
 

1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Penelitian ini hendak mengangkat isu hukum mengenai 

perlindungan hukum atas hak ulayat bagi masyarakat hukum adat, isu ini 

muncul karena penulis menilai masih banyak hak-hak masyarakat hukum 

adat secara hukum belum terlaksana sepenuhnya terkhususnya dalam 

perlindungan hukum. Penulis mengambil isu hukum di atas karena adanya 

konflik yang terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat adat, 

semenjak PT Sawit Mandiri Lestari (yang selanjutnya disebut PT SML) 

tersebar kabar bahwa akan terjadi pembukaan hutan di wilayah adat 

Kinipan oleh perusahaan perkebunan sawit, sehingga memunculkan 

penolakan dari warga khususnya masyarakat hukum adat Kinipan, mereka 

berupaya untuk melindungi dan memperjuangkan hutan peninggalan 

leluhurnya dari perluasan pembukaan lahan perkebunan.
1
 Masyarakat 

hukum adat Kinipan melakukan tindakan penolakan namun tidak direspon 

baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau 

justru mendukung perusahaan tersebut dengan menerbitkan berbagai izin 

untuk PT SML.  

Masyarakat hukum adat Kinipan kembali mempertahankan haknya 

dengan melakukan pengaduan secara langsung ke Bupati, DPRD 

Lamandau ,Gubernur Kalimantan Tengah,
2
 Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya 

disebut KOMNAS HAM), dan Kantor Staf Presiden mengenai perampasan 

lahan yang dilakukan PT SML guna menuntut penghentian operasi 

                                                           
1
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perusahaan PT SML.
3
 Rapat koordinasi diagendakan oleh Kantor Staf 

Kepresidenan pada tanggal 2 Agustus 2019, namun dalam rapat koordinasi 

tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati 

Lamandau, sehingga pembersihan lahan terhadap hutan Kinipan masih 

terus berjalan.  

 Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat 

mendasar, karena Negara dan bangsa hidup berkembang di atas tanah. 

Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat 

penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas 

agraria. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban 

suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang 

terletak dalam lingkungan wilayahnya. Setiap anggota masyarakat hukum 

adat berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber 

daya alam yang ada di kawasan tersebut. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perlindungan 

yang dapat disamakan dengan istilah proteksi,
4
 yang artinya adalah proses 

atau perbuatan melindungi, sehingga makna perlindungan hukum dapat 

diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-

haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Perlindungan 

hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi 

pertolongan terhadap si penderita yang haknya dirampas atau dirugikan.
5
 

 Norma atau kaidah-kaidah hukum adat kebanyakan tidak 

ditemukan dalam bentuknya yang tertulis, dalam suatu naskah, tetapi 

nampak dari perilaku ajeg para subjek hukum warga dari suatu masyarakat 

hukum adat, dari pola perilaku itu kemudian dapat dirumuskan apa kaidah 

                                                           
3
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atau norma yang terpatri di dalamnya karena pada hakikatnya perilaku 

manusia terpatri di dalamnya karena didasarkan pada adanya suatu norma 

atau kaidah tersebut belum dipastikan sebagai peraturan (lex).
6
  

 Kalimantan Tengah memiliki peraturan yang berkaitan dengan 

hukum adat yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Kelembagaan Adat Dayak (selanjutnya disebut Perda No 16 Tahun 2008) 

serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 

(selanjutnya disebut Perda No 1 Tahun 2010) dan Peraturan Gubernur  

Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-

Hak Adat di atas tanah (selanjutnya disebut Pergub No 13 Tahun 2009) 

serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Pergub 

No 4 Tahun 2012) , yang menjadi  tanah beserta isinya yang berada di 

wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/ kelurahan yang dikuasai 

berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan 

luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik 

bersama keberadaanya diakui oleh Damang Kepala Adat. 

 Keberadaan Perda No 16 Tahun 2008 dan Pergub No 13 Tahun 

2009 tersebut belum maksimal memberikan perlindungan untuk 

masyarakat adat dan belum memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 

masalah tanah adat dan hak atas tanah adat. Dalam Pergub No 13 Tahun 

2009 hanya menjelaskan mengenai mekanisme komplain jika terjadi 

konflik dengan tanah adat, namun tidak mengatur secara tegas mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa untuk melindungi hak-hak masyarakat 

adat. 

Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Sugianto Sabran, mengatakan 

sebagian besar masalah menggemukan berkaitan dengan hak terhadap 

tanah masyarakat adat salah satunya adalah Daerah Kalimantan Tengah 

                                                           
6
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dimana masyarakat hukum adat sering berada dalam posisi lemah dalam 

mempertahankan hak-hak tradisional mereka di tengah ketentuan modal 

dalam mengeksploitasi lahan serta sumber daya alam.  Pemerintah sudah 

seharusnya berpihak kepada kelompok lemah, sembari mencari jalan 

keluar yang proporsional dan adil dengan tetap mengutamakan 

kepentingan bangsa dan Negara tanpa harus mengorbankan hak 

masyarakat adat.
7
  

Hak atas tanah adat merupakan salah satu subsistem dalam hukum 

adat yang dimiliki oleh masyarakat adat tertentu, tanah di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang didalamnya 

menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 3  UUPA  yang menyatakan  

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu 

dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, 

dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

 Otonomi daerah saat ini untuk memperjuangkan pengakuan dan 

perlindungan hukum atas tanah adat terletak pada Pemerintah Daerah 

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah. Pemerintah daerah 

selama ini mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang menggunakan 

pendekatan yang bersifat Top-Down dengan kata lain mengikuti kemauan 

pemerintah pusat (padahal hal ini tidak sesuai dengan jiwa otonomi 

daerah).  

