Selatan. Luas Provinsi ini adalah 1.978.870 ha dengan 
penduduk berjumlah 1.571.181 jiwa dan 366.506 KK.2 

Provinsi ini terletak di Pantai Barat 
Sumatera Bagian Selatan dan 
berbatasan langsung dengan 
Samudera Indonesia, diapit oleh 
Provinsi Lampung, Sumatera 
Selatan, Jambi dan Sumatera Barat. 
Seratus persen wilayah provinsi ini 
berada di sebelah barat pegunungan 
bukit barisan. Provinsi Bengkulu 
dibagi dalam delapan Kabupaten dan 
satu Kota.  Ada lima Kabupaten baru 
dalam tiga tahun terakhir ini, Yaitu 
Kabupaten Lebong, Mukomuko, 
Seluma, Kepahiang dan Kaur.  

Baru-baru ini Kementerian Daerah Tertinggal telah menetapkan bahwa seluruh 
kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah daerah tertinggal, ini adalah satu-satunya 
Provinsi di bagian barat Indonesia dengan predikat demikian. BKKBN Bengkulu 
2004, melaporkan dari 366.506 KK penduduk tersebut, 34,73 persennya hidup di 
bawah standar kemiskinan (127,298 KK). Sesuatu yang ironis karena sebagian besar 
penduduk hidup dari sektor pertanian dan luas lahan jika dibandingkan dengan 
jumlah penduduk masih sangatlah cukup. 

Mata pencaharian utama penduduk Bengkulu adalah pertanian, dimana lebih dari 70 
persen berkerja dalam bidang tersebut. Ini dapat dilihat dari distribusi Pendapatan 
Domestik Bruto Bengkulu yang didominasi sektor pertanian sebesar 42,79 %.3 

Pemerintah Provinsi sendiri sebenarnya telah menyadari bahwa salah satu hambatan 
dalam penanggulangan kemiskinan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap 
sumber daya alam/produksi. Tetapi yang terjadi di lapangan sebenarnya pengambil 
kebijakan semakin hari semakin mengurangi akses dan kontrol masyarakat terhadap 
sumber daya alam/produksi tersebut. 

Satu hal yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, baik Provinsi maupun 
Kabupaten adalah bagaimana mendatangkan investor apapun yang sebagian besar 
bergerak dalam bidang eksploitasi sumber daya alam, misalnya HGU untuk 
perkebunan besar, Kontrak Pertambangan, Izin eksploitasi kayu dan lainnya. 
Perilaku ini sebenarnya semakin hari semakin menyingkirkan masyarakat adat dari 
tanahnya sendiri karena izin-izin tersebut telah membuat masyarakat adat 
kehilangan akses terhadap lahan pertaniannya. 

Investasi-investasi tersebut memang mendatangkan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat sekitar, tetapi sebenarnya tidak dapat menjawab kebutuhan sehari-hari 

                                                 
2 Bengkulu dalam Angka, 2004  
3 Pemerintahan Propinsi Bengkulu, 2005  
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mereka. Pendapatan dari bekerja di perkebunan atau pertambangan jauh lebih kecil 
bila dibandingkan mereka dapat mengelola lahan secara mandiri. Investasi-investasi 
tersebut sebenarnya yang menjadi penyebab utama pemiskinan masyarakat terutama 
masyarakat adat di Bengkulu. Pola penanggulangan kemiskinan selama ini yang 
dilaksanakan oleh pemerintah tidak memperlihatkan hasil nyata walaupun telah 
mengeluarkan biaya sangat besar, karena tidak melihat akar masalah kemiskinan itu 
sendiri. 

Pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ini seperti biasanya 
melakukan hal-hal yang bersifat karikatif seperti membantu permodalan masyarakat, 
membantu ternak, memberikan sumbangan peralatan atau bahkan sekarang ini 
gratis dalam biaya sekolah anak-anak. Suatu hal yang membingungkan, sebenarnya 
bantuan-bantuan tersebut telah dilakukan selama lebih dari tiga dekade dan tidak 
memberikan banyak hasil berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama 
masyarakat adat yang berada di sentra-sentra sumber daya alam tersebut. 

Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kontak dan konflik sosial 
baik antar kelompok antara masyarakat dengan masyarakat (horizontal) maupun 
dengan Masyarakat dengan Negara (vertikal). Di satu sisi akibat penerapan pola-pola 
lama penguasaan atas tanah oleh Negara yang seharusnya lebih memperhatikan 
kebutuhan masyarakat justru sebaliknya memberikan contoh buruk, bahkan 
masyarakat selalu dijadikan stigma sebagai kambing hitam pelaku kejahatan dalam 
mengeksploitasi sumber daya alam, pada posisi ini rentan terjadi proses pelanggaran 
Hak Azasi Manusia oleh beberapa aparat Negara.4  

Hal ini Sangat tidak adil dan keliru, namun demikianlah kenyataan yang terjadi 
sehingga ditengah masyarakatpun telah terjadi konflik baik vertikal antara 
masyarakat dengan Pemerintah dan konflik horizontal terjadinya saling tuduh antar 
masyarakat, dimana masyarakat yang satu dituduh sebagai perusak hutan yang 
berakibat pada kurangnya debit air dan lain-lain yang menjadi kebutuhan pokok 
masyarakat itu sendiri. Begitupun dengan konflik vertikal saling tuding antara 
masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya, sementara yang lain ingin menjaga dan 
melestarikan hutan dan sumber daya alam lainnya dengan baik. 

Dari kondisi yang ada tersebut, revitalisasi serta penyedaran yang lebih di tingkat 
masyarakat dalam melihat lebih jauh atas hak azasinya merupakan bagian dari 
proses penyelesaian yang adil terhadap konflik-konflik agraria dan merupakan satu 
keharusan bagi upaya pemecahan atas persoalan-persoalan sosial yang komplek.  

