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aBStraCt

Management of forest in Indonesia till now has not  shown clarity  about property right 
for area of forest. This thing has generated complex implication. In various places, 
including in countryside Walakone district of Taniwel, sub-province West of Seram 
happened problem is each other claim to area of the same forest. This research aim to 
to obtain information about proprietary rights and customary law public in countryside 
Walakone district of Taniwel sub-province West of Seram. While this research benefit is 
:  countryside public Walakone has rights to forest resource residing in in their teritory.  
Method applied is descriptive research method, with approach PRA (Partisipatory 
Rural Appraisal) what enables involvement of public in so many aspect related to this 
research. Result of research indicates that based on law No. 41 The year 1999 about 
forestry, especially section 5 sub-section 3 and section 67 sub-section 1 along with its 
hence countryside public Walakone, district of Taniwel sub-province West of Seram is  
to custom forest ( customary right for land rights) is staying in their region.

Key words : property right,  forest, customary law public, countryside Walakone.
PenDaHULUan

Pengelolaan hutan di Indonesia sampai 
saat ini belum menunjukan kejelasan  tentang 
hak kepemilikan (property right) atas lahan 
hutan. Hal ini telah menimbulkan implikasi yang 
kompleks. Di berbagai tempat terjadi persoalan 
saling klaim terhadap lahan hutan yang sama; 
konflik antara masyarakat dengan perusahaan 
HPH, bahkan konflik antar etnis pun dapat dipicu 
oleh persoalan hak-hak atas hutan. Property 
right  merupakan  persoalan yang sangat penting 
sehubungan dengan performansi (keadilan, 
efisiensi, keberlanjutan) pengelolaan sumberdaya 
alam, termasuk sumberdaya hutan. Property 
rights sebenarnya bukan hanya menunjuk pada 
hubungan orang dengan barang atau benda, 
melainkan lebih menunjuk pada hubungan orang 
dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut  ada 
aturan main yang disepakati bersama, baik sebagai 
kebiasaan, konvensi atau undang-undang.

Fakta yang ada, membuktikan bahwa saling 
klaim terhadap lahan hutan antara pengusaha 
HPH/IUPHHK sebagai mitra pemerintah dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan dan masyarakat 
sekitar hutan sudah berlangsung lama. Konflik 
kepemilikan ini terjadi hampir di setiap areal 

HPH/IUPHHK di Indonesia termasuk di desa 
Walakone, kecamatan Taniwel kabupaten 
Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Kondisi 
seperti ini mengakibatkan ketidakpastian dalam 
mengusahakan sumberdaya hutan, sehingga  
yang menjadi sasaran utama para pihak dalam 
pengelolaan hutan adalah memperoleh manfaat 
jangka pendek berupa keuntungan  yang maksimal 
tanpa memperhatikan aspek keamanan dan 
kelestarian sumberdaya hutan itu sendiri.   Konflik  
lahan hutan antara pengusaha HPH/IUPHHK dan 
masyarakat terjadi karena disatu sisi, pemilikan/
hak penguasaan kawasan hutan masyarakat 
lokal mengacu pada hukum adat dan hak ulayat 
yang didasarkan pada aspek historis-kultural dan 
fakta-fakta di lapangan. Sedangkan pihak HPH/
IUPHHK atau badan usaha mendasarkan hak 
penguasaan kawasan hutan yang dikelolanya pada 
aturan hukum formal/legal. Kedua belah pihak 
bersikeras bahwa masing-masing dasar hukum 
yang diacu memiliki legalitas yang  paling kuat. 
(Anonim 2006)

Masalah hak ulayat masyarakat adat 
saat ini merupakan suatu hal yang bukan saja 
menjadi permasalahan intern Negara, tetapi juga 
merupakan permasalahan dunia internasional. 
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Ada beberapa hal mendasar yang berkaitan 
dengan hak ulayat masyarakat adat sebagai isu 
global, diantaranya:
a. Hak ulayat masyarakat adat selalu 

berhubungan dengan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya yang sudah tentu 
dari waktu ke waktu menjadi obyek dari 
suatu kegiatan investasi.

