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MENUJU PENGAKUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: 
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM1 

 
Oleh  

I Nyoman Nurjaya2 
 

PENDAHULUAN 

Krisis lingkungan global yang berlangsung sejak tiga dasa warsa terakhir ini merupakan 

konsekuensi dari penggunaan pola-pola kegiatan pembangunan yang semata-mata diorientasikan 

untuk meraih pertumbuhan ekonomi (Merchant, 1972). Kerusakan hutan tropis yang terjadi di 

negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, misalnya, cenderung bersumber dari 

anutan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang didominasi negara 

(state-dominated forest control and management) semata-mata untuk mengejar pertumbuhan 

ekonomi (Reppeto & Gillis, 1988; Barber, 1989; Poffenberger, 1990, 1999; Peluso, 1992; Berdan 

dan Masimio, 1994; Nurjaya, 2001).     

Konsekuensi yang muncul kemudian adalah selain secara nyata telah menimbulkan 

degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya hutan yang menimbulkan perubahan iklim 

global (ecological loss), juga karena coraknya yang sentralistik menutup ruang bagi partisipasi 

masyarakat dan  akses masyarakat terhadap hutan sebagai sumber kehidupan (economical loss), 

dan menggusur serta mengabaikan variasi-variasi kebudayaan lokal yang mencerminkan kearifan 

lingkungan (ecological wisdom) masyarakat asli (indigenous people) dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya hutan (social and cultural loss). Jadi, seperti kata Bodley (1982), 

kegiatan pembangunan yang didominasi negara, bercorak sentralistik, dan semata-mata 

diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada akhirnya hanya menimbulkan korban-

korban pembangunan (victims of development).  

Temuan dari penelitian-penelitian antropologis mengenai pengelolaan sumber daya hutan 

oleh masyarakat lokal di negara-negara Asia dan Amerika Latin membuktikan bahwa masyarakat  

asli (indigenous people) memiliki kepasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, 

tradisi, serta modal sosial (social capital) seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan 
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institusi hukum untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan (Dove, 

1985, 1988; Zerner, 1990; Taylor, 1993; Berdan & Pasimio, 1994; Lynch & Talbott, 1995; 

Poffenberger, 1990, 1999; Ganjanapan, 2000; Laungaramsri, 2001). 

Kapasitas budaya seperti dikemukakan di atas merupakan modal sosial yang tak ternilai 

dan wajib diperhitungkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development). Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, modal sosial dalam 

wujud etika, religi, kearifan lingkungan, dan norma-norma hukum lokal (folk/customary/ adat law) 

merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan, didayagunakan, dan diakomodasi dalam 

pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum negara (state law) mengenai pengelolaan sumber 

daya alam.  

Indonesia sebagai suatu negara yang menuliskan sesanti Bhinneka Tunggal Ika pada 

lambang Negara burung Garuda, menjadi conditio sine qua non untuk secara konsisten 

memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lingkungan (ecological wisdom) masyarakat lokal 

dalam pembuatan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud 

penghormatan dan pengakuan terhadap pluralisme hukum (legal pluralism) yang secara empiris  

hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya.        

 

MERASIONALKAN MAKNA KEARIFAN MASYARAKAT LOKAL 

Inti permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah hubungan timbal balik antara 

manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Konsep sentral dalam ekologi disebut 

ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh  hubungan timbal balik antara makhluk 

hidup dengan alam lingkungannya (Soemarwoto, 1986). 

Menurut pengertian di atas, suatu ekosistem terdiri dari komponen ekologi yang bekerja 

secara teratur sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan dan saling ketergantungan 

satu dengan yang lainnya. Ekosistem terbentuk oleh komponen sumber daya alam hayati maupun 

non hayati pada suatu ruang dan tempat, yang berinteraksi dan membentuk kesatuan yang teratur 

dan saling mempengaruhi, sehingga secara terintegrasi membentuk suatu sistem kehidupan 

dalam alam semesta ini. Cara untuk memahami masalah lingkungan hidup seperti ini dikenal 

sebagai pendekatan ekosistem (ecosystem approach). 
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Dalam kaitan ini, manusia adalah komponen makhluk hidup yang paling sentral dan krusial, 

karena manusia adalah bagian dari unsur makhluk hidup yang paling sempurna jika dibandingkan 

dengan makhluk hidup yang lain seperti satwa dan tetumbuhan; manusia memiliki hati nurani, 

dianugerahi kemampuan untuk berpikir, berkehendak, bersikap, berbicara, maupun bertindak dan 

berinteraksi dengan lingkungannya.  

