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Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki dua kesatuan masyarakat 
adat yang hidup sejak Indonesia belum merdeka, yakni Kasepuhan 
dan Baduy. Pemerintah Daerah Lebak telah mengakui keberadaan 
mereka secara legal melalui peraturan dearah. Artikel ini menelaah 
peluang dan tantangan penetapan desa adat di Lebak dalam kerang-
ka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(UU Desa), terutama terkait dengan faktor-faktor yang menentukan 
pembentukan desa adat, yakni hubungan antara wilayah adat dan 
wilayah administartif desa, hubungan antara tata lembaga adat dan 
kelembagaan administratif desa, serta hubungan antara hak ulayat 
adat dan kawasan hutan. Mendasarkan telaah pada penelitian 
empiris di beberapa lokasi kesatuan masyarakat adat Kasepuhan 
dan Baduy, kami menemukan bahwa penetapan desa adat untuk 
kedua kesatuan masyarakat adat di Lebak telah memenuhi syarat-
syarat yang diperlukan. Tetapi, belajar dari beragamnya karakteristik 
masing-masing komunitas adat dalam kedua kesatuan masyarakat 
adat tersebut, penetapan desa adat perlu mempertimbangkan 
secara lebih seksama faktor-faktor tersebut agar sebisa mungkin 
menghindar dari potensi dan terjadinya konflik internal di dalamnya, 
terutama terkait aspek-aspek sosial dan politik.

kata kunci: desa adat, Kasepuhan, Baduy, UU Desa, Lebak

Lebak District in Banten Province has two indigenous people namely 
Kasepuhan and Baduy. The local government has recognized these 
two indigenous people legally with the regional regulations. This 
article examines the opportunities and challenges of the establish-
ment of customary village (desa adat) in Lebak in the framework 
of the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Village, 
pointedly related to the factors of customary village determination, 
i.e. the relationship between territories of indigenous and of formal 
village, between the institution of adat and of formal village, and also 
between the territories of customary land (including forest) and of the 
forestry area. Built on the empirical field research in several locations 
of Kasepuhan and Baduy, we find that these two indigenous people 
have embodied the necesseries of the customary village determination. 
Nevertheless, since the characteristics of each customary community 
in Kasepuhan and Baduy are significantly diverse, the determination 
of customary village has to consider the factors comprehensively in 
order to avoid the internal conflicts whithin, particularly the entailed 
sosio-politcal features.

keywords: customary village, Kasepuhan, Baduy, Law Village, Lebak
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Pendahuluan

Konsep desa dan negara sudah dikenal sejak dahulu kala. Bagi ma-
syarakat Jawa dan Bali, dikenal pepatah “Desa mawa cara, negara 
mawa tata” yang berarti “setiap desa memiliki adat istiadatnya sendiri 
dan berhak menjalankannya sesuai caranya masing-masing.” Di sisi 
lain, negara memiliki seperangkat aturan yang harus dipatuhi demi 
ketertiban kehidupan bersama. Maka, meskipun desa berada dalam 
satu pemerintahan negara dan tunduk pada ketentuan negara, desa 
berhak menyelenggarakan kehidupannya berdasarkan adat-istiadatnya 
sendiri (Gunawan, Achdian, dan Yulianto 2013). Pepatah tersebut, secara 
retoris, mempunyai relevansi dengan penerapan Undang-Undang 
(UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentag Desa (selanjutnya ditulis UU Desa) 
yang hendak mengembalikan keberagaman desa sesuai asal-usulnya.

Istilah “desa” sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang arti-
nya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa pun menjadi 
konsep tentang komunitas hukum terendah yang awalnya hanya 
dikenal di Jawa, Madura, dan Bali. Daerah lain, misalnya Sumatera 
Selatan menggunakan “dusun”, Aceh menggunakan “gampong” dan 
“meunasah” sebagai konsep untuk komunitas hukum paling kecil. 
Desa lantas digunakan sebagai konsep untuk menyeragamkan unit 
pemerintahan “terbawah” di seluruh wilayah Indonesia, khususnya 
ketika UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diberla-
kukan. Pembentukan dan pengembangan unit pemerintahan terbawah 
dengan cara penyeragaman selama masa Orde Baru itu memang bisa 
dibilang bias-desa Jawa (Gunawan, Achdian, dan Yulianto 2013).

Menurut Kartohadikusumo (1953), bangsa Indonesia dalam ikatan 
yang kuat hidup dalam pengelompokan komunitas hukum besar dan 
kecil yang terbentuk berdasarkan tiga macam basis, yakni genealogis, 
teritorial, dan campuran genealogis-teritorial. Komunitas hukum 
yang terbentuk atas dasar keturunan atau ikatan darah disebut ge-
nealogische rechtsgemeenschappen (komunitas hukum berbasis 
genealogi). Komunitas hukum yang terbentuk atas sukarela orang 
untuk bertempat tinggal bersama dalam suatu daerah menjadi suatu 
komunitas yang terikat pada bumi desa (territoir) disebut territoriale 
rechtsgemeenschappen (komunitas hukum berbasis teritorial). Selain 
itu, ada komunitas yang terbentuk atas dasar keturunan dan teritorial di 
mana terdapat masyarakat satu keturunan yang memegang kekuasaan 
dalam teritori hukum dan penduduk perseorangan berkedudukan se-
bagai pemegang hukum atau mempunyai kekuasaan menurut hukum 
(rechtssubject). Tiga macam komunitas hukum inilah yang diyakini 
sebagai basis terbentuknya desa.
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Di lain sisi, ikatan masyarakat desa seringkali diwujudkan dalam 
benda yang dianggap keramat sebagai penanda hidupnya kesatuan 
komunitas hukum, misalnya pusaka laman pada masyarakat Dayak 
Ngadju, batu-batu di Ambon, dan senjata-senjata pada masyarakat 
Toraja. Benda keramat sebagai representasi kesatuan komunitas hukum 
ini menunjukkan bahwa ikatan masyarakat desa tidak hanya terbentuk 
atas dasar kepentingan hidup-lahir seperti teritori, tetapi juga atas 
dasar kepentingan hidup-batin (spiritual) berbasis kepercayaan atau 
religi. Ikatan batin berbasis kepercayaan oleh masyarakat umumnya 
dihubungkan dengan darah (keturunan) dan bumi (ibu pertiwi) sebagai 
pengikat pokoknya.

Argumen-argumen tersebut menyokong pandangan bahwa Indo-
nesia memiliki akar kuat kesatuan masyarakat hukum adat (desa 
adat). Konstitusi menegaskan bahwa negara mengakui dan meng-
hormati adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya (Pasal 18B ayat [2]). Tetapi, regulasi pemerintah sejak 
Indonesia merdeka bisa dikatakan “tidak tegas” dalam mengatur 
desa adat. Ketika desa dan adat dipadukan ke dalam negara, negara 
memberlakukan hukum positif yang berlaku secara nasional sehingga 
menegasikan hukum-adat lokal. Salah satu konsekuensinya, terjadi 
dualisme kepemimpinan antara kepala desa dan pemimpin adat pada 
tingkat lokal.

UU Desa mengusung semangat untuk mengembalikan tatanan desa 
adat sesuai susunan aslinya, walaupun masih perlu diuji pelaksanaan-
nya. Melalui UU Desa, kedudukan desa adat diatur dengan Ketentuan 
Khusus dalam Bab XIII Pasal 103–110 yang mengatur kewenangan desa 
adat berdasarkan hak asal-usul. Mengingat hak asal-usul masing-
masing ulayat memiliki kekhasannya sendiri, penerapan UU Desa di 
daerah tertentu perlu ditelaah.

Tulisan ini mencoba mengurai peluang dan tantangan peneta-
pan desa adat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam kerangka 
penerapan UU Desa. Kabupaten Lebak merupakan satu-satunya ka-
bupaten di Banten yang sebagian masyarakatnya masih memegang 
tradisi, adat, dan budaya, yaitu masyarakat Kasepuhan Banten Kidul 
dan Baduy. Keberadaan kedua kesatuan masyarakat adat tersebut 
hingga kini ditandai dengan hidupnya serangkaian upacara adat 
yang diwariskan oleh para leluhur (karuhun) secara turun-temurun. 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak telah melegitimasi eksistensi 
kedua masyarakat adat tersebut melalui produk hukum, yakni Peratu-
ran Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas 
Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 
Kasepuhan. Pemkab Lebak juga telah melakukan kajian soal desa adat 
dengan mengkaji Desa Guradog di Kecamatan Curugbitung pada 2015.
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Artikel ini mengurai peluang dan tantangan penetapan desa adat 
di Lebak melalui kajian empiris beberapa desa adat, yakni Desa Cirom-
pang (Kasepuhan Cirompang), Desa Jagaraksa (Kasepuhan Karang), 
Desa Guradog (Kasepuhan Guradog), Desa Citorek Barat (Kasepuhan 
Cibedug), dan Desa Kanekes (Baduy). Kajian empiris ini berfokus pada 
faktor-faktor yang mendasari penetapan desa adat, seperti hubungan 
antara kelembagaan adat dan kelembagaan desa dinas serta hubungan 
antara wilayah/masyarakat adat dengan (status kawasan) hutan di 
wilayah (sekitar) desa.

