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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ditengah hangatnya isu internasional tentang global warming, 

perubahan iklim, emisi gas, dan kebutuhan akan lingkungan hidup yang 

memadai serta jaminan ketersediaan oksigen yang cukup untuk kelansungan 

hidup manusia  hari ini dan dimasa depan, maka keberadaan dan kelestarian 

hutan merupakan suatu keniscayaan untuk menjawab tantangan dunia tersebut.  

Negara harus dapat memberi perlindungan konstitusi (constitutional 

protection) terhadap warga negaranya untuk memperoleh jaminan terjaganya 

tatanan lingkungan hidup yang lestari untuk tujuan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. 

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : 

“Bumi, air dan apa yang terkandung dibawahnya, dikuasai oleh Negara 

dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat”. 

Pasal 33 ayat (3) ini sebagai ground norm yang kemudian 

diimplementasikan dalam undang-undang yang lebih specifik yang mengatur 

lansung sektor-sektor publik yang lebih khusus dengan amanat konstitusi 

negara diatas, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menyebutkan : 



 2

“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.    

Mencermati redaksi pasal diatas dapat disimpulkan, bahwa tujuan 

penguasaan hutan oleh Negara adalah agar Negara dapat mendistribusikan 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk 

masyarakat yang berada didalam dan disekitar hutan. Untuk itu pengelolaan 

hutan harus berfungsi :   

1. Secara ekonomis. Artinya, pengelolaan hutan dan kawasan konservasi 

tersebut, harus mampu memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan, 

untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat disekitar hutan dan 

kawasan konservasi.  

2. Secara sosial, keberadaan pengelolaan hutan lindung dan kawasan 

konservasi alam, harus dapat mengakomodir kepentingan sosial 

masyarakat di sekitar hutan lindung dan akawasan konservasi. Tidak saja 

dalam batasan interaksi dalam arti sempit, tapi jauh lebih luas dari itu 

pengeloalan hutan lindung dan kawasan konservai harus dapat 

mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hutan. Misalnya, 

kebutuhan masyarakat akan kayu, untuk pertukangan dan pembagunan 

rumah hunian mereka.  

3. Secara budaya. Artinya, eksistensi hutan lindung dan kawasan konsevasi, 

harus mengakpresiasi segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang 

ditengah masyarakat disekitar hutan seperti, adat istiadat sebagai kearifan 
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lokal, yang hidup, tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Dengan 

cara, memberi ruang untuk masyarakat lokal mengekspresikan dan 

memberdayakan adat istiadatnya. 

Dalam konteks untuk mencapai tujuan negara sebagai mana disebutkan 

dalam konstitusi negara dan undang-undang pokok kehutanan diatas. Secara 

tekstual terlihat jelas, dimana negara diberi tanggung jawab untuk mengelola 

semua sumber daya alam yang ada dan sekaligus, negara dibebani kewajiban 

untuk mendistribusikan kekayaan alam tersebut untuk kepentingan 

kesejahteraan seluruh rakyat. Namun dalam tataran implementasinya 

kebijakan pengelolaan sumber daya kehutanan, masih menyisakan banyak 

problem dan permasalahan yang rumit, mulai dari persoalan ketidak adilan 

sosial, kemiskinan dan regulasi yang tumpang tindih, sampai pada persoalan-

persoalan tehnis pengelolaan hutan itu sendiri. Hukum sebagai perwujudan 

nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi   

dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat               

(Rahardjo, 2010: 66). Terabaikannya hak masyarakat lokal yang telah lebih 

dulu berdiam dan bertempat tinggal serta menggantungkan sumber 

kehidupannya dari hutan sehingga tidak jarang persoalan-persolan dibidang ini 

menjadi pemicu dan pencetus konflik. Ini dikarenakan hak Ulayat adalah hak 

tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia 

untuk menguasi dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan 

kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota 

masyarakatnya sendiri (Warman, 2010: 39).  
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Dilapangan, konflik agraria dan sumberdaya alam yang melibatkan 

masyarakat adat, tersebar mulai di dari lautan sampai ke daratan, mulai dari 

sektor perikanan sampai kesektor perkebunan, dan pertambangan, termasuk 

sektor  kehutanan. Konflik ini terjadi, tidak terbatas pada satu pihak atau jenis 

pemanfaatan lahannya saja, pada tingkat nasional, konflik yang terjadi di areal 

HTI, HPH dan kawasan konservasi berlangsung hampir merata, walaupun 

bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sementara konflik paling 

banyak terjadi di kawasan konservasi dan areal HPH.  