Dalam interaksinya, manusia mengamati dan melakukan adaptasi serta  memperoleh 

pengalaman, dan kemudian mempunyai wawasan tertentu tentang lingkungan hidupnya. 

Wawasan manusia terhadap lingkungannya inilah yang disebut sebagai citra lingkungan 

(enviromental image), yang menggambarkan persepsi manusia tentang struktur, mekanisme, dan 

fungsi lingkungannya, juga interkasi dan adaptasi manusia termasuk respons dan reaksi manusia 

terhadap lingkungannya. Intinya, citra lingkungan memberi petunjuk tentang apa yang dipikirkan 

dan diharapkan manusia dari lingkungannya, baik secara alamiah maupun sebagai hasil 

tindakannya, dan tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan terhadap lingkungannya. Pola 

berpikir inilah kemudian membentuk etika lingkungan (environmental ethic) dalam kehidupan 

manusia.    

Dari satu sisi, citra lingkungan dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan seperti terpola 

dalam masyarakat ilmiah di negara-negara maju, dengan alam pikirnya yang bercorak rasionalistik 

dan intelektualistik. Namun, dari sisi lain citra lingkungan lebih dilandasi oleh sistem nilai dan religi 

seperti berkembang dalam alam pikir masyarakat yang masih sederhana dan bersahaja di negara-

negara sedang berkembang. Karena itu, yang disebut pertama dikenal sebagai citra lingkungan 

masyarakat modern, sedangkan yang disebut terakhir dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat 

tradisional (Nurjaya, 1985). 

Citra lingkungan masyarakat tradisional, seperti yang berkembang dalam masyarakat di 

negara-negara sedang berkembang lebih bercorak magis-kosmis. Menurut alam pikir magis-

kosmis, manusia ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya; 

manusia dipengaruhi dan mempengaruhi serta memiliki keterkaitan dan  ketergantungan dengan 

lingkungannya, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan komprehensif. Corak 

wawasan holistik membangun kesadaran bahwa kesinambungan hidup manusia sangat 

tergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungannya. Lingkungan harus 

diperlakukan dan dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggungjawab sesuai dengan daya  

dukung (carrying capacity) dan kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi 
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kehidupan manusia. Hal ini karena hubungan manusia dengan lingkungannya bukanlah 

merupakan hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan interaksi yang saling mendukung dan 

memelihara dalam keserasian, keseimbangan, dan  keteraturan yang dinamis. 

Citra lingkungan seperti digambarkan di atas senada dengan citra lingkungan yang 

berpangkal dari alam pikir masyarakat hukum adat yang bercorak religio-magis. Masyarakat 

hukum adat mengidentifikasi dirinya  sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta 

dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama 

adalah bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta 

suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikatakan 

bahwa citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat 

hukum adat. 

Secara empiris dapat dicermati bahwa citra lingkungan masyarakat hukum adat sering 

tampaknya tidak rasional, bersifat mistis, karena selain bertalian dengan kehidupan di alam nyata 

(skala) juga erat kaitannya dengan pemeliharaan keseimbangan hubungan dalam alam gaib 

(niskala). Namun demikian, citra lingkungan tradisional tidak berarti menimbulkan dampak buruk 

bagi lingkungan hidup, tetapi justru menciptakan sikap dan perilaku manusia yang serba religius 

dan magis terhadap lingkungannya, dalam bentuk praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam  yang bijaksana dan bertanggungjawab. Inilah esensi dan ekspresi dari kearifan 

masyarakat hukum adat terhadap lingkungan hidupnya. 

Kearifan lingkungan masyarakat adat pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi 

yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan 

memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya dalam wujud sikap dan perilaku 

terhadaap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada 

manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta 

keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. 

