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Draft 1, 13 Maret 2018 
 

 
RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…TAHUN…. 
TENTANG 

PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang:    a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia  mengakui 

dan melindungi hak tradisional dan/atau hak asal-usul 
masyarakat adat, tidak terkecuali hak-hak dalam konteks 

pemerintahan daerah, hak asasi manusia, dan 
kebudayaan guna mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
                       b.  bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat 

oleh negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum 

optimal dan memberikan kesejahteraan sehingga 
masyarakat adat belum dapat menikmati manfaat secara 

optimal dari hak yang dikuasainya secara berkeadilan 
sosial serta memunculkan konflik sosial dan 
menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan 

nasional;  
    c.  bahwa pengaturan mengenai pengakuan dan 

perlindungan hak masyarakat adat dalam peraturan 
perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan 
belum menampung perkembangan kebutuhan hukum 

dari masyarakat adat yang ada; 
    d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan 
Hak Masyarakat Adat;   

                           
Mengingat:  Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 25A, Pasal 28I ayat (3), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (3) 

dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAKUAN DAN 
PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengakuan adalah penetapan secara deklaratif dan/atau 

diikuti tindakan administratif mengenai keberadaan 

Masyarakat Adat yang menegaskan kedudukannya 

sebagai subjek hukum. 

2. Pelindungan adalah tindakan oleh negara yang dilakukan 

dalam rangka menjamin Masyarakat Adat dapat 

memenuhi hak asal-usul dan hak kewarganegaraannya 

sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan 

berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaannya. 

3. Hak Masyarakat Adat adalah hak yang meliputi hak asal-

usul dan hak kewarganegaraan. 

4. Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat dan 

Masyarakat Tradisional.  

5. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang 

perseorangan yang hidup secara turun temurun di 

wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas 

budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan 

sumber daya alam di Wilayah Adatnya, serta sistem nilai 

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 

hukum yang diatur melalui suatu lembaga adat yang 

memiliki otoritas untuk mengatur warganya. 

6. Masyarakat Tradisional adalah sekelompok orang 

perseorangan yang hidup secara turun temurun di 

wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas 

budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan 

sumber daya alam di Wilayah Adatnya, serta sistem nilai 

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 

hukum. 

7. Kekayaaan Intelektual Tradisional adalah Hak komunal 

atas kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia di 

dasarkan nilai-nilai yang hidup dan dipraktikkan oleh 

Masyarakat Adat ditransmisi secara lisan atau tulisan dari 

generasi ke generasi yang merupakan kepemilikan kolektif 

meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya 

tradisional, indikasi geografis, dan varietas lokal.  

8. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial 

yang berupa tanah, air, dan/ atau perairan beserta 

sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-

batas tertentu yang secara turun temurun dan 

berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan/ atau 

dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat sebagai penyangga 

sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari 

leluhurnya. 

9. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan yang 

tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur 

kehidupan Masyarakat Adat. 
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10. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh 
dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu 

Masyarakat Adat yang memiliki kewenangan untuk 
mengurus dan mengatur urusan sosial dan pemerintahan, 
termasuk menyelesaikan Sengketa Adat dan Pelanggaran 

Adat. 
11. Pihak Lain adalah perseorangan atau badan hukum yang 

bukan merupakan anggota suatu Masyarakat Adat.  
12. Sengketa Adat adalah perkara yang timbul akibat 

pelanggaran Hukum Adat yang terjadi dalam wilayah 

Masyarakat Adat baik yang dilakukan oleh anggota 
Masyarakat Adat atau Pihak Lain.  

13. Pendidikan Layanan Khusus adalah program pendidikan 

yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 
khusus kelompok masyarakat tertentu. 

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom di tingkat provinsi atau 
tingkat kabupaten/kota. 
 

Pasal 2  
Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat 

berasaskan: 
a. rekognisi; 
b. keragaman; 

c.  kenusantaraan; 
d. keadilan; 
e.  kesetaraan; 

f.  ketertiban dan kepastian hukum; 
g. kemanfaatan; 

h. keberlanjutan; 
i.  kemandirian;  
j.  partisipasi; dan 

k. transparansi dan akuntabilitas. 
  

Pasal 3  
Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat bertujuan: 
a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang kebhineka tunggal ika; 
b. memberikan kepastian hukum terhadap Hak Masyarakat 

Adat yang ada agar Masyarakat Adat dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya 
dalam pembangunan nasional; 

c. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat untuk 
mengelola haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat 
dan hukum adatnya; 

d. meningkatkan kondisi kehidupan dan penghidupan 
Masyarakat Adat yang harmonis, baik di bidang politik, 

ekonomi, sosial, hukum, dan/atau budaya; 
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e. mengakui keberadaan Lembaga Adat dalam pengelolaan 

tata kehidupan Masyarakat Adat sesuai dengan ketentuan 

adat yang berlaku yang tidak bertentangan dengan sistem 

ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

f. melestarikan adat istiadat yang dimiliki oleh Masyarakat 

Adat sebagai kearifan lokal dan bagian dari budayanya; 

dan  

g. menjadikan Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat 

Adat sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 4  

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Pengakuan dan 

Pelindungan Hak Masyarakat Adat meliputi: 

a. hak yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat; dan 

b. hak yang dikuasai oleh Masyarakat Tradisional.  

(2) Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat yang 

diatur dalam Undang-Undang ini meliputi: 

a. Pengakuan Hak Masyarakat Adat; 

b. Pelindungan Hak Masyarakat Adat; 

c. kelembagaan;  

d. partisipasi masyarakat; dan 

e. pendanaan. 

 

BAB III 

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT 

 

Bagian Kesatu 

Umum  

 

Pasal 5  

(1) Negara mengakui hak yang dikuasai oleh Masyarakat 

Adat. 

