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PENDAPAT HUKUM

KEKHUSUSAN TATA CARA PENGAKUAN
HUTAN ADAT MUKIM
DI KABUPATEN PIDIE, ACEH

LATAR BELAKANG
1. Bahwa umumnya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Pengakuan itu tidak
hanya menyangkut subyek masyarakatnya, tetapi juga obyeknya seperti
pengetahuan lokal dan tanah dan hak-hak tradisonal lainnya.
Kenyataannya tidak demikian. Menurut riset Epistema Institute, dari 124
produk hukum daerah yang ada sampai tahun 2015, hanya 47 produk hukum
daerah (38%) yang mengatur mengenai wilayah, tanah, hutan adat dan
pengelolaan hutan adat dan 21 di antaranya mencantumkan luas beserta peta
wilayah. Itupun hanya berjumlah 15.577 hektare (Malik dkk, 2015). Wajar
kemudian muncul fakta pengakuan yang diberikan hanya berhenti di atas kertas
dan tidak mengubah apapun kenyataan di lapangan, termasuk kehidupan
masyarakat adat;
2. Bahwa pengakuan atas wilayah ini perlu diteruskan dengan pendaftaran wilayah
itu oleh pemerintah. Pengakuan tidak secara merta mengubah semua keputusan
administrasi yang ada di atas wilayah itu. Pendaftaran ini penting untuk semakin
mempertegas status, letak, batas, dan luas wilayah masyarakat hukum adat serta
dijadikan bentuk pengakuan pihak lain atas wilayah adat tersebut. Pendaftaran
wilayah itu membuat wilayah adat muncul dalam birokrasi pertanahan, tidak
lagi hanya berupa klaim.
Masih terbelahnya administrasi pertanahan di Indonesia membuat proses
pendaftaran itu menjadi sedikit birokratis. Wilayah adat yang diakui berupa
kawasan hutan maka prosesnya melalui pengukuhan kawasan hutan, sementara
untuk yang non-kawasan hutan maka pendaftarannya melalui pendaftaran tanah
menurut Badan Pertanahan Nasional.
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Untuk wilayah adat yang berada di luar kawasan hutan, yurisprudensi
pengakuan dan pendaftarannya sudah banyak. Angka 15.577 hektare yang
disebutkan di atas semuanya berada di luar kawasan hutan. Misalnya adalah di
dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan
Hak Ulayat Masyarakat Baduy dicantumkan batas-batas wilayah adat
Masyarakat Baduy seluas 5.101 hektare. Selanjutnya wilayah adat tersebut
dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah sesuai dengan Permen Agraria
Nomor 5 Tahun 1999 (Pramono dkk 2014). Selain itu, pendaftaran tanah
komunal juga bisa mengikuti Permen Agraria Nomor 9 tahun 2015 tentang
Pendaftaran Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat
Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
MASYARAKAT ADAT MUKIM BEUNGGA, PALOH DAN KUNYET
3. Bahwa JKMA Aceh dan Perkumpulan HuMa sudah melakukan
serangkaian kegiatan terkait masyarakat hukum adat dan pemanfaatan
hutan secara adat pada Hutan Adat Mukim Beungga, Hutan Adat Mukim
Kunyet, dan Hutan Adat Mukim Paloh, di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Prosesnya diawali dengan penelitian, yang mengumpulkan data-data terkait
dengan kriteria atau indikator keberadaan suatu masyarakat adat dalam periode
Februari-Oktober 2014. Penelitian tersebut melahirkan sebuah laporan yang
kemudian dijadikan bahan utama untuk menyusun kertas kebijakan, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat hukum ini. Untuk keperluan
mengumpulkan komentar dan masukan dalam rangka penyempurnaan Kertas
Kebijakan, diselenggarakan sebuah lokakarya di Fakultas Hukum, Universitas
Gadjah Mada, pada 27-28 April 2015;
4. Bahwa dari serangkaian kegiatan tersebut, berhasil mengidentifikasi kriteriakriteria untuk mengakui masyarakat hukum adat –Mukim Beungga, Mukim
Kunyet, dan Mukim Paloh. Kriteria tersebut, meliputi:1 1.) Masyarakat
memiliki karakteristik paguyuban; 2.) Memiliki hukum adat; 3.) Memiliki
wilayah adat, dan 4) Memiliki kewenangan penyelesaian sengketa/perselisihan
secara adat;2

