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BAB IV 

ANALISIS 

A. Perbedaan Antara Masyarakat dan Masyarakat Adat 

 Penyebutan masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai peraturan. 

Masyarakat yang dimaksud tersebut bukan berarti menunjuk pada kerumunan 

manusia dalam suatu tempat atau wilayah tertentu. Akan tetapi, masyarakat 

dimaksud yaitu sekelompok orang atau individu yang terikat serta tunduk 

pada hukum tertentu, mempunyai kepentingan hukum yang sama dan tujuan 

yang sama. 

Kenapa penulis menggunakan istilah masyarakat? Karena didalam peraturan 

perundangan mengenai pertambangan juga menyebut istilah masyarakat. Hal 

ini dapat dilihat pada : 

a. UU Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 BAB XIX bagian 

kedua Perlindungan Masyarakat Pasal 145 yang berbunyi, 

(1) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari 

kegiatan usaha pertambangan berhak : 

a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat 

kesalahan dalam pengusahaan kegiatan 

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap 

kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang 

menyalahi ketentuan. 

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. 
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Dalam penjelasan ayat 1 yang dimaksud dengan masyarakat adalah 

mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha 

pertambangan. 

b. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 11 

ayat 3 huruf p,  

Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-

ketentuan pokok yaitu : pengembangan masyarakat 

sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; 

c. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup BAB XI Peran Masyarakat Pasal 70 ayat 1 yang 

berbunyi, 

masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang 

sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

 Masyarakat yang dimaksud dalam pasal diatas bukan kumpulan orang 

dalam wilayah hukum tertentu tetapi hanya mereka yang tinggal dan hidup 

disekitar lokasi pertambangan yang memiliki hak atas tanah, air dan 

lingkungan hidup disekitarnya.  

 Jika di dalam hukum adat, masyarakat seperti ini terbentuk karena 

faktor teritorial yaitu terbentuknya masyarakat hukum karena kesamaan 

tempat tinggal. Atas dasar kesamaan tempat tinggal dalam suatu wilayah ini 

kemudian terbentuk suatu masyarakat yang memiliki keterikatan dengan 

orang-orang di sekitarnya dan memiliki serangkaian peraturan yang mengatur 
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kehidupan antara anggota kelompoknya. Hanya saja masyarakat ini tidak 

memiliki kekayaan bersama seperti halnya masyarakat adat. 

 Di dalam terminologi hukum, masyarakat bukan merupakan subyek 

hukum. Namun jika mencermati beberapa pasal perundangan yang sudah 

disebutkan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi subyek 

hukum apabila masyarakat tersebut berkaitan langsung dengan masalah-

masalah pertambangan didaerahnya.  

 Masyarakat yang dimaksud disini adalah individu-individu yang 

memiliki kepentingan hukum yang sama dimana tidak dapat dilaksanakan 

atau diselesaikan sendiri-sendiri atau masing-masing individu didalam 

masyarakat itu mengalami masalah atau penderitaan yang sama kemudian 

bersama-sama mencari penyelesaiannya. 

 Masyarakat merupakan subyek hukum di dalam peraturan 

perundangan Sumber Daya Tambang. Sehingga ada hak-hak yang mereka 

peroleh dari setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerahnya. Hak 

masyarakat yang dimaksud adalah hak-hak masyarakat dalam mengakses 

sumber daya tambang di daerahnya.  

 Hak masyarakat lokal di wilayah pertambangan bisa diberikan dalam 

bentuk pertambangan rakyat seperti yang diatur pada Pasal 67 ayat 1 Undang- 

undang Mineral dan Batu Bara. Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

hanya diberikan kepada masyarakat yang merupakan penduduk setempat baik 

dalam bentuk perorangan, kelompok masyarakat dan atau koperasi. Untuk 

memperoleh IPR, maka masyarakat harus menyampaikan surat permohonan 
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kepada bupati/ walikota. Masyarakat boleh melakukan penambangan setelah 

memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pemerintah setempat. 

 Masyarakat juga mempunyai hak untuk memperoleh pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal 95 huruf d 

undang- undang Mineral dan Batu Bara di mana pengembangan masyarakat 

sekitar merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemegang 

Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 40 

ayat 5 Undang- undang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan bahwa 

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha 

Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan 

lingkungan dan masyarakat setempat. Sehingga kewajiban hukum 

pemenggang IUP ini harus dilaksanakan agar terpenuhinya hak masyarakat 

dalam mendapatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program 

pemberdayaan masyarakat ini juga harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Melalui program 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan  setelah 

tambang ditutup, masyarakat disekitar lokasi tambang telah menjadi 

masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera juga dapat mengembangkan 

dirinya dari hasil penambangan di daerah mereka.  