b. Hal ulayat selalu berhubungan dengan 
eksistensi kehidupan suatu masyarakat adat 
tertentu.

c. Adanya perkembangan terhadap pengakuan 
hak asasi manusia yang semula hanya 
berorientasi kepada hak-hak individual 
kepada hak-hak yang bersifat kolektif, 
sehingga hak ulayat masyarakat adat 
kemudian menjadi sasaran perlindungan dan 
penegakan hak asasi manusia.

Khusus bagi Indonesia,  pengakuan 
Negara atas perlindungan hak ulayat dari 
masyarakat adat tersebut akan memberikan 
kesempatan kepada tumbuh dan berkembangnya 
hak ulayat yang secara nyata ada, berkembang 
dan diakui hampir di sebagian besar masyarakat 
Indonesia yang terdiri dari kesatuan-kesatuan 
masyarakat adat, walaupun dengan nama yang 
berbeda-beda.   Masyarakat desa Walakone, 
Kecamatan Taniwel  memilik budaya dan adat 
istiadat sejak dahulu kala dan masyarakat ini 
telah hidup dalam kesatuan masyarakat hukum 
adat yang mempunyai hak-hak adat atas sumber 
daya alam terutama di kawasan hutan. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya 
pasal 5 dinyatakan bahwa hutan berdasarkan 
statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak, 
sedangkan hutan adat (hak ulayat) berada dalam 
yuridiksi hutan negara.  Selanjutnya disebutkan 
bahwa pemanfaatan hutan adat hanya dapat 
dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang 
menurut kenyataannya masih ada dan diakui 
keberadaannya, yaitu masyarakat hukum adat 
yang  memenuhi unsur/kriteria sebagaimana 
diatur  dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 
1999 pasal 67  ayat 1 dan penjelasannya.    Pada 
sisi lain, kenyataan bahwa negara ini pernah dan 
masih mengakui tentang keberadaan masyarakat 
adat dapat dilihat dalam pasal 18 Undang-Undang 
Dasar 1945 dan beberapa dokumen negara 

lainnya. Tuntutan masyarakat adat agar hak-hak 
mereka dan sistem pengelolaan sumber daya 
alam (hutan)  yang telah mereka kembangkan 
diakui, dihormati dan dikembangkan harus 
dipandang secara positif sebagai suatu alternatif 
penyelesaian persoalan penurunan kualitas dan 
kuantitas hutan di seluruh wilayah Indonesia.

Menyikapi kondisi di atas, maka dilakukan 
penelitian tentang ”Hak Ulayat dan Masyarakat 
Hukum Adat” dalam kaitan dengan pengelolaan 
sumberdaya hutan di desa Walakone, Kecamatan 
Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat.  Hak 
Ulayat  adalah  hak suatu komunitas secara 
keseluruhan (persekutuan hidup atau masyarakat 
hukum adat) atas tanah-tanah yang diduduki, 
atas pohon-pohon, benda-benda yang berada 
di bawah maupun di atas permukaan tanah, 
dalam suatu wilayah yang dikuasainya, oleh van 
Vollenhoven  hal  ini  disebut  dengan  istilah  
“beschikkingsrecht” (Wiradi, 1999). Sedangkan 
Masyarakat Hukum Adat  adalah sekelompok 
orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya 
sebagai suatu komunitas bersama dalam suatu 
persekutuan hukum karena kesamaan tempat 
tinggal ataupun atas dasar keturunan/hubungan 
darah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memperoleh informasi tentang Hak Ulayat dan 
Masyarakat Hukum Adat di Desa Walakone 
Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian 
Barat  yang meliputi :  (a). Struktur dan bentuk 
masyarakat adat;  (b). Kelembagaan adat; (c). 
Pranata dan perangkat hukum adat  terutama  
peradilan  adat.  (d).  Batas Wilayah hukum 
adat/petuanan; (e). Potensi  sumberdaya hutan 
dan kontribusinya  terhadap pendapatan keluarga.   
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah : 
masyarakat desa Walakone Kecamatan Taniwel 
memiliki hak terhadap sumber daya hutan yang 
berada di dalam wilayah petuanan mereka, 
sehingga mereka  dilibatkan secara partisipatif 
dalam pengelolaan sumberdaya hutan guna 
peningkatan kesejahteraan hidup saat ini maupun 
untuk generasi yang akan datang.