Kabupaten Lebak: Kekayaan Alam dan Masyarakat Adat

Potensi Alam

Wilayah Kabupaten Lebak, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Adminis-
trasi Pemerintahan, mencakup luasan 342.6561 hektare yang terbagi 
menjadi dua puluh kecamatan, 340 desa, dan lima keluruhan, terluas 
di Provinsi Banten. Lebak memiliki potensi alam yang cukup melimpah 
dengan wilayahnya yang berupa pegunungan, perbukitan, dan pantai. 
Sebagian besar wilayah Lebak merupakan kawasan agraris berupa 
pertanian, perkebunan, dan hutan. Lahan sawah Lebak mencapai 
53.946 hektare, sementara lahan pertanian bukan sawah, termasuk 
perkebunan, mencapai 194.823 hektare (Bidang Statistik Produksi BPS 
Provinsi Banten 2016). Komoditas unggulannya yakni padi, palawija, 
dan tanaman hortikultura. Lebak juga menghasilkan komoditas 
perkebunan berupa karet, kelapa sawit, kakao, kopi, aren, melinjo, dan 
cengkeh dari lahan seluas 38.612 hektare (Bidang Statistik Produksi BPS 
Provinsi Banten 2016). Hatta, sekitar sepertiga (36,27%) dari 1.279.412 
jiwa warga Lebak bekerja di sektor pertanian (Seksi Neraca Wilayah 
dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Lebak 2017).

Corak agraris Lebak juga diperkuat dengan melimpahnya sumber-
daya hutan. Luas hutan (termasuk di dalamnya perairan) di Lebak 
mencapai 82.883,8 hektare yang terbagi sebagai hutan lindung seluas 
3.327,32 hektare; hutan konservasi 32.014 hektare; dan hutan produksi 
seluas 16.890,29 hektare (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi 
Statistik BPS Provinsi Banten 2017). Kawasan hutan lindung tersebar 
di Kecamatan Cipanas, Muncang, Sobang, Cijaku, Panggarangan, 
Cibeber, dan Bayah. Sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Lebak 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Lebak Tahun 2014–2034, Pasal 35 ayat (2), sebagian wilayah hutan 
konservasi itu tercakup dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak 
(TNGHS) yang mencakup wilayah Kecamatan Cibeber, Lebakgedong, 

1. Luasan tersebut 
juga diacu oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Banten (2017: 6) 
dalam Provinsi Banten 
Dalam Angka 2017. Ha-
nya saja, sebagai infor-
masi tambahan, angka 
tersebut berbeda dari 
luasan yang disebutkan 
oleh Perda Kabupaten 
Lebak Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Lebak 
Tahun 2014–2034, yakni 
330.507,2 hektare (Pasal 
4 ayat [1]). Sementara 
itu, Profil Kabupaten 
Lebak yang dimuat 
tapakmaya Pemerin-
tah Kabupaten Lebak 
(http://lebakkab.go.id/
profil) menyebut luas 
wilayah Lebak 304.472 
hektare—luasan ini 
digunakan juga dalam 
dokumen Lebak Dalam 
Angka 2017 (BPS Kabu-
paten Lebak 2017).
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dan Sobang dengan luas 16.380 hektare (5,71% dari total wilayah 
Kabupaten Lebak). Cakupan ini sesuai dengan perluasan kawasan 
TNGHS pada 2003 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/
Kpts-II/2003. Sesuai Keputusan tersebut, kawasan TNGHS meliputi 
Kelompok Hutan Sangga Buana Utara, Sangga Buana Selatan, dan 
Gunung Bongkok dengan luasan total mencapai 113.357 hektare yang 
mencakup Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten 
Sukabumi. Sebelum perluasan ini, sesuai dengan Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 tentang penunjukan kawasan 
TNGHS, luasannya mencakup 40.000 hektare. Setelah perluasan, 
wilayah TNGHS mencakup kawasan hutan di Gunung Endut yang 
sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung 
di bawah otoritas Perum Perhutani. Perluasan ini juga membawa 
dampak tersendiri bagi warga lokal yang tinggal di dalam kawasan 
hutan, khususnya warga empat puluh empat desa yang tercakup ke 
dalam wilayah TNGHS.

Selain kaya akan potensi pertanian, perkebunan, dan hutan, 
Lebak juga memiliki sumberdaya alam yang dapat menjadi bahan 
baku industri seperti batu bara, semen, dan emas. Pertambangan 
emas berada di Kecamatan Cibeber, sementara penambangan batu 
bara serta bahan galian A dan B terdapat di Kecamatan Bojongmanik, 
Banjarsari, Panggarangan, dan Bayah. Pertambangan emas di Lebak 
mengalami sejarah panjang sejak era kolonial. Pemerintah kolonial 
Hindia Belanda mulai mengeksplorasi endapan biji emas di daerah 
Cikotok dan sekitarnya pada 1924. Pertambangan emas Cikotok oleh 
perusahaan Belanda Naamloze Vennootschap (sekarang Perseroan 
Terbatas [PT]) Mijnbouw Maattschappij Zuid-Bantam (NV MMZB)2 
mulai beroperasi pada 1939. Pada 1940, NV MMZB telah menghasilkan 
sekitar setengah ton emas dan 25,5 ton perak senilai sekitar 1,5 juta 
gulden. NV MMZB pun saat itu terhitung sebagai penghasil emas 
terbesar kedua dan penghasil perak terbesar pertama di seluruh Hindia 
Belanda (Kratoska 2015: 155–157). Setelah terhenti akibat meletusnya 
Perang Dunia II dan sempat dikendalikan oleh pemerintah militer 
Jepang, tambang emas Cikotok mulai dikuasi oleh Pemerintah Republik 
Indonesia pada 1945 di bawah kendali Djawatan Pertambangan Pusat 
Republik Indonesia (Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok 1968: 
2 via Latifundia 2015). Sejak 1974, pertambangan ini dikendalikan oleh 
PT Aneka Tambang (Antam) hingga akhirnya dihentikan dan ditutup 
pada 2008 (Hermawan 2013: 63 via Latifundia 2015: 19).

Aktivitas pertambangan emas oleh perusahaan memicu warga 
sekitar turut mempraktikkan pertambangan tradisional dengan alat-
alat sederhana seperti linggis, pahat, dan cangkul untuk menggali 
dan mendulang batuan yang mengandung urat emas. Penambang 

2. Mijnbouw 
Maattschappij Zuid-Ban-
tam dalam bahasa 
Indonesia berarti 
Perusahaan Tambang 
Banten Selatan.
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tradisional mengolah batu untuk mengambil serbuk emas dengan 
alat yang disebut galundung. Serbuk batuan yang mengandung emas 
lantas dicampur dengga air raksa (merkuri) sebagai pengikat serbuk 
emas untuk selanjutnya dibakar menjadi emas mentah padat. Untuk 
mendapatkan emas murni, dibutuhkan proses pemisahan kandungan 
emas dari unsur perak dan tembaga dengan asam sianida (RMI et al. 
2015). Sementara bekas pusat tambang emas PT Antam telah dijadikan 
sebagai objek wisata (Liputan6.com 20 September 2017), pertambangan 
rakyat di sekitarnya masih marak hingga kini. Bahkan, baru-baru ini, 
pertambangan emas rakyat di Lebak dijadikan percontohan tambang 
emas bebas merkuri oleh pemerintah (Republika.co.id 28 April 2017).

Potensi alam Lebak juga mengandung daya tarik wisata. Tidak 
hanya wisata pegunungan di kawasan TNGHS, Lebak juga memiliki 
wisata pantai yang indah di Kecamatan Malingping, Panggarangan, 
dan Bayah. Salah satu yang kondang adalah Pantai Sawarna di Bayah. 
Pariwisata di Lebak juga ditunjang oleh kekayaan budaya lokal yang 
masih dipegang teguh oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat 
Baduy dan Kasepuhan. Kurang lebih 5.136,58 hektare wilayah di Ke-
camatan Leuwidamar merupakan kawasan hak ulayat masyarakat 
Baduy yang dikukuhkan sebagai kawasan cagar budaya (Pasal 35 
ayat [3] Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014).

gambar 1 
Gulundung

sumber:
Dokumentasi RMI
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Masyarakat Adat

Lebak merupakan satu-satunya kabupaten di Banten yang memiliki 
masyarakat dengan tradisi budaya leluhur. Masyarakat Kasepuhan 
dan Baduy memiliki pola hidup yang mengandung nilai-nilai tradisi 
dan ekspresi adat dengan segala tata caranya sebagai warisan karuhun 
mereka. Tradisi, upacara adat, dan kesenian berikut situs peninggalan 
yang dijaga oleh masyarakat Kasepuhan dan Baduy menjadi daya 
tarik wisata dan budaya tersendiri di Lebak.