 
 

2. Beberapa Kasus Pelangaran HAM Di Bengkulu 

Kontradiktif dan saling klaim kepemilikan atas tanah di Bengkulu telah memicu 
beberapa pelanggaran kasus HAM ringan dan berat, dari Data yang ada di AMA 
Bengkulu, kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di komunitas adat yang menjadi 
anggota AMA Bengkulu di antaranya ; 

1. Di sepajang Tahun 2004-2005 terjadi Pembakaran Pondok (rumah kebun) dan 
pengusiran terhadap Masyarakat Adat Jurukalang Desa Tapus Kecamatan 
Rimbo Pengadang diwilayah Medek Baloi, Tik Sirong, Tik Semulen daerah-

                                                 
4 Laporan Proseding Dialog Interaktif Membangun inisiatif local dalam pengelolaan kawasan 
konservasi, Akar Foundation 2006 
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daerah ini adalah Daerah pertalangan bagi penduduk Desa Tapus dan 
Sekitarnya, Pembakaran dan Pengusiran ini dilakukan oleh Aparat Dinas 
Kehutanan Lebong 

2. Sepanjang Tahun 2007 Atas Nama Penegakan Hukum dan Pemberantasan 
Illegal Logging di Kabupaten Lebong Kepala Dinas KESBANGLINMAS dan 
Pasukan POL PP melakukan penyitaan Kayu Penduduk dan pembongkaran 
Rumah dan Pondok yang memicu perlawanan dari masyarakat 

3. Pada Tahun 2006-2007 Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong melakukan 
Pengusuran Lahan Perkebunan Rakyat/Masyarakat Adat Lembak Beliti di 
wilayah Eks HGU PT BMS yang akan di jadikan wilayah untuk Transmigrasi 

4. Intimidasi dan pemerasan atas nama Aparat di Wilayah Adat Semende 
Banding Agung Kabupaten Kaur 

5. Pembangunan terpadu Enggano yang secara tidak langsung berdampak pada 
daya dukung pulau. 

6. Secara umum Penetapan Suatu Kawasan baik untuk Perkebunan, 
Pertambangan maupun peruntukan Kawasan Konservasi di lakukan sepihak 
tanpa melibatkan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kawsan 
tersebut  

          

3. Tujuan Program 

1. Sebagai media belajar, shering informasi dan konsolidasi bagi masyarakat adat 
di Bengkulu 

2. Mengkaji beberapa kebijakan negara terdahap penguasaan atas tanah dan 
evaluasi perkembangan dan capaian serta dampak dan pelanggaran HAM 
terhapap masyarakat adat 

3. Merumuskan secara bersama arahan strategis dan kerangka program kerja 
yang lebih realistis berbasis komunitas/kampong dan dapat dilaksanakan oleh 
semua elemen organisasi tentang penguasaa atas tanah 

 

4. Capaian Program  

1. Adanya format dan bangunan komunikasi antar masyarakat adat dengan para 
pihak 

2. Adanya rumusan sikap dan pandangan masyarakat adat terhadap 
perkembangan dan arah reformasi pertanahan 

3. Adanya pemahaman lebih di tingkat masyarakat adat memahami hak azasi 
sebagai warga negara yang harus di hormati 

4. Di sepakatinya rumusan kerangka kerja bersama berbasis komunitas yang lebih 
sistematis dan terkoordinasi 

 

5. Methode Aktivitas 

Kegiatan ini berbentuk Seminar dan Lokakarya yang direncanakan akan dilakukan 
selama 2 (dua) hari dengan agenda utama adalah konsolidasi masyarakat adat, 
dimana masyarakat adatnya telah melakukan pencerahan awal atas haknya yang di 
fasilitasi oleh Akar Foundation bekerja saman dengan AMA Bengkulu, secara singkat 
metodologi seluruh proses dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Diawali dengan pemaparan dalam seminar sehari tentang tema oleh nara 
sumber. Dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk yang mengarah kepada 
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perumusan pertanyaan-pertanyaan pokok. Pemaparan ini akan diarahkan untuk 
menggali berbagai aspek yang diperlukan untuk mengembangkan konsep dan 
wacana pembaharuan agraria berbasis adat dan kampung yang diarahkan untuk 
pendidikan kritis tentang HAM bagi masyarakat Adat di Bengkulu serta lebih jauh 
untuk merumusan strategis dan jaminan keberlangsungan serta kemajuan sistem 
kuasa dan produksi yang berbasis komunitas dan sumber daya lokal bagi 
penghidupan komunitas masyarakat adat, kriteria, indikator dan perspektif 
masyarakat adat. Beberapa tema yang akan di usung pada kegiatan ini adalah; 

1. Akses terhadap informasi: Dampak distorsi informasi dan kewajiban negara 
memenuhi hak bagi masyarakat adat mendapatkan informasi yang benar, bebas 
tanpa tekanan 

2. Hukum dan tata perundangan-undangan dalam mengakomodasi hak-hak 
masyarakat adat dalam perspektif penguasaan atas tanah. 

3. Posisi Masyarakat Adat dalam proses kebijakan dalam kerangka otonomi dan 
desentralisasi : Refleksi dan peta harapan  

4. Refleksi persoalan pelanggaran di Indonesia HAM akibat dari penguasaan atas 
Tanah dan Sumber Daya Alam 

5. Paradigma Kebijakan Eksekutif  dalam mengakomodasi hak-hak dasar 
masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan 
pembangunan di daerah : Wacana Ruang Publik. 