(2) Pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. hak atas identitas budaya; 

b. hak atas penyelenggaraan pemerintahan; 

c. hak untuk berkembang/hak pembangunan; 

d. hak untuk berpartisipasi; 

e. hak untuk menyelesaikan sengketa adat dan 

pelanggaran adat; 

f. hak lingkungan yang baik dan sehat; 

g. hak atas Wilayah Adat dan tanah adat;  

h. hak atas pengelolaan sumber daya alam dan 

ekosistemnya; 

i. hak untuk memutuskan berdasarkan informasi awal 

dan tanpa paksaan; 

j. hak untuk terbebas dari segala tindakan yang 

diskriminatif dan menjadi objek kekerasan; 

k. hak atas Kekayaan Intelektual Tradisional; 
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l. alternatif 1 
hak atas agama;  

alternatif 2 
hak atas kepercayaan; 
alternatif 3 
hak atas spiritualitas;  
alternatif 4 
hak atas nilai-nilai tradisi; 

m. hak melakukan sistem perkawinan dan waris adat; 
n. jaminan kesehatan;  

o. mata pencaharian/pekerjaan tradisional; dan 
p. hak atas pendidikan Masyarakat Adat; 

(3) Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, 
huruf l, huruf m, dan huruf n diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, huruf  h, 

huruf k huruf l, dan huruf p diselenggarakan berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
 

Bagian Kedua 
Hak Atas Identitas Budaya  

 
Pasal 6  

(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan atas 

identitas budayanya.  
(2) Identitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. adat istiadat; dan 
b. Hukum Adat.   

(3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-
ulang dalam bentuk yang sama yang terintegrasi secara 

kuat dalam Masyarakat Tradisional 
(4) Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

merupakan aturan atau norma yang tertulis dan tidak 
tertulis yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat, 
mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai 

sanksi.  
(5) Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

meliputi: 
a. hukum perkawinan adat; 
b. hukum waris adat; 

c. hukum kebendaan adat; 
d. hukum perikatan dan ekonomi adat; 
e. hukum pelanggaran/pidana adat; 

f. hukum pemerintahan adat. 
(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya menghormati, melindungi dan 
melestarikan identitas budaya Masyarakat Adat melalui: 
a. memfasilitasi Masyarakat Adat agar dapat 

mengidentifikasi identitas budaya; 
b. mencatatkan identitas budaya Mayarakat Adat dalam 

sistem informasi; 
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c. memajukan identitas budaya Masyarakat Adat sesuai 

dengan karakteristik yang dimiliki oleh Masyarakat 

Adat; dan 

d. mempromosikan identitas budaya Masyarakat Adat 

sebagai bagian dari kebudayaan nasional. 

 

Bagian Ketiga 

Hak Atas Penyelenggaraan Pemerintahan  

 

Pasal 7  

(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan atas hak 

asal-usul. 

(2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui desa adat atau disebut 

dengan nama lain. 

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan 

penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota. 

 

Bagian Keempat  

Hak Untuk Menyelesaikan Sengketa Adat dan Pelanggaran Adat 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 8     

(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan untuk 

menyelesaikan Sengketa Adat dan pelanggaran adat. 

(2) Penyelesaian Sengketa Adat dan pelanggaran adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 

lembaga peradilan adat berdasarkan Hukum Adat yang 

berlaku di tempat terjadi Sengketa Adat atau pelanggaran 

Adat. 

(3) Sengketa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. sengketa antar anggota Masyarakat Adat; dan/atau  

b. sengketa antar anggota Masyarakat Adat dengan Pihak 

Lain. 

(4) Pelanggaran Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh: 

a. anggota Masyarakat Adat; dan/atau  

b. Pihak Lain. 

(5) Penyelesaian Sengketa Adat dan Pelanggaran Adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselengarakan 

dengan menghormati nilai kemanusiaan yang bersifat 

universal.    

Pasal 9  

Penyelesaian Sengketa Adat dan Pelanggaran Adat meliputi: 

a. penyelesaian internal Masyarakat Adat; 

b. penyelesaian antar Masyarakat Adat; dan  

c. penyelesaian Masyarakat Adat dengan Pihak Lain. 
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Pasal 10  
(1) Putusan penyelesaian Sengketa Adat dan Pelanggaran 

Adat oleh lembaga peradilan adat bersifat final dan 
mengikat dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia dan 
kesetaraan gender. 

(2) Putusan Sengketa Adat dan Pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan itikad baik 

serta harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan. 

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa oleh Lembaga Adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka 
penyelesaian Sengketa Adat dan Pelanggaran Adat 
dilakukan melalui peradilan negara. 

 
Paragraf 2 

Penyelesaian Internal Masyarakat Adat 
 

Pasal 11  

(1) Penyelesaian internal Masyarakat Adat merupakan 
penyelesaian Sengketa Adat dan pelanggaran Adat yang 
melibatkan anggota Masyarakat Adat. 

(2) Penyelesaian internal Masyarakat Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Adat. 

(3) Penyelesaian internal Masyarakat Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Adat 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  

 
Paragraf 3 

Penyelesaian Antar Masyarakat Adat 
 

Pasal 12  

(1) Penyelesaian antar Masyarakat Adat merupakan 
penyelesaian Sengketa Adat dan Pelanggaran Adat yang 
melibatkan 2 (dua) atau lebih Masyarakat Adat. 

(2) Penyelesaian antar Masyarakat Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Antar Lembaga 

Adat. 
(3) Penyelesaian antar Masyarakat Adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Antar Lembaga 

Adat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
 

Paragraf 4 
Penyelesaian Antar Masyarakat Adat dengan Pihak Lain 

 

Pasal 13  
(1) Penyelesaian antar Masyarakat Adat dengan Pihak Lain 

merupakan penyelesaian Sengketa Adat dan pelanggaran 

adat yang melibatkan Masyarakat Adat dan Pihak Lain. 
(2) Penyelesaian antar Masyarakat Adat dengan Pihak Lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Lembaga Adat yang berada di tempat Sengketa Adat atau 
Pelanggaran Adat terjadi. 

