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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR: ………….. 

     

  TENTANG   

     

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT 

ADAT OSING  

     

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 BUPATI BANYUWANGI  

     

     

Miniband :  

a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat 

Osing beserta hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. bahwa masyarakat adat Osing di Kabupaten Banyuwangi selama ini belum 

diakui dan dilindungi secara optimal dalam merealisasikan hak pengelolaan 

yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, adat-istiadat, 

kepercayaan dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, 

maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum 

adat;  

c. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat adat Osing yang berkembang di 

Kabupaten Banyuwangi tentang pengakuan, penghormatan dan 

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan salah satu cara 

memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada 

masyarakat adat Osing dalam rangka mempertegas keberadaan sebagai 

subjek hak tradisional dan identitas budaya masyarakat adat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

Osing;  

     

Mengingat :     

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ); 

4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 

10. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6713).  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 
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14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 187); 

15. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi 

Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam 

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan 

Desa. 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia  

     

 Dengan Persetujuan Bersama  

     

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

  DAN   

 BUPATI BANYUWANGI  

     

  MEMUTUSKAN:   

     

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT OSING DI 

KABUPATEN BANYUWANGI 

     

     

  BAB I 

 

  

 KETENTUAN UMUM  

     

  Pasal 1 

 

  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

6. Masyarakat Adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup secara 

turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan 

yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum, yang diatur 

melalui lembaga adat serta memiliki otoritas untuk mengatur warganya. 

7. Masyarakat Adat Osing adalah kesatuan-kesatuan masyarakat pendatang awal, yang 

merasa keturunan Blambangan, yang mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi, 

memiliki tata nilai sendiri serta adat-istiadat dan hukum adat yang dilaksanakan dan 

dikelola secara turun-temurun berdasarkan kesadaran bersama yang tinggi yaitu 

kekeluargaan dan gotong royong.  

9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau kaedah baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber 

pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang 



 4 

senantiasa ditaati dan dihormati untuk menegakkan keadilan dan ketertiban 

masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. 

10. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat Osing yang mempunyai wilayah, 

kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta berwujud benda maupun tidak 

berwujud benda, tradisi, adat-istiadat dan seni budaya serta kearifan local yang 

diwariskan secara turun-temurun, serta mempunyai kewenangan untuk mengatur 

rumah tangga desanya sendiri. 

11. Adat adalah kebiasaan turun-temurun warisan leluhur yang diakui, dipatuhi dan 

dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat secara turun temurun. 

12. Adat-istiadat adalah serangkaian kaedah normatif yang terlembaga dan mentradisi 

dalam masyarakat adat yang berfungsi memandu, mewujudkan, melestarikan, dan 

memanfaatkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. 

13. Wilayah adat adalah kawasan yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber 

daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dipunyai, dimanfaatkan 

dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka 

atau perbuatan hukum lain yang sah sebagai hak kepunyaan masyarakat adat. 

14. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan 

masyarakat adat Osing beserta hak-hak tradisionalnya dan hak atas identitas 

budayanya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain. 

15. Perlindungan adalah upaya yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menjamin dan 

menjaga keberlangsungan Masyarakat Adat beserta hak-haknya agar tetap hidup, 

tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta 

dijauhkan dari tindakan diskriminatif, kriminalisasi, dan eksploitatif. 

17. Pemberdayaan masyarakat adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan 

mendorong masyarakat adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan 

menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan, pelestarian, dan perlindungan sumberdaya 

alam dan lingkungan.  

18. Hak atas tanah adalah kewenangan yang melekat pada seseorang atau sekelompok 

orang dari masyarakat adat, baik hak milik maupun hak bersama atas wilayah adatnya 

yang diakui, dihormati, diatur dan dilindungi oleh undang-undang. 

19. Hak-Hak tradisional adalah hak-hak yang bersifat asal usul yang melekat pada 

masyarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan 

budaya mereka, terutama hak-hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam dan sosial 

budaya. 

20. Identitas budaya adalah karakteristik budaya yang dipunyai dan melekat pada 

masyarakat adat sebagai hak intelektual yang membedakannya dengan masyarakat 

adat lain. 

22. Lembaga adat yaitu perangkat yang berwenang mengatur, mengurus dan 

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat 

dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat 

adat 

25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat 

setempat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam 

secara lestari. 

     

 Pasal 2  

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Osing diselenggarakan berdasarkan 

asas: 
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1) Pancasila 

2) UUD NRI Tahun 1945 

3) NKRI 

4) Bhinneka Tunggal Ika. 

     

  Pasal 3   

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Osing diselenggarakan berdasarkan 

prinsip: 

a. Keadilan, 

b. Kekeluargaan dan gotong royong, 

c. Kesetaraan dan persamaan hak, 

d. Keberlanjutan lingkungan hidup, 

e. Partisipasi, 

f. Kearifan lokal, 

g. Keberagaman, 

h. Transparansi. 

     

  Pasal 4   

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Osing bertujuan: 

a. Menjamin dan memastikan terlaksananya pengakuan, penghormatan dan 

perlindungan secara hukum oleh pihak-pihak atas keberadaan masyarakat adat Osing 

dan hak-haknya sebagai warga negara sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiannya. 

b. Menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam 

rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat Osing. 

c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat 

Osing dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

d. Meletakkan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa atas hak-hak inter dan antar 

Masyarakat Adat Osing. 

e. Menjamin kepastian hak dan akses keadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan 

hak-haknya. 

f. Meletakkan dasar hukum dan kepastian terlaksananya tugas dan wewenang 

Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak 

Masyarakat Adat Osing dan hak-haknya. 

     

  BAB II   

     

PENGAKUAN, PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN 

     

  Pasal 5   

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi masyarakat adat Osing 

beserta hak-haknya. 

(2) Perwujudan sikap mengakui, menghormati, dan melindungi masyarakat adat Osing 

beserta hak-haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi melakukan pemberdayaan masyarakat adat Osing. 