Berbagai prasasti seperti Canggal (732 Masehi), Rakyan Juru Pa-
ngambat (932 Masehi), Cibadak/Sang Hyang Tapak, Kawali (abad XIV), 
Batutulis (1533 Masehi); Kabantenan (abad XVI) dan naskah kuno 
seperti Carita Parahyangan (abad XVI), Sanghyang Siksa Kandang 
Karesian (1518 Masehi), catatan Tomé Pires3, dan catatan João de 
Barros4 menyebutkan bahwa Halimun, termasuk Lebak di dalamnya, 
merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda selama abad VII hingga 
abad XVI atau 1579 Masehi (Hanafi, Ramdhaniaty, dan Nurzaman 
2004). Prasasti dan naskah-naskah kuno tersebut menunjukkan 
bahwa rakyat Sunda, dengan wilayahnya yang kebanyakan berupa 
pegunungan dan perbukitan (pedalaman), umumnya berladang dan 
bersawah. Sementara itu, catatan Pires dan de Borras menunjukkan 
bahwa Kerajaan Sunda mempunyai beberapa pelabuhan besar di sisi 
utara, salah satunya Bantam, sebagai bukti bahwa Kerajaan Sunda 
mempunyai kehidupan bahari (lihat Suprapto 2017). Bila dikaitkan 
dengan keberadaan bandar-bandar pelabuhan, rakyat Sunda sa-
ngat mungkin bersifat majemuk. Pada saat Banten menjadi salah 
satu bandar utama Kerajaan Sunda, terdapat perkampungan yang 
penduduknya berasal dari daerah-daerah lain di nusantara, seperti 
Melayu, Ternate, Banjar, Banda, Bugis, Makassar, Jawa serta bangsa 
asing seperti Gujarat, Pegu (Birma), Siam (Thailand), Parsi, Arab, 
Turki, Bengali, dan Cina (Ekadjati dan Atja 1987).

Jika Banten sisi utara adalah bandar, wilayah tertentu Halimun 
bagian selatan dahulu merupakan tempat suci untuk pusat kegiatan 
agama (mandala) yang dipelihara dan dihuni oleh para pendeta 
pertapa (wiku) beserta para pengikutnya. Prasasti Kabantenan dan 
naskah Sunda Kuno menunjukkan bahwa masyarakat Sunda lama 
menyebut mandala sebagai kabuyutan (tempat sakral) yang terdi-
ri atas Lemah Dewasasana dan Lemah Parahiyangan. Bila Lemah 
Dewasasana adalah tempat pemujaan dewa, Lemah Parahiyangan 
adalah tempat pemujaan arwah leluhur atau nenek moyang (hiyang). 
Lemah Parahiyangan disebut pula Kabuyutan Jatisunda. Mandala-
mandala atau kabuyutan di kawasan Halimun umumnya dibikin 
ketika Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Rakeyan Darmasiksa 
selama 1175–1297 Masehi.

3. Seorang penulis 
dan bendahara Portugis 
yang menghasilkan 
karya monumental 
Suma Oriental, sebuah 
naskah yang berisi 
informasi tentang ke-
hidupan Asia Tenggara 
dan Asia Timur pada 
abad XVI.

4. Seorang sejarawan 
kenamaan Protugis 
abad XVI yang menulis 
catatan sejarah bangsa 
Portugis di India, Asia, 
dan Afrika berjudul 
Décadas da Ásia. 
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Masyarakat Baduy atau Urang Kanekes5 merupakan turunan dari 
masyarakat Kerajaan Sunda yang mengemban tugas kabuyutan. 
Kehidupan mereka mewarisi kehidupan kabuyutan para pendeta 
yang menjalankan aturan hidup tertentu. Menurut naskah kuno 
Wraticasana dan Caturpaksopadeca, pendeta dilarang melakukan be-
berapa hal, yakni membunuh binatang piaraan dan ternak, memakan 
beberapa jenis binatang, berdagang, menggarap tanah dengan cara 
bersawah melainkan harus berladang, menjual hasil produksi perta-
nian karena hanya untuk konsumsi sendiri dan menjamu tamu, serta 
mengenakan perhiasan dan permata. Sepanjang hidup mereka hanya 
boleh memperistri satu wanita dan menikah hanya dengan penduduk 
keturunan dari lingkungan mandala. Mereka harus memegang prinsip 
hidup “laksana matahari yang senantiasa menerangi semuanya” dan 
dilarang membanggakan diri. Aturan hidup ini masih dijalankan oleh 
masyarakat Baduy hingga kini (Hanafi, Ramdhaniaty, dan Nurzaman 
2004).

Sementara itu, masyarakat Kasepuhan Banten Kidul berasal dari 
beberapa kelompok komunitas, yaitu komunitas sisa pasukan/laskar 
Kerajaan Sunda Padjadjaran yang lari bersembunyi dari pengejaran 
dan pengislaman oleh Kesultanan Banten, komunitas sisa pasukan/
laskar Kerajaan Mataram, dan komunitas yang berasal dari dinamika 
konflik di Kesultanan Banten. Masyarakat Kasepuhan memercayai 
bahwa Gunung Halimun merupakan satu kesatuan urat Gunung 
Kendeng yang tidak putus dari ujung timur di daerah Bogor sampai 
ujung barat. Gunung Halimun juga dianggap sebagai patokan dalam 
pengelolaan wilayah. Wilayah ini harus selalu dijaga dari segala hal 
yang merusak dan menyebabkan munculnya berbagai bencana alam. 
Ini seturut dengan kewenangan berbasis keyakinan demi menjaga 
kelestarian kawasan gunung Halimun: “Jeulma salapan anu boga 
Gunung Halimun dititipkeun ka jeulma tilu dititah ngareksa Sangga 
Buana”, yang artinya “Ada sembilan manusia (komunitas) yang 
memiliki Gunung Halimun, dititipkan pada tiga orang (komunitas) 
yang diperintah menjaga Sangga Buana.”

Setiap komunitas Kasepuhan memiliki kewenangan yang berbe-
da dalam menjaga kawasan Halimun atau Sangga Buana. Misalnya, 
kewenangan menjaga dan memeriksa kondisi hutan (leuweung) Gu-
nung Halimun diserahkan kepada tiga kasepuhan, yaitu Kasepuhan 
Urug, Citorek, dan Ciptagelar. Di lain sisi, Kasepuhan Citorek bertugas 
sebagai ciri keamanan pangan; Kasepuhan Ciptagelar bertugas nu 
ngagelarkeun, yakni mempromosikan Kasepuhan kepada publik; 
Kasepuhan Cisungsang-Cisitu disebut sebagai guru cucuk pangutas 
jalan atau perintis yang membuka kampung; sedangkan Kasepuhan 
Cibedug, Karang, Cirompang, Pasir Eurih, Jambrut, Garung, dan 

5. Kanekes adalah 
nama desa di Kecama-
tan Leuwidamar tempat 
tinggal masyarakat 
Baduy.
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Karang Combong merupakan sempalan yang bertugas sebagai akar 
kasepuhan atau penjaga keberadaan kasepuhan di lapisan bawah. 
Tata kehidupan ini menunjukkan bahwa Kasepuhan merupakan 
satu kesatuan komunitas adat yang secara menyejarah sudah eksis 
jauh sebelum terbentuknya negara-bangsa Indonesia, dengan segala 
pranata adat, norma, nilai, tradisi, budaya, kelembagaan, dan ulayat 
sebagai kerangka hidup yang terpadu dengan kawasan hutan.

Di satu sisi, kekayaan budaya masyarakat adat beserta ulayatnya 
tersebut menjadi modal bagi Pemkab Lebak dan pemerintah desa-
desa di Lebak dalam pengelolaan wilayah, khususnya dalam rangka 
memelihara kelestarian adat. Di sisi lain, kekayaan alam beserta 
budaya adat tersebut menarik perhatian pihak swasta untuk berivestasi 
di berbagai sektor usaha, sehingga pemerintah desa menghadapi 
kekuatan-kekuatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan 
pada pengurusan desa. Hatta, penerapan UU Desa dalam hal ini 
menemui relevansinya untuk diulas sebagai kerangka pengurusan 
desa, termasuk pengembalian tata kehidupan desa adat sesuai asal-
usulnya.

Pengaturan Desa dan Desa Adat dari Masa ke Masa

Sebelum masuk pada pokok bahasan penetapan desa adat di Lebak, 
bagian ini perlu memaparkan secara sekilas kebijakan tentang desa 
dan adat di Indonesia dalam lintasan sejarahnya. Pengaturan tentang 
desa beserta kewenangannya secara terpusat, selama rentang sejarah 
Indonesia, kebanyakan sepaket dengan pengaturan daerah. Pada masa 
pemerintah kolonial Hindia Belanda, kewenangan daerah dan desa 
pernah diatur dalam Regeerings Reglement (RR) tahun 1854 (setara 
UUD pemerintah kolonial Hindia Belanda sebelum diganti dengan 
Indsicehe Staatsregeling [IS]). Pasal 71 RR (Pasal 128 IS) menetapkan 
kedudukan desa secara yuridis-prinsipil, bahwa desa (inlandsche 
gemeenten) disahkan oleh kepala daerah (residen) dan berhak untuk 
memilih kepala dan pemerintah desanya sendiri. Desa diberikan hak 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan 
menyesuaikan peraturan-peraturan dari gubernur jenderal atau dari 
kepala daerah (Kartohadikusumo 1953).

Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, pemerintah kolonial 
Hindia Belanda mengeluarkan aturan paling akhir tentang desa berupa 
Desa Ordonantie yang ditetapkan pada 2 Agustus 1941 (Staatsblad 
1941 Nomor 356) oleh Dewan Rakyat (Volksraad). Desa diberi ruang 
lebih terbuka untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya. 
Dalam ordonansi tentang desa yang baru ini, pemerintah tidak begitu 
mencampuri urusan rumah tangga desa, bahkan pemerintahan desa 
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diharuskan lebih banyak menggunakan hukum adat. Ordonansi ini 
juga membedakan desa yang sudah maju dengan desa yang belum 
maju. Pemerintahan desa yang sudah maju dilaksanakan oleh Dewan 
Desa (Desaraad), sedangkan pememerintahan desa yang belum maju 
dilaksanakan oleh rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa dengan 
dibantu oleh parentah desa. Ketika ordonansi ini belum sempat 
dilaksanakan, rezim kolonial berganti.

