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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, kurang lebih 190 negara telah menggunakan konstitusi secara tertulis, 

namun tidak semua negara yang mempunyai konstitusi kemudian dapat disebut sebagai 

pemerintah  konstitusional. Pemerintahan konstitusional dalam arti klasik memerlukan 

suatu tipe tertentu konstitusi, konstitusi yang membatasi kekuasaan otoritas politik dan 

tidak mudah untuk memodifikasi secara mudah atau penghapusan oleh pemegang 

sementara dari kekuasaan politik.1   

Konstitusi dan paham konstitusional (constitutionalism) merupakan dua hal yang 

berbeda karena adanya perbedaan domein. Pertama domein konstitusi yang dipahami 

secara material sebagai struktur yang ditentukan dari tatanan politik, atau dalam arti 

formal sebagai suatu dokumen tertulis yang diciptakan oleh adanya kegiatan legislatif. 2 

Kedua, domein paham konstitusional yang didefinisikan secara luas dipandang dari 

                                                                 
1 Suri Ratnapala, The Idea of a Constitution and Why Constitutions Matter , 

www.cis.org.au/Policy/Summ00.html, hal. 1, diakses 19 April 2009 
2 Perbedaan antara konstitusi dalam arti material dengan formal yakni bahwa dalam arti material  

konstitusi dipahami sebagai norma atau sekumpulan norma-norma positif yang mengatur penciptaan norma-
norma hukum  umum. Sedangkan konstitusi dalam arti formal merupakan sebuah dokumen tertulis, bisa berisi 
tidak hanya norma-norma yang mengatur penciptaan norma hukum (yakni, legislasi) namun juga norma-norma 
tentang subyek-subyek lain yang penting secara politis; dan, selain itu, regulasi yang menurutnya norma-norma 
yang terkandung di dalam dokumen ini dapat dihapus atau diubah – tidak sama dengan undang-undang biasa, 
namun dengan prosedur khusus dan dengan persyaratan yang lebih ketat, lihat  Hans Kelsen, Teori Hukum 
Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Ujungbereung – 
Bandung, 2007, hal. 244-245.  
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pembatasan yang dikenakan terhadap kekuasaan pemerintah, kepatuhan terhadap the 

rule of law dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental.3  

 Terminologi konstitusi paling sedikit mempunyai tiga arti yang berbeda. Pertama, 

Konstitusi sebagai teks yang tertulis mempunyai kekuatan hukum tertinggi (The 

paramount law) terhadap hukum yang lain jika terjadi pertentangan terhadapnya. Kedua, 

konstitusi berarti sistem pemerintahan aktual di suatu negeri pada waktu yang telah 

tertentu dalam sejarah. Ini adalah kehidupan sebagai lawan terhadap konstitusi tertulis. 

Ketiga, idea dari suatu pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan sehingga 

mempunyai kemampuan menahan arus pendapat sementara atau keinginan politik 

melalui suatu kombinasi  dari mekanisme, kultur dan lembaga-lembaga yang 

mendukung. 4 

Konstitusi merupakan suatu sistem norma -norma - berakar pada prinsip-prinsip 

dan aturan-aturan struktural serta prosedural – seringkali dibentuk secara resmi, yang 

berwujud paling tinggi dalam suatu sistem hukum dan yang menentukan bangsa dan 

badan-badan pemerintahannya, sebagai pegangan penyelenggaraan pemerintahan, dan 

hubungan-hubungan tertentu antara pemerintah terhadap warganegaranya. 5  

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan 

(consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan 

dengan negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama atau general agreement  

seluruh warga Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik 

agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui 
                                                                 

3 Michael  Rosenfeld dalam Hanna Lerner, The People of the Constitution : Constitution-Making, 
Legitimacy, Identity, Paper  to be presented at the mini-APSA Departement of Political Science , Columbia 
University, April 30, 2004, hal. 5.  

4 Suri Ratnapala, Op Cit. 
5 Connie S. Rosati, The Normativity of Constitutions , www.law.berkeley.edu/centres/kadish/ Rosati, 

%20TNC,%20GALA.pdf, hal.7, diakses 17 September 2009.  
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pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara,6  tetapi tidak setiap 

kesepakatan umum ini bisa tercapai kendatipun sudah berbentuk naskah konstitusi. 