MetODe  PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian tentang Hak Ulayat dan 

Masyarakat Hukum Adat ini dilaksanakan di 
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desa Walakone, Kecamatan Taniwel, Kabupaten 
Seram Bagian Barat.   Alat dan bahan yang 
dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini berupa : 
kompas, timeter,  kamera, peta wilayah penelitian, 
daftar kuisioner, dan alat tulis.   Metode dasar 
yang digunakan  adalah  metode penelitian 
deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk 
menggambarkan status suatu kelompok manusia, 
suatu objek data,  atau suatu kondisi tertentu. 
Tujuan  penelitian deskriptif adalah membuat 
gambaran suatu keadaan secara sistematik, 
faktual dan akurat  mengenai faktor-faktor, 
sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang 
ada di lapangan. Sedangkan metode  yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah 
metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal) 
yang memungkinkan keterlibatan masyarakat 
dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan  
penelitian ini. Kelebihan daripada metode PRA  
adalah akan diperoleh  informasi yang lebih 
detail karena masyarakat memiliki pengetahuan 
yang luas  tentang permasalahan yang berkaitan 
dengan kehidupan mereka.   Guna memperoleh 
berbagai informasi yang diperlukan dilakukan  
pendekatan secara kuantitatif (positifisme) dan 
kualitatif (fenomenologis). Pendekatan kuantitatif 
dengan menggunakan kuisioner, pengamatan dan 
pencatatan data di lokasi. Pendekatan kualitatif 
mencari pemahaman dengan menggunakan 
metode participant observation  (pengamatan 
peserta), wawancara terbuka, wawancara dengan 
informan kunci,  petugas-petugas dari insatansi 
terkait dan studi pustaka.       
Pengumpulan Data  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
dengan menggunakan metode  purposive 
sampling (ditentukan terlebih dahulu), sesuai 
dengan kondisi dan latar belakang keberadaan 
desa dan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki. 
Selanjutnya dari  desa  tersebut  diambil  secara  
acak  (simple random sampling) jumlah responden 
sebesar kurang lebih 10 % dari jumlah  KK.  
Jumlah ini didasarkan pada prinsip keterwakilan 
dan pertimbangan homogenitas yang cukup besar 
pada masing-masing desa lokasi penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
ada 2 macam  : 
a). Data Primer;   yaitu   data   yang   diperoleh   

secara   langsung  melalui   wawancara   

dengan responden dan pengamatan di 
lapangan. Data tersebut meliputi : (a). 
Struktur dan bentuk masyarakat; (b). 
Kelembagaan Adat;  yang  meliputi  struktur  
dan fungsi   dari lembaga-lembaga adat; 
(c). Wilayah  Hukum Adat; yang  meliputi  
batas-batas  wilayah   kekuasaan negeri dan 
batas wilayah antar marga; (d). Pranata  dan  
perangkat  hukum adat, terutama  peradilan 
adat;  (e). Kontribusi sumberdaya hutan  
terhadap  pendapatan    keluarga  yang  
meliputi pendapatan/  pengeluaran keluarga 
per bulan atau per tahun.