Berbagai konflik ini melibatkan masyarakat, perusahaan swasta dan 

perusahaan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini 

memperlihatkan bahwa konflik adalah sesuatu yang umum dan menunjukkan 

bahwa dalam banyak kasus ada isu-isu mendasar yang bersumber dari 

perbedaan pandangan antara banyak pihak yang berkonflik. Perbedaan cara 

pandang terhadap kawasan yang sama ini telah menjadi alasan utama yang 

sering memicu konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, 

pemerintah, maupun badan hukum lain yang diberikan hak dan kewenangan 

untuk mengelola suatu kawasan hutan terte ntu. Sedangkan pada kawasan 

lindung atau taman nasional, persoalan sering timbul dari cara penetapan tapal 

batas kawasan hutan yang tidak melibatkan masyarakat sekitar, se hingga 

dianggap sebagai bentuk penyerobotan oleh negara terhadap hak-hak mereka. 

Sekaligus pembatasan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya 

hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka.  
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Sementara jika dilihat dari sudut pandang aturan hukum yang 

mengatur prinsip-prinsip pokok kehutanan. Selain hukum positif yang dari 

hukum yang diciptakan oleh pembuat Undang-Undang, hukum positif 

Indonesia juga terdiri dari hukum tidak tertulis, yang hidup dan                

berkembang dalam kehidupan masyarakat, dipatuhi serta mempunyai sanksi 

(Sundari dan Sumiarni, 2010: 41). Pendapat senada dengan Pasal 4 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

mengamanatkan : 

“Penguasaaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat 

hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional”  

Namun dalam tataran implementasinya belum sepenuhnya dapat 

terealisasikan. Kebijakan pemerintah dalam penetapan, penujukan dan alih 

fungsi kawasan yang memiliki ciri tertentu sebagai hutan tetap yang dikuasai 

negara, secara riil berdampak pada masyarakat lokal, baik secara ekonomi, 

sosial, maupun budaya. Penguasaan hutan oleh negara ini, senyatanya telah 

membatasi akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan dan 

sumber daya alam lainnya didalam kawasan hutan, sekali gus menutup 

aktifitas masyarakat dalam menggarap dan mengolah tanah dikawasan hutan 

tersebut sebagai sumber mata pencaharian untuk kelansungan hidup mereka. 

Hutan dan tanah merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. 

Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Kehutanan 

yang menegaskan : 
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“Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pe pohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak 

dapat dipisahkan”.  

Mencemati bunyi pasal diatas terlihat bahwa klaim terhadap hutan ini 

sekaligus juga merupakan klaim terhadap tanah dan segala potensi sumber 

daya alam yang berada didalamnya. Pada hal bagi masyarakat persekuatuan 

adat, tanah merupapakan salah satu hak komunal yang keberadaannya tidak 

saja untuk kepentingan ekonomi anggotanya tapi lebih pada fungsi-fungsi 

sosial dan hubungan religio magis masyarakatnya.  

 Sebelum berlakunya UUPA, hak Ulayat masyarakat hukum adat 

mencakup tanah di wilayah masyarakat hukum adat tersebut (desa, marga, 

hutan, dusun) yang meliputi tanah-tanah hak maupun tanah-tanah ulayat yaitu 

tanah-tanah yang belum dikuasai dan dipergunakan oleh warga setempat 

(Hutagalung dan Gunawan 2008: 26-27).  

Disisi lain, keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. 

Ia merupakan unsur esensi yang paling dipergunakan selain kebutuhan hidup 

yang lain. Tanah adalah suatu tempat bagi musia menjalani kehidupan serta 

memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya  (Suharningsing, 2008: 227). 