Karena dalam masyarakat yang terfragmentasi sangat dalam dengan berbagai 

aspek.kemajemukan yang ada, secara teoritik hal ini tidak mungkin terjadi. Apalagi 

sampai kemudian muncul  adanya kontraktual dari seluruh warga masyarakat yang 

tertuang dalam bentuk konstitusi. Berkaitan dengan ini Hanna Lerner mengemukakan 

pendapatnya : “bagaimanapun, persoalan utama dari masyarakat yang terbagi-bagi 

adalah sebenarnya bahwa konsensus mereka kurang berkenaan dengan identitas bersama 

dan ideal serta nilai-nilai yang utama mereka. Jadi, bagaimana bisa suatu konstitusi 

menentukan seorang berdasar keadaan-keadaan dari tiadanya persetujuan akut dan 

perpecahan yang sangat besar ? Dengan kata lain, siapakah “orang” yang membuat 

konstitusi dalam masyarakat yang terbagi-bagi?”. 7 

Mengatur sebuah negara dengan kondisi masyarakat yang homogin akan lebih 

mudah dari pada masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu untuk menampung berbagai 

kemajemuka n yang ada di nusantara ini, sistem pemerintahan demokrasi nampaknya 

menjadi pilihan yang paling ideal. Sistem demokrasi ini akan  menghargai kesatuan di 

dalam keanekaragaman. Meskipun demikian, di dalam praktek tampaknya masyarakat 

demokratis itu berjalan paling baik dalam kondisi-kondisi yang homogin. Bagi 

kebanyakan masyarakat adanya pluralitas kultural  yang kuat tampaknya menghambat 

                                                                 
6 William G. Andrews, dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras, 26 Maret 2008, 
hal.6.   

7 Hanna Lerner, The People of the Constitution: Constitution-Making, Legitimacy, Identity, Paper to be 
Presented at the mini APSA Department of Political Science, Columbia University, April 30, 2004, Op.Cit , hal. 
10,  
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jalannya lembaga -lembaga demokratis, terutama jika pecahan-pecahan nilai (primordial 

dan sakral) saling menguatkan. 8 

 Persoalan etnik merupakan tipe perpecahan yang paling sulit dikelola oleh 

demokrasi. Karena keetnikan menyentuh persoalan budaya dan bersifat simbolik – yakni 

ide dasar tentang identitas dan kepribadian serta penghargaan dan penamaan individu dan 

kelompok – maka konflik yang ditimbulkannya secara instrinsik kurang terbukti dapat 

dikompromikan dibandingkan dengan konflik yang beredar di seputar persoalan materi.9  

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang masyarakatnya multikultural 

atau sangat majemuk dilihat dari berbagai aspek, seperti suku bangsa atau etnis, budaya 

dan agama. Kemajemukan kultural dan agama ini bukan berarti tidak bermasalah. 

Karena “mempunyai keragaman sosio-kultural yang sekaligus merefleksikan adanya 

fakta terpilah-pilahnya kesetiaan dan kebutuhan hukum dikalangan warga masyarakat”.10 

 Dengan 400 kelompok etnis dan hidup dengan 67.000 adat yang tersebar di 3000 

pulau, merupakan suatu tugas yang luar biasa sulit mempertahankan dan menyatukannya. 

Anggota komunitas perkampungan masih mempertimbangkan dirinya yang pertama 

sebagai warga lokal dan baru yang kedua sebagai warga republik. Komunitas 

perkampungan masih mempertahankan adat lokalnya dan berbicara dengan bahasa 

mereka sendiri.11 

                                                                 
8  Charles F. Andrain, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial,  Yogyakarta,  Tiara Wacana Yogya, 

1992,  hal. 266  
9 Larry Diamond and Marc F. Plattner. Nasionalisme, Konflik etnik dan Demokrasi, Bandung, Penerbit 

ITB Bandung, 1998 , hal 20a-21a. 
10 Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkem -bangan 

Hukum Nasional, Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa 
Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatan nya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, pada 
tanggal 21 Nopember 2006 di Universitas Al Azhar, Jakarta, hal. 1.  