(3) Penyelesaian antar Masyarakat Adat dengan Pihak Lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Lembaga Adat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
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Bagian Kelima  
Hak Atas Wilayah Adat dan Tanah Adat  

 
Paragraf 1 

Pengakuan dan Pendaftaran  
 

Pasal 14  
(1) Masyarakat adat berhak atas Pengakuan Wilayah Adat dan 

tanah adat yang dikuasainya. 
(2) Hak atas Wilayah Adat dan tanah adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengatur, 
mengelola, memanfaatkan, dan mengawasi pemanfaatan 
Wilayah Adat dan tanah adat bagi anggota Masyarakat 
Adat dan/atau untuk kepentingan Masyarakat Adat.   

(3)  Penyelenggaraan hak atas Wilayah Adat dan tanah adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
pemimpin dan/atau Lembaga Adat menurut Hukum Adat. 
 

Pasal 15    

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan  pendaftaran hak atas Wilayah Adat 
dan tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
bagi Masyarakat Adat. 

(2) Masyarakat Adat mendaftarkan Wilayah Adatnya kepada 
instansi pemerintah yang mengurus urusan pendaftaran 
pertanahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) melakukan verifikasi lapangan untuk menguji 
keabsahan klaim yang diajukan berdasarkan informasi 
etnografis tentang sistem penguasaan tanah adat di 
daerah yang bersangkutan. 

(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan 
inventarisasi wilayah jelajah dan/atau ruang hidup atau 
disebut dengan cara lain dari Masyarakat Adat yang masih 
berburu dan meramu dan/atau yang hidup menetap di 
wilayah-wilayah terpencil dan/atau terisolir, dan 
mendaftarkan wilayah jelajah dan/atau disebut dengan 
nama lain itu sebagai Wilayah Adat dari Masyarakat Adat 
yang bersangkutan. 

 

Pasal 16  

(1) Tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
meliputi: 
a. hak milik atas komunal; dan  
b. hak milik atas individual. 

(2)  Tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pendaftaran tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh instansi pemerintah yang mengurus 
urusan pendaftaran pertanahan sebagaimana yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

(4) Instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan ayat 
(3) melakukan verifikasi lapangan untuk menguji 
keabsahan klaim yang diajukan berdasarkan informasi 
etnografis tentang sistem penguasaan tanah adat di 
daerah yang bersangkutan. 
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(5)  Pendaftaran tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan melalui pemberian sertipikat hak milik 

komunal sesuai dengan nama pemegang haknya menurut 

Hukum Adat atau sertipikat milik pribadi. 

 

Paragraf 2 

Penggunaan dan Pemanfaatan  

 

Pasal 17                

(1) Wilayah Adat dan/atau tanah adat dapat dimanfaatkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Dunia Usaha melalui pemberian hak 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak 

pakai kepada badan hukum di wilayah Masyarakat Adat 

dilakukan dengan syarat kegiatan usaha yang akan 

dilakukan mendukung kepentingan Masyarakat Adat, 

memelihara lingkungan hidup, dan pemberiannya 

dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari 

Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. 
(3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai rekomendasi untuk mengajukan 

permohonan hak atas tanah kepada instansi yang 

berwenang. 
Pasal 18  

(1) Bidang tanah yang berasal dari Wilayah Adat dan/atau 

tanah adat sebelum berlakunya Undang-Undang ini sudah 

dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan Hak 

Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan 

tata cara yang berlaku, tetap diakui berdasarkan Undang-

Undang ini. 

(2) Dalam hal hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) jangka waktunya berakhir atau hapus karena sebab 

tertentu, maka: 

a. tanahnya kembali dalam penguasaan Masyarakat Adat 

yang  bersangkutan; atau 

b. tanahnya kembali dalam penguasaan negara jika 

Masyarakat Adat yang bersangkutan sudah tidak ada 

lagi.  

(3) Jika hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2)  jangka waktunya berakhir dan Masyarakat 

Adat yang bersangkutan masih ada, permohonan 

perpanjangan atau pembaruannya dapat diajukan setelah 

memperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Adat yang 

bersangkutan. 

Bagian Keenam   

Hak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 

 

Pasal 19  

(1) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi dan 

kawasan ekosistem esensial harus menghormati dan 

mengakui Hak Masyarakat Adat yang ada dalam kawasan 

konservasi dan kawasan ekosistem esensial/strategis. 
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(2) Penghormatan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat 
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melalui penetapan 

kawasan konservasi Masyarakat Adat dalam kawasan 
pelestarian alam/kawasan suaka alam. 

(3) Penetapan Kawasan Konservasi Masyarakat Adat dalam 

kawasan pelestarian alam/kawasan suaka alam bertujuan 
untuk:  

a.  memposisikan masyarakat adat sebagai subyek atau 
pelaku utama dalam pengelolaan sesuai tata nilai yang 
telah dipraktekkan secara turun temurun. 

b.  menyelesaikan konflik terkait batas kawasan pelestarian 
alam/kawasan suaka dan Wilayah Adat serta akses 
masyarakat terhadap sumber daya alam dalam Wilayah 

Adat.  
c.  menjamin keamanan tenurial dan menjadi insentif untuk 

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan 
bertanggung jawab. 

(4) Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi 

Masyarakat Adat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh  

Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisonal  
 

Pasal 20  
(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan atas 

Hak Kekayaaan Intelektual Tradisional yang dimilikinya. 

(2) Kekayaaan Intelektual Tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a. pengetahuan tradiosional; 
b. ekspresi budaya tradisional; 
c. indikasi geografis; dan 

d. varietas lokal. 
 

Pasal 21  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung 
jawab melakukan inventarisasi dan penetapan hak atas 

Kekayaan Intelektual Tradisional yang dimiliki oleh 
Masyarakat Adat. 