Pengaturan desa pada era kolonial Hindia Belanda telah meletak-
kan dasar pengakuan desa sebagai entitas yang mandiri dan otonom, 
walaupun dalam dinamikanya sempat berkali-kali muncul ambigu. Di 
satu sisi pemerintah kolonial ingin memberikan keleluasaan pada desa 
dan menghargai keragaman lokal, tetapi di sisi lain juga bertendensi 
membatasi desa serta menyeragamkannya (Kartohadikoesoemo 1984).

Pada masa pendudukan militer Jepang, kedudukan dan kewenang-
an desa diatur dalam Osamu Seirei (UU) Nomor 7 yang ditetapkan pada 
1 Maret 1944. Aturan ini menegaskan bahwa kepala desa (kucoo) diang-
kat dengan jalan pemilihan. Dewan yang berhak untuk menentukan 
tanggal pemilihan dan syarat lainnya disebut guncoo. Masa jabatan 
kucoo selama empat tahun dan dapat dipecat oleh syuucookan—
setingkat gubernur (Surianingrat 1985). Lebih lanjut, menurut Pranoto 
et al. (2001), aturan ini menempatkan desa di atas kampung atau 
dusun (aza) sebagai kesatuan hukum terbawah. Struktur pemerintah 
desa diisi dengan sembilan aparatur, yaitu lurah, carik, lima orang 
mandor, polisi desa, dan amir (untuk urusan agama).

Selama pendudukan Jepang, kewenangan desa dibatasi, diatur, 
dan dikendalikan dengan sangat ketat. Rakyat desa dimobilisasi 
untuk keperluan perang dengan dimasukkan satuan milisi seperti 
heiho, keibodan, dan seinendan. Kepala desa difungsikan sebagai 
pengawas rakyat untuk memproduksi tanaman yang dikehendaki 
pemerintah militer Jepang seperti jarak, padi, dan tebu—utamanya 
untuk menyokong kebutuhan perang.

Setelah Indonesia merdeka, kedudukan desa—sepaket dengan 
daerah—diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Keduduk-
an Komite Nasional Dearah. Undang-undang ini telah mengemban 
prinsip otonomi daerah, di mana otonomi terbawah berada di desa 
sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga 
pemerintahannya sendiri. Tetapi, desentralisasi sesuai undang-un-
dang ini hanya sempat diterapkan sampai Daerah Tingkat (Dati) II 
(setingkat kabupaten dan kota). Pada 10 Juli 1948, lahir UU Nomor 
22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU 
Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang yang baru ini menegaskan 
bahwa daerah yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah 
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otonomi istimewa. Daerah dalam hal ini dibagi menjadi tiga tingkatan: 
provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Daerah 
Istimewa ditetapkan sebagai daerah yang mempunyai hak asal-usul 
sebelum pemerintahan republik memiliki pemerintahan. UU ini juga 
mengatur bentuk, susunan, wewenang, dan tugas pemerintahan desa 
sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus 
pemerintahannya sendiri (Zakaria 2004).

Selanjutnya, pada 19 Januari 1957, keluar UU Nomor 1 Tahun 
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang 
ini mengatur jumlah tingkatan daerah (sebanyak-banyaknya tiga 
tingkatan), kedudukan kepala daerah, dan pengawasan oleh pemerin-
tah pusat. Daerah otonom dibagi dua, yakni daerah otonom biasa 
dan daerah swapraja. Dalam rangka pembentukan Dati III, pada 
dasarnya tidak akan dibentuk kesatuan masyarakat hukum seca-
ra sembarangan tanpa dasar kesatuan masyarakat hukum, seperti 
desa, nagari, kampung, dan lain-lain. Karena itu, keberadaan dan 
kewenangan desapraja, sebagai Dati III dan sebagai daerah otonom 
terbawah, hingga UU Nomor 1 Tahun 1957 digantikan undang-undang 
lain, belum terlaksana. Pada 1 September 1965, Dewan Perwakilan 
Rakyat-Gotong Royong (DPRGR) menetapkan UU Nomor 18 Tahun 1965 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 19 Tahun 
1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Memperce-
pat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 
Indonesia. Desapraja ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas daerah tertentu dan berhak mengurus 
rumah tangganya, memilih penguasanya, dan mempunyai harta 
bendanya sendiri.

Persekutuan masyarakat hukum di bekas daerah swapraja tidak 
berhak atas status sebagai desapraja, tetapi desa dan yang setingkat 
dengan itu (volksgemeenschappen), seperti nagari di Minangkabau atau 
dusun dan marga di Palembang, berhak sebagai desapraja. Kesatuan 
masyarakat hukum lain yang tidak bersifat teritorial dan belum 
mengenal otonomi tidak dijadikan desapraja melainkan langsung 
dijadikan sebagai unit administratif Dati III. Keberadaan desapraja 
bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan hanya bentuk peralihan 
untuk mempercepat terwujudnya Dati II dalam rangka melaksanakan 
UU Nomor 18 Tahun 1965. Sayangnya, UU Nomor 19 Tahun 1965 
tidak sempat dilaksanakan di banyak daerah. Pelaksanaannya dibe-
kukan atas dasar pembentukan UU Nomor 6 Tahun 1969 tentang 
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Meskipun dinyatakan bahwa 
pelaksanaannya efektif hingga setelah adanya undang-undang baru 
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yang menggantikan, UU Nomor 19 Tahun 1965 sudah lebih dahulu 
ditangguhkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 
1966. Maka, praktis sejak UU Nomor 18 Tahun 1965 dan UU Nomor 19 
Tahun 1965 tidak berlaku, apa yang dimaksud dengan Dati III dan 
desapraja tidak terwujud.

Pemerintah Orde Baru menempatkan isu desentralisasi pemerin-
tahan daerah dan desa di bawah agenda konsolidasi politik dan 
pembangunan. Isu desa sebagai Dati III yang pernah mengemuka pada 
1950-an tidak diakomodasi oleh Orde Baru. Pemerintah mengeluarkan 
UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragam-
kan format pemerintah desa di seluruh Indonesia. Undang-undang 
ini menerapkan model desa di Jawa untuk kesatuan masyarakat 
adat di luar Jawa. Pemerintah daerah di luar Jawa lantas dipaksa 
berlawanan dengan masyarakat adat karena harus menghilangkan 
kesatuan masyarakat hukum yang tidak menggunakan kata “desa”, 
seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta 
di Karo, dan binua di Kalimantan Barat. Kesatuan masyarakat hukum 
tidak hanya secara formal dan nomenklatur berganti nama menjadi 
desa tetapi juga harus memenuhi berbagai syarat yang ditentukan 
UU Nomor 5 Tahun 1979. Melalui undang-undang ini, kepala desa 
sebagai penguasa tunggal di desa merupakan kepanjangan tangan 
dari birokrasi negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Pada masa Orde Baru, pelemahan desa adat kian terasa ketika 
arus kuat pembangunan yang berorientasi industrialistis merangsek 
masuk ke kawasan-kawasan pedalaman, termasuk wilayah adat. Di 
Bali, desa adat harus berhadapan dengan industri pariwisata seperti 
proyek Bali Nirvana Resort di kawasan Pura Tanah Lot sejak 1993 
(Warren 2005). Di Lebak, pertambangan emas Cikotok yang dirintis oleh 
kapitalisme kolonial membawa dampak signifikan bagi masyarakat 
adat di sekitarnya. Warga tidak hanya merasakan dampak pencema-
ran lingkungan dan gangguan kesehatan. Maraknya pertambangan 
emas tradisional yang disertai dengan masuknya para pemburu emas 
menjadi persoalan tersendiri. Pertambangan emas di Cikotok dan 
sekitarnya pada akhirnya membawa gangguan sosial pada tatanan 
kehidupan, tradisi, dan nilai-nilai adat.

Pada masa Reformasi, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinta-
han Daerah memberikan angin segar bagi otonomi desa. Undang-
undang ini memberikan pengakuan pada keragaman dan keunikan 
desa sebagai komunitas swakelola (self-governing community). Desa 
tidak lagi diposisikan sebagai pemerintahan terendah di bawah 
kecamatan tetapi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 
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dengan hak asal-usul. Desa juga diperbolehkan untuk memberlakukan 
peraturan tingkat desa guna mengelola barang-barang publik dan 
kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh pemerintah kabupaten.

Meskipun begitu, UU Nomor 22 Tahun 1999 masih menyerahkan 
sepenuhnya persoalan desa kepada kabupaten atau kota. UU ini juga 
hanya memberikan diktum yang sifatnya makro dan abstrak dalam 
hal desentralisasi kewenangan pada desa. Tetap saja desa tidak 
memiliki kewenangan yang berarti dan dapat dilaksanakan secara 
mandiri. Padahal, kewenangan aslilah yang sebenarnya menandai 
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau subyek hukum yang 
otonom. Di bawah undang-undang ini, komunitas adat (desa adat) 
bahkan kehilangan eksistensinya sebagai subyek hukum untuk 
mengelola hak milik (property rights). Banyak tanah ulayat diklaim 
sebagai milik negara. Misalnya terjadi pada kasus penguasaan hutan 
konservasi (taman nasional) yang mencakup ulayat masyarakat 
adat yang telah hidup di wilayah tersebut jauh sebelum klaim hutan 
konservasi oleh negara. Penerapan undang-undang ini pun menuai 
banyak kritik dari berbagai pihak sehingga perlu direvisi.