(3) Pelaksanaan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat adat Osing 

sebagaimana dimaksud ayat (1) masyarakat adat Osing diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
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(4) Pemberdayaan masyarakat adat Osing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

     

   

BAB III 

  

     

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

     

  Pasal 6   

Dalam upaya melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing, Tugas 

Pemerintah Daerah meliputi: 

a. Melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Osing; 

b. Melaksanakan perencanaan tata ruang dan tata wilayah berbasis kearifan lokal dan 

pengetahuan tradisional Osing dengan melibatkan stakeholder terkait; 

c. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan 

lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat Osing dengan melibatkan 

stakeholders terkait; 

d. Melindungi dan mengembangkan karya seni, budaya, pegetahuan lokal/pengetahuan 

tradisional, hak cipta dan kekayaan intelektual masyarakat adat Osing;  

e. Memberikan fasilitas dan pendampingan dalam pemetaan partisipatif wilayah adat 

(PPWA) masyarakat adat Osing;  

f. Membentuk Panitia Masyarakat Adat Osing bertugas dan bertanggung jawab 

mengawal Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Osing;  

g. Mengesahkan dan mencatatkan dalam Peta Tanah Indonesia, peta partisipatif yang 

disusun masyarakat sebagai wilayah adat;  

h. Memastikan akses Masyarakat Adat Osing terhadap sumberdaya yang dimilikinya; 

i. Memperkuat kelembagaan adat. 

 

  Pasal 7   

Dalam upaya melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Osing, 

Wewenang Pemerintah Daerah sebagai berikut:  

a. Menetapkan program pembangunan untuk pemberdayaan Masyarakat Adat Osing;  

b. Menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada 

Masyarakat Adat Osing;  

c. Melakukan penguatan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar masyarakat adat;  

d. Menetapkan perencanaan tata ruang dan tata wilayah dengan memperhatikan wilayah 

adat, hukum adat, adat-istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat 

adat Osing; 

e. Menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan wilayah adat, hukum adat, 

adat-istiadat, dan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional Osing;  

f. Menetapkan program perlindungan dan pengembangan karya seni, budaya, pengetahuan 

tradisional, dan kekayaan intelektual masyarakat adat Osing. 

g. Mengembangkan kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 

masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan 

sumber daya alam secara lestari. 

     

  BAB IV   

     

 Ruang Lingkup Peraturan Daerah  
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  Pasal 8   

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan terhadap Hak-Hak 

Masyarakat Adat Osing ini meliputi: 

a) Keberadaan Masyarakat Adat Osing. 

b) Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Osing. 

c) Hukum adat. 

d) Hukum Harta benda  

e) Hukum Harta tak benda. 

f) Kewajiban Masyarakat Adat Osing 

g) Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing 

h) Pendanaan 

i) Peran Serta Masyarakat 

j) Kelembagaan Adat Osing 

k) Pembinaan dan Pengawasan 

 

     

     

 BAB V  

   

Keberadaan Masyarakat Adat Osing 

 

  Pasal 9   

(1) Keberadaan masyarakat adat Osing sebagai subjek hukum adat beserta hak-haknya 

diakui, dihormati dan dilindungi menurut peraturan perundang-undangan. 

(2) Keberadaan masyarakat adat Osing ditandai dengan: 

a. Komunitas yaitu anggota masyarakat adat Osing; 

b. Kesamaan sejarah; 

c. Wilayah adat yang didiami oleh anggota masyarakat adat Osing; 

d. Mempunyai hukum adat dan lembaga adat; 

e. Mempunyai sistem nilai falsafah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 

f. Memiliki karakteristik masyarakat adat Osing. 

(3) Karakteristik masyarakat adat Osing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai 

dengan: 

a. Mengutamakan hidup rukun, tertib, kekeluargaan, dan gotong royong; 

b. Hidup rukun, tertib, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana dimaksud 

huruf a diatur oleh hukum adat, sistem nilai sosial, budaya, politik, pengetahuan 

lokal, dan kearifan local. 

     

  BAB VI   

 Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Osing  

   

Pasal 10 

  

Hak Masyarakat Adat Osing meliputi:  

a) Hak tradisional masyarakat adat Osing;  

b) Hak atas harta benda dari masyarakat adat Osing; dan 

c) Hak atas harta tak benda dari masyarakat adat Osing. 

     

  Pasal 11   
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(1) Hak tradisional masyarakat adat Osing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 

a meliputi: 

a) Penetapan Desa Adat, 

b) Penataan kewenangan DesaAdat, 

c) Perincian Kewenangan Desa Adat, 

d) Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa Adat. 

(2) Pelaksanaan hak-hak tradisional masyarakat adat Osing diatur dengan Peraturan 

Daerah tentang Desa Adat. 

     

   

BAB VII 

  

  Hukum Adat   

     

  Pasal 12   

(1) Kehidupan masyarakat adat Osing diatur dan dilindungi oleh hukum adat Osing. 

(2) Bidang-bidang Hukum Adat Osing yang masih hidup dan berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat adat Osing wajib diakui, dilindungi dan dihormati. 

(3) Hukum adat Osing yang diakui dan dihormati setelah memenuhi persyaratan: 

a) Masih hidup dan ditaati oleh para anggota masyarakat; 

b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c) Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan peradaban manusia. 

(4) Pelaksanaan hukum adat Osing dilakukan oleh Lembaga Adat Osing. 

(5) Bidang-bidang hukum adat yang masih hidup diatur dengan Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Kesatu   

 Hukum Adat Osing tentang Keluarga  

   

  Pasal 13   

(1) Hukum keluarga menurut hukum adat Osing meliputi: hukum perkawinan, hukum 

harta keluarga, dan hukum waris; 

(2) Hukum perkawinan adalah kaedah yang mengatur hubungan hukum antara suami, 

isteri dan anak-anaknya. 