b). Data  Sekunder;  data  ini  diambil   untuk  
melengkapi  dan menunjang data  primer.  
Data  tersebut  diperoleh  dari  instansi-
instansi  terkait   atau   literatur- literatur 
yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Proses pengumpulan data primer 
dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dan 
wawancara terbuka dan mendalam. Pengamatan 
terlibat yaitu pengamatan  yang  dilakukan  
dengan  cara berada bersama-sama dengan 
masyarakat di lokasi penelitian dan mengikuti 
kegiatan sehari-hari masyarakat setempat. 
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 
cara mencatat data yang tersedia di kantor-kantor 
atau intansi-instansi yang  terkait dengan Hak 
Ulayat dan Masyarakat  Hukum Adat.
Pengolahan  dan  analisis Data

Data yang telah  dikumpulkan, baik 
berdasarkan hasil penelitian lapangan (field 
work), maupun dari instansi-instansi terkait akan 
diklasifikasikan, dideskripsikan, dianalisis dan 
diinterpretasikan secara kualitatif dan kuantitatif. 
Pengkajian dan analisis data juaga dilakukan 
berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.  

Data yang dianalisis secara kuantitatif 
adalah pendapatan responden/ masyarakat dari 
berbagai sumber (bertani, memungut hasil 
hutan berupa kayu dan non kayu, berburu dan 
kegiatan lainnya). Analisis kuantitatif untuk 
mengetahui kontribusi sumberdaya hutan 
terhadap pendapatan/ pemenuhan kebutuhan 
hidup masyarakat dan juga kaitannya dengan 
kepedulian masyarakat terhadap kelestarian 
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hutan dan lingkungannya. Untuk mengukur 
tingkat pendapatan masyarakat tersebut dilakukan 
penjumlahan  hasil  dari  berbagai  kegiatan  
setelah  dikalikan harga pada saat itu dengan 
rumus :

dimana :
Yr  : Pendapatan responden
Hi  : Harga Komoditi ke-i
Pi  : Hasil produksi ke-i

Besarnya kontr ibus i  has i l  hutan 
terhadap pendapatan keluarga dihitung dengan 
menggunakan persamaan :  P= X/Y x 100%

dimana :
P :  Kontribusi hasil hutan
X :  Pendapatan keluarga dari dari hasil hutan 

selama 1 tahun
Y : Total pendapatan keluarga selama 1 

tahun

HaSIL Dan PeMBaHaSan
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, khususnya pasal 5 ayat 
3 disebutkan bahwa : “.... dan hutan adat 
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih 
ada dan diakui keberadaannya.”   Selanjutnya 
pada penjelasan pasal 67 ayat 1 UU No. 41 
Tahun 1999 dinyatakan bahwa :  Masyarakat 
hukum adat diakui  keberadaannya jika menurut 
kenyataannya memenuhi unsur antara lain : 
a).  Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban 

(rechtsgemeenschap).
b).  Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat 

penguasaan adatnya.
c).  Ada wilayah hukum adat yang jelas.
d).  Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya 

peradilan adat, yang  ditaati.
e).  Masih mengadakan pemungutan hasil 

hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dengan demikian untuk mengetahui 
unsur-unsur di atas, maka  dilakukan kajian yang 
berkaitan dengan unsur-unsur dimaksud.
Struktur dan Bentuk Masyarakat   

Masyarakat yang mendiami Desa 
Walakone Kecamatan Taniwel, Kabupaten 
Seram Bagian Barat memiliki sistem kekerabatan 
serta struktur dan bentuk masyarakat atau sistem 

kemasyarakatan yang berlandaskan adat-istiadat 
dan merupakan unsur-unsur pokok yang diwarisi 
secara turun-temurun.  Sistem kekerabatan atau 
kekeluargaan yang dianut pada desa Walakone 
adalah berdasarkan garis keturunan Bapak/Ayah, 
yang dikenal sebagai sistem garis keturunan 
patrilinial.  Secara Umum sistem patrilinial 
ini  menjadi dasar dari susunan kekeluargaan, 
norma perkawinan, demikian pula mekanisme 
pewarisannya.  Kecuali bagi seorang anak yang 
secara khusus diperuntukan sebagai anak harta 
dalam suatu ikatan perkawinan, dimana anak 
tersebut akan menggunakan nama belakang dari 
keluarga ibunya.