 
11 Selo Soemardjan and Kennon Breazeale, Cultural Change In Rural Indonesia Impact of Village 

Development , Surakarta, Sebelas Maret University Pres s, 1993, hal. 11.  
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 Kemajemukan atau pluralitas masyarakat ini oleh negara   di tempatkan sebagai 

tugas besar dengan kredo Bhineka Tunggal Ika. Pluralitas atau kemajemukan budaya dan 

agama ini hanya akan dapat tertampung dalam sebuah negara  demokrasi. Dimana 

negara memberikan tempat bagi kesetaraan warganya baik ditinjau dari aspek etnis, 

budaya, agama. Sebagai konsekuensinya adalah lahirnya pluralitas hukum atau 

partikularistik, dimana munculnya kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang 

menghendaki diatur dengan hukumnya (adat) sendiri.   

      Secara historis, masuknya hukum positif ke Indonesia merupakan hasil rekayasa 

pemerintah kolonial ketika menjajah Indonesia. Dengan mengenalkan hukum negara 

(state law) dalam berbagai bidang, seperti kontrak tenaga kerja dan hukum pertanahan 

pada abad XVIII.12 Sementara di masyarakat, ketika pemerintah kolonial masuk ke tanah 

jajahan Indonesia, sudah mempunyai hukum adatnya sendiri, yang berbeda-beda  sesuai 

dengan sosio kultural  lokal dan tradisional.  

     Keadaan ini memberi kesempatan pemerintah kolonial untuk melakukan 

pengaturan dengan mengakui pluralitas struktur pemerintahan berbasis model-model 

kelembagaan lokal. Melalui  “Inlandse Gemeente Ordonatie” disingkat I.G.O. Stbl. 1906 

No. 83 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah-daerah di luar 

Jawa dan Madura diatur dalam himpunan “Inlandse Gemeente Ordonantie 

Buitengewesten” disingkat I.G.O.B tahun 1938 No. 490, 13 yang mengakui struktur 

pemerintahan ada di sepuluh wilayah di luar Jawa-Madura. Karena itu di era Kolonial 

                                                                 
12 Soetandyo Wignjosoebroto,  Dari Hukum Kononial ke Hukum Nasional, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 1994, hal. 99-107. 
13 Peraturan perundang-undangan yang berlaku 1) Stbl. 1914 No. 629, 1917 No. 223 jo. Stbl. 1923 No. 

471 untuk Amboina; 2)  Stbl. 1918 No.677 untuk Sumatera Barat; 3) Stbl. 1919 No. 453 untuk Bangka; 4) Stbl. 
1919 No. 1814 untuk Palembang; 5) Stbl. 1922 No. 574 untuk Lampung; 6) Stbl. 1923 No. 469 untuk Tapanuli; 
(7) Stbl. 1924 No. 75 untuk Belitung; (8) Stbl. 1924 No. 275 untuk Kalimantan; (9) Stbl. 1931 No. 6 untuk 
Bengkulu; (10) Stbl. 1931 No. 138 untuk Minahasa dikutip dari Surianingrat, Bayu, Op Cit , hal.72. 
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Belanda, pemerintah tidak berusaha menciptakan struktur baru bagi masyarakat desa, 

tetapi memberikan pengakuan hukum terhadap struktur pemerintahan adat di pedesaan.14  

Dalam rangka efisiensi dan mengurangi beban keuangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan jajahan, maka pemerintahan dijalankan dengan sistem tidak langsung 

(indirect-rule). Di samping menggunakan para pejabat Belanda, seperti gubernur, 

residen, kontrolir dan lain-lain, selalu ada pejabat-pejabat pribumi yang terdiri dari 

bupati, patih, wedana, camat dan lain-lain15. Pemeliharaan struktur politik pribumi ini 

dalam rangka untuk memerintah rakyat melalui pemimpin-pemimpinnya sendiri. 

Penggunaan pejabat-pejabat pribumi ini memang menguntungkan, bukan saja dari segi 

keuangan tapi juga menghindarkan adanya kebencian atau permusuhan dari penduduk 

setempat.16 

Tentu saja kedatangan pemerintah  kolonial di bumi nusantara ini menjadikan 

suasana hukum adat mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tak terhindarkan lagi 

mengingat terjadi hubungan sosial antara masyarakat tempatan dan pemerintah kolonial. 