     

  Pasal 14   

(1) Menurut hukum adat Osing perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum yang hidup dalam masyarakat adat Osing. 

(2) Perkawinaan menurut hukum adat Osing dilakukan melalui ritual adat nyadok dalam 

upacara nyurup bersama seluruh proses yang dinyatakan masih berlaku dan ditaati. 

(3) Untuk memperkuat kedudukan status hukum seorang anak sah sebagai ahli waris, 

maka perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

     

  Pasal 15   

(1) Perkawinan dapat berbentuk kawin angkat-angkat (melalui lamaran), kawin colong 

(colok), dan kawin ngeboni. 

(2) Kawin angkat-angkatan adalah perkawinan yang dilakukan melalui proses lamaran 

dan pertunangan. 

(3) Proses, prosedur dan ritual perkawinan diatur dengan desa masing-masing peraturan 

desa. 
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  Pasal 16   

(1) Kawin colong atau colok adalah perkawinan yang dilaksanakan melalui proses 

penculikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum beristeri terhadap 

seorang gadis atau perempuan yang belum bersuami. 

(2) Untuk mencegah kebingungan atau keresahan keluarga atau kerabat perempuan yang 

diculik, keluarga atau kerabat laki-laki yang melakukan kawin colong wajib 

melaporkan kepada keluarga atau kerabat perempuan paling lambat 6 (enam) jam 

setelah kejadian. 

(3) Prosedur dan ritual kawin colong wajib menaati seluruh proses menurut hukum adat 

perkawinan Osing yang ditetapkan dengan masing-masing peraturan desa. 

     

  Pasal 17   

(1) Kawin ngeleboni adalah perkawinan yang dilakukan ketika perempuan atau kerabat 

perempuan yang belum bersuami (gadis) memasukkan laki-laki ke dalam rumah 

orang tua atau kerabatnya untuk dijadikan suaminya;  

(2) Prosedur dan ritual kawin tentang perkawinan ngeleboni diatur dan ditetapkan 

melalui proses menurut masing-masing peraturan desa. 

     

  Bagian Kedua   

 Hukum Harta Keluarga  

     

  Pasal 18   

(1) Harta keluarga meliputi: harta asal dan harta bersama atau gono-gini. 

(2) Harta asal dapat berbentuk tanah (warisan) dan bukan tanah (tinggalan). 

(3) Harta asal adalah harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan dan 

dibawah masuk kedalam perkawinan. 

(4) Harta asal dapat diperoleh melalui hasil keringat sendiri, pemberian orang tua 

(tinggalan) dan warisan. 

(5) Apabila terjadi perceraian, maka harta asal kembali ke asal. 

(6) Apabila mempunyai anak sah, maka harta asal menjadi hak anak. 

     

  Pasal 19   

(1) Harta gono gini adalah harta bersama suami isteri yang diperoleh selama masa 

perkawinan yang sah. 

(2) Apabila terjadi perceraian, maka harta gono gini dibagi dua sama besar antara suami 

isteri, 

(3) Apabila mempunyai anak sah, maka anak sah berhak atas harta gono. 

     

   

Bagian Ketiga 

  

  Hukum Waris   

     

  Pasal 20   

(1) Semua ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai 

ahli waris. 

(2) Semua ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta 

warisan. 

(3) Janda berhak atas harta warisan almarhum suami selama tidak kawin lagi. 

(4) Duda berhak atas harta warisan almarhum isteri selama tidak kawin lagi. 
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  Pasal 21   

(1) Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. 

(2) Disamping anak sah ada anak yang menurut hukum adat Osing patut mendapat 

warisan. 

(3) Kedudukan anak selain anak sah sebagai ahli waris ditentukan menurut prinsip 

kepatutan dan kearifan local. 

(4) Hak anak selain anak sah sebagai ahli waris tidak boleh merugikan hak anak sah 

sebagai ahli waris. 

  Pasal 22   

(1) Proses pewarisan dapat dilaksanakan sejak si pewaris masih hidup yang disebut 

akon-akon atau dunungan disebut juga hibah. 

(2) Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia dilaksanakan melalui pesan yang 

disebut warisan atau wasiat. 

(3) Pemberian harta warisan melalui proses akon-akon atau dunungan wajib 

memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan. 

     

  Pasal 23   

(1) Semua ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai 

ahli waris. 

(2) Semua ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta 

warisan. 

(3) Janda berhak atas harta warisan almarhum suami selama tidak kawin lagi. 

(4) Duda berhak atas harta warisan almarhum isteri selama tidak kawin lagi. 

     

  Pasal 24   

(1) Proses pembagian warisan dilaksanakan dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan 

gotong royong, 

(2) Pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan. 

(3) Penyelesaian sengketa waris didasari oleh semangat musyawarah untuk mencapai 

mufakat. 

     

  BAB VIII   

 Hukum Harta Benda   

   

  Bagian Kesatu   

 Umum  

     

  Pasal 25   

(1) Harta terbagi harta benda dan harta tak benda. 

(2) Harta benda dan harta tak benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk hak 

atas benda terbagi atas tanah dan bukan tanah. 

     

  Pasal 26   

(1) Tanah terdiri dari tanah hak milik, tanah hak kolektif, dan tanah hak komunal. 

(2) Harta bukan tanah terdiri dari semua harta benda yang melekat pada tanah dan yang 

tidak melekat pada tanah. 

(3) Harta yang melekat pada tanah terdiri dari rumah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan, 

perairan (pesisir). 



 11 

(4) Harta yang tidak melekat pada tanah terdiri dari binatang liar, hewan ternak, 

perhiasan, barang pecah belah, barang rumah tangga, dan benda pusaka. 

     

  Pasal 27   

(1) Tanah hak milik terdiri dari tanah sawah, tanah tegalan, dan tanah pekarangan. 

(2) Tanah hak milik diperoleh melalui warisan dan/atau perbuatan hukum yang sah. 

(3) Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap semua hak atas tanah. 