 Hak masyarakat yang berikutnya adalah dalam memperoleh ganti rugi 

akibat dampak negatig langsung dari kegiatan pertambangan yang diatur 

dalam Pasal 145 UU Minerba. Masyarakat diberi dua pilihan yaitu 

memperoleh ganti rugi yang layak atau memperkarakan ke pengadilan. Jika 
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ganti rugi yang dimaksud tidak mencapai kata sepakat maka pilihan keduanya 

adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. 

 Masyarakat adat merupakan subyek hukum, yang mana sudah banyak 

peraturan yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dalam 

berbagai peraturan dan pendapat para ahli masyarakat adat biasa disebut 

masyarakat hukum adat.  

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional, 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 huruf B ayat 2 UUD 1945 yang 

berbunyi:  

“negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisional sepanjang masih hidup sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

Undang-undang.” 

 

Dan Pasal 28 huruf I ayat 3 yang menyebutkan bahwa :  

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 

peradaban.” 

 

 UUD 1945 tidak menggunakan istilah masyarakat adat akan tetapi 

masyarakat tradisional yang maknanya hampir sama. Filosofi yang 

terkandung dalam pengakuan Negara terhadap hak-hak tradisional, 

menyatakan bahwa adat istiadat dan atau kebiasaan-kebiasaan yang telah 

berlaku dalam masyarakat, sudah ada sebelum lahirnya Negara dan karena itu 

diakui dan selaras dengan perkembangan zaman. 
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 Hak-hak masyarakat tradisional salah satunya yaitu hak ulayat yang 

merupakan hak masyarakat-masyarakat hukum adat atas tanah-tanah dalam 

wilayahnya, yang disebut tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah bersama 

para warga masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 

 Masyarakat adat adalah masyarakat asli suatu daerah yang hidup 

secara turun temurun dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat adat hidup 

secara tradisional yang memiliki aturan yang mengatur para anggota 

masyarakatnya seperti mengatur mengenai perkawinan, kematian dan 

hubungan antar anggotanya. 

 Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat tidak hanya berhenti 

pada konstitusi, tetapi lebih dari itu juga dioperasionalkan dalam UU Nomor 

39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 6 yang berbunyi :  

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, 

perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum 

adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 

masyarakat, dan Pemerintah.  

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk 

hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan 

perkembangan zaman. 

 Sehingga masyarakat adat juga memiliki hak untuk dilindungi 

keberadaannya oleh  hukum, masyarakat dan pemerintah. 

 Dalam tata hukum Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 

5 Tahun 1960 merupakan pengaturan pertama yang mengatur mengenai 

sumber daya alam yang lebih dikenal dengan sebutan BARA yaitu bumi, air, 

ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya. UUPA juga 

mengatur mengenai hak ulayat masyarakat adat yang merupakan hak tertinggi 
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didalam hukum adat. Hukum adat juga merupakan dasar pembentukan hukum 

agraria nasional. Pengaturan tentang keberadaan masyarakat adat kemudian 

berkembang dan dimuat didalam berbagai peraturan.   

 Pengakuan terhadap hak masyarakat dan masyarakat adat diatur dalam 

UUPA melalui hak penguasaan. Adapun kategori hak penguasaan adalah 

sebagai berikut : 

a. Hak bangsa, sebagai yang disebut dalam Pasal 1 UUPA, merupakan 

hak penguasaan tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah 

negara yang merupakan tanah bersama. Hak bangsa Indonesia 

menekankan bahwa keseluruhan bumi, air dan ruang udara (angkasa) 

adalah milik bangsa Indonesia, yang pembagian, pemanfaatan dan 

penggunaannya diatur, diurus dan dikendalikan oleh negara.
1
 Subyek 

pemegang haknya adalah bangsa. 

Hak Bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah tertinggi 

yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960. 

Ayat 1 : 

 “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-

air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu 

sebagai bangsa Indonesia.” 

Ayat 2 :  

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam 

wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan  

                                                           
1
 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 

2006, hlm. 96, 16. 
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Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 

nasional.” 