Perubahan dimaksud terjadi menyusul praktek-praktek hubungan sosial, politik, ekonomi, 

dan hukum di bawah konsep-konsep negeri Barat. Konsekuensinya, tentu ia akan 

menafikkan konsep-konsep hukum adat yang dalam hal pertanahan telah dinyatakan ipso 

facto , sementara konsep Barat mendalilkan ipso jure. 17  

Memasuki pasca kemerdekaan, tanpa membicarakan konteks lokal yang beragam, 

pemerintah Indonesia meneruskan ambiguitas  kebijakan pemerintah kolonial dengan 

                                                                 
14  Zakaria dalam Bernadinus Steny, “Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Persoalan 

Agraria", file://G: \Tra nspalantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal  dan Persoalan Agraria – Hu…, hal. 5  diakses 
13 Agustus 2008. 

15 Onghokham, Kata Pengantar dalam Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, 
Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hal. 6. 

16 Ibid, hal. 32-34 
17Ade Saptomo, Di Balik Sertifikasi Atas Tanah Dalam Perspektif Pluralisme Hukum,  Jurisprudence,  

Vol.1, No. 2 September 2004, hal. 212. 
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mengakui bagian-bagian tertentu dari hukum adat, seperti perkawinan dan waris, yang 

nampaknya tidak langsung bersentuhan dengan sumber-sumber ekonomi pemerintah. 

Tetapi pada wilayah produktif seperti sumber daya alam, hukum Eropa  dipaksakan  

secara arbitrer  ke  tengah  berbagai   komunitas di Indonesia melalui imperium HMN, 

sehingga dalam banyak fakta telah memicu konflik antara agen-agen pemerintah dengan 

komunitas hukum lokal.18  

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat lokal memang tak dapat 

dipisahkan dari politik hukum penguasa. Melalui perekaya saan undang-undang sebagai 

cara-cara yang dikembangkan dalam negara modern, dimana hukum tertulis menjadi 

instrumen untuk mewujudkan keinginan atau tujuan dari pembentuk hukum. Hukum 

dalam hal ini akan difungsikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di 

dalam masyarakat.19  

Fungsi yang demikian ini dikenal dengan social engineering. Oleh karena social 

engineering dengan jalan hukum berkepentingan untuk melihat hasil yang ditimbulkan 

oleh pekerjaan mengatur itu, maka perkaitan antara tujuan dan cara-cara yang dipakai 

menonjol ke depan. Di dalam proses ingineeering  itu sasaran-sasaran yang ingin dicapai, 

yaitu menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki ditentukan 

dengan jelas. 20 Inilah ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah 

penggunaannnya secara sadar oleh masyarakatnya. Dalam hal ini hukum tidak hanya 

dipakai untuk mengukuhkan pola–pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam 

masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang 

                                                                 
18Moniaga dalam Bernadinus Steny,  Op Cit, hal. 5. 
19Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat ,  Bandung, Penerbit Angkasa,  1986, hal, 117.  
20Ibid., hal. 118. 
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dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan 

pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.21  

 Sementara pandangan dari antropologi, hukum bukan hanya semata-mata 

berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (state law), tetapi 

juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu 

kebiasaan (customary law), termasuk pula mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri 

(self regulationlinner-order mechanism) yang juga berfungsi seba gai sarana pengendalian 

sosial (legal order) dalam masyarakat.  

Dangan demikian sebenarnya negara Indonesia merdeka tidak berbeda jauh 

dengan pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan dalam hal tertentu periode Indonesia 

merdeka bisa dikatakan sebagai langkah mundur dari era Kolonial Belanda, karena 

pemerintah Kolonial Belanda masih mengakui struktur-struktur  adat dan dinamika-

dinamika hukumnya, meski pengakuan itu bergerak dalam ruang ekonomi politik 

kolonial.22   

Jika menelusuri dari sisi peraturan perundang-undangan, ada beberapa periode   

pengakuan masyarakat adat. Pertama, ketika bentuk pengakuan ini dicantumkan dalam 

UUD 1945 dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah 

dengan susunan asli (zelfbesturende, volksgemeenschappen ), seperti marga, desa, dusun 

dan negeri. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh UUD RIS dan UUDS 1950.  

Kedua, keluarnya UU No. 5 Tahun 1960 merupakan pengakuan adanya 

masyarakat adat dan hak ulayatnya, tetapi pengakuan ini diikuti dengan syarat, bahwa 

hak ulayat pe ngakuannya dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak 

                                                                 
21 Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum,  Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti,, 1991, hal. 206. 
22 Bernadinus Steny, Op Cit, hal. 7. 
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bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.  