Penetapan, penunjukan, dan peruntukan hutan oleh pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, telah mengesampingkan 

dan menggusur hak komunal masyarakat adat terhadap tanah U layatnya. 

Masyarakat adat sebagai masyarakat lokal yang telah lebih dulu berdiam dan 
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bertempat tinggal dikawasan tersebut menjadi terisolasi, teraleneasi dan 

termarjilisasikan dari lingkungan tempat tinggalnya. 

Konsep penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam implementasinya telah menjadi alat yang 

ampuh untuk menghilangkan kedaulatan masyarakat adat atas sumber daya 

alamnya. (Rachmat Syafa’at, 2008: 8-15). Berbagai Undang-Undang, seperti 

Undang-Unda ng Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang 

Pokok Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan Undang-Undang Perikanan 

Tahun 1985, mendasarkan konsep hak menguasai negara yang merupakan 

wujud kekuasaan negara mengambil alih kedaulatan masyarakat adat atas 

tana h dan kekayaan alamnya . Masalah-masalah hukum, khususnya pada suatu 

bangsa yang bertekad untuk membangun tata hukum yang sama sekali baru, 

tidak bisa dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya (Rahardjo, 2010: 18).  

Begitu pula dengan masyarakat Kerinci adalah salah satu masyarakat 

persekutuan adat, sebagaimana yang didefinisikan oleh masyarakat adat 

Indonesia yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat nusantara. Mereka 

memberikan definisi masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal 

usul leluruh secara turun temurun yang hidup diwilayah geografis tertentu, 

serta memiliki sistem nilai, idologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang 

khas (Sumardjani, 2009: 70).  
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Masyarakat Kabupaten Kerinci, yang sebagian wilayahnya telah 

ditetapkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat melalui Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Surat Keputusan Nomor                       

901/Kpts-V/1991 tentang Penetapan dan Penunjukan Taman Nasional Kerinci 

Seblat. Sebagai hutan tetap yang dikuasai oleh negara.  

Kabupaten Kerinci, yang luas wilayahnya adalah 380.850 hektar dan 

dari total luas wilayah tersebut 191.822 hektar, adalah kawasan Taman 

Nasional Kerinci Seblat dengan demikian 50,37 % dari total luas wilayah 

Kabupaten Kerinci diklaim oleh negara sebagai areal TNKS, sisanya seluas 

189.027,70 hektar atau 49,63%, digunakan sebagai kawasan hunian dan 

budidaya  (Evi Rasmianto, 2011: 5-10). Namun dalam realitasnya selain hutan 

TNKS diatas masih ada hutan lainnya yang dikuasai oleh negara yakni  hutan 

adat dengan luas total 1801,07 hektar dan area PTPN  berupa perkebunan teh 

seluas 3.020 hektar. Jadi kondisi riilnya, total lahan yang dapat digunakan 

untuk daerah hunian dan budidaya adalah 184206,63 hektar setelah dikurangi 

4821,07 hektar, yakni  jumlah hutan adat ditambah  PTPN. 

Penetapan dan penguasaan lebih dari sebagian wilayah kabupaten  

Kerinci oleh negara sebagian wilayah Kabupaten Kerinci berdampak sangat 

signifikan terhadap : 

1. Sektor ekonomi masyarakat 

a. Berkurangnya lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk 

sumber penghasilan, sementara sumber penghasilan mayoritas 

masyarkat Kabupaten Kerinci adalah dari bertani secara tradisional. 
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b. Terbatasnya akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan, membuat  

usaha-usaha rumah tangga yang memerlukan bahan baku dari hutan, 

dan tidak dapat berproduksi optimal.  