(4) Demi untuk perlindungan hukum, semua tanah hak milik atas tanah wajib 

disertipikatkan. 

     

  Pasal 28   

(1) Tanah sawah adalah tanah garapan yang diairi berdasarkan sistim tertentu untuk 

menanam padi dan/atau palawija secara bergantian berdasarkan kearifan local. 

(2) Pengelolaan tanah sawah beserta segala ritualnya wajib dilindungi, dihormati, dan 

diberdayakan serta dijaga keberlangsungannya. 

     

  Pasal 29   

(1) Tanah tegalan adalah tanah kering yang tidak diairi, dikelola dan ditanami tanaman 

selain padi berdasarkan kearifan local. 

(2) Pengelolaan tanah tegalan beserta segala ritualnya wajib dilindungi, dihormati, dan 

diberdayakan serta dijaga keberlangsungannya. 

     

  Pasal 30   

Tanah pekarangan adalah tanah kering di sekitar rumah, dikelola dan ditanami tanaman 

pangan, obat-obatan, dan/atau tanaman hias berdasarkan kearifan local.  

     

  Pasal 31   

(1) Tanah kolektif adalah tanah hak kepunyaan bersama suatu keluarga dan/atau kerabat 

yang belum terbagi. 

(2) Tanah kolektif dapat berbentuk tanah sawah, tegalan dan/atau pekarangan. 

(3) Pembagian tanah kolektif sebagai objek pewarisan dilakukan berdasarkan prinsip 

keadilan, kepatutan, kekeluargaan dan gotong royong. 

     

  Pasal 32   

(1) Tanah komunal adalah tanah beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 

yang berada dalam wilayah adat Osing, dan menjadi hak kepunyaan bersama dari 

seluruh anggota masyarakat adat Osing. 

(2) Tanah komunal dapat berbentuk tanah pesisir, makam leluhur, pemakaman umum, 

jalan desa, jalan kampung, tanah di sekitar benda purbakala, aliran sungai, gunung, 

bukit, hutan adat, lembah, ngarai dan/atau goa. 

(3) Tanah bengkok adalah tanah komunal yang dikelola oleh dan untuk perangkat desa. 

     

  Pasal 33   

(1) Pemerintah wajib melindungi tanah sawah produktif melalui Program Tanah Sawah 

Yang Dilindungi. 

(2) Tanah sawah yang dilindungi dilarang untuk diperjual-belikan tanpa seijin pemilik, 

masyarakat desa, dan pemerintah desa. 

     

  Bagian Kedua   

 Hak Masyarakat Adat Osing atas Harta Benda  
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  Pasal 34   

(1)       Hak masyarakat adat atas harta benda, meliputi: 

a) Hak atas tanah dan wilayah adat; 

b) Hak atas rumah adat dan bangunan adat; 

c) Hak atas benda peninggalan leluhur, alat dan/atau senjata tradisional; 

d) Hak atas pakaian adat, batik, dan tenunan tradisional; 

e) Hak atas alat music tradisional; 

f) Hak atas makanan tradisional; 

g) Hak atas naskah kuno; 

h) Hak atas benda-benda purbakala. 

(2)       Pemanfaatan hak atas benda oleh negara dan/atau orang luar masyarakat adat Osing 

dilakukan dengan mengutamakan masyawarah dan mufakat. 

     

  Bagian Ketiga   

 Hak Atas Tanah dan Wilayah Adat  

   

  Pasal 35   

(1) Pengelolaan tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam yang berada diatas 

wilayah adat Osing didasarkan pada hukum adat, pengetahuan lokal, dan kearifan 

lokal. 

(2) Tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, serta harta benda yang melekat 

pada tanah dalam wilayah adat Osing yang diambil dan digunakan untuk kepentingan 

pembangunan wajib mendapatkan restitusi dan kompensasi berdasarkan prinsip 

keadilan dan kepatutan. 

     

  Pasal 36   

(1) Masyarakat adat berhak atas informasi awal (inform concern) jika ada kebijakan 

pembangunan di atas tanah wilayah adatnya. 

(2) Pemanfaatan tanah di atas wilayah adat untuk kepentingan pembangunan dilakukan 

berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. 

     

  Bagian Keempat   

 Hak atas Rumah Adat dan Bangunan  

   

  Pasal 37   

(1) Bentuk, arsitektur, dan symbol rumah adat Osing wajib diakui, dilindungi dan 

dilestarikan. 

(2) Pengrusakan, peniruan, pemalsuan, atau tindaka lain yang bertujuan merusak bentuk, 

arsitektur, dan/atau symbol rumah adat Osing merupakan perbuatan melawan 

hukum. 

(3) Perubahan, modifikasi, atau modernisasi bentuk, arsitektur, dan symbol rumah adat 

Osing diserahkan kepada anggota masyarakat adat Osing sebagai karya inovasi dan 

kreatif yang wajib dilindungi dan dihormati. 

(4) Perubahan, modifikasi, atau modernisasi bentuk, arsitektur, dan symbol rumah adat 

Osing sebagai karya inovasi dan kreatif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 38   
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(1) Bentuk, arsitektur, dan symbol bangunan adat Osing yang mempunyai nilai sejarah, 

budaya, seni dan kepercayaan asli, diakui, dihormati dan dilindungi. 

(2) Pengrusakan, peniruan, pemalsuan, atau tindaka lain yang bertujuan merusak bentuk, 

arsitektur, dan/atau simbol bangunan adat Osing merupakan perbuatan melawan 

hukum. 

     

  Pasal 39   

(1) Perubahan, modifikasi, atau modernisasi bentuk, arsitektur, dan symbol bangunan 

adat Osing diserahkan kepada Dewan Adat Osing dan/atau Lembaga Adat Osing 

sebagai karya inovasi dan kreatif yang wajib dilindungi dan dihormati. 