 Seharusnya dalam membuat kebijakan atau regulasi yang terkait 

dengan perlindungan dan pengakuan hak atas tanah adat, Pemerintah 

Daerah harus mengarah pada pendekatan yang bersifat bottom-up. 
                                                           
7
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Sehingga kebijakan atau peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai 

yang hidup dalam masyarakat tersebut dan penegakan hukum dari 

peraturan tersebut memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan yang berujung pada kelestarian kebudayaan nasional.
8
 

 Tujuan utama ditetapkannya Pergub No 13 Tahun 2009 dalam 

untuk menginventarisir tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum 

adat di Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Peraturan Gubernur ini 

ternyata tidak serta merta menjamin Hak-hak kolektif masyarakat adat atas 

ruang dan wilayah, karena hanya bertumpu pada hak atas tanah secara 

individual.
9
  

Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) merupakan dasar sebagai 

bukti kepemilikan dan dapat digunakan menjadi alat bukti dalam 

pendaftaran hak atas tanah. Tidak diakuinya kepemilikan hak atas tanah 

masyarakat oleh Pemerintah Daerah dikarenakan sulitnya masyarakat adat 

untuk mendapatkan pengakuan dari Negara, dan terbentur dengan 

persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Perda No 16 Tahun 2008 

kemudian diatur lebih lanjut dengan Pergub 13 Tahun 2009, salah satu 

syarat tersebut adalah dengan pembuktian.
10

  Problematika yang terjadi 

antara masyarakat adat Kinipan dan PT SML, dengan pengakuan tanpa 

pembuktian yang sah membuat hak atas tanah masyarakat adat Kinipan 

belum terlindungi oleh hukum, ketika masyarakat mengakui tanah adat 

mereka dan tidak adanya SKTA sebagai pembuktian pengakuan tanah adat 

tersebut masyarakat adat seakan-akan tidak diakui keberadaanya.  Oleh 

sebab itu dengan mudahnya investor untuk mengambil hak ulayat 

masyarakat adat. 

                                                           
8
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 Dalam kehidupan masyarakat adat untuk mendapatkan hak ulayat 

harus melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada saat ini, terutama didalam masyarakat adat 

Dayak masih banyak permasalahan yang perlu diperhatikan dalam 

mendapatkan hak ulayat masyarakat hukum adat mereka.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah menjelaskan 

permasalahan yang terjadi di wilayah Kinipan dan Peraturan Perundangan 

yang berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah.  

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Perlindungan Hukum Atas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kinipan di 

Provinsi Kalimantan Tengah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah yakni “Apakah ada Peraturan yang mengatur 

Perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat adat Kinipan di provinsi 

Kalimantan Tengah?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak serta Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-

Hak Adat di atas Tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 dalam 

menjamin perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat adat Kinipan di 

Provinsi Kalimantan Tengah.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik teoritis 

maupun manfaat praktis, 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan di bidang hukum 

pertanahan mengenai bagaimana seharusnya suatu peraturan perundang-

undangan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak ulayat 

masyarakat hukum adat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

penegak hukum atau praktisi hukum, penelitian ini diharapkan  berguna 

dalam pengaturan dan pengambilan kebijakan di bidang pertanahan, 

menjadi sumber inspirasi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan 

penelitian hukum ini, serta masyarakat adat mampu menyikapi hal-hal 

problematika yang ada menyangkut hak ulayat mereka. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. 

Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books)  atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia 

yang dianggap pantas.
11

 Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti 

undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang 

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan.
12
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 Jenis penelitian yuridis normatif dalam bentuk usaha mengkaji 

perundang-undangan, yaitu UUD RI 1945, UUPA No 5 Tahun 1960, 

Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 

18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat, Perda No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan 

Adat serta Perda No 1 Tahun 2010 tentang perubahan Perda No 16 Tahun 

2008, Pergub No 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di 

Provinsi Kalimantan Tengah serta Pergub No 4 Tahun 2012 tentang 

perubahan Perda No 16 Tahun 2008. Jenis penelitian yuridis normatif 

digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai hak ulayat yang 

tertulis dalam peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Kinipan. 

 

2. Jenis Pendekatan 

Penelitian ini dibuat menggunakan dua pendekatan yakni, 

a. Pendekatan Peraturan (statute approach) 

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan peraturan 

yang artinya dalam pembuatan penelitian ini, penulis mengambil 

perangkat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 

terkait/berhubungan dengan Hak Ulayat dalam Hukum adat, dengan 

Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang ada di Provinsi 

Kalimantan Tengah untuk menjawab rumusan masalah.  

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Penelitian ini juga dibuat dengan menggunakan pendekatan 

konseptual, untuk menganalisa bahan hukum sehingga diketahui makna 

yang terkandung pada konsep-konsep pengertian hak ulayat  yakni 

mengacu pada analisa penyelesaian permasalahan yang 

melatarbelakanginya. 

3. Bahan  Hukum 

Bahan Hukum, yang dikaji meliputi : 
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a. Bahan Hukum Primer 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bentuk dari bahan hukum primer peraturan 

perundang-undangan, adapun hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini, meliputi : 

(i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

(ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-  Pokok Agraria  

(iii) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat 

(iv) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Kelembagaan Adat dan perubahannya Nomor 1 Tahun 2010  

(v) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Provinsi 

Kalimantan Tengah dan perubahannya Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Penulis turut menggunakan bahan hukum sekunder, yakni buku 

berisi prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum, buku hukum mengenai Hukum 

Agraria, jurnal-jurnal  hukum, skripsi hukum, internet dan bahan bacaan 

yang membahas kepastian dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. 

 