Pemerintah lantas mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 
pada 15 Oktober 2004. Tetapi, undang-undang yang baru ini hanya 
membagi teritori menjadi provinsi dan kabupaten/kota. Desa tidak 
termasuk dalam skema desentralisasi teritorial itu. Konsep optional 
village pun tidak diakomodir.

Harapan kembalinya otonomi desa bergema ketika UU Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa disahkan. UU ini mengatur kedudukan dan 
kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul dengan Ketentuan 
Khusus dalam Bab XIII Pasal 103–110. Pada bab Ketentuan Umum, 
Pasal 1 menyatakan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desa adat diberi 
beberapa kewenangan, antara lain untuk mengatur dan mengurus hak 
asal usul berdasarkan hukum adat yang bersifat otonom, membentuk 
kelembagaan untuk mewadahi urusan atau fungsi, dan kepala desa 
adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya pada pe-
rangkat desa adat yang ditunjuk. Pelaksanaan undang-undang ini pun 
digadang-gadang sebagai antitesis dari kebijakan-kebijakan negara 
yang menyeregamkan desa tanpa mempertimbangkan keragaman 
asul-usul kesatuan masyarakat hukum di berbagai penjuru nusantara.
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Bagaimanapun juga, kehidupan masyarakat desa dan kesatuan 
masyarakat adat sejak zaman penjajahan hingga kini senantiasa 
dipengaruhi oleh dinamika pengaturan negara, melubernya pasar dan 
investasi, serta dinamika masyarakat desa sendiri seperti perpindahan 
penduduk dan perubahan corak penghidupan. Oleh karena itu, jika 
tujuannya adalah mengembalikan susunan asli masyarakat desa dan 
adat, penetapan desa adat perlu mempertimbangkan banyak hal, 
tidak sebatas aturan administratif.

Membaca Peluang dan Tantangan Penetapan Desa Adat di Lebak

Kalau jadi desa adat, apakah kami (Kasepuhan Citorek) akan 
menjadi satu desa adat atau lima desa adat? (Jg, Citorek 2015)

Kalau jadi desa adat, yang akan jadi kepala desa adat-nya siapa? 
Kewenangan kami (jaro/kepala desa) seperti apa? Pemilihan jaro-
nya pun bagaimana? (Whd, Kasepuhan Karang 2015)

Kami (Kasepuhan Cirompang) siap menjadi desa adat, karena 
wilayah adat kami sama dengan wilayah administrasi desa dinas. 
(Srn, Cirompang 2015)

Kalau jadi desa adat, (apakah) hutan dan segala kekayaan adat 
kami bisa kami kelola secara aman? (Amr, Cirompang 2015)

Berbagai pernyataan dan pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa 
perubahan desa dinas menjadi desa adat mengandung persoalan yang 
kompleks. Ini tidak lepas dari proyek penyeragaman desa di seluruh 
Indonesia yang telah mengakar puluhan tahun.

Penyeragaman desa melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 telah meng-
aburkan batas teritori wilayah adat dan desa, karena penentuan 
teritori desa tidak mengacu pada wilayah adat. Selama puluhan tahun 
masyarakat adat “dipaksa” untuk hidup dan menyelenggarakan 
pemerintahan desa dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah. 
Masyarakat adat pun “terpaksa” mengompromikan hukum adat dan 
hukum negara dalam satuan wilayah desa.

Persoalan wilayah administratif desa semakin rumit ketika penye-
ragaman desa beserta aturan wilayahnya tidak menjangkau kawasan 
adat berupa sumberdaya alam strategis, misalnya hutan. Penataan 
kawasan hutan tetap tunduk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (UU Pokok Kehutanan). Padahal, sebagaimana hasil Survei 
Kehutanan pada 2014 (BPS 2015), sejumlah 2.037 desa berada di dalam 
kawasan hutan dan 19.247 desa berada di sekitar hutan. Umumnya, 
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masyarakat desa (adat) di sekitar kawasan hutan menggantungkan 
penghidupannya pada sumberdaya hutan. Tetapi, di bawah ketentuan 
UU Pokok Kehutanan, sumberdaya hutan itu sebagian besar ditetapkan 
sebagai hutan negara.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam 
siaran persnya Nomor: S. 30/HUMAS/PP/HMS.3/5/2016 menyatakan 
bahwa 4,3 juta hektare kawasan hutan didiami masyarakat adat (Peja-
bat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK 2016). Tumpang-tindih 
kawasan hutan dan ulayat adat pun seolah menjadi hal lumrah di 
Indonesia. Di satu sisi, wilayah adat dan hukum adat tidak berlaku 
dalam penetapan wilayah desa dinas beserta sistem pemerintahannya. 
Di sisi lain, keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayahnya, 
sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 67 UU Pokok Kehutanan dan 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Nomor 5 Tahun 1999, perlu dibuktikan secara bersyarat. Pembuktian 
ini bukan langkah gampang, mengingat perlunya pengukuhan oleh 
peraturan daerah yang tentu saja melibatkan hitung-hitungan ekonomi 
politik pejabat daerah.

Penetapan desa adat dalam pelaksanaan UU Desa pun bukan 
perkara mudah. Pasal 97 UU Desa menyebutkan ada tiga syarat 
penetapan desa adat, yakni (a) Kesatuan masyarakat hukum adat be-
serta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup6, baik yang bersifat 
teritorial, genealogis, maupun fungsional; (b) Kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat7; (c) Kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) atau tidak mengancam kedaulatan dan 
integritas NKRI, serta substansi norma hukum adat sesuai dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Syarat-syarat 
ini bersifat kumulatif, yang berarti masyarakat adat perlu menunjukkan 
bukti pengakuan yang legal sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku, yakni UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, UU Pokok Kehutanan, dan UU Desa.

Selain itu, penetapan desa adat juga perlu memperhatikan syarat 
sosial dan politik di tingkat lokal. Kesiapan melaksanakan kewena-
ngan adat perlu dijadikan prasyarat. Misalnya untuk memilih kepala 
desa adat yang harus memastikan keterlibatan para pemuka adat. 
Kompleksitas hubungan antara kesatuan adat dan desa dinas ini 
menegaskan bahwa perubahan desa dinas menjadi desa adat tidak 
semudah yang dibayangkan.

Keberadaan kesatuan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan di 
Lebak, yang tinggal di kawasan Tutungan Sangga Buana (Hanafi, 
Ramdhaniaty dan Nurzaman 2004) telah diakui oleh Perda Kabupaten 

6. Masih hidup wajib 
ditunjukkan dengan 
syarat gabungan masih 
terdapatnya wilayah 
adat dan masyarakat 
yang warganya memiliki 
perasaan bersama 
dalam kelompok; 
pranata pemerintahan 
adat; harta kekayaan 
dan/atau benda adat; 
dan/atau perangkat 
norma adat (ayat [2]).

7. Pernyataan sesuai 
dengan perkembangan 
masyarakat berarti 
keberadaannya telah 
diakui  berdasarkan 
undang-undang yang 
berlaku, substansi 
hak tradisionalnya 
diakui dan dihormati 
oleh warga kesatuan 
masyarakat yang 
bersangkutan dan 
masyarakat yang 
lebih luas, serta tidak 
bertentangan dengan 
hak asasi manusia.
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Lebak Nomor 32 Tahun 2001. Tetapi, apakah dengan adanya Perda 
tersebut, Pemkab Lebak dapat dengan mudah menetapkan desa-
desa yang termasuk ke dalam wilayah adat Baduy dan Kasepuhan 
menjadi desa adat?

Kabupaten Lebak pada dasarnya telah menegaskan penetapan 
desa adat untuk kedua kesatuan masyarakat adat tersebut melalui 
Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Pasal 228 
menyebutkan bahwa Desa Kanekes merupakan desa adat yang masya-
rakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Baduy dan 
Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat 
hukum adat Baduy beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
NKRI serta hak-hak administrasi pemerintahan desa. Sementara 
Pasal 8, Perda Lebak Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa 
Kasepuhan dapat diusulkan menjadi desa adat sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan. Pada bagian Lampiran I, disebutkan 
terdapat 522 nama Kasepuhan yang mendapatkan pengakuan negara, 
yang terbagi ke dalam kelompok Pupuhu Kasepuhan8, Sesepuh 
Kampung9 maupun Rendangan/Gurumulan10. Perda ini juga mengatur 
wilayah kedua masyarakat adat tersebut. Lampiran II memuat peta 
wilayah adat dari sembilan Kasepuhan, yaitu Kasepuhan Citorek, 
Ciptagelar-Sirnaresmi-Ciptamulya, Cibarani, Cirompang, Karang, 
Pasir Eurih, Sindang Agung, dan Cibedug. Struktur kelembagaan adat 
Kasepuhan secara umum dimuat pada Lampiran III, yang menunjuk-
kan ketua adat Kasepuhan dibantu oleh perangkat kerja yang memiliki 
fungsi masing-masing.

Perda Nomor 1 Tahun 2015 juga mengatur pembentukan desa 
adat setelah penetapan desa adat, yakni harus dilakukan dengan 
memperhatikan beberapa faktor: a) penyelenggaraan pemerintah 
desa; b) pelaksanaan pembangunan desa; c) pembinaan kemasyara-
katan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa beserta sarana dan 
prasarana pendukungnya.