Ketiga, pada masa awal Orde Baru, telah lahir berbagai undang-undang sektoral 

seperti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11 Tahun 1966 tentang 

Pertambangan. Kedua undang-undang itu memiliki klausul pengakuan terhadap 

masyarakat adat namun sepanjang masih ada dan tidak mengganggu tercapainya tujuan-

tujuan undang-undang tersebut. Keberadaan masyarakat adat ini semakin runyam ketika 

keluar UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa yang mengakibatkan masyarakat adat, 

terutama di luar Jawa, terpecah-pecah dalam Desa-desa administratif yang seragam di 

selur uh tanah air.  

Keempat, ketika rejim Orde Baru runtuh dan digantikan oleh Rejim Reformasi, 

maka perlindungan masyarakat adat diwujudkan dalam berbagai produk hukum seperti 

Tap MPR 1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan. Amandemen yang kedua atas UUD 1945 juga telah mencantumkan 

perlidungan masyarakat adat. Tetapi perlindungan masyarakat adat  dilakukan melalui 

persayaratan. Jadi hasil amandemen UUD 1945 sebenarnya lebih mundur dari UUD 

1945 dalam melindungi masyarakat adat.   

 Pergantian rejim pemerintahan terjadi berkali-kali tetapi justru masyarakat  adat 

mengalami kesulitan untuk mempertahankan hukum-hukum lokalnya (adat). Kendatipun 

sudah ada jaminan di dalam konstitusi, namun tidak serta merta ketentuan dalam 

kons titusi dapat dipakai sebagai dasar pembenar keberadaan  hukum-hukum masyarakat 

adat. Jaminan sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi masih dalam bentuk yang 

sumir atau abstrak. Hal ini sesuai dengan sifat konstitusi yang hanya memuat hal-hal 

pokok seba gaimana yang diutarakan oleh E.C.S. Wade:“ undang-undang dasar adalah 
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naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan 

suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut“. 23 Di 

samping itu juga karena ideologi penyeragaman hukum telah menjadi ciri dari kultur 

hukum modern, sehingga menimbulkan ketidaksukannya terhadap pluralisme kultural, 

hukum modern berkomitmen pada keseragaman. 24  

Berbekal hak menguasai negara sebagaimana yang ditentukan dalam  konstitusi, 

dengan menafsirkan kembali domein verklaring dalam suasana baru, negara membentuk 

peraturan-peraturan tertulis untuk melakukan pengaturan  hak-hak keagrariaan.  

Terutama sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960, maka terjadi perubahan besar-

besaran di bidang penguasaan pertanahan. Bentuk-bentuk penguasaan tanah secara adat 

seperti:  tanah yasan, golongan, titisara (bondo desa, tanah kas desa), bengkok, telah 

mengalami perubahan status penguasaan dan kepemilikannya. Keadaan ini semakin 

meningkat seiring kebutuhan tanah-tanah dalam rangka untuk memfasilitasi berbagai 

bentuk kegiatan yang produktif dari perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan 

konsesi  dari negara.    

Persoalan yang muncul disini adalah bahwa produk peraturan perundang-

undangan yang melindungi masyarakat adat mengandung persyaratan-persyaratan 

tertentu yang membelenggu masyarakat adat, sehingga mereka tidak bebas lagi untuk 

mengatur dan memanfaatkan hak-hak ulayatnya. Dengan klausul-klausul tertentu 

pemerintah  sewaktu-waktu dapat menghapus hak ulayat tersebut dan bahkan bukan 

hanya hak ulayat saja, termasuk hak milik pribadi atas tanah-pun ternyata dapat 

dihapuskan dengan dalih untuk kepentingan umum.  

                                                                 
23 Miriam Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik , Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1981, hal. 96.   
24 Lawrence M Friedman, , Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan  M. Khozim, Pener-bit 

Nusamedia, 2009, hal. 281.  
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Apa sebenarnya yang dimaksud dengan masyarakat adat? Masyarakat adat 

diartikan sebagai terjemahan dari kata “indigenous peoples“. Pengertian lain yang juga 

sering dipakai  adalah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah 

Belanda rechtgemencshap . Istilah yang kedua ini sebenarnya mempersempit entitas 

masyarakat adat, karena hanya sebatas entitas hukum. Sementara istilah masyarakat adat 

mencakup dimensi yang luas bukan hanya dari sekedar hukum, tetapi juga kultural dan 

religi. Namun dalam literatur peraturan perundang-undangan kedua istilah tersebut 

dipakai secara bersama -sama. Misalnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah mengakui  masyarakat hukum  adat yang dalam undang-undang 

itu disebut dengan istilah desa.  