Juga dinyatakan dalam penjelasan umum :  

Bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah 

Republik Indonesia yang kemerdekaannya 

diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, 

menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak 

semata-mata  menjadi hak dari para pemiliknya saja. 

Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan 

pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak 

rakyat asli dari daerah atau pulau yang 

bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka 

hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan 

ruang angkasa Indonesia merupakan semacam 

hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan 

yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai 

seluruh wilayah Negara. 

 Pernyataan bahwa Hak Bangsa Indonesia adalah semacam hak 

ulayat berarti bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, hak 

tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Ini 

berarti bahwa hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, termasuk hak 

ulayat dan hak-hak individual atas tanah yang dimaksudkan oleh 

Penjelasan umum di atas, secara langsung ataupun tidak langsung, 

semuanya bersumber pada hak bangsa.
2
 

b. Hak menguasai dari negara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945. Hak menguasai negara atas bahan galian adalah 

hak dan kewenangan negara dalam mengendalikan, mengatur dan 

mengambil manfaat dan hasil atas pengelolaan dan pengusahaan 

bahan-bahan galian yang dalam pelaksanaannya harus lebih 

                                                           
2
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaannya Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm 215. 



9 

 

mengutamakan kebutuhan dan kepentingan nasional, dalam rangka 

menjaga stabilitas pertahanan, keamanan dan ketahanan ekonomi 

negara yang didistribusikan secara adil dan proporsional untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3
 

c. Hak ulayat, dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan 

masih ada, hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama 

masyarakat hukum adat tertentu.
4
 

 Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan hak ulayat bagi suatu 

masyarakat hukum adat tertentu disertai 2 syarat yaitu mengenai 

“eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya, hak ulayat diakui “sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada”. Di daerah-daerah di mana hak itu tidak 

ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah di mana tidak 

pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru. Pelaksanaan hak 

ulayat diatur di dalam pasal 3 UUPA. 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam 

pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak 

yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum 

adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang dan 

peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

 

 Kalau dalam hukum adat tanah ulayat merupakan tanah bersama para 

warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maka dalam rangka 

                                                           
3
 Nandang Sudrajat, Op. Cit.,  hlm. 25. 

4
 Op. Cit., hlm. 96 
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hukum tanah Nasional semua tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah 

bersama seluruh rakyat Indonesia (pasal 1 ayat 1 UUPA).
5
 

 Yang membedakan masyarakat adat dari masyarakat biasa adalah 

adanya kekayaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat yang meliputi 

tanah, hutan, air dan lingkungan yang dimasukkan kedalam hak-hak 

tradisional yang diakui dalam berbagai peraturan perundangan. Tanah adat 

adalah tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat.  

 Dalam Undang- undang Minyak dan gas bumi Pasal 33 ayat 3, 

ditegaskan bahwa kegiatan minyak dan gas bumi tidak dapat dapat 

dilaksanakan pada tanah milik masyarakat adat. Dari bunyi pasal tersebut 

dapat dipahami bahwa keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya sangat 

dilindungi. Juga adanya kepastian bahwa usaha Minyak dan Gas Bumi tidak 

dapat dilakukan/ diusahakan pada tanah milik masyarakat adat. Selain itu 

identitas budaya masyarakat adat juga harus dilindungi sesuai dengan Pasal 6 

ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

mengatakan : dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi 

oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. 

 Kegiatan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan pada tanah milik 

masyarakat hendaknya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat 

adat. Karena masyarakat adat punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, 

                                                           
5
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya 

Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm 214. 
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sehingga jika tambang ditutup masyarakat adat tersebut sudah menjadi 

masyarakat yang maju dan sejahtera. 

 Kegiatan minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan pada tanah milik 

masyarakat adat setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. 

Begitu juga dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, jika tidak ada 

persetujuan dari masyarakat adat untuk memberikan tanah ulayatnya maka 

seharusnya izin pertambangan juga tidak boleh dikeluarkan. Karena 

masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah 

mereka tanpa persetujuan bebas dan sadar, dalam memberikan tanah ulayat 

pun harus tanpa paksaan.  

 Seharusnya setiap izin usaha pertambangan yang dikeluarkan 

pemerintah harus diperoleh melalui proses musyawarah agar tidak terjadi 

benturan kepentingan. Selain memohon izin dari pemerintah yang berwenang, 

perusahaan pertambangan juga harus meminta persetujuan dari masyarakat 

adat dapat melalui kesepakatan tertulis antara masyarakat adat dan 

perusahaan dan diketahui oleh  pemerintah setempat hal ini bertujuan agar  

terjaminnya hak-hak masyarakat adat. Persetujuan dari masyarakat dapat 

terjadi bila ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan. 

 Pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah, sepanjang 

masyarakat tidak dilibatkan untuk menentukan kehidupannya kedepan berarti 

pemerintah dianggap tidak menghormati hak-hak masyarakat atau 

dilanggarnya hak-hak masyarakat adat. 
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 Adanya pengaturan ketentuan tentang penggunaan hak atas tanah utuk 

kegiatan usaha pertambangan, merupakan ketentuan hukum yang secara 

yuridis formal merupakan bentuk konkret penghormatan atas hak-hak 

masyarakat setempat atau hak ulayat/ adat, yang selama ini cenderung 

diabaikan.  

 Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat justru lebih 

layak mendapat penghormatan dan perlindungan karena masyarakat adat 

bergantung pada alam, sehingga mereka punya pranata untuk mengelola alam 

secara baik, dan mereka punya kearifan lokal yang sejalan dengan pelestarian 

sumber daya alam.  

 Sekalipun kepentingan masyarakat adat harus menyesuaikan dengan 

kepentingan Nasional bukan berarti kepentingan masyarakat adat boleh 

diabaikan. Karena untuk melepaskan hak ulayat masyarakat adat harus sesuai 

ketentuan hukum adat masyarakat setempat melalui izin kepala adat dan 

masyarakat hukum adatnya sendiri.
6
 

 Dari ketentuan mengenai pelaksanaan Minyak dan gas bumi yang 

tidak dapat dilaksanakan pada tanah milik masyarakat adat inilah yang 

menjadi acuan dan juga harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan 

mineral dan batu bara. Dalam Pasal 134 ayat 1 Undang- undang Mineral dan 

Batu Bara dikatakan, Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan 

pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                                                           
6
 Sri Harini Dwiyatmi,  Refleksi hukum, Jurnal Ilmu Hukum “Reforma Agraria dalam 

kaitannya dengan Masyarakat Adat”, FH UKSW, Salatiga, Edisi Oktober 2011, hlm 293. 
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 Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bunyi pasal ini, tetapi 

menurut hemat penulis tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha 

pertambangan disini adalah tanah milik masyarakat adat. Makna dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud pasal ini adalah 

pasal 33 ayat 3 Undang- undang Minyak dan Gas Bumi karena kedua 

Undang- undang ini yaitu Undang- undang Minyak dan Gas Bumi dan 

Undang- undang Mineral dan Batu Bara mengatur objek yang sama yaitu 

tambang dan juga mengatur mengenai seluruh rangkaian kegiatan 

pertambangan hanya saja bidang yang diatur berbeda, UU Migas khusus 

mengatur mengenai kegiatan minyak dan gas bumi dan UU Minerba khusus 

mengatur mengenai kegiatan mineral dan batu bara. 

 Selain tanah milik masyarakat adat, terdapat juga jaminan hak-hak 

masyarakat adat yang dimasukkan ke dalam kontrak kerja sama sebagai 

ketentuan pokok yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan 

yang terdapat dalam Pasal 11 ayat 3 UU Migas. Melalui ketentuan pasal 11 

ayat 3 ini, sekali lagi menegaskan bahwa hak- hak masyarakat adat memang 

harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, hukum dan 

masyarakat.   

Menurut H.P Panggabean, Dengan memperhatikan eksistensi masyarakat adat 

dan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Mineral dan Batu Bara, 

dan untuk menghindari benturan-benturan kepentingan atas pengelolaan 

sumber daya alam, khususnya dibidang pertambangan, maka untuk 

memberikan jaminan kepastian hak penguasaan atau pemilikan masyarakat 



14 

 

adat atas wilayah adat dan sumber daya mineral (bahan galian) yang ada 

didalamnya haruslah sesuai dengan amanat UUD 1945.
7
 

 Di dalam Undang- undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ada 

dua hak masyarakat  yang terkena dampak, yaitu mendapat ganti rugi jika 

terjadi kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan dan mengajukan 

gugatan ke pengadilan, itupun jika perusahaan menyalahi ketentuan.  Namun 

hal ini akan menjadi masalah kembali dikaitkan dengan hak-hak masyarakat 

adat, antara lain
8
 : 

a. Hak veto masyarakat hukum adat tidak diakui karena hanya memiliki 

dua pilihan, yaitu ganti rugi sepihak atau memperkarakan ke 

pengadilan. Bahkan penduduk lokal beresiko dipidana setahun atau 

denda Rp 100 juta jika menghambat kegiatan pertambangan. 

b. Kawasan lindung dan hutan adat yang diakui oleh masyarakat hukum 

adat akan terancam alih fungsinya bisa dilaksanakan setelah ada izin 

dari pemerintah. 