Kewenangan Desa Adat Baduy dan Kasepuhan

Zakaria (2015) menegaskan bahwa pembeda dari nomenklatur desa 
dan desa adat terletak pada kewenangan, struktur kelembagaan, dan 
dasar pembentuk dari desa dan desa adat. Pasal 215 Perda Nomor 
1 Tahun 2015 menyebutkan terdapat tujuh kewenangan desa adat, 
yakni a) mengatur dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan 
susunan asli; b) mengatur dan mengurus ulayat atau wilayah adat; c) 
melestarikan nilai sosial budaya desa adat; d) menyelesaikan sengketa 
adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah 

8. Pupuhu Kasepuhan 
adalah pemimpin 
tertinggi Kasepuhan 
yang memiliki 
kewenangan untuk 
menyelenggarakan dan 
melaksanakan fungsi 
adat dan membawahi 
Sesepuh Kampung dan 
Sesepuh Rendangan/
Gurumulan.

9. Sesepuh Kampung 
adalah wakil Kasepuhan 
di kampung yang 
mengkoordinir Sesepuh 
Rendangan/Gurumulan 
untuk melaksanakan 
mandat Pupuhu 
Kasepuhan.

10. Sesepuh 
Rendangan/Gurumulan 
adalah wakil Sesepuh 
Kampung yang berada 
di tingkat terkecil yang 
bertugas mengoordinasi 
incu putu/rahayat dalam 
pelaksanaan mandat 
Kasepuhan.
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yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutama-
kan penyelesaian secara musyawarah; e) menyelenggarakan sidang 
perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan aturan 
perundangan-undangan; f) memelihara ketenteraman dan ketertiban 
mayarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa 
adat; dan g) mengembangkan kehidupan hukum adat sesuai dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Pelaksanaan sistem pemerintahan desa adat Kanekes dan desa-desa 
administratif Kasepuhan telah menunjukkan perpaduan yang harmonis 
antara lembaga adat dan pemerintahan desa dinas. Secara umum, 
dalam struktur kelembagaan adat Kasepuhan, terdapat Urusan Luar 
(Jaro) yang bertugas sebagai perantara hubungan kerja administrasi 
antara Kasepuhan dan negara. Sedangkan di Baduy, dalam struktur 
kelembagaan adat tercantum Jaro Pamarentah yang bertugas sebagai 
pelaksana harian urusan pemerintahan Kapuunan. Untuk itu, jaro 
yang terpilih harus selalu berkoordinasi dengan ketua adat (Abah) 
Kasepuhan atau puun11.

Meski sama-sama diberi mandat untuk menjalankan urusan peme-
rintahan, jaro di Kasepuhan dan di Baduy dipilih dengan mekanisme 
berbeda. Bagi masyarakat Baduy, Jaro Pamarentah dipilih langsung 
oleh Puun yang masa kerjanya mengikuti hukum adat yang berlaku. 
Sedangkan di komunitas Kasepuhan, proses pemilihan jaro dinas 
dilakukan secara langsung oleh masyarakat Kasepuhan dengan 
masa jabatan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ketua 
adat Kasepuhan hanya bertindak “merestui” siapa pun yang akan 
terpilih menjadi jaro, meski terkadang terjadi campur tangan ketua 
adat untuk memilih siapa calon jaro. Kasepuhan Citorek misalnya, 
secara administratif berada di lima wilayah desa dinas12, sehingga 
terdapat lima jaro dinas yang akan terpilih. Untuk memudahkan 
proses pelaksanaannya, ketua adat Citorek dibantu oleh jaro adat 
yang juga bertugas memastikan proses pemilihan calon jaro dinas 
berjalan lancar. Biasanya calon jaro lebih dari satu orang per desa 
dan dari kalangan incu putu. Seluruh jaro dinas yang terpilih wajib 
berkoordinasi aktif dengan jaro adat Citorek. Khusus bagi jaro Desa 
Citorek Barat, yang di dalam wilayah administratifnya juga terdapat 
Kasepuhan Cibedug, berkewajiban untuk mendapatkan “restu” dari 
ketua adat Kasepuhan Cibedug. Berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan, ia harus berkoordinasi dengan penerima tamu (Juru 
Basa) Kasepuhan Cibedug.

Draf naskah akademik Desa Adat yang disusun oleh tim Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lebak 
menyebutkan bahwa di Kasepuhan Guradog—secara administratif 
berada di Desa Guradog—proses pemilihan jaro dilaksanakan secara 
demokratis dengan calon lebih dari satu. Tetapi, sebelum pemilihan 

11. Kehidupan 
masyarakat Kanekes 
dipimpin oleh tiga 
puun (Puun Cikeusik, 
Puun Cibeo, dan 
Puun Cikartawana; 
ketiganya merupakan 
tritunggal); orientasi, 
konsep, dan semua 
kegiatan ditujukan 
kepada para karuhun; 
dan ketentuan adat 
mutlak (pikukuh) agar 
dapat menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
Kanekes dan dunia 
ramai.

12. Desa Citorek Timur, 
Citorek Sabrang, Citorek 
Kidul/Selatan, Citorek 
Tengah dan Citorek 
Barat.
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dilaksanakan, masyarakat adat menyelenggarakan musyawarah adat 
oleh Baris Kolot yang dipimpin ketua adat untuk menentukan terlebih 
dahulu bakal calon jaro.

Di pihak lain, Kasepuhan Cirompang—secara administratif berke-
dudukan di Desa Cirompang dan secara genealogis merupakan incu 
putu dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar—tidak mengatur siapa 
kandidat jaro. Begitu pula dengan Kasepuhan Karang yang secara 
administratif berada di Desa Jagaraksa. Ketua adat setempat hanya 
merestui siapa saja calon jaro yang akan dipilih oleh masyarakat 
Cirompang dan Karang. Kasepuhan Guradog, Cirompang, dan Karang 
memiliki kesamaan bahwa siapa pun jaro yang terpilih secara otomatis 
dinobatkan sebagai jaro adat, yakni jabatan resmi yang mengurus 
pemerintahan adat sekaligus jabatan resmi pemerintahan berdasarkan 
perundang-undangan. Karena itu, dalam melaksanakan pemerintahan 
desa, ia harus berkonsultasi dengan ketua adat. Hal ini dikarenakan 
wilayah adat ketiga Kasepuhan tersebut berada dalam unit yang sama 
dengan wilayah desa dinas.

Pelaksanaan pemerintahan desa adat wajib diselenggarakan 
berdasarkan susunan asli dengan kewenangan berdasarkan hak 
asal-usul dan aturan adat yang berlaku dan dipatuhi. Tetapi, dalam 
praktiknya, tidak sedikit pertanyaan muncul akibat dari pengalihan 
desa dinas menjadi desa adat. Konsekuensi yang muncul antara lain: 

1. “Posisi” hukum adat memiliki kekuatan yang sah dalam se-
tiap penyelenggaraan pemerintahan yang harus dituangkan 
dalam peraturan desa. Ini bagian dari bentuk integrasi nyata 
dalam konteks pengakuan, perlindungan, dan pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat hukum adat, termasuk dalam 
upaya penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi di 
dalam desa adat.

2. Proses pemilihan kepala desa adat akan dilakukan lebih mudah, 
karena kewenangan pemilihan jaro adat berada di tangan ketua 
adat sesuai dengan “wangsit” yang diyakini. Bukan hal aneh 
bagi komunitas adat di Lebak jika jabatan kepala desa adat 
akan berfungsi sekaligus sebagai “juru bicara” bagi masyarakat 
Baduy dan Kasepuhan. Proses pemilihan secara langsung ini 
sekaligus akan menguji penurunan praktik-praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme yang selama ini mewarnai kehidupan 
ekonomi politik di tingkat lokal.

3. Terdapatnya lebih dari satu jaro dinas pada Kasepuhan yang 
wilayah adatnya mencakup lebih dari satu desa dinas berpoten-
si memicu konflik internal akibat dari hilangnya “secara paksa” 
eksistensi dan kewenangan jaro dinas yang tidak dipilih oleh 
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ketua adat. Jika ini terjadi, kemungkinan dukungan terhadap 
desa adat akan melemah. 

4. Pada kondisi seperti Citorek, yang saat ini memiliki jaro adat 
dan lima jaro dinas, memunculkan pertanyaan apakah kelima 
desa dinas tersebut akan menjadi desa adat? Atau cukup satu 
desa adat Citorek yang dipimpin oleh jaro adat? Dan dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apakah ia akan 
dibantu oleh lima petugas perwakilan wilayah adat?

Pasal 221 Perda Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa susunan 
kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat 
berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Perda Provinsi. Sehubu-
ngan dengan itu, Kabupaten Lebak belum bisa melakukan penetapan 
desa adat hingga terbitnya Perda Provinsi yang dimaksud.