Kendatipun sering  tampak tidak rasional dan  tidak logis, tetapi secara nyata perilaku 

terhadap alam dengan pola-pola tindak yang bercorak mistis dan magis tersebut menciptakan 

kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perilaku masyarakat yang menetapkan tempat-

tempat tertentu di kawasan sungai, sumber air, danau, bukit, gunung, hutan, pohon besar, pantai, 

laut, dll. sebagai tempat yang angker, keramat, sakral, merupakan strategi yang efektif untuk 

melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati maupun non hayati dari tindakan negatif 
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manusia,  sehingga fungsi hidro-orologis dari hutan, sungai, danau, sumber air dan penyedia 

sumber daya genetis bagi kehidupan subsisten manusia tetap terjaga secara berkelanjutan.   

Menurut alam pikir masyarakat adat yang bercorak religius-magis, alam semesta (jagadhita) 

ini dihuni oleh roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan struktur, mekanisme, dan irama 

alam. Jika perilaku manusia menjadi serakah, merusak keseimbangan alam, atau sudah tidak 

akrab dan selaras lagi dengan irama alam, maka akan terjadi gangguan, ketidakselarasan, dan 

kegoncangan dalam alam semesta, dalam wujud  gempa bumi, gunung meletus, wabah penyakit, 

angin topan, banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, kebakaran, sambaran petir, dll. sebagai 

pengejawantahan dari kemarahan roh-roh penjaga alam tersebut.  

Fenomena alam seperti di atas tentu dapat dipahami menurut alam pikir modern, karena 

secara ilmiah malapetaka tersebut wajar terjadi akibat dari perlakuan dan perilaku manusia yang 

buruk, tidak selaras, mencemari, atau merusak lingkungan hidup sehingga menimbulkan 

kegoncangan irama alam semesta.  

Secara empiris pola kepercayaan masyarakat adat seperti di atas mampu dan efektif untuk 

mengendalikan perilaku manusia yang cenderung serakah untuk menguasai dan mengeksploitasi 

sumber daya alam secara semena-mena. Karena itu, sungguh menjadi tidak bijaksana bila ada 

sebagian orang yang selalu mencela dan mendeskreditkan pola pikir dan tindak masyarakat adat 

yang secara sadar mempertahankan nilai, religi, tradisi, dan norma-norma hukum adat untuk 

menjaga keseimbangan magis dan keteraturan sosial dalam lingkungan komunitasnya. Justru kita 

semestinya perlu empati dan belajar dari  pola pikir dan pola tindak masyarakat adat dalam 

memperlakukan dan  memanfaatkan alam lingkungannya, agar kinerja pengelolaan sumber daya 

alam dalam pembangunan lebih bernuansa manusiawi. 

 

KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI  HUKUM  
    

Cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio-magis secara konkrit 

terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum 

disebut hukum kebiasaan (customary law), hukum rakyat (folk law), hukum penduduk asli 

(indigenous law), hukum tidak tertulis (unwritten law), atau hukum tidak resmi (unofficial law), atau 

dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (adat law/adatrecht).  

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantah-kan nilai-nilai, asas, 

struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat 
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lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga 

masyarakat (social order), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang 

dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order), dan menjaga keteraturan perilaku 

masyarakat dengan alam lingkungannya (ecological order). 

 Dalam ancangan antropologi,  hukum adalah akvititas kebudayaan yang berfungsi sebagai 

sarana pengendalian sosial (social control), sarana untuk menjaga keteraturan spiritual, sosial, dan 

ekologi dalam kehidupan masyarakat. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang bersifat 

otonom, tetapi menjadi bagian yang integral, tidak terpisahkan, dipengaruhi oleh aspek-aspek 

kebudayaan lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan religi, sebagai satu sistem budaya 

masyarakat (Llewellyn & Hoebel, 1941; Pospisil, 1971). Komunitas masyarakat merupakan arena 

sosial (social field) yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal 

(inner-order mechanism) untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan 

komunitasnya (Moore, 1978). Dalam persepktif antropologi, hukum yang diekspresikan dalam 

norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama merupakan wujud 

ideal dari kebudayaan masyarakat (Koentjaraningrat, 1979), yang mencerminkan kearifan 

komunitas-komunitas masyarakat lokal.  