Struktur dan bentuk masyarakat atau sistem 
kemasyarakatan pada desa di lokasi penelitian ini 
memiliki beberapa bentuk kesatuan kelompok 
atau unit kekeluargaan dan kemasyarakatan. 
Diantaranya yang terpenting untuk diketahui 
adalah bentuk kesatuan atau  kelompok yang 
di sebut :  keluarga, mata rumah, famili, soa 
dan negeri.  Di desa Walakone terdapat 9 mata 
rumah yaitu : mata rumah Manakutty, Mananuwe, 
Anakotta,  Wasaleruway, Maitale, Kolaline, 
Selite,   Katayane dan Elake.  Sedangkan Soa yang 
terdapat di desa ini ada 4 yaitu : soa Manakutty, 
Mananuwe, Wasaleruway dan Kolaline.     
Kelembagaan adat

Desa Walakone sebagai desa/negeri 
adat mempunyai sistem pemerintahan adat dan 
lembaga-lembaga adat yang dipimpin oleh 
seorang pimpinan lembaga adat yang diusebut 
Raja. Didalam menjalankan fungsinya sebagai 
pimpinan adat, Raja dibantu langsung oleh 
Saniri Negeri, Juru Tulis, Kewang, Kapitang, 
Tuan Tanah dan Marinyo.   Disamping lembaga-
lembaga adat tersebut, sistem pemerintahan desa 
dibantu oleh salah satu lembaga musyawarah 
antara raja-raja yang disebut Latupati. Latupati 
merupakan kumpulan raja-raja yang terdapat 
dalam suatu areal atau Kecamatan dan lembaga 
ini dipimpin oleh salah seorang raja. Tugas 
utama dari pada lembaga Latupati adalah 
mengkoordinasi semua permasalahan maupun 
pengelolaan sumberdaya yang ada di Kecamatan 
tersebut secara musyawarah.
Wilayah Hukum adat

Wilayah hukum adat sangat terkait dengan 
hak ulayat atau petuanan suatu desa/negeri. 
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Dalam kehidupan masyarakat di Desa Walakone 
Kecamatan Taniwel pada umumnya, terdapat 
tiga bentuk kepemilikan tanah yaitu (1). tanah 
dapat dimiliki oleh negeri/desa secara bersama-
sama, (2). tanah dapat dimiliki, diusahakan dan 
dikerjakan oleh klan atau kelompok marga, dan 
(3). tanah dapat dimiliki oleh keluarga secara 
pribadi.  Bentuk pemilikan kedua dan ketiga 
biasanya terletak di sekitar atau tidak terlalu jauh 
dari lokasi pemukiman penduduk.   

Menurut Lokolo (2005) hak petuanan 
dari suatu negeri di bagian daratan tidak hanya 
mengenai tanahnya saja tetapi juga meliputi hutan, 
sungai dan segala hasilnya. Karena itu, hutan harus 
digunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran 
rakyat. Penguasaan atas tanah dan hutan adat 
melalui  hak petuanan, bukanlah sekedar untuk 
dikuasai saja, tetapi juga pemanfaatannya harus 
berjalan dengan tertib, karena tanah, hutan, laut 
dan segala isinya adalah semacam lumbung dan 
sumber nafkah utama bagi masyarakat.

Badan saniri negeri adalah pemegang dan 
pelaksana hak petuanan itu. Badan ini berdasarkan 
syarat-syarat tertentu yang dibuatnya, dapat 
membuat pengakuan hak atau memberikan ijin 
kepada  orang luar untuk mengusahakan hasil-
hasil yang terdapat di dalam petuanan tersebut 
dengan membayar kompensasi. 