(2) Inventarisasi dan penetapan Hak Kekayaan Intelektual 

Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Alternatif 1 
Bagian Kedelapan 
Hak Atas Agama 

 

Pasal 22  
(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan dalam 

menjalankan agamanya. 
(2) Hak Masyarakat Adat dalam menjalankan agamanya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. beribadah sesuai dengan agamanya; 
b. mendirikan dan memelihara tempat ibadah;  
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c. membangun dan memelihara lembaga amal atau 
kemanusiaan sesuai dengan agamanya;  

d. membuat, memperoleh, dan menggunakan literatur 
yang berkaitan dengan ritual atau kebiasaan 
agamanya;  

e. mengajarkan agama kepada pemeluknya sesuai dengan 
tujuannya;  

f. meminta dan menerima sumbangan finansial dan 
kontribusi sukarela dari perorangan dan institusi;  

g. melatih, menunjuk, atau memilih pemimpin  agama 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  agamanya; 
dan 

h. memiliki hari libur keagamaan dalam rangka 
menyelenggarakan upacara keagamaan sesuai dengan 
ajaran keagamaan.  

(3) Ketentuan mengenai pendirian tempat ibadah dan 
penetapan hari libur keagamaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dan huruf h dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
identitas Masyarakat Adat. 

(5) Identitas Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dicatatkan dalam penyelenggaraan sistem 
administrasi kependudukan dan pelayanan publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Alternatif 2 

Bagian Kedelapan 
Hak Atas Kepercayaan 

 
Pasal 22 

(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan dalam 
menjalankan kepercayaannya. 

(2) Hak Masyarakat Adat dalam menjalankan kepercayaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. beribadah sesuai dengan kepercayaannya; 
b. mendirikan dan memelihara tempat ibadah;  
c. membangun dan memelihara lembaga amal atau 

kemanusiaan sesuai dengan kepercayaannya;  
d. membuat, memperoleh, dan menggunakan literatur 

yang berkaitan dengan ritual atau kebiasaan 
kepercayaannya;  

e. mengajarkan kepercayaan kepada pemeluknya sesuai 
dengan tujuannya;  

f. meminta dan menerima sumbangan finansial dan 
kontribusi sukarela dari perorangan dan institusi;  

g. melatih, menunjuk, atau memilih pemimpin  
kepercayaan sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam  kepercayaannya; dan 

h. memiliki hari libur dalam rangka menyelenggarakan 
upacara kepercayaan sesuai dengan ajaran 
kepercayaannya.  

(3) Ketentuan mengenai pendirian tempat ibadah dan 
penetapan hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan huruf h dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan identitas Masyarakat Adat. 

(5) Identitas Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dicatatkan dalam penyelenggaraan sistem 
administrasi kependudukan dan pelayanan publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Alternatif 3 
Bagian Kedelapan 

Hak Atas Spiritualitas  

 
Pasal 22 

(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan dalam 

menjalankan spiritualitasnya. 
(2) Hak Masyarakat Adat dalam menjalankan spiritualitasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. beribadah sesuai dengan spiritualitasnya; 
b. mendirikan dan memelihara tempat ibadah;  

c. membangun dan memelihara lembaga amal atau 
kemanusiaan sesuai dengan spiritualitasnya;  

d. membuat, memperoleh, dan menggunakan literatur 

yang berkaitan dengan ritual atau kebiasaan 
spiritualitasnya;  

e. mengajarkan spiritualitas kepada pemeluknya sesuai 
dengan tujuannya;  

f. meminta dan menerima sumbangan finansial dan 

kontribusi sukarela dari perorangan dan institusi;  
g. melatih, menunjuk, atau memilih pemimpin  

spiritualitas sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam  spiritualitasnya; dan 

h. memiliki hari libur dalam rangka menyelenggarakan 

upacara spiritualitas sesuai dengan ajaran 
spiritualitasnya.  

(3) Ketentuan mengenai pendirian tempat ibadah dan 

penetapan hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan huruf h dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Spiritualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan identitas Masyarakat Adat. 

(5) Identitas Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dicatatkan dalam penyelenggaraan sistem 

administrasi kependudukan dan pelayanan publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Alternatif 4 
Bagian Kedelapan 

Hak Atas Nilai-nilai Tradisi 

 
Pasal 22 

(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pengakuan dalam 
menjalankan nilai-nilai tradisinya. 

(2) Hak Masyarakat Adat dalam menjalankan nilai-nilai 

tradisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. beribadah sesuai dengan nilai-nilai tradisinya; 

b. mendirikan dan memelihara tempat ibadah;  
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c. membangun dan memelihara lembaga amal atau 

kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai tradisinya;  

d. membuat, memperoleh, dan menggunakan literatur 

yang berkaitan dengan ritual atau kebiasaan nilai-nilai 

tradisinya;  

e. mengajarkan nilai-nilai tradisi kepada pemeluknya 

sesuai dengan tujuannya;  

f. meminta dan menerima sumbangan finansial dan 

kontribusi sukarela dari perorangan dan institusi;  

g. melatih, menunjuk, atau memilih pemimpin sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam   nilai-nilai 

tradisinya; dan 

h. memiliki hari libur dalam rangka menyelenggarakan 

upacara tradisi sesuai dengan ajaran nilai-nilai 

tradisinya.  

(3) Ketentuan mengenai pendirian tempat ibadah dan 

penetapan hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan huruf h dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Nilai-nilai tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan identitas Masyarakat Adat. 

(5) Identitas Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dicatatkan dalam penyelenggaraan sistem 

administrasi kependudukan dan pelayanan publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

Bagian Kesembilan 

Hak Atas Pendidikan Masyarakat Adat 

 

Pasal 23  

(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan Pendidikan 

Layanan Khusus sesuai dengan Adat Istiadat yang dikenal 

oleh Masyarakat Adat yang bersangkutan. 

(2) Pendidikan Layanan Khusus bagi Masyarakat Adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 

menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar 

haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi. 