6. Inisiatif dan posisi Peradilan Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Agraria 
dari Persfektif Adat Rejang  

Dari seminar diharapkan akan diperoleh 
masukan-masukan utama yang penting untuk 
menjadi bahan diskusi bagi pendalaman dan 
penajaman lebih lanjut dalam seminar dan 
lokakarya 2 hari, untuk mendapatkan 
gambaran tentang konsep, kriteria dan 
indikator mengenai permasalahan dan 
eksistensi masyarakat adat sebagai jembatan 
untuk pengakuan dan kesetaraan hak dan 
kewajiban atas penguasaan tanah dan sumber 
daya alam lainnya. Hasil seminar dan 

lokakarya 2 hari akan dijadikan keputusan-keputusan untuk ditindak-lanjuti oleh 
setiap elemen yang hadir pada lokakarya tersebut. 

 

6. Peserta Kegiatan 

Kegiatan ini di rencanakan akan di akiuti oleh 65 orang Mewakili Masyarakat Adat 
Anggota AMA Bengkulu yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota, LSM, Pers, 
Pemerintahan Daerah Propinsi Bengkulu dan Undangan Lainnya.   

  

7. Waktu Dan Pelaksana Kegiatan 

Kegiatan Workshop ini di dilaksanakan pada tanggal 30-31 Juli 2007 bertepatan 
dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Wisata Baru, Curup Rejang Lebong  
Propinsi Bengkulu, yang akan dilaksanakan oleh AKAR Foundation bekerja sama 
dengan Komnas HAM dan AMA Bengkulu (Aliansi Masyarakat Adat Bengkulu). 
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Alur Proses Dan Catatan Penting 
 
 

1. Opening Ceremonial 

Acara openig secemonial di awali dengan 
registrasi peserta, secara resmi acara Workshop 
ini dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Pembawa 
Acara (Master Ceremony) Riza Omami, yang 
diawali dengan beberapa kata sambutan, 
diantaranya Direktur Eksekutif Akar Foundation, 
KOMNAS HAM dan Gubernur Propinsi Bengkulu 
melalui sambuta tertulis yang dibacakan oleh 
Kepala Biro Hukum Pemerintahan Propinsi 
Bengkulu. 

Sebagai even organizer Direktur Eksekutif Akar 
Foundation Bapak Pipian Subirto, SH 
menyampaikan internalisasi substansi Workshop 
“Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 
Menuju Reformasi Politik Pertanahan 
(Bundle Of Right) Dalam Perspektif Hak 
Azasi Manusia”. Dan Workshop yang 
dilaksanakan ini dalam rangka mencari format 

perubahan reformasi pertanahan terutama dalam menyiasati tumpang tindih 
kepemilikan, dan juga menyampaikan bahwa peserta Workshop adalah perwakilan 
25 komunitas adat yang tersebar di berbagai pelosok Bengkulu. 

Selanjutnya kata-kata pembuka disampaikan juga oleh KOMNAS HAM melalui 
Komisioner Masyarakat Hukum Adat Bapak Syaafroedin Bahar, secara singkat 
menjelaskan tentang KOMNAS HAM terutama latar belakang dibentuknya 
Komisioner Masyarakat Hukum Adat serta menjelaskan beberapa hal tentang 
inisiatif KOMNAS HAM terutama dalam membentuk Komisariat Nasional 
Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya menjelaskan persoalan dan substansi 
pelanggaran HAM, dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelanggaran HAM itu 
tidak bisa digenalisir menurut perspektif masing-masing orang dan kelompok namun 
harus mengacu pada tata aturan yang berlaku, Sehingga pelanggaran HAM tidaklah 
sama dengan menurut kebanyakan orang. 

Selain hal tersebut penjelasan lebih rinci tentang Pengakuan Bersyarat oleh Negara 
terhadap masyarakat hukum adat di satu sisi mempertanyakan tentang definisi 
masyarakat hukum adat, apakah ada korelasi antara persyaratan yang diberikan oleh 
negara dengan kondisi terkini beberapa komunitas adat terutama yang ada di lingkup 
Propinsi Bengkulu yang mengimplemntasikan struktur kelembagaan Marga. 
Persyaratan yang dimaksud adalah memiliki kesamaan asal-usul, wilayah hukum 
adat, eksistensi dan struktur kelembagaan dan pensyaratan ini belum cukup jika 
belum ada pengakuan lebih rill dari Pemerintahan Daerah yang mengakui eksitensi 
masyarakat adat itu sendiri.       

Workshop selanjutnya secara resmi dibuka oleh Gubernur Propinsi Bengkulu melalui 
Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan 

 
Pipian Subirto, SH 
(Koord. Pelaksana) 
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oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintaan Propinsi Bengkulu,  dalam sambutan 
tertulisnya menyatakan bahwa UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 adalah 
penyebab utama berbagai konplik akibat dari terhapusnya kedudukan lembaga adat 
yang disebut dengan penyebutan Marga di wilayah Sumatera Selatan termasuk 
Propinsi Bengkulu, secara gamblang diakui bahwa di Propinsi Bengkulu terutama 
sejak otonomi daerah belum banyak membawa arti dalam kehidupan masyarakat 
adat terutama dalam proses pembangunan. Sehingga salah satu bentuk dukungan 
yang harus dilakukan terutama dalam meminalisir dan mengakui eksistensi 
masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan reformasi politik pertanahan 
seperti yang dimandatkan oleh UUD 1945.    