Kenyataan ini semakin diperparah dengan ketidak berdayaan 

Pemerintah Daerah menghadapi dominasi Pemerintah Pusat dalam hal 

pengelolaan hutan dan hasil hutan, ini terbukti dengan Perda Nomor                

9 Tahun 2002 tentang izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dicabut 

dengan Perda Nomor 13 Tahun 2005, kemudian  Perda Nomor 10 Tahun 2002 

tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Tanaman di Kabupaten Kerinci  dicabut 

dengan Perda Nomor 14 Tahun 2005. Realita tersebut secara faktual telah 

menggiring masyarakat kearah kemiskinan, hal ini dapat terlihat dari tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1 
Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci Berdasarkan Penetapan Peserta 

Penerima Jamkesmas 2010 
 

No Kecamatan Jumlah Peserta 
Jamkesmas 

Jumlah Peserta 
Jamkesda Jumlah 

1 Gunung Tujuh 5877 518 6395 
2 Kayu Aro 8714 1763 10477 
3 Gunung Kerinci 4826 1364 6190 
4 Siulak 11233 1241 12474 
5 Air Hangat 7074 1598 8672 
6 Air Hangat Timur  5447 425 5872 
7 Depati Tujuh  3451 1270 4721 
8 Sitinjau Laut  7407 774 8181 
9 Keliling Danau 7371 36 7307 

10 Danau Kerinci 4230 259 4489 
11 Batang Merangin 5410 911 6321 
12 Gunung Raya  5656 761 6417 

Total 76696 10920 87516 
Sumber:  Lampiran III Keputusan Bupati Kerinci Nomor 440/2010 
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2. Sektor Sosial 

a. Terjadi urbanisasi, masyarakat cendrung ingin berpindah kekota 

karena sulit mendapatkan sumber penghasilan di daerah. 

b. Terjadi apatisme dan skeptime masyarakat terhadap pelestarian hutan 

dan pembangunan keberlanjutan. 

c. Lemahnya partisispasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.  

3. Sektor Budaya 

a. Tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal. 

b. Hilangnya prosesi-prosesi adat istiadat lokal terhadap hutan. 

Mengamati kondisi dan situasi yang terpapar diatas, dimana 

keberadaan hutan lindung dan kawasan konservasi yang berujud Taman 

Nasional di Kabupaten Kerinci, yang dicanang sebagai paru-paru dunia untuk 

mengakomodir kepentingan masyarakat Internasional atas jaminan suplay 

oksigen yang cukup, keseimbangan ekosistem dan lingkungan yang sehat ini,  

telah meminggirkan masyarakat lokal dari lingkungan yang telah didiamiya 

secara turun temurun.  

Pada tingkat daerah Kabupaten dan Kota regulasi penyelenggaraan 

pelayanan publik juga sangat beragam. Kondisi ini diakibatkan beragamnya 

budaya etnik dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat              

(Larasati, 2009: 135).  

Perkebunan besar di Sumatra sebagai suatu unit ekonomi nasional 

dimana pemilikannya berada ditangan negara, ternyata telah tidak tampil 

sebagai promotor restrukturisasi manfaat ekonomi nasional dalam bentuk        
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1) menimbulkan dampak pemerataan dalam proses pertumbuhan ekonomi, 

dan 2) menimbulkan dampak sosial berupa peningkatan kualitas hidup dari 

solidaritas masyarakat sekitar (Muntaqo, 2011: 133). 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-

Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 merupakan dua perundang-

undangan paling penting yang dalam hirarki perundangan tanah dan sumber 

daya alam menduduki urutan setelah konstitusi. Kedua aturan tersebut secara 

langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam                    

(Sirait, 2005: 2).  

Asas keadilan dalam pelaksanaan pengeloalaan hutan, sebagai mana 

yang dimandatkan oleh Undang-Undang kehutanan, belum dapat dirasakan 

oleh masyarakat. Disatu pihak eksistensi hutan lindung dengan segala 

fungsinya, harus di lindungi dan di lesarikan namun dipihak lain masyarakat 

kehilangan hak atas tanah persekutuannya dan sekaligus kehilangan akses 

untuk memanfaatkan hutan dan segala sumber dayanya. 

Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan jumlah rakyat yang 

sangat besar dan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama, ras/suku yang 

heterogen, ternyata sungguh sangat sulit untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Subandi, 2010: 154-155). Akhirnya yang paling tepat 

dan rasional adalah mendahulukan kebahagiaan, kemakmuran dan/atau 

kesejahteraan, memberikan manfaat bagi rakyat sekitar/terdekat atau 

masyarakat lokal. 
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Beranjak dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti aspek dan 

tata kelola hutan dilihat dari kearifan lokal Masyarakat Kerinci, sebagai salah 

satu masyarakat persekutuan adat yang memiliki kearifan lokal sendiri, maka 

penulis mengambil judul “Terpasungnya Masyarakat Kerinci Dalam 

Pengelolaan Hutan (Sebuah Model Hubungan Masyarakat Kerinci 

dengan Hutan)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan apa yang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana kah pengelolaan hutan dalam perspektif historis di Kabupaten 

Kerinci?  

2. Bagaimanakah pengelolaan hutan ditinjau dari perspektif politik hukum             

di Kabupaten Kerinci? 

3. Bagaimana kah alternatif model pengelolaan hutan di Kabupaten Kerinci? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena 

tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengelolaan hutan dalam perspektif historis                        

di Kabupaten Kerinci. 
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2. Untuk mengetahui pengelolaan hutan ditinjau dari perspektif politik 

hukum di Kabupaten Kerinci. 

3. Untuk menemukan alternatif model pengelolaan hutan di Kabupaten 

Kerinci.  

 

D. Manfaat Penenlitian   

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat 

berupa :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum 

Tata Negara.  

b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori             

di bidang hukum, khususnya mengenai pembangunan kehutanan dan 

tumbuh kembangnya kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Kerinci.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.  

b. Diharapkan akan ditemukan alternatif model atau formulasi yang 

dianggap tepat dan bermanfaat untuk diterapkan dalam pembangunan 

bidang kehutanan.  

 

E. Landasan Teori 

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus 

berkesesuaian dengan obyek yang dipermasalahkan dan harus didukung 
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dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya  

(Soerjono Soekanto, 1982: 6). 

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus 

berkesesuaian dengan obyek yang dipermasalahkan dan harus didukung 

dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya  

(Soerjono Soekanto, 1982: 6). 

Problem utama dalam tata kelola hutan adalah persoalan terusiknya 

rasa keadilan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena perbedaan 

pandangan terhadap hak dan kewenangan atas hutan. Disatu sisi masyarakat 

lokal yang secara faktual telah tinggal dalam kurun waktu yang lama secara 

turun temurun, didalam dan disekitar kawasan hutan memandang, bahwa 

hutan adalah bagian hak komunal mereka, berupa hak ulayat yang harus 

diakui keberadaannya. Disisi lain Negara dengan alasan melindungi 

kepentingan umum dan kepentingan Nasional berdasarkan Undang-Undang 

mengklaim pula kawasan hutan tersebut sebagai hutan milik Negara. Sehingga 

tidak jarang persoalan-persoalan tersebut berakhir dengan konflik yang 

berujung ketidak tertiban dan ketidak damaian didalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. untuk menganalis fenomena-

fenomena  tersebut,dalam penelitian ini digunakan teori Volgeist yang                

di kemukan oleh Von Savigny 1770-1861) dan teori living law  yang                

di kemukan oleh Eugen Ehrlich (1862-1922).  
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1. Teori volksgeist von savigny  (1779-1861)  

Timbulnya hukum menurut Savigny, bukan karena perintah 

penguasa,tetapi karena perasaan keadilan yag terletak didalam jiwa bangsa 

itu (instinktif). Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Seperti 

ungkapannya, “law as an expression of the common consciousness or 

spirit of the people”.  Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang 

bersama masyarakat (Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit 

dem volke) (Darji Darmodiharjo,1995: 124). 

Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan da ri 

kesadaran hukum masyarakat (volkgeist), semua berasal dari adat istiadat 

dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Sebagai 

orang Jerman, ia menentang kodfikasi hukum Jerman, keputusan legislatif, 

menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan 

kesadaran hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, 2003: 38-39).  

Dalam pandangan Savigny, adalah penting untuk meneliti 

hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Hukum tidak dibuat tetapi hukum itu ditemukan. Pertumbuhan hukum 

itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. 