(3) Pendidikan Layanan Khusus bagi Masyarakat Adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. menanamkan Identitas Budaya; 

b. menanamkan keseimbangan hidup antara manusia dan 

alam; 

c. membangun kolektivitas dan komunitas sosial budaya 

dalam  Masyarakat Adat; 

d. memberdayakan Masyarakat Adat sesuai dengan jati 

diri kehidupannya; 

e. memajukan budaya yang dianut oleh Masyarakat Adat 

sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional; 

dan 

f. membangun kecerdasan sosial dan emosional bagi 

anak-anak Masyarakat Adat. 
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Pasal 24  
(1) Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus bagi Masyarakat 

Adat paling sedikit mencakup 4 (empat) materi dasar 
meliputi: 
a. literasi dasar; 

b. potensi dan masalah budaya; 
c. pendidikan kewarganegaraan; dan 

d. pengorganisasian Masyarakat Adat.   
(2) Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus bagi Masyrakat 

Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 

kurikulum pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan 
pendidikan informal di tempat Masyarakat Adat berada. 
 

Pasal 25  
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya menyelenggarakan Pendidikan 
Layanan Khusus bagi Masyarakat Adat. 

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Layanan 

Khusus bagi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri 
yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan. 
 

BAB IV 
PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT 

 

Bagian Kesatu  
Umum  

 
Pasal 26  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib dan 

bertanggung jawab melindungi Hak Masyarakat Adat 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Pelindungan Hak Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan jaminan penegakan atas  
Pengakuan Hak Masyarakat Adat.  

(3) Pelindungan Hak Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 
a. pemberdayaan Masyarakat Adat; 

b. pengembangan Hak Masyarakat Adat; 
c. pelestarian Hak Masyarakat Adat;    

d. pemanfaatan Hak Masyarakat Adat; dan 
e. Pelindungan hukum bagi Masyarakat Adat dalam 

menyelenggarakan haknya.  

 
Bagian Kedua 

Pemberdayaan Masyarakat Adat 

 
Pasal 27  

(1) Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(2) Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; 
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b. fasilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Layanan 
Khusus; 

c. fasilitasi sarana da prasarana kesehatan; dan  
d. pengalokasian penganggaran. 

(3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa: 
a. pendidikan; 

b. kursus atau pelatihan; dan 
c. pendampingan. 

(4) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan di tempat  
Masyarakat Adat berada. 

(5) Fasilitasi sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa : 
a. layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas;  

b. jaminan pembiayaan kesehatan; 
c. pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana 

kesehatan di tempat masyarakat adat berada, dan 

d. penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik. 
(6) Dukungan penganggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d merupakan Hak Masyarakat Adat yang 

berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
c. anggaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Pengembangan Hak Masyarakat Adat 
 

Pasal 28  

(1) Pengembangan Hak Masyarakat Adat dilakukan oleh 
Masyarakat Adat melalui dukungan dari Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 

a. penguatan kelembangaan Masyarakat Adat; 
b. peningkatan sumber daya manusia; 
c. penelitian dan pengkajian; dan  

d. pendampingan. 
(3)  Masyarakat Adat berhak memperoleh dukungan program 

dan penganggaran atas upaya pengembangan Hak 
Masyarakat Adat. 

 

Bagian Keempat 
Pelestarian Hak Masyarakat Adat 

 

Pasal 29  
(1) Pelestarian Hak Masyarakat Adat dilakukan oleh 

Masyarakat Adat melalui dukungan dari Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

(2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. inventarisasi; 
b. identifikasi; 

c. dokumentasi; 
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d. penelitian; 
e. revitalisasi; dan  

f. promosi dan publikasi. 
(3) Masyarakat Adat berhak memperoleh dukungan program 

dan penganggaran atas upaya pelestarian Hak Masyarakat 

Adat. 
 

Bagian Kelima 
Pemanfaatan Hak Masyarakat Adat 

 

Pasal 30  
(1) Masyarakat Adat berhak mendapatkan manfaat ekonomi 

dan sosial dari hak yang dimilikinya. 

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melindungi 
pemanfaatan Hak Masyarakat Adat secara berkelanjutan. 

(3) Pihak Lain yang terlibat dalam pemanfaatan Hak 
Masyarakat Adat harus mendapatkan persetujuan dari 
Masyarakat Adat dan memberikan kompensasi kepada 

Masyarakat Adat. 
 

BAB  V  

KELEMBAGAAN 
 

Bagian Kesatu  
Umum  

 

Pasal 31  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyelenggarakan Pengakuan dan 
Pelindungan Hak Masyarakat Adat. 

 

Bagian Kedua 
Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat 

  

Pasal 32  
(1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

mempunyai tugas:  
a. menyusun dan mengoordinasikan kebijakan nasional 

terkait Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat 

Adat; 
b. melakukan inventarisasi terhadap Hak Masyarakat 

Adat yang ada; 
c. menyusun rencana tata ruang wilayah nasional terkait  

pencadangan dan/atau pendaftaran Wilayah Adat dan 

Tanah Adat; dan  
d. menginformasikan Hak Masyarakat Adat kepada para 

pemangku kepentingan yang ada. 

(2) Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 
terkait Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat 
Adat; 

b. mendaftarkan Hak Masyarakat Adat yang ada sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; 
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c. menetapkan rencana tata ruang wilayah terkait 

pencadangan dan/atau pendaftaran Wilayah Adat dan 

Tanah Adat; dan   

d. menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan sistem 

informasi  Hak Masyarakat Adat. 

 

Pasal 33  

(1) Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

dapat membentuk kementerian yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat. 

(2) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak membentuk 

kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas 

dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 diselengarakan oleh menteri koordinator 

yang menangani urusan pemerintahan di bidang 

kesejahteraan rakyat. 

(3) Menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengoordinasikan seluruh menteri yang ada di bidang 

Kesejahteraan Rakyat, dan/atau menteri di bidang lain 

yang ada melalui menteri koordinatornya.   

 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 

 

Pasal 34  

(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 31 

mempunyai tugas: 

a. menyusun dan mengoordinasikan kebijakan daerah 

terkait Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat 

Adat; 

b. melakukan inventarisasi terhadap Hak Masyarakat 

Adat yang ada di daerahnya; 

c. menyusun rencana tata ruang wilayah terkait  

pencadangan dan/atau pendaftaran Wilayah Adat dan 

Tanah Adat yang ada di daerahnya; dan  

d. menginformasikan Hak Masyarakat Adat kepada para 

pemangku kepentingan yang ada di daerahnya. 