 Dua pilihan itu sama pahit, pilihan pertama menegaskan tidak  

diakuinya hak veto atau hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya jika 

masyarakat adat menolak  pertambangan. Sementara itu, ganti rugi akan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 Seharusnya pemerintah melalui Undang-undang Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara dapat memfasilitasi pemulihan dan pengembalian hak 

                                                           
7
 H.P Panggabean, Inkonsistensi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dalam hal 

pemberdayaan hak masyarakat hukum adat, Law Review Volume XI No. 1, 2011, hlm. 81 

 
8
 opcit.,  hlm. 72 
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masyarakat adat yang telah dirampas. Dapat memfasilitasi pulihnya ekonomi 

masyarakat adat dan ekosistem sekitar pertambangan. Serta dapat 

memfasilitasi proses penegakan hukum atas berbagai pelanggaran yang 

terjadi selama ini disekitar lingkungan pertambangan. Dimana paradoks 

selama ini menunjukkan bahwa daerah potensial dengan kegiatan 

pertambangan, justru identik dengan kemiskinan dan intensitas konflik yang 

tinggi. 

B. Hak Untuk Mengajukan Gugatan 

1. Masyarakat 

 Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu 

melalui gugatan perwakilan kelompok atau class action. gugatan 

perwakilan kelompok merupakan gugatan perdata yang biasanya 

berkaitan dengan hal ganti kerugian. 

 Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang berkaitan 

langsung dengan lingkungan hidup karena beresiko menimbulkan 

dampak lingkungan. Resiko dampak lingkungan hidup muncul karena 

sebagian dari rangkaian kegiatan pertambangan identik dengan 

melakukan penggalian, pengeboran, penambangan, pemurnian dan 

pengangkutan sehingga kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan 

penuh kehati-hatian agar dampak yang ditimbulkan tidak menimbulkan 

kerugian besar bagi masyarakat yang terkena dampak yang nantinya 

dapat berakibat banyak komplain lingkungan dari masyarakat yang 

terkena dampak di sekitar areal pertambangan.  
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 Dalam Undang- undang Mineral dan Batu Bara Pasal 145 ayat 1 

mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung 

dari kegiatan usaha pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi 

yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan. 

Ganti rugi yang dimaksud dalam pasal ini hanya terjadi jika pihak 

pertambangan melakukan kesalahan dalam pengusahaannya. Dampak 

negatif langsung yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan seperti 

perubahan lingkungan sekitar yang mengakibatkan terganggunya 

kehidupan masyarakat yang berada disekitar pertambangan, dan turunnya 

kesejahteraan masyarakat akibat adanya pencemaran lingkungan seperti 

polusi, banjir dan kejadian lainnya yang merugikan masyarakat. 

 Jika dalam hal memperoleh ganti kerugian ini kepada masyarakat 

tidak menemukan kata sepakat karena ganti kerugiannya tidak sesuai 

dengan permintaan masyarakat. Maka masyarakat dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan melalui gugatan perwakilan kelompok. 

 Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 91 ayat 1 menegaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan 

gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau 

untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.   

 Hak prosedural merupakan bagian dari pemenuhan akses  

keadilan masyarakat. Melalui class action diharapkan masyarakat 

memperoleh keadilan dalam memperjuangkan haknya di pengadilan. 
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Gugatan perwakilan kelompok ini dapat diajukan apabila terdapat 

kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara 

wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Dalam class action unsur 

subyek penggugatnya adalah penggugat yang mewakili atau biasa disebut 

wakil kelompok/ perwakilan kelas yang terdiri dari sekelompok kecil 

orang-orang yang menjadi korban perbuatan melawan, mereka inilah 

yang bertindak mewakili kelompoknya. selain itu juga ada anggota kelas/ 

class members, anggota kelompok yang diwakili yaitu masyarakat 

banyak yang menjadi korban/ yang terkena dampak lingkungan. 