 

2. Ekplorasi Sesi I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesi I dari ekplorasi dimulai pada Jam. 10.00-12.30 WIB, sesi Ekplorasi atau seminar 
ini dipandu oleh Nazarudin dari AMA Bengkulu selaku Moderator. Hadir pada sesi 
ini adalah 

1. Bapak Mohammad Rozak adalah perwakilan masyarakat adat Lembak Suku 
Tengah Kepunggut yang menyampaikan refleksi dan peta harapan masyarakat 
adat Lembak Suku Tengah Kepunggut terhadap kasus peyerobotan tanah 
masyarakat untuk Pembangunan Transmigrasi 

2. Bapak Kadirman SH, Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, menyampaikan 
materi tentang Inisiatif dan posisi Peradilan Adat dalam Upaya Penyelesaian 
Sengketa Agraria dari Persfektif Adat Rejang 

3. Gubernur Propinsi Bengkulu yang disampaikan secara tertulis oleh Kepala Biro 
Hukum Pemerintahan Propinsi Bengkulu tentang Peran dan Posisi Masyarakat 
Adat dalam proses Pembangunan di Propinsi Bengkulu dalam kerangka otonomi 
dan desentralisasi.  

4. Bapak Syaafroedin Bahar dari KOMNAS HAM, dalam sesi ini Bapak Syaaprudin 
Bahar mengekplor tentang kemungkinan terjadinya pelangaran HAM (study 
Kasus Konplik Angraria Masyarakat Adat Lembak Suku Tengah Kepunggut) 

5. Diharapkan juga pada sesi ini Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong akan 
menyampaikan materi tentang Peran dan Posisi Masyarakat Adat dalam Proses 
Pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong, namun Pemkab Rejang Lebong 
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tidak ada satupun yang menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan materi 
tersebut. 

Dalam penyampaiannya Bapak Mohammad Rozak 
menyampaian beberapa persoalan terutama 
dampak dari UU No 5 tahun 1979 yang 
memberangus sistem dan hak-hak masyarakat 
adat, yang secara langsung membuka ruang 
ekpektasi negara dengan mengeluarkan Izin HGU 
pada tahun 1986 kepada PT. Bumi Mega Sentosa 
(BMS) melalui referensi Badan Pertanahan Negara 
(BPN) di atas tanah Adat Lembak Suku Tengah 
Kepunggut, dimana tanah-tanah adat tersebut 
dipaksakan untuk diserahkan dengan tidak 
memperhatikan hak-hak masyarakat adat 
terhadap lahan tersebut. 

Dalam perjalannya PT. Bumi Mega Sentosa (BMS) 
tidaklah mengelolah kawasan tersebut untuk 
perkebunan tetapi ditelantarkan menjadi lahan 
tandus setelah dilakukan land clearing, kemudian 
dalam upaya land clearing tersebut dilakukan 
secara refresif oleh oknum keamanan. Pada tahun 
2006 di atas lahan tersebut dialihkan fungsinya 
menjadi lahan yang diperuntukan untuk areal 

tranmigrasi, berapa aktivitas telah dilakukan upaya membatalkan project tranmigrasi 
tersebut yang secara langsung akan berdampak pada pemiskinan masyarakat secara 
struktural dan memicu konplik antar komponen baik vertikal maupun horizontal 
serta berdampak pada konservasi kawasan. Di dalam penyampaian penutupannya 
Bapak M. Rozak mengimbau KOMNAS HAM bisa turun langsung kelapangan untuk 
melihat secara dekat dampak proyek yang memrampas tahan rakyat sehingga 
diketahui betul pelangaran-pelangaran HAM yang terjadi. 

Selain Bapak M. Rozak, Bapak Harmen Hanafi 
membacakan materi tentang masyarakat adat dalam 
proses pembangunan di Bengkulu dalam rangka 
otonomi dan desentralisasi, tidak banyak informasi 
yang di dapati dari beliua selain menyampaikan 
terjadinya kerancuan hukum dan wewenang antara 
Pemerintaan Pusat dan Daerah sehinga otonomi daerah 
yang sejogjanya memberikan manfaat yang lebih besar 
untuk masyarakat adat malah tidak membawa arti yang 
penting buat masyarakat adat. 

Pada sesi ini juga Bapak Kadirman. SH sebagai Ketua 
Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang 
Lebong menjelaskan bahwa Adat Rejang adalah norma 
tidak tertulis yang tumbuh berkembang serta dipatuhi 
oleh masyarakat dan dikenakan sangsi bagi yang 
melanggarnya, didalamnya mengandung nilai-nilai 
kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mupakat 
dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul 
dalam masyarakat. 

 
Bapak M. Rozak 
M.A Suku Tengah Kepungut 

 
Harmen Hanafi 
Kabag Hukum Propinsi 
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Pengakuan-pengakuan Pemerintaah terhadap sistem 
adat di Kabupaten Rejang Lebong di tandai Pada tahun 
1997 sudah dikeluarkan PERDA No. 4 Tahun 1997 
tentang Pembentukan Lembaga Adat di Kabupaten 
Rejang Lebong dalam hal ini BMA (Badan Musyawarah 
Adat). Pada tahun 2005 telah ada Peraturan Bupati 
PERDA No 2 Tahun 2007 berlakunya Hukum Adat 
Rejang di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yang 
berisi tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang 
terjadi dalam lingkup Kabupaten Rejang Lebong. 

Secara khusus tentang penyelesaian sengketa Agraria 
dijelaskan hanya pada sistem kearifan lokal dan 
pengelolaan suatu kawasan, belum ada inisiatif 
strategis untuk menyelesaikan sengketa agraria, 
PERDA  No 2 Tahun 2007 belum mampu menjawab 

persoalan ini penyelesaian sengketa di tingkat kampung yang dilaksanakan oleh 
Jenang Kutai hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa pada tataran normatif saja 
yang disebut dengan calo. 

Sebagai close statement disampaikan bahwa penyelengaraan dan pengembangan 
hukum adat Rejang merupakan manfaat dan peluang yang diberikan oleh Undang-
Undang dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat 
dan Pemerintahan Daerah di wilayah Rejang Lebong. Di satu sisi bahwa hukum adat 
Rejang disebut sebagai khasanah norma yang berkembang dan berlandaskan syara’, 
sehingga pemkembangannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syara’ dan 
hukun nasional.  