(2) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat; 

b. mendaftarkan Hak Masyarakat Adat yang ada sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; 

c. menetapkan rencana tata ruang wilayah terkait 

pencadangan dan/atau pendaftaran Wilayah Adat dan 

Tanah Adat; dan   

d. menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan sistem 

informasi  Hak Masyarakat Adat yang ada di daerahnya. 
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Pasal 35  

(1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

dapat membentuk satuan organisasi perangkat daerah 

yang menangani urusan pemerintahan di bidang 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak membentuk satuan 

organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tugas dan wewenang Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diselengarakan 

oleh satuan organisasi perangkat daerah yang menangani 

urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat. 

(3) Satuan organisasi perangkat daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan seluruh satuan 

organisasi perangkat daerah yang ada dalam 

menyelenggarakan Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat.   

 

Bagian Keempat  

Sistem Informasi  

 

Pasal 36  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya membentuk dan mengembangkan sistem 

informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat di 

tingkat nasional dan daerah. 

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk: 

a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

masyarakat; 

b. dasar penetapan dan pelaksanaan kebijakan bagi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 

c. mendukung penyelenggaraan Pengakuan dan 

Pelindungan  Hak Masyarakat Adat. 

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berisi: 

a. data dan informasi mengenai Hak Masyarakat Adat; 

b. program Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat 

Adat; 

c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pengakuan 

dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat; dan 

d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat. 

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelola secara transparan dan akuntabel yang mudah 

diakses oleh para pemangku kepentingan yang ada. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan 

di bidang komunikasi dan informasi.  
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BAB VI 

PARTISIPASI MASYARAKAT  

 

Pasal 37  

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengakuan dan 

Pelindungan Hak Masyarakat Adat. 

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. orang perseorangan; 

b. organisasi kemasyarakatan; 

c. badan usaha yang berbentuk atau tidak berbentuk 

badan hukum; 

d. lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian; 

e. lembaga keuangan dan/atau lembaga ekonomi lain; 

dan/atau  

f. para pemangku kepentingan terhadap Masyarakat 

Adat selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam bentuk: 

a. partisipasi dalam kegiatan pembentukan dan 

koordinasi kebijakan Pengakuan dan Pelindungan 

Masyarakat Adat;  

b. kegiatan memberikan informasi kepada Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Hak 

Masyarakat Adat yang perlu didaftarkan dan/atau 

diberikan; 

c. kegiatan pemberdayaan bagi Masyarakat Adat sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristiknya; dan/atau  

d. pendampingan hukum kepada Masyarakat Adat dalam 

penyelesaian Sengketa Adat dan pelanggaran Adat yang 

dilakukan melalui mediasi atau peradilan negara.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.   

   

BAB VII 

PENDANAAN  

 

Pasal 38  

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pengakuan dan 

Pelindungan Hak Masyarakat Adat bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan 

c. sumber pendapatan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 39  

Pada saat Undang-Undang ini berlaku: 

a.  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan 

Undang-Undang ini tanpa terkecuali mengakui dan 

melindungi seluruh Hak Masyarakat Adat yang ada dan 

dikuasai oleh Masyarakat Adat; dan   

b.  setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum 

menguasai Hak Masyarakat Adat mengharuskan orang 

tersebut mengembalikan dan/atau memberikan 

kompensasi kepada Masyarakat Adat berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 40  

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan: 

a.  Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888); dan.    

b.  Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.     

 

Pasal 41  

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus 

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

Undang-Undang ini berlaku.    

(2) Pemerintah Pusat melaporkan pelaksanaan Undang-

Undang ini kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapannya paling 

lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 

berlaku. 

 

Pasal 42  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat, 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-

Undang ini. 
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Pasal 43  

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.   

 

                    

                            Disahkan di Jakarta 

                      pada tanggal ... 

 

                                                               PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

                                 JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal ... 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

      REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

YASONNA H. LAOLY 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ... 
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PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG  

PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT  

 

I. UMUM 

 Pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,  

Pemerintah Daerah, dan masyarakat merupakan upaya bersama untuk 

mewujudkan tujuan nasional yang dicita-citakan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh 

karena itu semua pemangku kepentingan yang ada, termasuk Masyarakat 

Adat, harus bekerja sama agar hasil pembangunan yang dicapai sesuai 

dengan harapan. Selama ini dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang ada, Masyarakat Adat telah diakui eksistensinya namun 

hak tradisional yang dimilikinya belum diakui dan dilindungi secara baik 

dan benar sehingga pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan 

sering merugikan Masyarakat Adat.  

Undang-Undang tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat ini merupakan wujud nyata dari negara untuk 

menghormati, mengakui, dan melindungi Hak Masyarakat Adat dimaksud. 

Melalui Undang-Undang tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat ini, diharapkan berbagai hak yang selama ini ada dan 

melekat pada Masyarakat dapat dinikmati oleh Masyarakat Adat itu sendiri.   

Undang-Undang tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat ini secara umum mengatur mengenai hak yang dimiliki 

oleh Masyarakat Hukum Adat dan hak yang dimiliki oleh Masyarakat 

Tradisional. Di dalam Undang-Undang tentang Pengakuan dan Pelindungan 

Hak Masyarakat Adat ini, hak tersebut ada yang hanya diakui dan ada juga 

hak yang diakui dan diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang ini. 

Secara sistematik, di dalam Undang-Undang tentang Pengakuan dan 

Pelindungan Hak Masyarakat Adat ini memuat aturan antara lain mengenai 

Pengakuan Hak Masyarakat Adat, Pelindungan Hak Masyarakat Adat, 

kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, ketentuan peralihan, dan 

ketentuan penutup.  