Oleh karena itu, dalam suatu organisasi politik yang disebut Negara selain terdapat hukum 

Negara (state law) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga berlaku hukum agama 

(religious law), hukum rakyat (indigenous law/customary law/adat law), dan mekanisme-

mekanisme pengaturan lokal (self regulation/inner-order mechanism) yang juga berfungsi sebagai 

alat pengendalian sosial (social control), penjaga keteraturan sosial (social order), atau instrumen 

ketertiban sosial (legal order).  Fakta kehidupan hukum seperti dimaksud di atas dalam ancangan 

antropologi hukum disebut Griffiths (1976) sebagai realitas kemajemukan hukum (legal pluralism) 

dalam kehidupan masyarakat. 

Legal pluralism refers to the normative heteregenity attendant upon the fact 
that social action always take place in a context of multiple, overlapping 
‘semi-autonomous social field’ (Moore, 1978). 
 
Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini, pemerintah cenderung 

mengabaikan fenomena kemajemukan hukum dalam kebijakan pembangunan hukum, 

penyusunan instrumen hukum, maupun dalam implementasi hukum melalui politik pengabaian 

fakta kemajemukan hukum (political of legal pluralism ignorance), sehingga produk peraturan 

perundang-undangan, terutama yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, secara normatif 



I N
yo

m
an

 N
ur

ja
ya

. D
O

 N
O

T 
CO

PY

 7 

mengabaikan dan menggusur hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan sumber daya alam.  

Selain itu, hukum masyarakat adat/lokal juga cenderung didominasi dan disubordinasi oleh 

hukum Negara, sehingga kapasitas hukum adat menjadi tak berdaya, tergusur, terabaikan dalam 

percaturan implementasi/ penegakan hukum di negeri ini (Nurjaya, 2002), atau kapasitasnya 

menjadi semi-otonomi (semi-autonomous social field) ketika dipertemukan, dihadapkan, atau 

dipertentangkan dengan hukum Negara (Moore, 1989).  

Realitas kemajemukan hukum tergusur oleh ideologi sentralisme hukum (legal centralism) 

yang dianut oleh pemerintah dalam politik pembangunan hukum, yang diarahkan untuk 

menciptakan unifikasi hukum, kodifikasi hukum, dan uniformitas hukum dengan cap hukum 

nasional sebagai satu-satunya hukum yang berlaku bagi semua warga negara di seluruh teritori 

negara kesatuan Republik Indonesia.  

Law is and should be the law of  the state, uniform for all persons, exclusive 
of all other law, administered by a single set of state institutions (Griffiths, 
1986:12).  
 
Jika dicermati secara seksama selama kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini 

peraturan perundang-undangan  produk lembaga legislatif dan ekskutif di bidang pengelolaan 

sumber daya alam (terutama tanah, hutan, tambang, air, dan perikanan) cenderung 

memperlihatkan karakteristik hukum yang bercorak sentralistik, ekspoitatif (use oriented), berpihak 

kepada pemodal besar (capital oriented), sektoral, menutup ruang bagi transparansi dan 

partisipasi publik, mengabaikan hak-hak masyarakat adat/lokal. Karena itu, anutan paham 

sentralisme hukum seperti di atas paling tidak telah menimbulkan 4 implikasi krusial, yaitu :  

1. Pengabaian atas prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi publik,  informed-consent, 

pluralisme hukum, karena hak hidup, politik, ekonomi, dan sosial masyarakat adat/lokal secara 

sadar diabaikan, digusur, tidak diberdayakan, dan tidak diberi ruang dalam kehidupan hukum di 

negeri ini;  

2. Secara tidak langsung produk-produk kebijakan dan  hukum negara menjadi sumber penyebab 

kerusakan/ degradasi sumber daya alam, karena orientasi hukum diarahkan semata-mata 

untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan/ devisa negara (state 

revenue) dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam; dan  
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3. Menimbulkan marjinalisasi dan perusakan tatanan sosial-budaya masyarakat adat/lokal karena 

secara sentralistik dan represif diatur, ditetapkan, dirobah, dan diseragamkan seperti yang 

dikehendaki pemerintah. 