Sementara Bapak Syaafroedin Bahar melihat 
terjadinya bundle of right karena terjadi 
karancuan hukum nasioanal dimana tidak 
diakuinya hak masyarakat hukum adat sementara 
Pemerintahan Republik Indonesia belum 
seluruhnya mengakui eksistensi masyarakat 
hukum adat secara jelas dicontohkan Konvenan 
ILO nomor 169 mengenai pengakuaan hak 
masyarakat hukum adat belum juga diratafikasi 
oleh Pemerintahan Republik Indonesia. 

Akibatnya saling klaim dan tumpang tindih 
kepemilikan atas tanah terjadi dimana yang 
secara langsung terjadi pelanggaran HAM akibat 
refresif dan kekerasan yang dilakukan oleh 
beberapa pihak dan yang menjadi korban adalah 
masyarakat adat. Sehingga jika terjadi indikasi 
pelanggaran HAM beliau juga menyampaikan 
juga alur delik dan pengaduan yang harus 
dilakukan diantaranya membuat pengaduan, 
pertama kepada lembaga pemerintah yang ada di 
daerah Camat, Bupati, DPRD, Gubernur kalau 
tidak selesai juga ke KOMNAS HAM. 

 
Dr. Syafroedin Bahar 
Komisioner Masyarakat  
Hukum Adat  
(KOMNAS HAM) 

 
Kadirman, SH 
Ketua BMA Rejang Lebong 
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Pada sesi ini terjadi dialog secara interaktif, ada beberapa informasi penting yang 
disampaikan oleh beberapa peserta diantaranya diantaranya status Kutai sebagai 
struktur terendah dari sistem Marga, dan ketidakinginan beberapa masyarakat untuk 
menjebak adat sistem administrasi pemerintahan. Informasi menarik lainnya 
terutama tentang bundle of right adalah diterbitkannya sertifikat tanah di dalam 
kawasan lindung/konservasi di Komunitas Adat Bermani Ulu Kabupaten Rejang 
Lebong. Cerita menarik claim atas hak adat dari Kabupaten Kaur yang berhasil 
memperjuangkan hak adat Semende Muara Saung dengan memperlihatkan bukti-
bukti hak adat atas tanah dalam bentuk data-data. Peserta dari Kabupaten Lebong 
mewakili Marga Suku VIII manyamakan tumpang tindih antara kawasan konservasi 
dengan kawasan lahan kelola rakyat. 

Pada akhir sesi ini Erwin S 
Basrin (AMA Bengkulu) 
sebagai Fasilitator 
meyampaikan beberapa 
catatan penting dari proses 
ekplorasi sesi I, catatan 
tersebut antara lain; 

1. UU No 5 Tahun 1974 dan 
UU No 5 Tahun 1979 
merupakan penyebab 
utama tidak diakuinya 
sistem dan kepemilikan 
masyarakat adat terhadap 
sumber daya agraria 

2. Terjadinya peralihan status kawasan yang tidak transfaran dan proses 
pengusuran sering dilakukan secara refresif 

3. Terjadinya ekpektasi pengelolaan Agraria terhadap hak rakyat oleh Negara  
4. Ketidak konsekwensi beberapa Kebijakan Sektoral terhadap pengakuan  hak 

masyarakat hukum adat 
5. Hal yang harus dilakukan adalah diperlukannya yuresprudensi dan 

pemberlakuan hukum bagi penyelesaian sengketa adat akibat kerancuan hukum 
nasional 

6. Adanya peluang dan metode penyelesaian lokal melaui FPIC (Free Prior 
Informed Concent) dalam bahasa lokal disebut negosiasi yang mengarah pada 
keseimbangan komunitas 

Catatan penting ini akan dibawa dan dibahas pada workshop setelah dilaksanaknnya 
sesi ekplorasi.  

       

3. Ekplorasi Sesi II 

Sesi ekplorasi ke 2 (dua) dimulai pukul 13.30 s/d 16.00 wib, dan dipandu oleh Pipian 
Subirto, SH Selaku ED Akar Foundation, yang hadir pada sesi ke dua ini adalah; 

1. Bapak Yuherdi sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Ulayat Bengkulu yang 
menyampaikan makalah mengenai Distorsi Informasi 

2. Bapak Budhy Latief Wasly dari Staff Komnas Ham menyampaikan tentang 
KOMNAS HAM dan kriteria-kriteria pelanggaran HAM dan tata cara pengaduan 
ke Komnas HAM dan penyelesaiannya kasus pelanggaran ham 

 
Peserta Serasehan 
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3. Bapak Barlian dari komunitas masyarakat adat Tiga Luak Kecamatan Ipuh 
Kabupaten Muko-muko yang akan shering informasi mengenai refleksi 
perjuangan masyarakat adat di Komunitas Tiga Luak dalam memperjuangkan 
sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan yang dapat dimenangkan oleh 
pihak komunitas masyarakat adat. 

4. Bapak M. Rozak akan menaggapi pada sesi tanya jawab mengenai usaha-usaha 
yang telah dilakukan dalam proses penyelesaian konflik lahan di komunitas 
masyarakat adat suku tengah kepungut di Kecamatan Kota Padang Kabupaten 
Rejang Lebong. 

Pada sesi ini terlebih dahulu di eksplorer oleh Bapak 
Yuherdi dari Yayasan Ulayat Bengkulu dalam 
makalahnya memaparkan tentang fungsi dan peran 
masyarakat hukum adat dalam keterlibatan, proses dan 
pengawasan terhadap pembangunan dan menurutnya 
narasumber bahwa selama ini sangat minim sekali 
keikutsertaan multipihak dalam hal ini masyarakat 
hukum adat dalam proses pembangunan di segala 
bidang, hal ini menyebabkan bahwa hasil dari 
pembangunan yang selama ini dilakukan kurang 
merasa memiliki dari masyarakat hukum adat karena 
proses pelibatannya tidak ada jadi berprinsip acuh tak 
acuh dangan hampir disegala sektor pembangunan.  

Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat 
adat menyebabkan ketidak jelasan posisi dan peran 
masyarakat adat, dan distorsi informasi yang sudah 
berlangsung begitu lama menyebabkan ikatan 
emosional antar masyarakat adat dengan negara dalam 

hal ini pemerintah menjadi kurang harmonis. Ulayat sendiri sudah mulai untuk 
menginisiasi penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat melalui media 
lokal dengan di dirikannya Bengkulu Teve (BTv). Ke depan hendaknya informasi 
yang benar itu kepada masyarakat adat harus lebih terbuka agar adanya transparansi 
informasi dan komunikasi yang lebih baik demi kepentingan bersama yang labih 
baik.  

Kemudian Bapak Barlian dari komunitas nasyarakat adat Tiga Luak kecamatan Ipuh 
Kabupaten Muko-muko pada kesempatan ini berbagi informasi kepada semua 
peserta yang hadir bagaimana perjuangan masyarakat adat yang ada di 
komunitasnya terhadap konflik lahan dengan PT. Sapta Bumi Sentosa yang akan 
membuka perkebunan kelapa sawit seluas 4000 Ha. Dalam perjuangan tersebut 
masyarakat adat sering sekali di intimidasi baik oleh pihak pemerintah maupun dari 
aparat keamanan agar masyarakat mau menyerahkan lahan masyarakat untuk 
dijadikan lahan perkebunan sawit. Perjuangan memang mebutuhkan modal yang 
besar dan memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan, tetapi dengan 
modal semangat dan kekompakan semua perjuangan tersebut akhirnya berhasil.  

Bapak Budhy Latief Wasly dari Komnas Ham menjelaskan tentang apa dan siapa 
Lembaga KOMNAS HAM dan bagaimana suatu kriteria kasus-kasus yang termasuk 
dalam kategori pelanggaran HAM dan yang tidak. Dan memaparkan juga bagaimana 
tata cara proses pengajuan pengaduan pelanggaran Ham kepada KOMNAS HAM, 

 
Yuherdi 
Direktur Ulayat 
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dan lebih rinci juga menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus-kasus yang 
ditangani Komnas ham.  

Selanjutnya Bapak M. Rozak lebih kepada 
menjelaskan kronologis dari konflik lahan 
kelola masyarakat yang merupakan lahan 
sengketa sengan pihak Pemerintah Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong berkenaan 
dengan program Transmigrasi yang 
sampai saat ini belum menemui titik 
terang. Masyarakat adat juga sering 
mendapatkan intimidasi dari aparat 
pemerintah dan keamanan, proses ini 
diawali dengan sama sekali tidak 

melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan. 

Pada sesi tanya jawab, komunitas masyarakat adat Jurukalang, Muara Saung, 
Bermani Ilir dan Selupu Rejang dengan senada mengatakan bahwa semua komunitas 
yang ada di Propinsi Bengkulu akan membantu komunitas Suku tengah Kepungut 
dalam memperjuangan Lahan Kelola masyarakat adat.  

 

Catatan-catatan Penting Sesi II 

1. Yuherdi (Executive Director Ulayat)  Dampak 
Distorts of Information 
• Pentingnya perimbangan informasi dalam 

proses pembangunan 
• Terjadinya distorsi informasi akibat 

kepentingan kapital dan politik terhadap 
media 

• Implementasi perimbangan informasi melalui 
media alternatif  

2. Budhy Latief (Komnas HAM)  Pengalaman 
dampingan Komnas HAM 
• Kebutuhan kelengkapan data sekunder dan 

primer (inventarisasi, rekontruksi 
kelembagaan adat, analisa delik kasus) 

• Pentingnya pengakuan hukum di daerah 
• Strategi gerakan lebih mengarah pada aliansi 

taktis dan strategis sehingga tidak terjadi 
egosentris sektoral 

3. Barlian  (Study Kasus/Berbagi Cerita) Perjuangan Masyarakat Adat Pekal 
Sungai Ipuh 
• Pentinnya dukungan, rekomendasi dan konsolidasi komunitas  
• Analisa Kekuatan dan Kelemahan secara bersama dan partisipatif 
• Mobilisasi Resource dan Kampanye serta dukungan stakeholders 

 

 

 
Erwin S Basrin 
AMA Bengkulu 
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4. Workshop 
 
Pada sesi berikut ini belangsung dari pukul 19. 30 s/d 00.30 wib dan diisi dengan 
diskusi-diskusi kelompok (FGD), yang dibagi menjadi tiga kelompok. Masing-masing 
kelompok membahas tema-tema yang telah disusun oleh panitia berdasarkan hasil 
penyampaian narasumber dan pertanyaan-pertanayaan perserta dalam diskusi 
sebelumnya. Adapun teman dan issu pembahasan Kelompok adalah sebagai berikut:  
Kelompok satu dengan tema “Analisa Persoalan Penguasaan Agararia”, 

Kelompok dua dengan tema “Analisa Peran 
Masyarakat Adat dan Posisi Dalam Pengelolaan 
Agraria” sedangkan kelompok tiga membahas 
“Mekanisme Pelibatan Pengawasan dan 
Akuntabilitas Dalam Proses Pembangunan”.  
Masing masing kelompok di fasilitasi oleh satu orang 
Co.Fasilitator, ini tujuannya agar memudahkan peserta 
diskusi dalam membahas issu-issu di kelompoknya 
masing-masing. 
 