Posisi Struktur Desa dalam Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat Kasepuhan telah diatur dalam Perda Kabupaten 
Lebak Nomor 8 Tahun 2015, sementara kelembagaan adat Baduy 
diatur dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 1990 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy. 
Struktur kelembagaan kedua masyarakat adat tersebut mengandung 
dualisme kepemimpinan di tingkat adat dan di tingkat negara (desa 
dinas). Tetapi, dualisme ini bisa dinilai sudah saling mendukung.

gambar 2 
Struktur 

Kelembagaan Adat 
Baduy

sumber:
Prihantoro (2006)
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Jika mengacu pada struktur kelembagaan adat Baduy, Jaro Pama-
rentah (sebutan untuk jaro dinas) memiliki tugas mengurus urusan 
luar dalam konteks bernegara. Penempatan Jaro Pamarentah di Baduy 
ataupun jaro adat di Kasepuhan merupakan bentuk responsif komu-
nitas adat di Kabupaten Lebak untuk menjaga hubungan adat dengan 
pihak pemerintah. Hal ini sesuai dengan filosofi yang masih dipegang 
kuat oleh masyarakat Kasepuhan dan Baduy, yakni “nyanghulu ka 
hukum nyanghunjar ka nagara” (“tunduk pada aturan adat bersandar 
pada aturan negara”) serta “ngaula ka ratu, tumut ka jaman” (“berbakti 
pada Sang Pencipta, patuh pada zaman”). Filosofi ini menunjukkan 
terjalinnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Oleh 
sebab itu, meski namanya bukan desa adat, tetapi pada praktiknya, 
penyelenggaraan desa dinas selalu berkompromi dan berkoordinasi 
untuk meminta restu pihak adat.

Salah satu bentuk harmonisasi secara legal antara desa dinas 
dan adat sejatinya dapat dituangkan dalam peraturan desa (perdes). 
Sayangnya, inisiatif ini baru dijumpai di Desa Kanekes yang telah 
mengeluarkan Perdes Nomor 1 Tahun 2007 tentang Saba Budaya 
dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy). Perdes 
tersebut memuat tujuh bab dan tiga puluh tiga pasal dengan ruang 
lingkup pengaturan yang terdiri atas wilayah administrasi, waktu adat, 
pengaturan kunjungan tamu untuk berwisata ke Baduy, retribusi, dan 
sanksi. Sementara pada komunitas Kasepuhan, pengaturan ruang 
kehidupan ke dalam tiga fungsi ruang Kasepuhan, yakni leuweung 
kolot, leuweung titipan/cawisan dan leuweung garapan/sampalan yang 
bersumber dari aturan adat leluhur atau tatali paranti karuhun, belum 
banyak diperkuat oleh dan terinternalisasi dalam perdes. Perdes yang 
dihasilkan masih seputar pada isu seperti peningkatan pendapatan 
asli desa dan bentuk-bentuk pungutan desa. Ini mencerminkan bahwa 

gambar 3 
Struktur Umum 
Kelembagaan Adat 
Kasepuhan

sumber:
Lampiran III, Perda 
Lebak Nomor 8 Tahun 
2015



136 JURNAL TRANSFORMASI SOSIALwacana

posisi jaro pada komunitas Kasepuhan tak lain hanya menjalankan 
fungsi administratif kenegaraan saja, belum sampai memperkuat 
posisi dan peran adat dalam bernegara.

UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
desa adat harus sesuai dengan susunan asli desa adat. Pertanyaannya 
kemudian, apakah susunan asli desa adat sama dengan struktur 
kelembagaan adat Kasepuhan dan Baduy? Jika iya, maka sebagai kon-
sekuensi logisnya, unit pengaturan penyelenggaraan desa adat akan 
sama dengan wilayah adat komunitas yang bersangkutan. Atau, apa-
kah perlu menyusun struktur kelembagaan baru desa adat yang sesuai 
dengan hak asal-usul dan hukum adat setempat? Misalnya, seperti 
terjadi di Kasepuhan Karang, dalam susunan kelembagaan desanya ter-
cantum istilah pangiwa yang merupakan sebutan untuk Ketua Rukun 
Warga (RW, atau dusun). Sementara itu, dalam struktur kelembagaan 
adat Karang, pangiwa berperan dalam urusan pemerintahan dan 
ketertiban kampung.

gambar 4
Struktur 

Kelembagaan Desa 
Jagaraksa



137wacanaNOMOR 36/TAHUN XIX/2017

Wilayah Adat sebagai Dasar Pembentuk Desa Adat

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Perda Kabupaten Lebak 
Nomor 32 Tahun 2001 telah menetapkan sekitar sepertiga wilayah 
Lebak sebagai wilayah adat. Berdasarkan perda tersebut, luas wilayah 
adat Baduy ditetapkan mencapai 5.101,85 hektare. Sementara itu, 
Perda Nomor 8 Tahun 2015 melampirkan sembilan peta wilayah 
adat Kasepuhan yang total luasannya mencapai 116.789,76 hektare 
(Ramdhaniaty 2016).

Berdasarkan pengalaman Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dalam 
memfasilitasi pelaksanaan pemetaan partisipatif di beberapa wilayah 
adat (wewengkon) Kasepuhan sejak 2000, diketahui bahwa wewengkon 
tidak terbatas pada wilayah administratif desa, kabupaten dan/atau 
provinsi (RMI 2014). Penentuan wilayah adat berdasarkan pada faktor 
kesejarahan yang melekat pada komunitas adat. Pembuktian wilayah 
adat bisa mencakup keberadaan benda-benda bersejarah seperti situs, 
makam, tugu, dan lain-lain yang menandai kehidupan pada zaman 
dulu, seperti mata air, huma/ladang, dan pohon-pohon yang berumur 
tua. Oleh karenanya, wilayah adat Kasepuhan maupun Baduy yang 
diyakini masyarakat memiliki luasan berbeda dari wilayah administratif 
desa di mana masyarakat adat tercakup.

Kasepuhan Citorek dan Kasepuhan Cibedug secara administratif 
berada di Kecamatan Cibeber. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 
yang difasilitasi RMI, wewengkon Citorek memiliki luas 7.416 hektare 
yang secara administratif masuk ke dalam lima desa, yaitu Desa 
Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek Sabrang, Citorek Selatan, dan 
Citorek Barat. Sedangkan wilayah adat Kasepuhan Cibedug memiliki 
luas 2.104,4 hektare dan secara administratif berada di Citorek Barat. 
Artinya, dalam satu desa administratif Desa Citorek Barat terdapat 
dua wilayah adat Kasepuhan yang berbeda.

Belajar pada kasus Kasepuhan Citorek dan Kasepuhan Cibedug, 
wewengkon Citorek dan Cibedug tidak sebangun dengan batas wilayah 

gambar 5
Struktur 
Kelembagaan Adat 
Kasepuhan Karang
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administrasi lima desa tersebut. Dalam rangka mengembalikan hak 
asal-usul, seharusnya penetapan desa adat yang diikuti dengan 
penetapan wilayah desa adat juga menegaskan batas wilayah adat. 
Sehingga, penetapan desa adat dapat menghimpun desa-desa dinas 
menjadi satu desa adat. Tanda adanya penegasan batas wilayah adat, 
penetapan desa adat hanya mengubah nama dari desa dinas menjadi 
desa adat. Citorek dan Cibedug akan menjadi lima desa adat yang 
salah satunya, yakni Citorek Barat, akan mengacu pada dua aturan 
adat Citorek dan Cibedug. Padahal, keduanya sama-sama memiliki 
pegangan yang kuat dalam penyelenggaraan kelembagaan adatnya. 
Bisa jadi, sebagai konsekuensinya, penetapan Desa Adat Citorek 
Barat perlu mempertimbangkan jumlah pengikut mayoritas satu adat 
sebagai dasar pengaturan masyarakat desa adat.

Lain lagi dengan pengalaman Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan 
Karang, Kasepuhan Guradog, dan Baduy yang secara administratif 
wilayahnya berhimpitan dengan desa administratifnya. Penetapan desa 
adat untuk komunitas adat tersebut kemungkinan tidak berpotensi 
mengalami persoalan baru.

Belajar dari kasus Baduy dan Kasepuhan, terdapat tiga model kaitan 
antara wilayah adat dan desa dinas, yakni (1) wilayah adat sama dengan 
wilayah desa dinas, seperti dialami masyarkat adat Baduy, Kasepuhan 
Guradog, Cirompang, dan Karang; (2) wilayah adat mencakup lima 

gambar 6
Peta Wilayah Adat 

Kasepuhan Citorek 
dan Cibedug

keterangan:
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Pemetaan Partisipatif 
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desa dinas, sebagaimana terjadi pada Kasepuhan Citorek; dan (3) 
sebagian wilayah adat berada di dalam desa dinas, yakni terjadi pada 
Kasepuhan Cibedug. Ketiga model ini dapat dijadikan pertimbangan 
Pemda Lebak dalam menetapkan desa adat. Model pertama cenderung 
tidak berpotensi memunculkan kebingungan, karena wilayah desa 
dinas sama dengan wilayah adat. Model pertama inilah yang sangat 
potensial untuk ditetapkan sebagai acuan penetapan desa adat. 
Sedangkan model kedua dan ketiga butuh telaah lanjutan untuk 
meminimalisir kebingungan dalam penetapan wilayah desa adat.

gambar 7
Peta Sebaran 
Wilayah Adat 
Kasepuhan 
dalam Wilayah 
Administrasi

keterangan: 
Diolah dari Peta 
Partisipatif Kasepuhan, 
RMI, JKPP, dan Aliansi 
Masyarakt Adat 
Nusantara (AMAN)
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Hutan Adat sebagai Aset Desa Adat

Umumnya masyarakat adat di Indonesia memiliki kedekatan, baik 
secara fisik maupun spiritual, dengan hutan. Begitu pula bagi masyara-
kat adat Kasepuhan dan Baduy di Lebak. Kedekatan itu bisa dilihat 
dari suburnya kelestarian hutan karena dijaga dan dimanfaatkan 
dengan baik oleh masyarakat adat sebagai sumber penghidupan.