(2) Perubahan, modifikasi, atau modernisasi bentuk, arsitektur, dan symbol bangunan 

adat Osing sebagai karya inovasi dan kreatif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Kelima   

Hak atas benda peninggalan leluhur, alat dan/atau senjata tradisional 

     

  Pasal 40   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas benda peninggalan leluhur, alat dan/atau senjata 

tradisional yang mempunyai nilai sejarah, kepercayaan dan/atau seni tradisional. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas alat, senjata dan/atau benda-benda peninggalan 

leluhur yang bernilai sejarah, kepercayaan dan/atau seni tradisional wajib diakui, 

dilindungi dan dilestarikan. 

(3) Alat, senjata dan/atau benda-benda peninggalan leluhur yang bernilai sejarah, 

kepercayaan dan/atau seni tradisional yang bertujuan pengembangan pendidikan dan 

pengetahuan wajib dibuka untuk umum. 

     

  Pasal 41   

(1) Penggunaan alat, senjata dan/atau benda-benda peninggalan leluhur yang bernilai 

sejarah, kepercayaan dan/atau seni tradisional yang bertujuan untuk pengembangan 

pendidikan dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu 

mendapatkan ijin dari yang berwajib atau yang berhak. 

(2) Pengrusakan, penghilangan, penukaran, penyimpanan tanpa ijin dari yang berhak 

dan/atau tindakan lain terhadap alat, senjata dan/atau benda-benda peninggalan 

leluhur yang bernilai sejarah, kepercayaan dan/atau seni tradisional yang bertujuan 

merusak dan/atau menghilangkan merupakan perbuatan melawan hukum. 

(3) Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan atas alat, senjata dan/atau benda-benda 

peninggalan leluhur yang bernilai sejarah, kepercayaan dan atau seni tradisional yang 

bertujuan pengembangan pendidikan dan pengetahuan diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

     

  Bagian Keenam   

 Hak atas pakaian adat, batik, dan tenunan tradisional  

     

  Pasal 42   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas hak cipta dan/atau hak intelektual atas pakaian 

adat, batik, dan tenunan tradisional. 

(2) Hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual masyarakat adat Osing wajib diakui, 

dilindungi dan dilestarikan. 
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(3) Hak atas pakaian adat, batik, dan tenunan tradisional demi kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib didukung. 

(4) Pemalsuan dan/atau peniruan hak cipta dan/atau hak intelektual atas pakaian adat, 

batik, dan tenunan tradisional tanpa ijin dari yang berhak atau berwenang, merupakan 

perbuatan melanggar hukum. 

     

  Pasal 43   

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pendampingan dan/atau 

pemberdayaan terhadap pengelolaan, regenerasi, dan perlindungan hak cipta 

dan/atau hak intelektual atas pakaian adat, batik, dan tenunan tradisional adat Osing. 

(2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Negeri dan/atau Swasta 

dalam rangka pengelolaan, regenerasi, dan perlindungan hak cipta dan/atau hak 

intelektual atas pakaian adat, batik, dan tenunan tradisional adat Osing. 

(3) Kebijakan berkenaan dengan pengelolaan, regenerasi, dan perlindungan hak cipta 

dan/atau hak intelektual atas pakaian adat, batik, dan tenunan tradisional adat Osing 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Ketujuh   

 Hak atas Musik dan Alat Musik Tradisional  

     

  Pasal 44   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas alat music tradisional khas Osing. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas alat music tradisional Osing wajib diakui, dilindungi 

dan dilestarikan. 

(3) Peniruan, pengembangan, dan/atau modernisasi alat music tradisional Osing 

bertujuan penelitian, pendidikan dan pengetahuan terbuka untuk dilakukan. 

(4) Pengembangan, dan/atau modernisasi alat music tradisional Osing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 45   

(1) Peniruan, pengembangan, dan/atau modernisasi alat music tradisional Osing 

bertujuan penelitian, pendidikan dan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (3) wajib mendapat ijin dari yang berhak atau yang berwajib. 

(2) Perusakan alat music tradisional tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum dengan tujuan penghinaan merupakan perbuatan melawan hukum. 

(3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pendampingan, pengembangan 

dan/atau pemberdayaan pelestarian alat music tradisional Osing. 

(4) Pembinaan, pendampingan, pengembangan dan/atau pemberdayaan pelestarian alat 

music tradisional Osing disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

     

  Pasal 46   

(1) Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain yang berfungsi 

mengelola seni budaya Osing termasuk pembinaan, pendampingan dan/atau 

pengembangan alat music tradisional Osing. 

(2) Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain dapat mengelola, 

membina, dan mengembangkan alat music tradisional Osing. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain dapat bekerja 

sama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Negera dan/atau Swasta dalam hal 

pengelolaan, pembinaan, dan/atau pengembangan alat music tradisional Osing. 

(4) Pengaturan tentang alat music tradisional khas Osing diatur dalam Peraturan Bupati. 
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  Bagian Kedelapan   

 Makanan Tradisional Osing  

     

  Pasal 47   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas makanan tradisional khas Osing. 

(2) Hak atas makanan tradisional khas Osing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berkaitan dengan upacara adat, ritual adat, kepercayaan, dan/atau upacara resmi 

kenegaraan wajib diakui, dilindungi, dan dilestarikan. 

(3) Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan makanan tradisional khas Osing 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

     

  Pasal 48   

(1) Pengrusakan makanan tradisional khas Osing tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum adalah penghinaan dan merupakan perbuatan 

melawan hukum. 

(2) Pengakuan, perlindungan dan pengembangan jenis dan bentuk makanan tradisional 

khas Osing diatur dengan Peraturan Bupati. 

     

 Bagian Kesembilan  

  Hak atas naskah kuno   

     

  Pasal 49   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas naskah kuno sebagai harta benda peninggalan 

leluhur. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas naskah kuno sebagai harta benda peninggalan 

leluhur wajib diakui, dilindungi dan dilestarikan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain dapat mengelola, 

membina, dan pengembangan naskah kuno sebagai benda peninggalan leluhur. 