Setelah melalui diskusi-diskusi kelompok yang panjang 
maka akhirnya masing-masing kelompok yang diwakili 
oleh satu orang presentator untuk mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya dan di plenokan. Adapun 
hasil pembahasan masing-masing kelompok adalah 
sebagai berikut; 
 
 

Hasil Diskusi Kelompok 
 
Kelompok (1). 

Analisa Persoalan Penguasaan Agraria 

No Persoalan Dampak 
Upaya 

Penyelesaian 
Pihak Terkait 

1 Penguasaan tanah 
oleh institusi 
militer 

2 Pembelian tanah 
masyarakat adat 
oleh swasta secara 
besar-besaran 
untuk perkebunan 
skala besar  

3 Tanah hak ulayat 
belum memiliki 
pengakuan dari 
pemerintah  

4 Pemerintah desa 
(kades) mengambil 
tanah masyarakat 
untuk dijual kepada 
perusahaan 

5 Pengambilan pasir 

1. pengurangan tanah 
rakyat 

2. menyempitkan 
kehidupan petani 

3. menyensarakan 
masyarakat adat 

4. timbulnya 
kemiskinan  

5. musnahnya sistem 
perkebunan rakyat 

6. anak putus sekolah 
7. hilang mata 

pencaharian 
masyarakat adat 

8. menimbulkan 
kebencian 
masyarakat 
terhadap 
pemerintah dan 
krisis kepercayaan 

1. Melakukan 
musyawarah 
masyarakat 

2. Membentuk dan 
memperkuat 
organisasi 
masyarakat 

3. mendesak 
pemerintah dan 
DPRD untuk 
membuat 
kebijakan tentang 
perlindungan 
Hak-hak 
masyarakat adat 

4. Pemerintah 
mengajak 
masyarakat adat 
dalam menyusun 
rencana 

1. Pemerintah  
2. Masyarakat 

Adat 
3. Dewan 

Perwakilan 
Rakyat 
(DPR/D) 

4. LSM 
5. Media Massa 
6. Perguruan 

Tinggi 
7. Komnas 

HAM 

 
Bunaiya Suparda 
Fasilitator 
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(galian C) oleh 
perusahaan  

6 Pangambilan tanah 
ulayat untuk 
pertambangan 

7 Pengambilan tanah 
untuk program 
transmigrasi 

8 Pemberian hak 
guna usaha (HGU) 
kepada investor 
baik lokal maupun 
asing 

terhadap 
pemerintah 

9. masyarakat arogan 
10. timbulnya bencana 

alam (banjir, lonsor 
dll) 

11. konflik horizontal 
dan vertikal 

12. mempengarui 
budaya lokal 

13. hilangnya potensi 
sumberdaya alam  

14. konflik rumah 
tangga 

15. timbulnya masalah 
fisikologi atau 
kejiwaan di 
masyarakat 

16. timbulnya 
pelanggaran HAM 

17. habisnya 
keanekaragaman 
hayati dan 
keanekaragaman 
genetik 

pembangunan di 
wilayahnya 

5. melestarikan adat 
istiadat 

6. mendesak 
pemerintah 
untuk 
meningkatkan 
usaha 
perekonomian 
masyarakat 

7. meningkatkan 
pengetahuan 
masyarakat adat 
tentang 
pengelolaan 
sumberdaya alam 
dan pertanahan 

 
 
Kelompok (2).  

Analisa Peran Masyarakat Adat dan Posisi Dalam Pengelolaan Agraria 

No Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1 Hukum Adat 
Lebih dulu ada 
daripada Hukum 
Agraria 

Agraria kurang 
mengakui Hak-hak 
masyarakat adat 

2 Bukti yang nyata 
atas kepemilikan 
masyatakat adat 

Kurang koordinasi 
Agraria dengan 
Masyarakat adat 

3 Adanya legalitas 
masyarakat adat 

Kebijakan tidak 
memihak kepada 
masyarakat adat, dan 
pengambilan keputusan 
tidak melibatkan 
masyarakat hukum adat 

4 Terpenuhinya 
kebutuhan 
Ekonomi Sosial 
Budaya 
masyarakat adat 

Undang-undang No.5 
Tahun 1974 dan 
Undang-undang No.5 
tahun 1979 
menyebabkan 
hilangnya hak 
masyarakat adat 
(marga) 

5 Bersatunya 
masyarakat adat 

1. Kerja sama antar 
masyarakat adat 

1. Adanya 
pengakuan Hak 
masyarakat Adat 
oleh pemerintah 
dalam bentuk 
hukum formal 

2. Keterlibatan 
masyarakat adat 
dalam 
menentukan 
kebijakan 

3. Meningkatkan 
kerjasama 
masyarakat adat 
dengan 
Pemerintah 
(Agraria) 

1. Keberadaan 
hak milik 
masyarakat 
adat lambat 
laun akan 
musnah atau 
hilang 

2. Tarap hidup 
masyarakat 
Adat makin 
lama makin 
susah / atau 
menderita 

3. Timbulnya 
gejolak atau 
permasalahan 
dalam 
masyarakat 
adat itu 
sendiri 
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masih lemah 
2. Tidak ada peta 

wilayah adat 
 
Kelompok (3). 