1
2

Kriteria ini mengacu dengan penyesuaian dari Penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan.
Diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan
Adat, jo. Pasal 7 ayat (1) huruf g Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Mukim, yang menyatakan bahwa “Tugas dan kewajiban Imum Mukim adalah
antara lain menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan secara adat di kemukiman.”
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ANALISA HUKUM
5. Bahwa UUD 1954 Pasal 18 b ayat (2) menyebutkan: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya...” Namun, pengakuan negara atas masyarakat adat ini bersyarat
(conditionalities) yang terdiri dari: a.) Masyarakat adatnya masih hidup; b.)
Sesuai dengan perkembangan masyarakat; c.) Sesuai dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
Lebih lanjut, Pasal 28 i yang masuk dalam rumpun Hak Asasi Manusia
mempertegas Pasal 18 b ayat (2) dengan menyebutkan bahwa ikatan masyarakat
adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya adalah salah satu unsur
pembentuk “identitas budaya” masyarakat hukum adat.3 Artinya, ikatan
masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber-sumber alam adalah
pembentuk identitas masyarakat adat dan merupakan hak asasi.4 Selanjutnya,
Pasal 32 ayat (1) dan (2) secara implisit menyebutkan penghormatan terhadap
nilai-nilai budaya dan bahasa masyarakat hukum adat;
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan
uji materil (judicial review) terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, yaitu Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini
menyatakan bahwa Hutan Adat harus dikeluarkan dari hutan negara dan
dikembalikan kepada masyarakat hukum adat. Putusan ini senada dengan apa
yang pernah dikemukakan Taqwaddin (2011), “Ini berarti hutan adat adalah
hak ulayat yang juga termasuk hak atas tanah, yang karenanya harus
dikeluarkan dari pengertian dan pengaturan hutan negara.”5
Lebih lanjut, dampak secara hukum dari putusan antara lain:
Pertama: penegasan Masyarakat Hukum Adat adalah subyek hukum. Putusan
tersebut menyatakan “...masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional
diakui dan dihormati sebagai penyandang hak yang dengan demikian tentunya
3

4

5

Ikatan masyarakat adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya disebut juga dengan hak ulayat
atau hak-hak atas wilayah adat.
Ikatan (penguasaan) masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alamnya sebagai
salah satu pilar identitas masyarakat hukum adat diperkuat lagi rumusan Pasal 6 (2) UU Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan; “Identitas masyarakat hukum
adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”
Taqwaddin, Aspek Hukum Kehutanan dan masyarakat Hukum Adat Indonesia, Intan Cendekia,
Jogjakarta, 2011, hal. 8.
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dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat
adalah subjek hukum.”6 Untuk diakui sebagai subyek hukum maka MHA harus
diakui melalui peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria-kriteria
MHA yang sudah ditetapkan.7
Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur mengenai jenis dan
hierarchy peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut tampak
bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
termasuk dalam jenis dan hierarchy peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, bagi daerah yang sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur
masyarakat hukum adat, maka eksistensi kesatuan MHA harus diakui dan
dihormati oleh negara (Pemerintah Pusat).
Dalam konteks mukim di Aceh, secara akademik sebagaimana dikemukakan T.
Djuned dalam Taqwaddin (2016) telah terpenuhi kriteria sebagai masyarakat
hukum adat, yaitu: 1) menjalankan sistem pemerintahan sendiri, 2) menguasai
dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya untuk kemanfaatan
warganya, 3) bertindak ke dalam mengurus dan mengatur serta lingkungannya,
serta bertindak keluar atas nama persekutuan, 4) hak ikut serta dalam setiap
transaksi menyangkut lingkungan (SDA), 5) hak membentuk adat dan 6) hak
menyelenggarakan sejenis peradilan.8 Selanjutnya, eksistensi mukim pun sesuai
dengan perintah Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah ditetapkan
dengan peraturan daerah atau qanun, 9 yaitu Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim.
Kedua: “Pengakuan tersebut berakibat menempatkan hutan adat sebagai
bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat.10 Sehingga ketentuan yang menyatakan bahwa hutan
adat adalah hutan negara melanggar hak konstitusional hak masyarakat hukum
adat.