(4) Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan naskah kuno sebagai benda 

peninggalan leluhur disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan.  

(5) Perusakan naskah kuno sebagai benda peninggalan leluhur tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum penghinaan merupakan perbuatan melawan 

hukum. 

     

  Pasal 50   

(1) Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain dapat melakukan 

kerjasama dengan lembaga negeri dan/atau swasta dalam hal pengelolaan, 

pembinaan, dan/atau pengembangan naskah kuno sebagai benda peninggalan 

leluhur. 

(2) Pemanfaatan naskah kuno sebagai benda peninggalan leluhur demi kepentingan 

penelitian, Pendidikan, dan pengetahuan terbuka untuk dilakukan. 

     

  Pasal 51   

(1) Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan naskah kuno sebagai benda 

peninggalan leluhur disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(2) Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan naskah kuno sebagai benda 

peninggalan leluhur diatur dalam Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Kesepuluh   
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 Hak atas Benda-Benda Purbakala  

     

  Pasal 52   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas benda-benda purbakala peninggalan leluhur 

mereka. 

(2) Keberadaan benda-benda purbakala peninggalan leluhur masyarakat adat Osing 

wajib diakui, dihormati, dilindungi dan dilestarikan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain dapat diberi 

kewenangan untuk mengelola, menjaga dan melestarikan benda-benda purbakala 

peninggalan leluhur. 

(4) Dewan Kesenian Blambangan dapat bekerjasama dengan lembaga terkait untuk 

melakukan kajian demi kepentingan penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. 

     

  Pasal 53   

(1) Pengrusakan terhadap benda-benda purbakala peninggalan leluhur tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan perbuatan melanggar 

hukum. 

(2) Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan benda-benda purbakala peninggalan 

leluhur disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Pengaturan berkaitan dengan benda-benda purbakala peninggalan leluhur diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

     

  BAB IX   

  Harta Takbenda   

     

  Pasal 54   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas harta takbenda peninggalan leluhurnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut atas hak masyarakat adat Osing atas harta takbenda diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Kesatu   

 Hak Masyarakat Adat atas Harta Takbenda  

     

  Pasal 55   

(1) Hak masyarakat adat Osing atas harta takbenda wajib diakui, dihormati, dan 

dilindungi.   

(2) Harta takbenda meliputi: 

a) Manuskrip, 

b) Tradisi lisan, 

c) Kepercayaan tradisional, ritual dan upacara adat, 

d) Adat-istiadat, 

e) Teknologi tradisional, 

f) Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal, 

g) Kesenian, 

h) Bahasa dan sastra tradisional, 

i) Permainan rakyat, 

j) Olahraga tradisional, 

k) Cagar budaya. 

     

  Pasal  56   
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(1) Pemanfaatan hak atas harta tak benda untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, dan 

ilmu pengetahuan wajib diijinkan; 

(2) Pemanfaatan hak atas harta tak benda untuk kepentingan pembangunan di bidang 

industri wisata wajib memperhatikan aspek keaslian, keberlangsungan, dan hak-hak 

cipta/intelektual masyarakat adat; 

(3) Masyarakat adat Osing wajib diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan dalam hal 

berkaitan dengan hak atas budaya dan harta tak benda. 

     

  Pasal 57   

(1) Pengrusakan terhadap benda budaya dan harta takbenda peninggalan leluhur tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan perbuatan 

melanggar hukum. 

(2) Kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan budaya dan harta takbenda 

peninggalan leluhur disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Pengaturan berkaitan dengan budaya dan harta takbenda peninggalan leluhur diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 58   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas manuskrip yang berkaitan dengan sejarah dan 

budaya masyarakat adat Osing. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas manuskrip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diakui, dihormati, dilindungi dan dilestarikan. 

(3) Kebijakan yang berkaitan dengan manuskrip disesuaikan dengan Peta Jalan 

Kebudayaan. 

(4) Tugas pembinaan, perlindungan, pelestarian dan pengembangan materi manuskrip 

dikoordinasikan oleh Instansi yang berwenang. 

     

  Pasal 59   

(1) Dewan kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain mewakili 

masyarakat adat Osing berkaitan dengan koordinasi antar Instansi terkait 

sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (4) tersebut diatas. 

(2) Pengembangan materi manuskrip untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan 

pengetahuan diijinkan setelah mendapat persetujuan lembaga terkait. 

(3) Perusakan dan/atau penghilangan manuskrip tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum. 

(4) Pengaturan tentang manuskrip diatur dalam Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 60   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas tradisi lisan. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas tradisi lisan wajib diakui, dilindungi, dilestarikan 

dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas tradisi lisan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas tradisi lisan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikoordinasikan dengan Lembaga 

terkait. 

     

  Pasal 61   
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(1) Pelarangan dan/atau pembatasan terhadap tradisi lisan dengan tujuan penghilangan 

dan/atau penghapusan jejak budaya tanpa alasan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas tradisi lisan disesuaikan dengan Peta Jalan 

Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain dapat mewakili 

masyarakat adat dalam hal pengembangan tradisi lisan. 

(4) Pengaturan terhadap tradisi lisan diatur dalam Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 62   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas kepercayaan tradisional, ritual dan upacara adat. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas kepercayaan tradisional, ritual dan upacara adat 

wajib diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas kepercayaan tradisional, ritual dan upacara adatuntuk kepentingan 

penelitian, Pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas kepercayaan tradisional, ritual dan upacara adat kepentingan penelitian, 

Pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga terkait. 

     

  Pasal 63   

(1) Pelarangan dan/atau pembatasan terhadap kepercayaan radisional, ritual dan upacara 

adat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tujuan 

penghilangan dan/atau penghapusan jejak budaya merupakan perbuatan melawan 

hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas kepercayaan radisional, ritual dan upacara adat 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan kepercayaan radisional, ritual dan upacara adat. 