4. Terjadi proses kriminalisasi, viktimisasi, dan dehumanisasi terhadap aktivitas masyarakat 

adat/lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk stigma atau label negatif 

seperti masyarakat primitif/terasing, penghambat pembangunan, tidak rasional, tidak kooperatif, 

perusak hutan, pencuri hasil hutan, perambah hutan, peladang liar, pembakar hutan,   

penambang liar, penambang tanpa ijin, dll. stigma kriminologis lainnya yang cenderung 

mendeskreditkan eksistensi masyarakat adat/lokal di daerah (Nurjaya, 2001). 

  

MENUJU PENGAKUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: 
AGENDA AKSI KE  DEPAN 
 

Uraian pada bagian-bagian terdahulu memberikan pemahaman mengenai anutan dari 

paradigma pembangunan nasional yang semata-mata diorientasikan mengejar pertumbuhan 

ekonomi untuk peningkatan pendapatan /devisa Negara, dan implikasinya terhadap pembangunan 

hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam. Anutan ideologi sentralisme hukum (legal 

centralism) cenderung memarjinalisasi modal sosial (social capital), yakni citra dan etika 

lingkungan, sistem religi, asas-asas dan norma hukum adat yang mencerminkan kearifan 

lingkungan (ecological wisdom) masyarakat lokal.  Selain itu, pembangunan nasional juga 

mendegradasikan modal sumber daya alam (ecological capital) akibat kegiatan pembangunan 

yang bercorak eksploitatif. 

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tata pembuatan hukum yang baik (good law 

making governance), maka agenda ke depan yang harus dilakukan pemerintah dan legislatif 

adalah :  

1. Melakukan kaji-ulang (review) terhadap seluruh produk hukum yang tidak mencerminkan 

keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan seperti diamanatkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;  

2. Membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan, 

demokrasi, dan berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, dengan 

mengintegrasikan paling tidak 5 prinsip seperti berikut :  
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(a)  Pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikan untuk mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi;  

(b) Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di 

antara genrasi sekarang maupun yang akan datang dalam kesetaraan gender;  

(c)  Pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan kohesivitas masyarakat dalam 

berbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi 

budaya yang mencerminkan kearifan lokal, termasuk sistem hukum yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat adat;   

(d) Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem ekologi 

(ecosystem) untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat parsial, 

ego-sektoral, ego-daerah, tidak terpadu dan terkoordinasi; dan  

(e) Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan 

dengan kondisi ekosistem dan sosial-budaya masyarakat lokal. 

Kelima prinsip di atas satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, sebagai satu 

kesatuan yang mengandung makna bahwa pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk 

menggapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai 

dengan amanat UUD 1945, dengan berbasis pada kemajemukan budaya dan kesatuan bangsa 

Indonesia. Inti dari prinsip-prinsip di atas adalah :  

1. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi (use oriented), 

tetapi mengedepankan kepentingan keber-lanjutan sumber daya alam (sustainable resource 

management);  

2. Pengelolaan sumber daya alam tidak bercorak sentralistik, tetapi bercorak desentralisasi 

kewenenangan pengelolaan;  pengelolaan sumber daya alam tidak mengedepankan 

pendekatan sektoral tetapi mengutamakam pendekatan holistik/komprehensif;  

3. Memberi ruang bagi partisipasi publik dan transparansi; mengakui dan melindungi akses dan 

hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam; dan  

4. Memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan lokal, kemajemukan 

hukum (legal pluralism) yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Dalam persepktif otonomi daerah, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam di atas 

mencerminkan nuansa ke-otonomi-an masyarakat lokal untuk menguasai, mengelola, dan 

memafaatkan sumber daya alam lokal, karena makna dan hakikat dari otonomi daerah harus 
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diterjemahkan sebagai pemberian otonomi kepada masyarakat di daerah, masyarakat adat/lokal, 

dan bukan semata-mata pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Ini merupakan 

manifestasi dari paradigma pengelolaan sumber daya alam  yang berbasis komunitas (community-

based resource management), sebagai pengalihan dari pengelolaan sumber daya alam yang 

berbasis negara/pemerintah dengan strukturnya di daerah (state-based resource management).  