Hukum itu tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri 

sendiri, melainkan suatu porses dari prilaku masyarakat itu sendiri. 

b. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana 

pada masyarakat primitive samapai menjadi hukum yang besar dan 
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kompleks dalam peradaban modern. Meskipun demikian, Perundang-

undangan dan ahli hukum hanya merumuskan hkum secara teknis dan 

tetap merupakan adat dari kesadaran masyarakat (popular 

consciousness). 

c. Hukum tidak mempunyai keberlakuan yang universal. Oleh sebah itu 

setiap bangsa dilukiskan memiliki hukum sendiri, seperti mereka 

memiliki bahasa dan adatnya atau disebut dengan istila h Volkgeist 

(jiwa rakyat). 

2. Teori living law,  Eugen Ehrlich (1862-1992). 

Teori Eugen Ehrlich tentang hukum yang hidup atau Living law 

bertitik tolak atau dilatar belakangi dari pembedaan antara hukum positif 

dengan hukum yang hidup didalam masyarakat (living law). 

Ehrlich berpendapat bahwa hukum itu merupakan variabel tidak 

mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana control social, 

hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib 

sosial yang leih luas tidak mendukungnya. Bekerjanya tertib dalam 

masyarakat ini berakar pada penerimaan sosial dan bukan paksaan dari 

Negara. Berdasarkan pendapat tersebut Ehrlich mengemukakan konsep 

sebagaimana dikutip (W. Friedmann 1967: 248), The centre of gravity of 

legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in 

judicial decision, but in society itself . Atau dalam alih bahasanya.sebagai 

mana dikemukankan oleh (Lili Rasjidi, 1999: 50) bahwa, titik berat 

perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak 
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dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang 

hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Namun demikian                    

(Theo Huijbers, 1982: 214) mengemukan bahwa, gagasan Ehrlich 

mengenai living law tidak lantas membuatnya menolak kehadiran hukum 

negara. Menurutnya, selain hukum yang hidup (rechtsnormen) terdapat 

juga norma-norma putusan (entscheidungsnormen) yang dihasilkan oleh 

hakim, sarjana hukum dan pegawai negara.  

Selanjutnya Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan 

efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup didalam masyarakat yang 

merupakan cermin nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Menurut Ehrlich 

hukum tunduk pada kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan 

mungkin efektif oleh karena ketertiban didalam masyarakat didasarkan 

pada pengakuan sosial terahadap hukum dan bukan karena penerapannya 

secara resmi oleh Negara. Bagi Ehrlich, tertib social didasarkan pada fakta 

diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang 

tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen Ehrlich beranggapan 

bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem 

hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nia-nilai yang dianut 

dalam masyarakat bersangkutan. Kesadaran seperti itu harus ada pada 

setiap anggota profesi yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup 

dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan 

hukum yang hidup (Soekanto,1985: 20-21). 
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Pada hakekatnya dalam setiap struktur masyarakat akan selalu 

terdapat living law  karena dalam diri masyarakat sebagai permufakatan 

individu-indivdu pasti memiliki ukuran nilai dan hukumnya sendiri. 

Seharusnya pembentukan hukum positif yang ada dalam kerangka 

kehidupan negara modern saat ini dilakukan secara a posteriori 

(menyejarah) melalui penyerapan dan pengangkatan nilai-nilai dalam 

masyarakat dan justru bukan secara a priori dengan mengesampingkan 

nilai dan rasa keadilan masyarakat yang berkembang, karena dari dan 

untuk masyarakat itulah hukum muncul (Eny Patria, 2011: 210).   

Dalam konteks politik hukum, maka tugas hukum adalah 

menjamin dan memastikan bahwa sekalian elemen keadilan sosial tersebut 

terwujud dalam kehidupan riil. Hukum harus menciptakan prosedur 

normatif yang adil bagi semua orang dalam meraih kesejahteraan              

(Tanya, 2011: 119).  