Desa Walakone memiliki tanda-tanda 
batas wilayah hak ulayat/ petuanan. Batas-batas  
tersebut di lapangan umumnya berupa batas alam 
seperti sungai, gunung, batu, tanjung dan laut. 
Desa ini mempunyai batas : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Waraka, Elpaputih, Abio
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Waraloin (di Air Tebu)
- Sebelah Timur  berbatasan dengan Desa 

Warasiwa (sungai Makina)
Selain batas wilayah antar desa/negeri, 

terdapat pula batas-batas petuanan antara berbagai 
kelompok masyarakat yang berada di dalam satu  
desa/negeri.  
Pranata adat 

Pranata dan perangkat hukum adat yang 
diterapkan dalam kehidupan masyarakat bertujuan 
untuk mempertebal keyakinan warga masyarakat 

akan kaidah-kaidah sosial, memberikan 
penghargaan kepada warga masyarakat yang 
mentaati kaidah-kaidah tersebut dan menerapkan 
sanksi-sanksi kepada yang melanggar. Juga 
dapat mengembangkan rasa malu dalam diri 
warga masyarakat apabila menyimpang atau 
menyeleweng dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai 
tertentu, sehingga menimbulkan rasa segan atau  
takut untuk melanggarnya.

Dalam kehidupan masyarakat Desa 
Walakone terdapat sejumlah hukum adat  atau 
tradisi yang mengatur tentang hubungan antara 
masyarakat satu dengan lainnya maupun 
hubungan antara masyarakat dengan alam 
lingkungannya. Hukum adat atau tradisi ini 
merupakan wujud dari kearifan masyarakat 
dalam menjaga keserasian dan keharmonisan 
dengan alam lingkungannya. Selain itu juga 
merupakan  kepedulian dan tanggung jawab 
masyarakat untuk membina dan mengembangkan 
norma-norma dalam persekutuan hidup antar 
sesama.   Beberapa bentuk kearifan masyarakat 
di Kecamatan Taniwel, khususnya pada desa-desa 
di lokasi penelitian  yang berupa hukum adat atau 
tradisi dalam mengelolah sumber daya hutan dan 
lingkungan antara lain berupa sasi, dusun, dan 
tempat-tempat pamali / keramat.     
a.  S a s i 

Sasi adalah suatu aturan atau norma yang 
melarang masyarakat untuk mengambil hasil 
tanaman atau hasil hutan dalam jangka waktu 
tertentu, dimana aturan atau norma tersebut telah 
menyatu dalam  kehidupan  budaya mereka. Untuk 
melaksanakan sasi terdapat  peraturan-peraturan 
sasi yang sumbernya dalam bentuk tertulis dan 
tidak tertulis. Desa Walakone hanya memiliki 
peraturan tidak tertulis saja, namun telah menjadi 
suatu norma yang dijunjung tinggi dari waktu ke 
waktu.  Pengawasan terhadap hasil hutan maupun 
tanaman yang di sasi selama berlangsungnya 
tutup sasi dilakukan oleh perangkat adat yang 
disebut kewang. 
b.  Dusung

Dusung diartikan sebagai suatu lahan  yang  
diusahakan dan dimiliki oleh suatu kelompok 
keluarga, (mata rumah). Di atas lahan ini terdapat 
tanaman umur panjang yang bervariasi atau yang 
sejenis dan dikombinasikan dengan tanaman 
setahun (Ajawailla. 1996). Dusung telah dikenal 
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oleh masyarakat dilokasi penelitian sejak nenek 
moyang mereka, ini terbukti dari penggunaan 
istilah dusung pada jenis-jenis sumber daya 
alam tertentu seperti antara lain dusung sagu, 
dusung tikar, dll yang merupakan warisan masa 
lalu.  Dalam perkembangannya istilah dusung 
ini  digunakan pada lahan yang berkaitan dengan 
pemilikan dan penggunaanya seperti  dusung 
negeri, dusung dati, dusung pusaka, dusung 
raja dsb. Selanjutnya istilah dusung ini juga  
digunakan pada lahan yang berkaitan dengan jenis 
tanaman dominan yang tumbuh atau  diusahakan 
di atas lahan tersebut seperti dusung kelapa, 
dusung  cengkeh, dsb. Disebut dusung cengkeh 
karena jenis tanaman dominan didalam dusung 
itu adalah cengkeh.
c.  tempat Keramat / Pamali