Mekanisme Pelibatan Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Proses Pembangunan 

No Parapihak Tingkat Keterlibatan Bagaimana 
1 Perusahaan 

a. Perkebunan 
b.Pertambangan 
c.BUMN/BUMD 

1. Perampasan tanah rakyat 
untuk perkebunan 

2. tidak ada kontribusi 
perusahaan untuk 
pembangunan masyarakat 
adat 

3. Pencemaran lingkungan 
akibat pembuangan limbah. 

1. menghentikan ekspansi 
perkebunan dengan skala 
besar 

2. Kontribusi perusahan 
terhadap masyarakat 
harus jelas dan 
dituangkan dalam 
Undang -Undang dan 
peraturan 

3. Perbaiki managemen 
perusahaan dalam 
pengelolaan sumberdaya 
dan sanksi terhadap 
perusahaan perusak 
lingkungan 

4. Tingkatkan perkebunan 
rakyat 

2 Pemerintah 
a. Pemda 
b. DPRD 
c. Dinas 
d. Camat 
e. Kades 

1. Perencanaan Pembangunan 
yang dilakukan oleh 
pemerintah tidak melibatkan 
masyarakat adat 

2. Tidak ada sosialisasi dalam 
setiap program dan kebijakan 
yang dibuat 

3. Jabatan sering dijadikan alat 
untuk menekan masyarakat 
agar menerima konsep 
pembangunan yang 
dilakukan 

1. Pembangunan haruslah 
berdasarkan kebutuhan 
masyarakat yang dituang 
dalam perencanaan 
ditingkat masyarakat / 
desa 

2. Sosialisasikan setiap 
program yang ingin 
dilaksanakan kepada 
masyarakat 

3. Sosialisasikan keputusan 
dan produk kebijakan ke 
masyarakat adat 

4. Berikan Otonomi Desa 
5. Menjalankan amanat 

yang dimandatkan rakyat 
3 Militer dan 

Kepolisian 
Arogansi aparat kerap terjadi 
dilapangan ketikan berhadapan 
dengan masyarakat (dalam kasus 
eksekusi lahan dan tuntutan 
masyarakat atas hak ulayat) 

Melayani, Mengayomi dan 
membela yang benar. 

4 Balai Taman 
Nasional 

Tapal batas Taman Nasional 
dengan wilayah masyarakat adat, 
merugikan masyarakat 
(masuknya wilayah kelola 
masyarakat dalam kawasan 
taman nasional). 

1. Rekontruksi tapal batas 
Taman Nasional dengan 
wilayah kelola 
masyarakat adat.  

2. Ada Pembinaan 
Masyarakat yang berada 
di sekitar wilayah taman 
nasional  
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5 Masyarakat Adat 1. Keterlibatan masyarakat adat 
dalam segala aspek 
pembangunan tidak 
dilibatkan 

2. Masyarakat sering dirugikan 
dengan program-program 
pembangunan yang 
dilakukan pemerintah dan 
pengusaha 

3. Kontrol masyarakat dalam 
segala aspek pembangunan 
masih sangat lemah 

1. Memperkuat jaringan 
antar masyarakat adat 
dan masyarakat sipil 
lainnya. 

2. Menambah pengetahuan 
tentang hak-hak 
masyarakat hukum adat. 

3. Melakukan pengawasan 
terhadap proses 
pembangunan 
diwilayahnya. 

4. Membangun 
perencanaan dan 
Tataruang untuk 
memperkuat posisi tawar 
masyarakat hukum adat. 

6 Media 1. Peran media dalam 
mempublikasikan 
permasalahan masyarakat 
adat masih sangat kurang 

2. Media yang ada cenderung 
memilih berita yang memiliki 
muatan politik dan 
bersumber dari pengusaha 
dan penguasa 

4. Akuntabilitas informasi dari 
media masih diragukan 
masyarakat adat 

1. Pemberitaan yang adil 
dan berimbang 

2. Pemberitaan yang jujur 
dan tidak melakukan 
pembohongan publik 

3. Konsisten dengan nilai-
nilai Jurnalistik 

7 Partai Politik Partai politik hanya memiliki 
kepentingan dengan masyarakat 
adat ketika mendekati Pemilu 

Melakukan pendidikan politik 
kepada masyarakat 

8 LSM Aktif membela kepentingan dan 
Hak-hak masyarakat 

1. Tetap konsisten dan tidak 
proyek orientif 

2. Membantu masyarakat 
adat dalam 
pengembangan jaringan 
dan kapasitas 

 
 
5. Rekomendasi 

 
Beberapa rekomendasi yang dimandatkan oleh peserta dalam serasehan ini adalah 
sebagai berikut ; 
 

No Issu Strategis Mekanisme 

1 Penguatan Organisasi 
Rakyat dan 
Organisasi 
Masyarakat Adat 

1. Inventarisasi Organisasi masyarakat yang ada di 
Propinsi Bengkulu  

2. Pertemuan organisasi rakyat  
3. Membangun simpul jaringan organisasi Rakyat 
4. Melakukan pelatihan managemen organisasi rakyat 
5. Membangun media publikasi masyarakat hukum adat 

(bulletin, lembar Info, film dokumentar) 
2 Melakukan Lobi-lobi 

Kebijakan 
1. Hearing / Dialog. 
2. Kampanye dan publikasi. 
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3. Legal draff peraturan pengelolaan sumber-sumber 
Agraria dan PSDA  

3 Penguatan Ekonomi 
Berbasis Masyarakat 
Adat  

1. Membangun perencanaan penguatan ekonomi 
masyarakat 

2. Membangun keswadayaan masyarakat Adat 
3. Membangun lembaga keuangan masyarakat desa Credit 

Union (CU) 
4. Membangun jaringan pemasaran produk masyarakat 

adat 
5. Membangun media informasi bagi pemasaran produk 

masyarakat adat 
4 Pemetaan Wilayah 

Hukum Adat 
Melakukan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat 
secara partisipatif 

5 Inventarisasi 
Hukum-hukum Adat 
dan Nilai-nilai 
kebudayaan 
Masyarakat Adat 

1. Melakukan studi dan riset 
2. Membangun pusat data (database) 
3. Membangun Modul kearifan lokal 
4. dan Buku 

 

 

 

 