Undang-Undang tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat ini merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus (lex 

specialis) yang menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan lain, 

baik yang sederajat atau yang ada di bawahnya. Diharapkan dengan 

diundangkan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat ini terwujud kesatuan, sinkronisasi, dan harmonisasi 

berbagai peraturan perundang-undangan terkait kebijaksanaan pengaturan 

mengenai Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat.   

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah bahwa 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat 

diselenggarakan berdasarkan asal usulnya;  
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas keragaman” adalah bahwa 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat 

diselenggarakan dengan memperhatikan karakteristik 

perbedaan yang ada pada suku bangsa, ras, budaya, serta 

agama, kepercayaan, spiritualitas, dan/atau nilai-nilai tradisi 

yang ada di Indonesia. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 

setiap upaya Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat 

harus memperhatikan kepentingan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat 

memperhatikan kesamaan kedudukan setiap warga negara 

Indonesia dalam hukum dan pemerintahan tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku bangsa, ras, budaya, serta agama, 

kepercayaan, spiritualitas, dan/atau nilai-nilai tradisi yang 

dimilikinya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa suatu 

keadaan dimana Masyarakat Adat dapat menikmati status yang 

setara, termasuk antara laki-laki dan perempuan, serta 

memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan Pengakuan dan 

Pelindungan Hak Masyarakat Adat. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” 

adalah bahwa setiap Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat harus dapat menimbulkan ketertiban dalam 

Masyarakat Adat agar terwujud kepastian hukum. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.   

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat 

diselenggarakan secara terus-menerus dengan memperhatikan 

antara capaian hasil pembangunan nasional dengan kelestarian 

lingkungan dan nilai-nilai yang ada pada Masyarakat Adat.  

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa 

Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat bertujuan 

untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang mandiri, mampu 

dalam menentukan dan mewujudkan masa depan sesuai 

dengan nilai-nilai yang diyakininya, serta aktif dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional. 
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Huruf j 

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap 

orang berperan aktif dalam Pengakuan dan Pelindungan Hak 

Masyarakat Adat. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” 

adalah Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan 

dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, 

dan tidak diskriminatif. 

 Pasal 3 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 4  

  Cukup jelas. 

 Pasal 5 

  Cukup jelas. 

 Pasal 6  

  Ayat (1)  

   Cukup jelas. 

  Ayat (2)  

   Cukup jelas. 

 

  Ayat (3)  

   Cukup jelas. 

  Ayat (4)  

   Cukup Jelas. 

  Ayat (5) 

Huruf a 

      Yang dimaksud dengan  “hukum perkawinan adat” 

adalah aturan-aturan hukum adat mengenai 

hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki 

yang membawa hubungan kekerabatan yang lebih 

luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan 

perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lain. 

                              Huruf b  

Yang dimaksud dengan  “hukum waris adat” adalah 

aturan-aturan hukum adat  mengenai cara 

bagaimana penerusan dan peralihan harta 

kekayaan  yang berwujud dan tidak berwujud dari 

generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. 

                              Huruf c 

Yang dimaksud dengan  hukum “kebendaan adat” 

adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 

cara bagaimana manusia berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan rumah 

tangganya di dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat. 

                              Huruf d  

                                    Yang dimaksud dengan  “hukum perikatan adat”  

adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 

hubungan hukum antar 2 (dua) pihak atau lebih 
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yang terjadi dalam Masyarakat Adat karena adanya 

perbuatan atau kesepakatan dalam bentuk 

persetujuan atau perjanjian karena ada suatu 

kepentingan. 

                                    Yang dimaksud dengan “hukum ekonomi adat” 

adalah perikatan kebendaan adat yang terkait 

dengan perikatan sosial ekonomi dan perikatan 

ekonomi niaga. Perikatan sosial ekonomi dilakukan 

karena “baik budi” terlepas dari penilaian ekonomi, 

dan bukan karena mengharapkan balasan atau 

imbalan jasa. Perikatan ekonomi niaga dilakukan 

cenderung lebih banyak pada kebutuhan hidup 

ekonomi, baik yang konsumtif maupun produktif, 

dengan pertimbangan ada nilai tambah atau 

imbalan jasa. 

                              Huruf  e 

                                    Yang dimaksud dengan  “hukum pelanggaran/ 

pidana adat” adalah aturan hukum adat yang 

mengatur tentang pelanggaran atau sengketa adat 

yang mengganggu kedamaian.  

                              Huruf f  

         Yang dimaksud dengan “hukum pemerintahan adat” 

adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 

tentang penyelenggaraan pemerintahan adat.  

Ayat (6)  

   Cukup Jelas. 

 Pasal 7 

  Cukup jelas. 

 Pasal 8 

  Ayat (1)  

   Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

  Cukup jelas.  

 Ayat (4)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “nilai kemanusiaan yang bersifat 

universal” adalah nilai-nilai kemanusiaan merujuk pada  

nilai-nilai hak asasi manusia. 

 Pasal 9 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 10 

  Cukup jelas. 

 Pasal 11 

  Cukup jelas. 

 Pasal 12 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 13 

  Cukup jelas. 
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 Pasal 14 

  Cukup jelas. 

 Pasal 15 

  Ayat (1)  

   Cukup jelas. 

  Ayat (2)  
   Cukup jelas.  

  Ayat (3)  
 Yang dimaksud dengan “informasi etnografis tentang 

sistem penguasaan wilayah dan tanah adat” adalah 
informasi daerah yang bersangkutan dituangkan ke dalam 
pedoman verifikasi sistem penguasaan Wilayah Adat dan 

Tanah Adat di daerah yang bersangkutan. 

  Ayat (4) 
   Cukup jelas. 

 Pasal 16 
  Cukup jelas. 