(4) Pengaturan terhadap kepercayaan radisional, ritual dan upacara adat diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 64   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas adat-istiadat dan kebiasaan warisan leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas adat-istiadat dan kebiasaan warisan leluhurnya wajib 

diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas adat-istiadat dan kebiasaan warisan leluhurnya untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas adat-istiadat dan kebiasaan warisan leluhurnya untuk kepentingan 

penelitian, Pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga 

terkait. 

     

  Pasal 65   

(1) Pelarangan dan/atau pembatasan terhadap adat-istiadat dan kebiasaan warisan 

leluhurnya tanpa alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

dengan tujuan penghilangan dan/atau penghapusan jejak budaya merupakan 

perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas adat-istiadat dan kebiasaan warisan leluhurnya 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan warisan leluhurnya. 
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(4) Pengaturan terhadap adat-istiadat dan kebiasaan warisan leluhurnya diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 66   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas teknologi tradisional warisan leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas teknologi tradisional warisan leluhurnya wajib 

diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas teknologi tradisional warisan leluhurnya untuk kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas teknologi tradisional warisan leluhurnya untuk kepentingan penelitian, 

Pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga terkait. 

     

  Pasal 67   

(1) Pelarangan, pembatasan, pengrusakan terhadap teknologi tradisional warisan 

leluhurnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas teknologi tradisional warisan leluhurnya 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan teknologi tradisional warisan leluhurnya. 

(4) Pengaturan terhadap teknologi tradisional warisan leluhurnya diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

     

  Pasal 68   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas pengetahuan tradisional dan kearifan lokal 

sebagai warisan leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai 

warisan leluhurnya wajib diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai leluhurnya untuk 

kepentingan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai leluhurnya untuk 

kepentingan penelitian, Pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan 

Lembaga terkait. 

     

  Pasal 69   

(1) Pelarangan, pembatasan, pengrusakan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan 

lokal sebagai warisan leluhurnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas pengetahuan tradisional dan kearifan lokal 

sebagai warisan leluhurnya disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai warisan 

leluhurnya. 

(4) Pengaturan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai warisan 

leluhurnya diatur dalam Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 70   

(1) Karya seni adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia yang mempunyai nilai seni. 

(2) Karya seni terbagi atas seni tradisional, seni modern, dan seni Islami. 
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(3) Seni tradisional adalah karya cipta, karsa dan rasa manusia yang diinspirasi oleh 

nilai-nilai seni warisan generasi terdahulu dari seluruh wilayah nusantara. 

(4) Seni modern adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia yang diinspirasi oleh nilai-

nilai seni dari eropa. 

(5) Seni Islami adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia yang diinspirasi oleh nilai-nilai 

seni dari timur tengah. 

(6) Karya seni Osing sebagai kreasi dapat merupakan gabungan dari seni tradisional 

dengan seni modern dan/atau seni Islami. 

     

  Pasal 71   

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan kepada para pelaku seni. 

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni 

tradisional yang merupakan ekspresi ekonomi kreatif yang berbasis kearifan local. 

     

  Pasal 72   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas kesenian sebagai warisan leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas kesenian sebagai warisan leluhurnya wajib diakui, 

dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas kesenian sebagai leluhurnya untuk kepentingan penelitian, pendidikan 

dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas kesenian sebagai warisan leluhurnya untuk kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga terkait. 

     

  Pasal 73   

(1) Pelarangan, pembatasan ekspresi seni, dan/atau pengrusakan alat-alat kesenian 

tradisional sebagai warisan leluhurnya tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas kesenian tradisional sebagai warisan leluhurnya 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan kesenian tradisional sebagai warisan leluhurnya. 

(4) Pengaturan terhadap kesenian tradisional sebagai warisan leluhurnya diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Kedua   

 Hak Masyarakat Adat Osing atas Bahasa dan Sastra 

Daerah 

 

     

  Pasal 74   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas bahasa dan sastra daerah sebagai warisan 

leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas bahasa dan sastra daerah sebagai warisan leluhurnya 

wajib diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas bahasa dan sastra daerah sebagai leluhurnya untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas bahasa dan sastra daerah sebagai warisan leluhurnya untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga 

terkait. 

     

  Pasal 75   
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(1) Pelarangan, pembatasan dan/atau pengrusakan bahasa dan sastra daerah sebagai 

warisan leluhurnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas bahasa dan sastra daerah sebagai warisan 

leluhurnya disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan bahasa dan sastra daerah sebagai warisan leluhurnya. 

(4) Pengaturan terhadap bahasa dan sastra daerah sebagai warisan leluhurnya diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

     

 Bagian Ketiga  

 Hak Masyarakat Adat Osing atas Permainan Rakyat  

     

  Pasal 76   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas permainan rakyat sebagai warisan leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas permainan rakyat sebagai warisan leluhurnya wajib 

diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas permainan rakyat sebagai leluhurnya untuk kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas permainan rakyat sebagai warisan leluhurnya untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga 

terkait. 

     

  Pasal 77   

(1) Pelarangan, pembatasan dan/atau pengrusakan permainan rakyat sebagai warisan 

leluhurnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas permainan rakyat sebagai warisan leluhurnya 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan permainan rakyat sebagai warisan leluhurnya. 

(4) Pengaturan terhadap permainan rakyat sebagai warisan leluhurnya diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Keempat   

Hak Masyarakat Adat Osing atas Olahraga Tradisional 

     

  Pasal 78   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas olahraga tradisional sebagai warisan leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas olahraga tradisional sebagai warisan leluhurnya 

wajib diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas olahraga tradisional sebagai leluhurnya untuk kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas olahraga tradisional sebagai warisan leluhurnya untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga 

terkait. 

     

  Pasal 79   
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(1) Pelarangan, pembatasan dan/atau pengrusakan olahraga tradisional sebagai warisan 

leluhurnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas olahraga tradisional sebagai warisan leluhurnya 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan olahraga tradisional sebagai warisan leluhurnya. 