6

Putusan MK 35, hal. 168.
Lihat pertimbangan hukum perkara nomor 31/PUU-V/2007.
8
Taqwaddin Husin dkk, Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan,
Dandra Pustaka Indonesia, Jogjakarta, 2015, hal 244. Lihat juga dalam Kapita Selekta Hukum
Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, Bandar Publisihing, Banda Aceh, 2016, hal 87.
9
Ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999, pengukuhan keberadaaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah.
10
Putusan MK 35, hal 174.
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Secara teoritis, penguasaan atas sumber daya alam dapat dibedakan ke dalam
empat kategori, yaitu:
1. Open access, yaitu suatu sumber daya yang tidak jelas penguasaannya.
Akses terhadap sumber daya ini tidak diatur dan terbuka bagi siapa saja.
2. State property, yaitu sumber daya yang hak penguasaannya berada pada
negara.
3. Communal property, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh sekelompok
masyarakat yang menggunakannya secara de facto dan diakui secara legal.
4. Private property, yaitu sumber daya yang hak penguasaan dan
kepemilikannya pada perseorangan, yang secara de facto atau secara legal
diperkuat oleh negara (pemerintah).
Mengacu teori di atas, maka hutan adat adalah communal property dari suatu
kesatuan masyarakat hukum adat.11
Ketiga “Dalam konteks negara kesatuan, Negara hanya mempunyai wewenang
secara tidak langsung terhadap hutan adat.”12 Negara dalam konteks ini harus
bersifat pasif (negatif) dengan menghormati masyarakat hukum adat dalam
melaksanakan hukum adatnya.
Dalam konteks peran negara yang berisifat pasif tersebut, maka pengakuan dan
penghormatan terhadap masyarakat hukum adat berserta hak-hak
tradisionalnya, bisa dilakukan oleh daerah dengan menerbitkan peraturan
daerah yang mengatur keberadaan, fungsi, peran, serta hak-hak tradisional dari
masing-masing kesatuan masyarakat hukum adatnya.
7. Bahwa Pasal 67 Ayat (1) UU 41 Tahun 1999 menyatakan:
“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan
pemberdayaan
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraannya.”

11

12

Taqwaddin, Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim)
di Provinsi Aceh, disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2010, hal 17.
Putusan MK 35, hal 172.
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Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (2) menyatakan:
“Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;”