 Pasal 17 
  Cukup jelas. 
 Pasal 18 

  Ayat (1) 
Selama berlangsungnya hak atas tanah, kepada pemegang 

hak yang sudah menguasai dan memanfaatkan tanah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan diperoleh dengan itikad baik diberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

  Ayat (2)   
Dengan berakhirnya hak atas tanah maka sejalan dengan 
pengakuan terhadap Masyarakat Adat jika Masyarakat 
Adat yang bersangkutan masih ada, tanah kembali dalam 

penguasaan Masyarakat Adat tersebut. Namun, jika 
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan sudah tidak 

ada lagi, Tanah kembali kepada penguasaan Negara. 
Menurut peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan hak atas tanah yang diberikan kepada 

persorangan atau badan hukum dimaksud berada di atas 
tanah Negara, sehingga dengan hapusnya hak atas tanah 

maka tanahnya menjadi tanah Negara. Dengan 
berlakunya undang-undang ini, tanah Negara yang 
berasal dari bekas hak ulayat dimaksud dikembalikan 

kepada masyarakat adat sesuai dengan amanah Pasal 2 
ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

  Ayat (3)   
Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” adalah 
persetujuan bebas tanpa paksaan yang didasarkan pada 
mekanisme pengambilan keputusan bersama dalam 

Masyarakat Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum 
Adat. 

. Pasal 19 

  Cukup jelas. 
 

 Pasal 20 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

   Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional”  adalah 

pengetahuan keterampilan teknik tradisional atau 

pengetahuan lingkungan tradisional atau pengetahuan 

sain, pertanian, pengobatan, yang dikembangkan dari 

nuansa budaya dan lingkungan masyarakat lokal 

termasuk tentang tanaman obat dan pengobatan.                        

                    Huruf b 

Yang dimaksud dengan  “ekspresi budaya tradisional”  

adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) 

maupun imaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya, 

yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan 

pengetahuan tradisional yang bersifat turun-temurun, 

yang mencakup, namun tidak terbatas pada ekspresi 

fonetik atau verbal, ekspresi suara atau musik, ekspresi 

gerak atau tindakan,dan ekspresi material (kebendaan). 

                    Huruf c  

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu 

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang 

dan/atau produk karena faktor lingkungan geografis 

termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi  

dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, 

kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang 

dan/atau produk yang dihasilkan.   

                   Huruf d 

Yang dimaksud dengan “varietas lokal” adalah varietas 

lokal milik masyarakat termasuk Masyarakat Adat yang 

dikuasai oleh negara dan penguasaan oleh negara. 

 Pasal 21 

  Cukup jelas. 

 Pasal 22 

  Ayat (1)  

   Cukup jelas. 

  Ayat (2)  

   Huruf a 

     Cukup jelas. 

   Huruf b 

     Cukup jelas. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Huruf d 

     Cukup jelas. 

   Huruf e 

     Cukup jelas. 

   Huruf f 

     Cukup jelas. 

   Huruf g 

     Cukup jelas 

   Huruf h 

Yang dimaksud dengan “hari libur” ini merupakan  

hari libur yang berlaku di daerah tempat 

Masyarakat Adat dimaksud berada. 
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          Ayat (3)  

   Cukup jelas. 

  Ayat (4)  

   Cukup Jelas. 

  Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “administrasi kependudukan” 

adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penertiban dokumen  dan data kependudukan  

melalui pendaftaran pendudukan, pencatatan sipil, 

pengelolaan  informasi administrasi kependudukan serta  

pendayagunaan  hasilnya untuk pelayanan public  dan 

pembangunan sektor lain.  

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelyanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 Pasal 23 

  Cukup jelas. 

 Pasal 24 

  Cukup jelas. 

 Pasal 25 

  Cukup jelas. 

 Pasal 26 

  Cukup jelas. 

 Pasal 27 

  Cukup jelas. 

 Pasal 28 

  Cukup jelas. 

 

 

 Pasal 29 

  Ayat (1)  

   Cukup jelas. 

  Ayat (2)  

   Huruf a 

Yang dimaksud dengan “ínventarisasi” adalah 

kegiatan pencatatan atas jenis Hak Masyarakat 

Adat yang harus diakui dan dilindungi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah 

kegiatan untuk memlilih dan menentukan jenis 

Hak Masyarakat Adat yang harus diakui dan 

dilindungi. 

   Huruf c 

Yang dimaksud dengan “dokumentasi” adalah 

kegiatan menyediakan informasi dan dokumen 

yang akurat terkait dengan jenis Hak Masyarakat 

Adat yang harus diakui dan dilindungi. 

   Huruf d 

    Cukup jelas. 
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   Huruf e 
Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah 
kegiatan utuk menghidupkan kembali jenis Hak 
Masyarakat Adat yang harus diakui dan dilindungi.  
 

   Huruf f  
Yang dimaksud dengan “promosi” adalah kegiatan 
menyebarluaskan dan menginformasi secara 
massif jenis Hak Masyarakat Adat yang harus  
diakui dan dilindungi, baik menggunakan 
perangkat modern maupun dengan cara-cara 
tradisional termasuk melalui pendidikan formal 
dan informal. 

 Pasal 30 
  Cukup jelas. 
 Pasal 31  
  Cukup jelas. 
 Pasal 32 
  Cukup jelas. 
 Pasal 33 
  Cukup jelas. 
 Pasal 34 
  Cukup jelas. 
 Pasal 35 
  Cukup jelas. 
 Pasal 36 
  Cukup jelas. 
 
 Pasal 37 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas. 
  Ayat (2)  
   Cukup jelas. 
  Ayat (3) 
   Huruf a 
     Cukup jelas. 
   Huruf b 
     Cukup jelas. 
   Huruf c 
     Cukup jelas. 
   Huruf d 

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian 
sengketa yang dilakukan dengan mediator yang 
disepakati oleh Lembaga Adat yang bersengketa. 

  Ayat (4)  
   Cukup jelas. 
 Pasal 38 
  Cukup jelas. 
 Pasal 39 
  Cukup jelas. 
 Pasal 40 
  Cukup jelas. 
 Pasal 41 
  Cukup jelas. 
 Pasal 42 
  Cukup jelas. 
 Pasal 43 
  Cukup jelas. 
  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … 


