
 
 

 69  

 

BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana 

diuraikan sebelumnya, kesimpulan umum yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat kriteria yang harus 

terdapat dalam masyarakat adat jika ingin diakui keberadaannya 

yakni: adanya kesatuan masyarakat, adanya wilayah adat, dan 

adanya hukum dan lembaga adat. Hal ini dalam masyarakat adat 

Moronene Hukaea laea telah terpenuhi, yang menjadi 

permasalahan adalah penetapan luasnya yang berlarut-larut 

disebabkan wilayah yang diklaim terlampau luas dan tidak 

mungkin dimanfaatkan secara keseluruhan dan wilayah yang 

ditinggalkan begitu saja tanpa tumbuhan penanda yang secara 

hukum dikatakan sebagai tanah terlantar, namun hal tersebut 

dibantah masyarakat adat dengan dasar ikatan batin dan masih 

dimanfaatkan kembali. 

2. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah hak ulayat 

masyarakat adat Moronene Hukaea laea selain dengan pengakuan 

atas wilayah adat Hukaea laea yakni dengan koordinasi dengan 

memfasilitasi masyarakat adat pengelola taman nasional dan 

kementerian agar dapat menetapkan luas wilayah adat tersebut. 
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namun demikian hal tersebut belum dapat menghasilkan keputusan 

hingga saat ini karena pihak-pihak tersebut belum mendapat 

kesepakatan. 

3. Tujuan dari pembentukan perda kabupaten Bombana no.4 tahun 

2015 adalah pengakuan atas keberadaan masyarakat adat Moronene 

Hukaea laea baik secara adat, masyarakat serta wilayahnya, perda 

tersebut bertujuan agar kehidupan masyarakat adat Moronene 

Hukaea laea dapat terjamin dan mendapat kepastian hukum. Dalam 

implementasinya secara umum dapat dikatakan berjalan baik dalam 

peningkatan, pemeliharaan, dan pemberdayaan masyarakat. Lain 

halnya dengan penentuan luas wilayah, dalam perda tersebut 

dijelaskan bahwa harus atas persetujuan 3 kementerian lalu 

kemudian dilakukan penetapan dalam peraturan bupati Bombana. 

Sehingga secara umum perda tersebut berjalan dengan cukup baik 

tinggal menunggu keputusan penetapan luas wilayah adat dari 

pihak yang bersangkutan. 

Permasalahan penetapan wilayah adat yang hingga saat ini belum 

teratasi disebabkan perbedaan pemahaman mengenai penggunaan dan 

pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat, dimana masyarakat adat 

mengklaim semua wilayah yang pernah diusahakan adalah wilayahnya. 

5.2. Limitasi Penelitian 

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada pelaksanaan 

penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terjadi 
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beberapa kendala dan hambatan. Salah satu hambatan dalam penelitian ini 

adalah pada lokasi penelitian dimana akses masuk ke lokasi penelitian 

sangat kurang memadai karena melewati padang savana, cuaca yang 

kurang mendukung serta jarak yang cukup jauh yakni sekitar 10 kilometer 

dari jalan poros Rawa Aopa. Kemudian pengambilan data dokumentasi 

dilokasi yang agak terkendala karena listrik yang masih mengandalkan 

tegana surya dan generator sehingga tidak secara penuh dapat 

terdokumentasi. Juga pada wawancara peneliti mengalami kendala pada 

pihak Taman Nasional dalam hal ini prosedur yang harus dilewati, juga 

dari pihak pelaksana Perda Kab. Bombana No.4 Tahun 2015 dalam hal ini 

bidang Kebudayaan yang kurang mengetahui secara jelas pelaksanaan 

teknis dari Perda tersebut. 

5.3. Rekomendasi 

             Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti adalah bahwa                      

permasalahan luas wilayah tidak dapat dipandang enteng apalagi bagi 

masyarakat adat Moronene Hukaea laea yang mendiami kawasan 

konservasi dan sudah mengalami  banyak pengalaman pahit, jika 

penetapan luas wilayah tidak segera ditetapkan, dikhawatirkan kejadian 

yang telah lalu terulang lagi. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua 

pihak yang bersangkutan, terutama pemerintah daerah sebagai pihak 

penengah agar dapat memfasilitasi dan menekankan permasalahan 

penetapan luas wilayah masyarakat adat Hukaea laea. 