Desa atau dengan sebutan lain, adalah masyarakat hukum adat yang mempunyai 

batas-batas wilayah tertentu, mempunyai kekayaan berupa tanah-tanah kas desa maupun 

tanah bengkok yang digunakan untuk menggaji para birokrat desa.  Tetapi hak ulayat 

desa atas kepemilikan tanah desa, setiap saat dapat dihapus melalui  peraturan daerah. 

Ancaman penghapusan hak ulayat atas  kepemilikan tanah desa semakin meningkat jika 

respons daerah (otonomi daerah) yang tidak menghasilkan tatanan kehidupan yang 

egalitarian dan demokratis, tetapi sebuah masyarakat yang berpotensi otoriter dan 

despotik karena corak struktur sos ial kelompok-kelompok sukubangsanya yang 

beranekaragam dari feodalistik dan paternalistik terserap dalam sistem nasional 

Indonesia .25   

 Ditambah lagi dengan adanya kecenderungan partai-partai politik dewasa ini 

yang hanya mengejar kekuasaan, sehingga denga n berbagai cara mereka lakukan untuk 

mendapatkan kekuasaan.. Baik melalui cara-cara instan maupun dengan menjadikannya 

                                                                 
25 Parsudi Suparlan,  Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk 

Indonesia,   Jurnal Antropologi Indonesia Vol.66, hal. 9. 
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sebagai bisnis politik. Hal ini tentu saja akan menjauhkan partai politik dari fungsi yang 

sesungguhnya dalam negara demokrasi  yaitu sebagai   sarana mata rantai penghubung 

antara penguasa dan yang dikuasai, sebagai agen yang penting dari agregasi kepentingan, 

jika menjadi pemerintah terlibat  implementasi tujuan-tujuan kolektif untuk masyarakat, 

sebagai agen rekruitmen elit dan sosialisas i, mengatur menejemen konflik. 26 

Pada sisi lain, komunitas lokal yang jumlahnya cukup banyak dibarengi dengan 

perubahan-perubahan sosial yang cepat.  Kesulitan tetapnya adalah dalam situasi mana 

dan dengan definisi serta kategori mana saja, suatu kelompok bisa mengklaim dengan 

berbasis keistimewaan historis-genealogis sebagai masyarakat adat. Persoalannya  

menjadi makin pelik karena pertikaian dalam wacana antropologis juga marak dalam 

pertarungan politik, dalam arti politik untuk kekuasaan. Di sini, hubunga n-hubungan 

patron lama dimasak ulang untuk mereproduksi kekuasaan dalam hubungan-hubungan 

politik baru dalam berbagai perubahan politik. Di tingkat lokal, kehadiran otonomi 

daerah selain berdampak pada ambisi ekonomi politik, juga mempunyai beberapa akibat 

politik tidak sehat, antara lain karena konstelasi tradisional masyarakat politik Indonesia 

memang berkawan dekat dengan feodalisme.27  

 Berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas, maka peneliti mengambil 

judul:“Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Ditinjau dari Aspek Peraturan 

Perundang-undangan dan Implikasinya Terhadap Lembaga Kelurahan”. 

 

B. Rumusan Masalah  

                                                                 
26 Rod Hague, Martin Harrop and Shaun Breslin, Political Science A Comparative Introduction, St. 

Martin’s Press, 175 Fifth Avenue  New York, 1992, hal. 235-236. 
27 Ibid, hal.7.  
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      1.  Bagaimana   perubahan desa menjadi kelurahan jika ditinjau dari aspek peraturan 

perundang-undangan?  

      2.  Bagaimana implikasinya terhadap lembaga kelurahan dengan adanya perubahan 

struktur pemerintahan dan  hak atas tanah ulayat eks Desa?  

 

C.  Tujuan Penelitian.  

Untuk mengetahui perubahan desa menjadi kelurahan ditinjau dari aspek  peraturan 

perundang-undangan dan implikasi yang muncul setelah desa berubah menjadi kelurahan 

baik yang menyangkut kelembagaan dengan adanya perubahan struktur pemerintahan 

dari desa ke kelurahan serta implikasinya terhadap hak tanah ulayat eks desa.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diketahui 

alasan-alasan yang menjadi pertimbangan terjadinya perubahan desa menjadi 

kelurahan, seberapa besar perlindungan hukum yang ada terhadap desa  beserta akibat 

yang muncul, seperti status anggota pamong desa dengan adanya struktur pemerintah 

yang baru (kelurahan),  beralihnya hak ulayat Desa menjadi milik Pemerintah Daerah.  