Tempat  keramat atau pamali merupakan 
suatu tempat atau benda yang dianggap memiliki 
unsur magis tertentu, sehingga tidak boleh 
dilakukan aktifitas apapun di sekitar lokasi atau 
pada benda tersebut apalagi sampai dirusak. 
Dengan demikian tempat-tempat keramat atau 
pamali tersebut tetap terpelihara dengan baik 
karena terhindar dari gangguan manusia sehingga 
memungkinkan berkembangnya flora dan fauna 
yang berada di lokasi tersebut. Kondisi seperti 
ini tentunya sangat menunjang upaya konservasi 
dan kelestarian sumber daya alam (hutan dan 
lingkungan). Di Desa Walakone terdapat tempat 
keramat/pamali yaitu pada lokasi yang berbatsan 
dengan Desa Waraloin yaitu  di Wai Lesiela.   
Kontribusi Sumberdaya Hutan terhadap 
Pendapatan Keluarga  

Kontribusi merupakan masukan atau 
sumbangan pada suatu kelompok atau subjek 
tertentu. Kontribusi dapat berupa uang, barang 
ataupun jasa. Nilai produksi dinyatakan dengan 
uang dan diukur dengan harga yang sedang berlaku 
dalam waktu yang bersangkutan (Sumitro, 1980).  
Berdasarkan parameter besarnya sumbangan 
uang terhadap total pendapatan rumah tangga/
keluarga, maka sumber pendapatan masyarakat 
desa di lokasi penelitian terdiri atas usaha tani 
(tanaman pangan, tanaman umur panjang, buah-
buahan, dll.),  hasil  hutan ( kayu  dan  bukan 
kayu seperti gaharu, berburu, madu ). Sebagian 
besar penduduk di Desa Walakone melakukan  
kegiatan bercocok tanam  di ladang setiap tahun, 

dalam aktifitas ini mereka  memiliki pola tanam 
yang bervariasi. Lahan yang telah  dibuka tidak 
hanya ditanami dengan  satu jenis tanaman, tetapi 
berbagai  jenis seperti jagung, kacang-kacangan, 
pisang dan ubi-ubian. Masyarakat di desa  ini 
juga mengusahakan tanaman umur panjang 
atau tanaman perkebunan dalam bentuk dusun 
terutama dusun kelapa dan cengkeh.

Pemanfaatan hasil hutan khususnya kayu 
ditujukan  untuk kebutuhan keluarga berupa kayu 
bakar dan kayu pertukangan / perkakas. Hasil 
hutan bukan kayu yang dimanfaatkan sebagai 
sumber pendapatan yaitu  berburu, mengolah 
sagu, mengambil gaharu, sayur-sayuran dan buah-
buahan, serta madu hutan. Hasil hutan bukan 
kayu biasanya baru diusahakan untuk dijual jika 
ada pedagang yang mau membelinya. 
   Berdasarkan kondisi mayoritas masyarakat 
adalah petani campuran yang masih berdiam 
disekitar hutan atau beraktivitas ke hutan, maka 
sumber pendapatan masyarakat dikelompokan 
atas usahatani, hasil hutan dan usaha lain-lain. 
Pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh 
pendapatan keluarga/ responden selama satu  
tahun terakhir disajikan pada Tabel 1. Dari 
Tabel  terlihat bahwa pendapatan responden 
(KK) sebesar Rp.5.268.933 pertahun, dengan 
kontribusi pendapatan dari usaha tani (ladang 
dan perkebunan) = 48,01%, dan dari hasil 
hutan (kayu dan bukan kayu) = 39,10%, dan 
dari lain-lain (jasa, pensiunan, nelayan dsb.) 
= 12,89%.  Prosentase pendapatan rata-rata 
masyarakat Desa Walakone dari usaha tani cukup 
besar.  Hal ini menunjukan bahwa masyarakat 
masih mengandalkan usahatani sebagai mata 
pencaharian utama guna pemenuhan kebutuhan 
hidup mereka.  