8. Bahwa untuk wilayah adat yang berada di luar kawasan hutan, yurisprudensi
pengakuan dan pendaftarannya sudah banyak. Angka 15.577 hektare yang
disebutkan di poin 1 semuanya berada di luar kawasan hutan. Misalnya adalah
di dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan
Hak Ulayat Masyarakat Baduy dicantumkan batas-batas wilayah adat
Masyarakat Baduy seluas 5.101 hektare. Selanjutnya wilayah adat tersebut
dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah sesuai dengan Permen Agraria
Nomor 5 Tahun 1999 (Pramono dkk 2014). Selain itu, pendaftaran tanah
komunal juga bisa mengikuti Permen Agraria Nomor 9 tahun 2015 tentang
Pendaftaran Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat
Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Untuk wilayah adat yang berada di dalam kawasan hutan (atau dianggap di
dalam kawasan hutan) maka setelah ada pengakuan (misal lewat Perda atau
Keputusan Bupati) perlu ada proses administrasi untuk mempertegas
pergeseran status, penegasan letak, batas dan luas dari wilayah hutan yang ada
di dalam wilayah adat. Proses ini disebut sebagai pengukuhan kawasan hutan
(Lihat: Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
Prosesnya sendiri berjalan dalam empat tahapan: penunjukan kawasan hutan,
penataan batas kawasan hutan, pemetaan batas kawasan hutan dan penetapan
kawasan hutan. Pengaturan lebih lanjut soal ini diatur di dalam dalam PP Nomor
44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan
(Permenhut) Nomor P. 44/Menhut-II/2012 jo Permenhut Nomor P.62/MenhutII/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Permenhut Nomor
P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas.
Dengan pengukuhan kawasan hutan ini maka akan tertera jelas, mana kawasan
hutan dan bukan kawasan hutan, mana kawasan hutan negara dan kawasan
hutan hak serta mana hutan adat serta masing-masing fungsi hutannya
(konservasi, lindung dan produksi);
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9. Bahwa dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim
diakui sebagai:
Pertama, Mukim sebagai Lembaga Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan
Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (3b) dan Pasal 114 UU Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh. Juga sesuai dengan Qanun Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, yang sekarang
diatur kembali dalam masing-masing Qanun Kabupaten/Kota tentang
Pemerintahan Mukim. Antaranya, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pemerintahan Mukim.
Kedua, Mukim sebagai Lembaga Adat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
6, 7 dan Pasal 98 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara rinci
juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Yang ke
semua ketentuan ini menempatkan mukim sebagai bahagian dari lembaga adat.
Ketiga, Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum. Hal ini sesuai dengan
dengan ketentuan Pasal 1 ayat (19) UU 11 Nomor Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah
kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai
batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan
berkedudukan langsung di bawah camat;
10. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie telah menerbitkan Surat Keputusan (SK)
tentang Penetapan Wilayah Mukim, yaitu:
a. SK Bupati Pidie Nomor 140/342/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah
Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas
wilayah 7.189 hektare yang termasuk di dalamnya hutan adat seluas 2.921
hektare.
b. SK Bupati Pidie Nomor 140/343/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah
Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas
wilayah 7.271 hektare yang termasuk di dalamnya hutan adat seluas 4.106
hektare.
c. SK Bupati Pidie Nomor 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah
Mukim Beungga Kecamatan Tangse, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas
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wilayah 18.307 hektare yang termasuk di dalamnya hutan adat seluas
10.988 hektare.
Terbitnya SK Bupati ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Qanun
Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim Pasal 1
poin (8) menyebutkan:
“Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang
terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas
wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan
berkedudukan langsung di bawah camat.”
Selain itu, dalam SK ini juga menyebutkan harta kekayaan mukim yang
ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan:
“Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau
yang kemudian dikuasai mukim, berupa hutan, tanah, batang air,
kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi
ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;”
11. Bahwa pembentukan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
telah mengubah beberapa wewenang di tingkat pemerintah daerah, baik di
tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di Indonesia –termasuk urusan
kehutanan. Lalu, bagaimana kaitan antara status keberadaan dan wewenang
masyarakat hukum adat mukim di Aceh terkait Undang-Undang Pemerintah
Daerah ini?
Bahwa Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum telah diatur dalam UU
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada dua poin penting
dalam undang-undang itu, pertama, Mukim merupakan masyarakat hukum adat
yang berlaku di Aceh. Pemimpinnya, yakni imeum mukim merupakan salah satu
dalam lembaga adat, diatur dalam Pasal 98 ayat (3), serta struktur dan
wewenangnya diatur dalam bab tersendiri, yakni Bab XV tentang Mukim dan
Gampong. Dan kedua, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Aceh
dan kabupaten/kota diatur lewat Qanun Kabupaten. diatur dalam Pasal 21 ayat (3).
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Sementara itu, dalam Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah menyatakan:
“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat,
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang
mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.”
Ketentuan Pasal 399 di atas bermakna, bahwa terhadap keberadaan mukim yang
telah diatur secara khusus, dan karenanya merupakan salah satu kekhususan
Aceh, maka segala aturan yang melekat terhadap Pemerintahan Mukim TETAP
mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Sehingga, UU Nomor 23 Tahun 2014, TIDAK menegasikan aturan mengenai
mukim tersebut;
12. Bahwa jika merujuk pada Permen LHK 32/2015, maka penetapan hutan adat
dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Pembentukan
produk hukum
daerah