2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum.  

 

E. Otentisitas Penelitian 

 

     Penelitian  yang menyangkut penghapusan hak milik desa telah dilakukan oleh 

Ary Anggraito Tobing atas tanah hak milik Desa di Kota Salatiga setelah adanya 
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perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Penelitian yang dilakukan mencakup tujuh 

desa yang mengalami perubahan status menjadi Kelurahan. Akibat perubahan status ini, 

maka terjadi pula beberapa perubahan baik menyangkut status kepemilikan tanah dan 

masalah kepegawaian atau pamong desa yang bersangkutan. Bagi pamong desa yang 

memenuhi syarat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sedangkan yang tidak  

memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai anggota pamong desa serta 

diberikan pesangon yang besarnya ditentukan dengan dasar Keputusan Walikota. 

       Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro Edi merupakan kajian 

terhadap putusan Putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/PN.Bi dalam kasus 

perubahan tanah bengkok yang ternyata melanggar peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Setelah melalui proses persidangan  akhirnya pengadilan membatalkan sertipikat 

dan menghukum tergugat untuk mengembalikan status tanah seperti semula yaitu 

kembali kepada Pemerintah Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali 

sebagai tanah bengkok.  

 

F.   Metode Penelitian 

      1.   Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Oleh karena itu akan dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan fokus penelitian ini.  Untuk mendiskripsikan, menginterpretasikan 

dan menganalisis data dalam mengungkap dibalik fenomena -fenomena yang ada 

dapat digunakan penafsiran Fitgeral yakni penafsiran harafiah dan fungsional. 

Menurut penafsiran harafiah,  penafsiran yang semata-mata menggunakan kalimat-
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kalimat dari peraturan sebagai pegangannya, ia tidak ke luar dari litera  legis. 

Sementara itu, penafsiran yang kedua bisa disebut sebagai penafsiran  bebas yang 

tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan 

mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan 

menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang 

lebih memuaskan.  

      2.  Lokasi Penelitian 

 Untuk lebih memahami dan melengkapi data-data primer dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan data -data lapangan yakni praktek 

yang ada di lokasi penelitian, maka peneliti mengambil sample terpilih yaitu  

Kecamatan Klaten Tengah yang dua desanya  mengalami perubahan status dari Desa 

menjadi Kelurahan. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pula perubahan 

kepemilikan harta kekayaan Desa yang kemudian  berubah menjadi milik Pemerintah 

Kabupaten.       

      3.  Informan kunci 

Perangkat kelurahan  yang terdiri atas Kepala Kelurahan,  Sekretaris 

Kelurahan dan Staf kantor kelurahan.  

4.  Metode Pengumpulan Data  

           a.  Metode  dokumenter  

Sesuai dengan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, maka  

metode pengambilan data dapat dilakukan melalui perpustakaan baik perpustakaan 

universitas, pasca sarjana maupun pribadi,  terutama sumber data sekunder atau 

bahan hukum sekunder yang berwujud peraturan perundang-undangan, sedangkan 
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bahan-bahan lain diperoleh melalui internet terutama jurnal-jurnal ilmiah. Di 

samping hal itu juga bahan-bahan tertulis  yang diperoleh dari kelurahan setempat 

yang merupakan obyek penelitian ini. 

           b.   Metode Wawancara (Interview) 

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan yang 

terjadi dari status Desa mejadi Kelurahan. Data-data dapat diperoleh dengan 

mengadakan wawancara yang terstruktur maupun wawancara  bebas.  Dengan 

demikian pertanyaan dapat terarah sesuai dengan keinginan peneliti, disamping itu 

juga akan lebih sistimatis. Sementara itu, wawancara bebas digunakan untuk lebih 

memberikan kesempatan responden menjawab pertanyaan secara bebas. Data yang 

ada nantinya akan dengan mudah terekam. Terutama data yang dibutuhkan adalah 

data yang mempuyai kaitan dengan tujuan penelitian.  

            c.  Metode Observasi  

Pengamatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif 

yang   berupa kenyataan atau ba han-bahan keterangan mengenai berbagai 

fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. 

