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Hutan, tradisi masyarakat dan hukum negara 

● Suatu masyarakat adat Kaili, Sulteng, mendiami kawasan 
hutan Lore Lindu secara turun temurun. Selain 
pemanfaatan sumberdaya alam untuk ekonomi, mereka 
memiliki tradisi sosial budaya yan berhubungan erat dengan 
kawasan hutan tersebut, seperti ‘tradisi menidurkan tanah’, 
‘memberikan makan’ dan seterusnya. Akibat ketentuan 
hukum negara yang baru, masyarakat dilarang melakukan 
penebangan, dan suatu ketika, sejumlah pimpinan adat 
ditahan dan disidang karena penebangan hutan tersebut.  

Diskusikan bersama kelompok:  
● Apakah tindakan aparat negara dapat dibenarkan?  
● Hukum mana yang sebaiknya digunakan?  



Hukum Rakyat v Hukum Negara 
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● Apa yang membedakannya?  
● Mana yang lebih diutamakan dalam praktek?  
● Mengapa?  
● Bagaimana realitas berkembangnya Hukum Rakyat 

dalam konteks keindonesiaan? 



Prof Soetandyo mendeskripsikan ..... 

● Hukum negara 

● Lahir belakangan 
● Tertulis 
● Tidak bisa serta merta 

meniadakan hukum 
rakyat yang telah berlaku

● Hukum rakyat 

● Tidak tertulis



Mengenali Hukum Rakyat
● Satuan-satuan komunitas dengan hukum tradisi masing-

masing yang umumnya tak tertulis, tentang kiat memelihara 
tertib kehidupan masyarakat, diturun-temurunkan dari 
generasi ke generasi lewat ujaran dan ajaran, yang norma-
normanya tersimpan dalam ingatan warga masyarakat (a 
collective memory) 

● Meniscayakan supaya orang tidak melakukan suatu 
perbuatan yang tak elok terhadap orang lain apabila ia tak 
ingin orang lain berbuat serupa terhadap dirinya. ➔ 
Keniscayaan normatif  moral, Friedrich Karl von Savigny 
menyebut ‘hukum rakyat’ (Volksrecht), yang eksis dalam alam 
ruhani kesadaran rakyat secara menyeluruh (Volksgeist)



Hukum Rakyat vs. Hukum Negara 
● Manakala terjadi konflik antara 

the local law-ways dan the state 
normative system, yang sepanjang 
sejarah tak pernah dihindarkan, 
hukum versi para penguasa 
itulah yang dalam kenyataan 
acapkali dipaksakan berlakunya 
sebagai hukum yang harus 
dipandang paling benar, hanya 
karena hukum ini berstatus 
resmi dan berlegitimasi negara.



● Apakah dengan selesainya kerja 
pembentukan hukum ke dalam kitab-
kitab undang-undang semua lawways -- 
yang selama ini ada dan bertahan 
sepanjang sejarah kehidupan 
masyarakat -- lalu kehilangan 
otoritasnya untuk berlaku?  

● Praktik asas ignoratio iuris yang 
menyatakan bahwa ‘tak seorangpun 
pelanggar hukum boleh menolak 
berlakunya hukum hanya dengan dalih 
ia tidak mengetahui adanya undang-
undang yang mengatur hal yang 
dilanggar itu’ [?]



Friedrich von Savigny  (21 February 1779 – 25 October 1861) 

Recht ist nimmer gemacht – 

● Hukum itu tak akan 
mungkin dibentuk-bentuk 
secara artifisial dalam 
bentuk putusan-putusan 
yang kemudian dituliskan 
sebagai undang-undang



Eugen Ehrlich (14 September 1862 – 2 May 1922)  
Law Is Not Always Society

● Kalaupun hukum undang-undang yang 
terdiri dari dari huruf-huruf  mati itu 
disebut ‘hukum’, tak ayal hukum rakyat 
yang hidup di komunitas-komunitas lokal 
harus dapat pula disebut ‘hukum’ 

● Hukum adat kebiasaan rakyat inilah 
yang benar-benar merupakan ‘hukum 
yang hidup’ (das lebend Recht, the living law), 
dan selalu saja  bisa hadir bersamaan 
waktu dan tempat dengan hukum resmi 
yang diundangkan negara. 