Karena itu, dalam konteks otonomi daerah pemerintah maupun pemerintah daerah 

memainkan peran dan menjalankan fungsi lebih  sebagai administrator dan fasilitator untuk :  

1. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;  

2. Menjamin pengakuan dan perlindungan akses dan hak-hak masyarakat adat/lokal di daerah 

atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam;  

3. Melindungi dan mengakomodasi modal sosial (social capital)  seperti kearifan, etika, citra, religi, 

dan pranata-pranata sosial dalam masyarakat di daerah; dan   

4. Mengakui dan mengakomodasi kemajemukan hukum yang secara nyata tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat.       

Dengan demikian, untuk mengakhiri atau setidak-tidak mengeliminasi pembuatan kebijakan 

dan produk hukum yang bercorak sentralistik, sektoral, dan eksploitatif, termasuk praktik-praktik 

pengelolaan sumber daya alam yang menggusur, mengabaikan, dan memarjinalisasi akses dan 

hak-hak masyarakat adat/lokal, serta sistem-sistem normatif masyarakat di daerah, maka 

direkomendasikan kepada pemerintah untuk segera merealisasikan kemauan politik (political will) 

menjadi aksi politik (political action) yang konkrit untuk : pertama, mengganti anutan paradigma 

pengelolaan sumber daya alam yang berbasis negara (state-based resource management) 

menjadi berbasis masyarakat (community-based resource management), dalam arti lebih memberi 

peran dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam kepada (komunitas-komunitas) 

masyarakat  di samping peran pemerintah sebagai administrator dan fasilitator; dan kedua, dalam 

konteks pebangunan hukum nasional, mengganti ideologi sentralisme hukum (legal centralism) 

dengan pluralisme hukum (legal pluralism) selaras dengan amanat ketetapan MPR RI No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Jika rekomendasi di atas diwujudkan melalui agenda aksi ke depan, maka kebijakan dan 

substansi hukum produk pemerintah menjadi lebih responsif (responsive law) karena 

mencerminkan karakteristik seperti berikut :  
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1. Pengelolaan sumber daya alam diorientasikan untuk kelestarian dan keberlanjutan untuk 

kepentingan inter dan antar generasi (resource-based management);  

2. Pendekatan yang digunakan bersifat konprehensif dan terintegrasi (konprehensif-integral) 

dengan memperlakukan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekologi (ecosystem);  

3. Paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dianut adalah  pengelolaan sumber daya alam 

berbasis masyarakat, yang memberi ruang yang lebih proporsional bagi partisipasi publik 

(public participation) dan transparansi; 

4. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah dengan 

pendekatan bio-region dan kondisi sosial-budaya masyarakat lokal;  

5. Mengakui akses dan keberadaan hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal dalam  

penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam;  

6. Mengakui secara utuh dan mengakomodasi secara proporsional kemajemukan hukum yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ke dalam produk hukum negara (state law).  

 Untuk mengakhiri diskusi ini menjadi menarik untuk mengutip kalimat bijak yang 

mencerminkan kearifan lingkungan dari seorang Mahatma Gandhi seperti berikut : 

The Earth produces enough for everybody’s need, but never enough for 
enybody’s greed. 
 
Dalam hubungan dengan pilihan anutan paradigma pembangunan, perlu dicermati kata-kata 

bijak dari seorang Ali Shariati, seorang ulama berkebangsaan Iran, yang mengatakan : 

Kesalahan paradigma pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk 
mengejar target pertumbuhan ekonomi adalah mengabaikan proses 
pembangunan yang  baik. Hal ini kemudian menyebabkan suatu kegiatan 
pembangunan dilakukan dengan wajah yang bengis dan durhaka. 
      

Dalam hubungan dengan anutan ideologi pembangunan hukum  perlu dicermati pernyataan 

dari John Griffiths seperti berikut :   

Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an 
illusion, a dream, and an imagine. Legal pluralism is  the name of a social 
state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social 
group (Griffiths, 1986:4). 
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