5.   Penyajian Data dan Analisis Data  

Data yang sudah terkumpul akan di baca, dipelajari dan ditelaah secara 

mendalam. Kemudian pada tahap selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, yakni 

data-data yang sudah ditemukan akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan dalam rangka untuk membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha 

membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan–pernyataan yang perlu dijaga, 

sehingga tetap berada didalamnya.28 Namun cara lain yang menurut peneliti mudah 

                                                                 
28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. 

190.  
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dipahami, adalah sesudah proses reduksi data kemudian dilakukan tabulasi data. 29 

Pada tahap berikutnya ialah melakukan verifikasi data yakni menguji data yang telah 

disusun dalam tabulasi data untuk mecari jawaban atas problem yang diteliti. Tahap 

akhir dari analisis data ialah mengadakan penarikan kesimpulan.  

     Untuk memberikan gambaran agar mudah dipahami, maka  proses analisis data 

dilakukan sebagai berikut :     

 

 

                      

                                       

  

 

 

 

                               

 

 

 

 

Bagan alir sebagaimana yang tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut : 

                                                                 
29 Harun dan Jaka Susila, Model Perizinan Usaha Industri Prospektif Kesejahteraan Sosial ,  Laporan 

Penelitian, Lembaga Penelitian UMS, 2006, hal.  58. 

PENGUMPUL-
AN DATA 

REDUKSI  
DATA 

TABULASI DATA 

KESIMPULAN ANALISIS 
DATA 

VERIFIKASI 
DATA 
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a.  Pengumpulan data, merupakan data-data yang diperoleh melalui perpustakaan 

maupun internet  dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan 

data-data yang muncul secara empirik di lapangan.   

b. Reduksi data, adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang 

yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan 

data serta mencari data tambahan jika diperlukan.30 

c.  Tabulasi data dinyatakan sebagai proses pemaduan atau penyatupaduan sejumlah  

data dan informasi yang diperoleh peneliti dari setiap sasaran penelitian, menjadi 

satu kesatuan daftar, sehingga data yang diperoleh menjadi mudah dibaca atau 

dianalisis.  

d. Verifikasi data, merupakan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai 

verifikasi data.  Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat 

peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 31 

e.  Analisis data penelitian dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

                                                                 
30 Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, 
www.Ipmpjogja.diknas.go.id/.../31%20-%20KODE%20 -%2005%20-
%20B5%20Pengolahan%20%dan%20Analisis %20Data%20Penelitian.pdf. hal, 13, diakses 10  Pebruari 2011.  

31 Ibid, hal. 16. 
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penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk 

disampaikan kepada orang lain.32 

 

G. SISTEMATIKA PENELITIAN 

BAB 1.  Berisi latar belakang munculnya permasalahan    dari Negara hukum 

modern dengan latar belakang penduduk yang pluralis dan terfragmentasi secara 

alamiah.  

  BAB II.   Pada bab ini memuat pendapat para penulis buku-buku dan jurnal-

jurnal  yang dijadikan rujukan untuk membahas rumusan masalah, terutama tulisan 

yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Dalam hal ini peneliti mengetengahkan 

teori konstitusi dan legitimasinya, hukum sebagai unsur budaya, sentralisme hukum 

(legal centralism) dan pluralism hukum (legal pluralism), konsep masyarakat hukum 

adat dan fungsi hukum.  

BAB  III. Pada  bab ini  memuat penemuan data-data lapangan baik data 

yang diperoleh di Kelurahan Buntalan maupun Mojayan.  

BAB IV. Pada bab ini mengetengahkan analisis peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai desa, penghapusan desa dan konsekuensi dengan 

adanya penghapusan atau perubahan desa.  

BAB V.   Pada bab ini aspek kelembagaan yang merupakan akibat dari 

perubahan status desa menjadi kelurahan yang memunculkan adanya dualisme 

kepemimpinan ditingkat kelurahan. Dualisme kepemimpinan ini diselesaikan dengan 

                                                                 
32Ibid, hal.11.  
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memasukkan personal yang bersangkutan ke dalam Staf Seksi-seksi. Sedangkan 

mengenai kekayaan atas tanah eks Desa menjadi milik Pemerintah Daerah.                               

BAB VI.  Berisi simpulan dan saran  dari penelitian yang merupakan   

refleksi dari hasil  analisis data penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 