Perwakilan kelas dan anggota kelas adalah pihak yang mengalami 

kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum dan jenis tuntutan, mereka 

juga merupakan korban yang terkena dampak lingkungan yang 

mengalami kerugian nyata.  

 Perwakilan kelompok juga tidak perlu mendapatkan surat kuasa 

khusus dari anggotanya. Kemudian yang maju sebagai penggugat adalah 

perwakilan kelas yang mengatasnamakan diri sendiri dan juga 

kelompoknya serta memperjuangkan kepentingannya sendiri dan 

kepentingan anggota kelas. Perwakilan kelas inilah yang nantinya 

menjamin kepentingan para anggota kelas secara jujur dan terpercaya 

serta bertanggung jawab. 

2. Masyarakat Adat 

 Identitas budaya masyarakat adat salah satunya adalah lembaga 

adat yang mengatur kehidupan sosial anggota masyarakatnya. Selain itu 
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lembaga adat juga memiliki pengadilan adat yang berperan sebagai sarana 

penyelesaian konflik yang terjadi antara para anggota masyarakat (intern) 

ataupun yang melibatkan pihak ketiga. Dalam penyelesaian konflik secara 

hukum adat ini maka yang berperan sebagai hakim adalah kepala adat dan 

para tua-tua adat yang dihormati. 

 Masyarakat adat yang terkena dampak negatif langsung dari 

kegiatan pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi dari 

perusahaan. Jika ganti rugi tidak dilaksanakan oleh perusahan 

pertambangan atau masalah ganti rugi tersebut tidak dapat dilaksanakan 

dengan musyawarah antara masyarakat adat dengan perusahaan 

pertambangan sehingga tidak menemukan titik terang maka masyarakat 

adat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.  

Yang menjadi penggugat dalam hal ini adalah para anggota masyarakat 

adat yang juga merupakan korban dari perbuatan melawan hukum, yang 

telah ditunjuk dan diberikan mandat oleh masyarakat adat untuk mewakili 

kelompoknya. Akan tetapi terlebih dahulu masyarakat adat harus 

melakukan musyawarah untuk dapat memilih siapa yang akan maju ke 

pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Perwakilan dari 

masyarakat adat bisa anggota masyarakat adat atau bisa juga kepala adat 

itu sendiri asalkan telah mendapat mandat dari masyarakat adat siapa yang 

harus mewakili mereka. 
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C. Cara Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

 Masyarakat dan masyarakat adat dapat melakukan penambangan di 

daerahnya setelah memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Adapun 

prosedur yang dilakukan masyarakat dan masyarakat adat untuk mendapatkan 

IPR tersebut yaitu dengan menyampaikan surat permohonan terlebih dahulu 

kepada bupati/walikota. Surat permohonan yang dimaksud harus disertai 

dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala 

desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk 

memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR. Setelah memperoleh IPR 

maka si pemegang IPR tersebut berhak untuk mendapatkan pembinaan dan 

pengawasaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis 

pertambangan dan manajemen dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. 

Juga berhak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Pemegang IPR 

diwajibkan untuk melakukan kegiatan penambangan paling lambat tiga bulan 

setelah IPR diterbitkan. Dengan tetap mematuhi peraturan perundangan di 

bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan 

lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku. Juga wajib mengelola 

lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan 

iuran produksi serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usahanya 

secara berkala kepada pemerintah setempat.  

 Masyarakat dan masyarakat adat yang melakukan kegiatan 

pertambangan wajib untuk memenuhi persyaratan administratif, persyaratan 

teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. Selain itu pemegang 

IPR juga wajib untuk menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. 
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 Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan pada suatu Wilayah 

Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh bupati/walikota setelah 

berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota. Yang menjadi tempat kegiatan 

bagi pemegang IPR adalah wilayah pertambangan rakyat yang  sudah 

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Dalam penetapan wilayah 

pertambangan rakyat, pemerintah juga berkewajiban melakukan 

pengumuman mengenai rencana wilayah pertambangan rakyat kepada 

masyarakat secara terbuka. Pertambangan rakyat yang diperuntukkan 

dan/atau dapat diusahakan oleh kelompok masyarakat adalah dengan luas 

areal paling banyak 5 Hektare. Hak atas wilayah pertambangan rakyat bukan 

merupakan hak atas tanah permukaan bumi. Kegiatan pertambangan rakyat 

ini juga tidak dapat dilaksanakan pada tanah milik masyarakat adat sebelum 

mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