Masyarakat adat Kasepuhan membagi fungsi kawasan hutannya 
ke dalam tiga model, yaitu leuweung kolot/paniisan sebagai kawasan 
konservasi, leuweung titipan/cawisan sebagai kawasan cadangan 
untuk kegiatan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam, dan leu-
weung sampalan/garapan sebagai kawasan untuk kepentingan mata 
pencaharian atau permukiman. Model ini diyakini dan diterapkan 
oleh masyarakat adat Kasepuhan dan Baduy guna memenuhi dan 
menjaga keamanan kebutuhan hidup keluarga, baik pangan, san-
dang, maupun papan, juga sebagai pelestarian sumber air bagi 
masyarakat Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Mengingat, Halimun 
merupakan satu-satunya kawasan di Pulau Jawa bagian barat yang 
masih memiliki hutan hujan tropis sebagai kawasan resapan air. 
Selain untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi seiring 
dengan kelestarian ekologis, model pembagian fungsi hutan tersebut 
juga mengedepankan keamanan fungsi sosial warga, di antaranya 
sebagai situs ritual keagamaan masyarakat adat serta untuk menjamin 
keberlangsungan pendidikan mereka.

Sayangnya, konsep tata ruang tersebut secara perlahan mulai 
terkikis oleh proses pembangunan di Lebak yang tidak mementingkan 
kehidupan masyarakat adat dan ulayatnya, khususnya Kasepuhan. 
Hanafi, Ramdhaniaty, dan Nurzaman (2004) mencatat, lebih dari dua 
puluh lima proyek industri di sektor kehutanan, pertambangan, dan 
perkebunan berada di kawasan Halimun yang mencakup wilayah 
adat Kasepuhan. Meski demikian, masyarakat adat Kasepuhan tidak 
menolak proyek-proyek tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka 
cukup terbuka dengan kekuatan atau pengaruh dari luar.

Persoalan telah muncul tatkala hutan di wilayah adat Kasepuhan 
ditetapkan sebagai cagar alam pada 1979, lalu menjadi hutan produksi 
di bawah kendali Perhutani Unit III Jawa Barat pada 1978, dan sebagai 
kawasan konservasi pada 1992. Persoalan terkait hutan semakin 
mengemuka ketika sebagian besar hutan produksi di wilayah adat 
Kasepuhan ditunjuk sebagai kawasan TNGHS pada 2003. Lebih dari 
50% wilayah adat Kasepuhan yang sebagian besar berupa hutan 
adat ditetapkan sebagai hutan negara dengan fungsi konservasi. 
Penetapan ini berdampak signifikan bagi warga Kasepuhan. Mereka 
dilarang memasuki hutan yang sebelumnya telah menjadi tumpuan 
penghidupan mereka.
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fungsi lahan luas 
(hektare)

status lahan (hektare)
milik klaim tnghs

Leuweung kolot/
paniisan 2,101 0,485 1,616

Leuweung cawisan 4,157 0 4,157
Permukiman 22,411 12,19 3,204
Kebun 207,234 84,717 96,573
Sawah 359,997 73,555 62,056
Gunung Haruman 96,179 - -
Hutan 389,207 - -

total 1.081,286 170,947 167,625

Persoalan hutan adat semakin santer menjadi isu nasional karena 
tumpang-tindih kawasan hutan marak terjadi di seantero Indonesia. 
UU Pokok Kehutanan pun diuji. Mahkamah Konstitusi (MK) lantas 
mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan 
bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan 
bukan lagi hutan negara. Sebagai respons atas Putusan MK tersebut, 
Menteri LKH menerbitkan Peraturan Nomor 32/Menlhk-Setjen/2015 
tentang Hutan Hak yang memberi peluang bagi masyarakat adat untuk 
mendapatkan hak atas hutan adat mereka, termasuk bagi komunitas 
adat Kasepuhan. Pada Desember 2016, Menteri LHK mengeluarkan 
Keputusan Nomor: SK.6748/MENLKH-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang 
Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus 
Enam Puluh Dua) Hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang 
Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Sedangkan bagi masyarakat Baduy yang memilih menolak penga-
ruh luar, kekuatan tata aturan adat tidak tergerus oleh pergerakan 
zaman. Mereka bahkan tidak mengizinkan pihak mana pun untuk 
mengelola atau memanfaatkan potensi alam di wilayah adatnya.

peruntukan luas (hektare) persentase (%)
Lahan Pertanian 2.585,29 50,67
Hutan tetap 2.492,06 48,85
Permukiman 24,50 0,48

jumlah 5.101,85 100

Seluruh pengelolaan peruntukan lahan, termasuk hutan tetap se-
luas 48,85% dari total luas wilayah adat Baduy, dipegang sepenuhnya 
oleh komunitas adat Baduy. Hutan tetap ini pun terbebas dari status 
hutan negara. Negara bahkan memberikan perlindungan hutan adat 
tersebut melalui Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 yang 

tabel 1
Tata Guna Lahan 
Masyarakat Adat 
Kasepuhan Desa 
Jagaraksa

sumber: 
Profil Desa Jagaraksa 
(RMI 2014)

tabel 2
Tata Guna Lahan 
Wilayah Adat Baduy

sumber: 
Pemerintah Desa 
Kanekes (2014)
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menjadikannya sebagai aset desa. Jika Desa Kanekes berubah status 
menjadi desa adat, bisa dipastikan hutan desa itu akan menjadi hutan 
desa adat, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 212 Perda Kabupaten 
Lebak Nomor 1 Tahun 2015: “Berkenaan dengan perubahan desa 
menjadi desa adat, kekayaan desa beralih status menjadi kekayaan 
desa adat.”

Hadirnya UU Desa membuka peluang bagi masyarakat adat untuk 
memperoleh pengakuan negara melalui penetapan desa adat di mana 
hutan milik desa adat disebutkan sebagai salah satu aset desa adat. 
Kami tidak menemukan definisi yang jelas terkait dengan hutan milik 
desa adat. Tetapi, secara umum pernyataan hak milik berkorelasi 
dengan kejelasan status kepemilikan suatu objek yang sah.

Pada situasi seperti di Kabupaten Lebak, saat status kawasan 
hutan adat masih dinyatakan sebagai hutan negara, ditetapkannya 
desa adat tidak otomatis diikuti dengan penetapan hutan adat sebagai 
aset desa adat. Upaya pengamanan dan penegasan hutan adat sebagai 
aset desa adat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa 
adat dan pemerintah daerah.

Penutup

Pengakuan atas kesatuan masyarakat hukum adat Baduy dan Kasepu-
han Banten Kidul telah memperoleh kekuatan hukum yang legal 
dalam bentuk perda. Keduanya mampu menunjukkan adanya wilayah 
adat, kelembagaan adat, aturan adat, maupun kesatuan komunitas 
yang masih menjalankan aturan adat. Secara legal-formal, syarat 
penetapan desa adat telah terpenuhi. Tetapi, syarat sosial politis masih 
perlu ditelaah lebih seksama karena kedua kesatuan masyarakat 
adat tersebut memiliki karakteristik beserta wilayah yang beragam. 
Bahkan, antar-Kasepuhan sendiri memiliki wilayah adat yang berbeda.

Faktor-faktor yang mendasari penetapan desa adat juga perlu 
dikaji lebih dalam, seperti hubungan wilayah adat dan desa dinas, 
hubungan kelembagaan adat dan desa dinas, serta hubungan wilayah/
masyarakat adat dengan hutan. Dengan memperhatikan faktor-faktor 
tersebut, penetapan desa adat diharapkan tidak memicu munculnya 
persoalan internal komunitas adat, juga agar tidak memberi kesan 
bahwa penetapan desa adat terlalu dipaksakan. Berbagai konsekuensi 
terkait penetapan desa adat juga wajib disampaikan kepada komunitas 
adat setempat.

Meskipun memberikan peluang bagi komunitas adat untuk mem-
pertahankan ruang hidupnya, pelaksanaan UU Desa dalam penetapan 
desa adat perlu diikuti dengan legitimasi peraturan oleh pemerintah 
daerah baik kabupaten maupun provinsi. Substansi perda terkait desa 
adat dengan demikian perlu mempertimbangkan aspek-aspek krusial 
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yang meliputi tipologi masyarakat, wilayah adat, mekanisme pemilihan 
dan kewenangan kepala desa adat, juga memastikan agar aset desa 
adat dapat dimanfaatkan dengan seleluasa mungkin oleh masyarakat 
adat. Tujuan akhirnya tak lain yakni memberikan otonomi penuh bagi 
masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahannya 
dalam bidang apa saja.

Namun, perlu diingat juga bahwa proses penyelenggaraan desa 
adat mengandung dinamika penguasaan sumberdaya alam, sehing-
ga penting juga untuk menilik kelompok sosial mana yang paling 
diuntungkan dan siapa yang terpinggirkan dengan ditetapkannya desa 
adat. Sebagai antitesis dari desa dinas yang cenderung disetir oleh 
mekanisme formal elitis, desa adat harus memerhatikan terakomo-
dasinya kepentingan berbagai kelompok sosial di dalamnya, terutama 
kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, orang 
tua, dan anak-anak.
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