Permohonan
penetapan
hutan adat

Verifikasi dan
validasi oleh
Dirjen

Penetapan
hutan adat oleh
Menteri

Integrasi dalam
RTRW

Namun, karena ada kekhususan Aceh, berdasarkan poin 12, maka hutan adat di
Provinsi Aceh sudah ada dan diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Khusus untuk Hutan Adat Mukim
Beungga, Mukim Paloh, dan Mukim Kunyet, pengakuan itu diatur dalam Qanun
Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam
Pasal 21 ayat (1) Qanun tersebut diatur bahwa “harta kekayaan mukim adalah
harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai mukim,
berupa: hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa,
dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim...” Selanjutnya, pengaturan
(regeling) ini diderivasikan ke dalam bentuk beberapa Keputusan Bupati
(beschikking) sebagaimana tertera pada poin 11 (kesebelas).
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Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuhan atau penetapan hutan adat mukim
di Provinsi Aceh, seharusnya hanya melalui proses registrasi untuk tertib
administasi, sebagai berikut:

UU Nomor 11
Tahun 2006

Qanun
Kabupaten
Pidie Nomor 7
Tahun 2011

SK Bupati
Pidie Nomor
140/344/
KEP.02/2016

Proses
administrasi
untuk
mempertegas
pergeseran
status,
penegasan
letak, batas
dan luas dari
wilayah hutan
yang ada di
dalam wilayah
adat.

Registrasi
oleh
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

Integrasi
dalam RTRW

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Bahwa berdasarkan analisa hukum di atas, maka pendapat hukum ini
berkesimpulan, sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
jo. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka mukim adalah Masyarakat
Hukum Adat di Provinsi Aceh.
b. Bahwa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Mukim, menegaskan keberadaan mukim sebagai masyarakat hukum adat
dalam peraturan daerah (qanun) sebagaimana perintah Pasal 67 ayat (2) UU
Kehutanan dan sesuai pula dengan perintah UU Pemerintahan Daerah,
khususnya pada Pengaturan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan
Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.
c. Selanjutnya, dengan diterbitkan:
1) Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/344/KEP.02/2016 tentang
Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse, tertanggal 11
Juli 2016 dengan luas wilayah 18.307 hektare yang termasuk di
dalamnya hutan adat seluas 10.988 hektare.
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2) SK Bupati Pidie Nomor 140/342/KEP.02/2016 tentang Penetapan
Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016
dengan luas wilayah 7.189 hektare yang termasuk di dalamnya hutan
adat seluas 2.921 hektare.
3) SK Bupati Pidie Nomor 140/343/KEP.02/2016 tentang Penetapan
Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016
dengan luas wilayah 7.271 hektare yang termasuk di dalamnya hutan
adat seluas 4.106 hektare.
Ketiga keputusan bupati tersebut di atas adalah produk hukum daerah
yang berupa pengakuan Masyarakat Hukum Adat Mukim Beungga,
Mukim Paloh, dan Mukim Kunyet di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
2. Bahwa berdasarkan
merekomendasikan:

kesimpulan

itu,

maka

pendapat

hukum

ini

a. Planologi dan BPKH untuk melakukan proses administrasi untuk
mempertegas pergeseran status, penegasan letak, batas dan luas dari wilayah
hutan negara yang ada di dalam wilayah adat menjadi hutan adat mukim
atau hutan ulayat mukim.
b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan registrasi
terhadap kawasan hutan pemanfaat secara adat sebagai hutan adat mukim
atau hutan ulayat mukim, sebagaimana tertera dalam Diktum Ketiga
Keputusan-Keputusan Bupati di atas.
c. Registrasi tersebut dilakukan sebagai proses administrasi pencatatan,
sehingga tidak menggunakan mekanisme Permen LHK Nomor
P32/menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Terlebih lagi dalam Pasal 15
Permen tersebut telah pula ditentukan bahwa “hutan adat yang sudah
ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah
dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan sebagai hutan hak
sebagaimana diatur dalam Permen ini.”

Jakarta, 1 September 2016.
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