Selain usahatani, hasil hutan dan usaha 
lain-lain seperti pedagang, jasa dan nelayan juga 
memberikan kontribusi yang  nyata terhadap 
pendapatan masyarakat. Dari hasil hutan 
khususnya hasil hutan bukan kayu, masyarakat 
di lokasi penelitian memperoleh pendapatan 
sebesar 28,45 %. Jika dikaji dengan potensi hasil 
hutan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah ini 
maka hasil yang bisa diperoleh masih dapat  lebih 
besar lagi. Akibat  kendala transportasi dan pola 
pikir serta cara hidup seadanya menyebabkan  
mereka tidak berusaha secara maksimal. Bagi 
masyarakat di desa ini hasil hutan bukan kayu 
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(terutama gaharu) merupakan sumber pendapatan 
yang cukup menggembirakan.  

PenUtUP

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

maka disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut:
a). Masyarakat Desa Walakone masih dalam 

bentuk paguyuban (rechtsgemeens-chap) 
karena memiliki ikatan-ikatan kekeluargaan 
seperti marga, mata rumah, soa,  dll.  
masyarakat. Desa ini memiliki kelembagaan 
dalam bentuk perangkat penguasaan adat, 
memiliki wilayah hukum adat yang jelas, dan 
pranata serta perangkat hukum, khususnya 
peradilan adat, yang masih ditaati. Selain 
itu masyarakatnya masih mengadakan 
pemungutan hasil hutan di wilayah hutan 
sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan 
hidup sehari-hari. 

b). Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, khususnya pasal 5 ayat 3 dan 
pasal 67 ayat 1 beserta penjelasannya,  maka 
masyarakat Desa Walakone, Kecamatan 
Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat 

berhak atas hutan adat (hak ulayat) yang 
berada dalam wilayah petuanannya. 

S a r a n
a).  Dalam pengelolaan hutan di desa Walakone 

kecamatan Taniwel kabupaten Seram Bagian 
Barat, maka pemerintah dan berbagai pihak 
yang terkait  perlu memperhatikan hak-hak 
masyarakat adat setempat sesuai aturan 
perundangan yang berlaku.  

b). Masyarakat adat di desa Walakone diharapkan 
dapat mengembangkan  lebih baik lagi peran 
dan fungsi  lembaga-lembaga adat dalam 
kaitan dengan pemanfaatan, pengawasan 
dan perlindungan kawasan hutan dan 
ekosistemnya.  

c). Guna mewujudkan sistem pengelolaan hutan 
yang berbasis masyarakat, yakni sistim 
pengelolaan yang transparan, beragam 
dan bertumpu pada masyarakat, maka 
perlu dilakukan penataan batas-batas 
petuanan dari masing-masing marga dan 
negeri adat. Penataan batas ini dilakukan 
dengan melibatkan masyarakat adat 
yang berkepentingan dengan batas-batas 
tersebut. 
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tabel 1.   Pendapatan Rata-Rata Responden selama 1 tahun                

Nama Desa

Pendapatan  (Rp)

TotalUsaha Tani Hasil Hutan
Lain-Lain

Ladang Perkebunan Kayu Non Kayu

 
Walakone  914.367

  
 1.615.633.

 
561.133

 
1.498.567

 
 679.233

 
 5.268.933.

Prosentase  17,35 %    30,66 % 10,65 %  28,45 %  12,89 %   100 %

Sumber : Data Primer
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