(4) Pengaturan terhadap olahraga tradisional sebagai warisan leluhurnya diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

     

  Bagian Kelima   

 Masyarakat Adat Osing atas Cagar Budaya  

     

  Pasal 80   

(1) Masyarakat adat Osing berhak atas cagar budaya sebagai warisan leluhurnya. 

(2) Hak masyarakat adat Osing atas cagar budaya sebagai warisan leluhurnya wajib 

diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan. 

(3) Kajian atas cagar budaya sebagai leluhurnya untuk kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan wajib diijinkan. 

(4) Kajian atas cagar budaya sebagai warisan leluhurnya untuk kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan dikoordinasikan dengan Lembaga terkait. 

     

  Pasal 81   

(1) Pelarangan, pembatasan dan/atau pengrusakan cagar budaya sebagai warisan 

leluhurnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

(2) Kebijakan pengembangan hak atas cagar budaya sebagai warisan leluhurnya 

disesuaikan dengan Peta Jalan Kebudayaan. 

(3) Dewan Kesenian Blambangan dapat mewakili masyarakat adat dalam hal 

pengembangan cagar budaya sebagai warisan leluhurnya. 

(4) Pengaturan terhadap cagar budaya sebagai warisan leluhurnya diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

     

  BAB X   

 Kewajiban Masyarakat Adat Osing  

     

  Pasal 82   

Sebagai Warga Negara Indonesia masyarakat adat wajib: 

a. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Konstitusi; 

b. Menghormati pemerintah Indonesia; 

c. Taat melaksanakan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis; 

d. Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya warisan leluhur; 

e. Menghormati hak-hak sesama warga negara dan penduduk berdasarkan Bhinneka 

Tunggal Ika. 

     

  BAB XI   

     

 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT OSING  

     

  Pasal 83   
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(1) Masyarakat adat Osing berhak memperoleh pemberdayaan.  

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan 

dukungan:  

a. fasiltas;  

b. sarana dan prasarana; dan  

c. pendanaan.  

     

  Pasal 84   

(1) Upaya pemberdayaan terhadap masyarakat adat Osing, dapat bekerja sama dengan 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan/atau organisasi 

kemasyarakatan yang mempunyai kapasitas dan kompetensi. 

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam bentuk:  

a. penataan dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan adat;  

b. bantuan modal;  

c. bimbingan teknologi;  

d. penyuluhan; dan  

e. penguatan kapasitas masyarakat adat melalui pendidikan, pelatihan, 

pendampingan, dan penyuluhan. 

     

  Pasal 85   

(1) Pemberdayaan terhadap masyarakat adat disesuaikan dengan kemampuan, potensi, 

dan kesediaan masyarakat; 

(2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibawah koordinasi instansi terkait; 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat adat Osing ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

     

  BAB XII   

     

 PENDANAAN  

   

  Pasal 86   

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD 

(2) Selaian APBD Kabupaten Banyuwangi, sumber dana dapat diperoleh dari: 

a. Kerjasama, 

b. Dunia usaha, 

c. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat, 

d. Hibah. 

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak bersifat mengikat secara 

politik, ekonomi, dan/atau ideologis. 

(4) Pelanggaran terhadap ayat (3) adalah batal demi hukum. 

     

  BAB XIII   

     

 PERAN SERTA MASYARAKAT  

     

  Pasal 87   

(1) Masyarakat berperan serta dalam merealisasikan peraturan perundang-undangan 

tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Osing. 
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(2) Masyarakat berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat adat Osing untuk 

pembangunan daerah dan/atau pembangunan nasional. 

(3) Masyarakat adat wajib berperan serta dalam mengawal penggunaan dana 

Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing. 

     

  BAB XIV   

 KELEMBAGAAN ADAT OSING  

     

  Pasal 88   

(1) Demi kelancaran pelaksanaan hukum adat Osing dibentuk Lembaga adat Osing. 

(2) Lembaga adat Osing hanya terdapat dalam Desa Adat Osing. 

     

  Pasal 89   

(1) Lembaga adat Osing berfungsi menyelenggarakan hukum adat Osing; 

(2) Lembaga adat Osing berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi inter dan antar 

anggota masyarakat adat Osing;  

(3) Lembaga penyelesaian sengketa adat akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

     

  Pasal 90   

Penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat Osing dengan orang dari luar 

masyarakat adat Osing, Lembaga Adat Osing wajib bekerja sama dengan Lembaga 

Pemerintahan dan Penegak Hukum Negara. 

     

  BAB XV   

     

 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

     

  Pasal 91   

(1) Bupati bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengakuan, perlindungan, 

dan pemberdayaan masyarakat adat Osing. 

(2) Bupati dapat menugaskan kepada dinas atau lembaga terkait dalam hal pembinaan 

dan pengawasan berkaitan dengan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan 

masyarakat adat Osing. 

(3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adat Osing 

dibawah koordinasi dinas dan/atau lembaga terkait. 

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan budaya Osing di tingkat Pendidikan 

Dasar langsung dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. 

     

  Pasal 92   

(1) Materi Budaya dan Adat -Istiadat Osing yang terdapat dalam Peta Jalan Kebudayaan 

dapat dimasukkan dalam Kurikulum Lokal. 

(2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kurikulum Lokal sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dibawah koordinasi dinas terkait. 

(3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan materi muatan lokal 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh dinas terkait dapat berkoordinasi dengan 

Dewan Kesenian Blambangan atau yang disebut dengan nama lain. 

     

  BAB XVI   

 KETENTUAN PENUTUP  
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  Pasal 93   

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  

     

  Pasal 94   

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

     

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi. 

     

  Ditetapkan di Banyuwangi 

pada tanggal -----, …………., 20…  

 

BUPATI BANYUWANGI,  

Ttd 

…………………….. 

Diundangkan di 
Banyuwangi Pada tanggal 

---------------- 2022  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN 

BANYUWANGI  

Ttd. 

……………………. 

   

     

 

 