Pendapat diatas linier dengan pendapat Carl Von Savigny maupun 

Eugen Ehrlic h yang melihat hukum sebagai sebuah tatanan sosial yang 

bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian serta  terpenuhinya 

rasa keadilan masyarakat. Hukum yang baik adalah merupakan cerminan 

jiwa masyarakat (Volkgeist), dan hukum yang hidup ditengah masyarakat 

itu, yang secara faktual ada dan tumbuh didalam masyarakat itu sendiri 

(living law). Berpijak pada kedua teori tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hukum yang dibuat atau dipaksakan berlakunya oleh pembuat 
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undang-undang akan jauh dari nilai-nilai keadilan dan  akan menghadirkan 

penderitaan bagi masyarakat.  

 

F. Metode  Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian 

lapangan (field research) yaitu untuk megungkap fenomena, fakta, realita, 

kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara holistik/utuh, dan 

mendalam.  

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan fenomenologis yaitu merupakan istilah generik yang 

merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa 

kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami 

tindakan sosial (Suwandi, 2008: 1). 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. 

Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah: 

a. Masyarakat Kerinci adalah mayarakat yang dikelompokan dalam 

masyarakat persekutuan adat. Sebagai salah satu masyarakat 

persekutuan adat, maka cirinya selain secara geneologis, hak 

komunalnya berupa hak ulayat yaitu hak atas tanah yang dikuasai 

persekutuannya. 
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b. Masyarakat kerinci yang mayoritas menyandarkan kehidupannya pada 

sektor pertanian, maka ketersediaan tanah merupakan faktor yang 

sangat menentukan untuk kelansungan hidup mereka, namun 

keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Surat 

Keputusan Nomor 901/Kpts-V/1999 yang pada intinya adalah 

menetapkan, 191.822 hektar dari 380.850 hektar total luas wilayah 

Kabupaten Kerinci, sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat, dengan 

demikian berarti lebih dari setengah luas wilayahnya, diklaim sebagai 

hutan tetap milik negara yang dikuasai secara sentralistik. K laim atas 

Taman Nasional Kerinci Seblat namun berlanjut pada penguasaan 

negara atas hutan lainnya sebagai mana datur dalam Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehunan. Hal ini tentu akan sangat 

berpengaruh terhadap ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal 

yang secara turu temurun telah bertempat tinggal di dalam dan            

di sekitar hutan.  

4. Jenis dan Sumber Data  

a. Jenis Data  

1) Jenis data primer adalah data yang berupa keterangan atau 

penjelasan dari subyek penelitian, guna mendapat penjelasan yang 

lebih mendalam tentang data sekunder. 

2) Jenis data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen 

resmi atau arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kerinci yang berkaitan dengan materi penelitian.  
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b. Sumber Data  

Dalam hal ini sumber data, penulis peroleh dari :  

1) Sumber data primer  

Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-

pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu :  

a) Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, dalam hal ini dinas-

dinas dan istansi yang terkait dengan pengelolaan hutan.  

b) LSM,  masyarakat dan pengurus Adat Kerinci  

2) Sumber data sekunder  

Data yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, 

dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut :  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu 

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai 

kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut 

pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut 

informan, atau responden  
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Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah 

wawancara mendalam (depth interview ) dengan wawancara tidak 

berpatokan atau bebas terpimpin. Alasan penggunaan jenis ini adalah 

dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin akan dicapai 

kewajaran secara maksimal, dapat diperoleh data secara mendalam dan 

akan dimungkinkan masih dipenuhinya prinsip batas keabsahan data 

hasil wawancara yang masih berada dalam garis kerangka pertanyaan 

serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dalam 

penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk mendapat keterangan 

atau untuk keperluan informasi. Oleh karena itu, individu yang 

menjadi sasaran wawancara adalah informan. Informan dalam 

penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang pengelolaan 

hutan dalam perspektif historis, politik hukum, dan kearifan lokal 

masyarakat di Kabupaten Kerinci.  

b. Observasi  

Agar penelitian lapangan ini membuahkan hasil yang optimal, 

dipandang penting dilakukan observasi langsung terhadap obyek 

penelitian. Observasi ini be rtujuan untuk melihat tentang persoalan 

pengelolaan hutan di Kabupaten Kerinci dalam perspektif historis, 

politik hukum, dan kearifan lokal masyarakat.  

c. Studi Pustaka  

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari data -data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau 
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arsip, buku-buku perpustakaan, artikel dan laporan-laporan yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Kerinci dalam 

perspektif historis, politik hukum, dan kearifan lokal masyarakat. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis model interaktif (Interaktif Model of Analysis), terdiri dari tiga 

komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan 

kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan 

saling susul menyusul (Sutopo: 2002, 45). 

 Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif 

ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 1 
Model Analisis Interaktif 

Sumber: Sutopo, 2002: 96 

Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat 

dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi 

data dan sajian data. Artinya, data yang berupa catatan lapangan yang 

Reduksi Data  

Penarikan Kesimpulan 

Penyajian Data  

Pengumpulan Data  
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terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data ya ng telah digali 

dan dicatat. 

Dari dua bagian data tersebut peneliti menyusun rumusan 

pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting 

dalam arti pemahaman segala peristiwa yang dikaji yang disebut reduksi 

data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita 

sistematis dan logis dengan suntingan penelitinya supaya makna 

peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami, dengan dilengkapi perabot 

sajian yang diperlukan (matriks, gambar, dan sebagainya) yang sangat 

mendukung kekuatan sajian.  

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti 

sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam 

penelitian.  Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai 

melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan ver ifikasinya 

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian 

datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pegumpulan 

data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada 

juga bagi pendalaman data (Sutopo, 2002: 95-96). 

 

G. Originalitas Penelitian 

Sebelum penelitian ini dilakukan telah banyak dilakukan penelitian 

yang berkaiatan dengan Hutan, kawasan Konsevasi dan sumber daya alam 

lainnya termasuk Taman Nasional serta sistem hukum adat masyarakat  
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tertentu di Indonesia. Namun dari penulusuan peneliti tidak terlihat adanya 

penelitian yang persis sama dengan judul penelitian ini. Penelitian yang paling 

relevan dengan penelitian ini antara lain adalah :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haeran pada tahun 2011 dengan judul 

“Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Kearifan Lokal di Kecamatan 

Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci”. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto Kolanus pada tahun 2011 

dengan judul “Analisis Perubahan Penutupan Lahan di Hutan Adat Lekuk 

Lima Puluh Tumbi (Lempur) Kecamatan Gunung Raya Kabupaten 

Kerinci”. 

3. Tulisan mengenai pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Hutan 

Nasional Kerinci Seblat (TNKS Kabupaten Kerinci) sendiri pernah 

diposting di internet oleh Syamsul Bahri, dosen STIE SAK. Dalam tulisan 

tersebut Syamsul Bahri menilai dua program yang pernah dilaksanakan 

pemerintah seperti Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) dan Integrated 

Conservation Developmen Program (ICDP) masih menemui banyak 

hambatan, namun penulis tidak mengemukakan bagaimana solusinya. 

Sementara dalam penelitian yang penulis lakukan ini berusaha 

mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok 

konservasi desa (KKD), salah satunya di Desa Kemantan serta 

membandingkannya dengan kelompok masyarakat pengelola hutan hak 

adat Desa Keluru sehingga menghasilkan sebuah solusi dan model 

pemberdayaan terhadap lembaga masyarakat pengelola hutan.  
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Yang membedakannya  penelitia n ini dengan penelitian terdahulu            

adalah : 

1. Pada penelitian terdahulu objeknya adalah hutan adat yakni hutan nega ra 

yang dikelola secara komunal oleh masyarakat persekutuan adat tertentu, 

sementara penelitian ini objeknya adalah kearifan lokal masyarakat 

Kerinci dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Kerinci.  

2. Fokus penelitian ini adalah pada pengungkapan fenomena kearifan lokal 

masyarakat Kerinci dalam pengelolaan hutan dihadapkan dengan 

implementasi kebijakan Negara, baik kebijakan Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah, dalam pelakasanaan tata kelola hutan di Kabupaten 

Kerinci, baik hutan lindung maupun kawasan konservasi dan Taman 

Nasional Kerinci Seblat, hutan adat dan hutan lainnya yang berada dalam 

wilayah Kabupaten Kerinci.  

 
 

 


