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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada Bab III, menjelaskan mengenai analisis tentang topik 

perlindungan hukum hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Kinipan 

yang menjadi bahan penelitian. Terdapat dua sub bab dalam penulisan ini 

yang pertama mengenai pengaturan hak ulayat atas tanah masyarakat adat 

Kinipan, dan kedua adalah analisis peraturan perundangan mengenai 

perlindungan hak ulayat pada masyarakat adat kinipan. 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Kinipan 

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki perangkat hukum yang 

mengatur Hak ulayat atas tanah masyarakat adat yang tertuang dalam Perda 

No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah 

(selanjutnya disebut Perda No 16 Tahun 2008),  Pergub No 13 Tahun 2009 

tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Provinsi Kalimantan 

Tengah (selanjutnya disebut Pergub No 13 Tahun 2009) . 

 

1.1 Perda No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di 

Kalimantan Tengah 

a. Pasal 1 angka 20 

Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan 

leluhur yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-

sama oleh para ahli waris sebagai sebuah 

komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan 

maknanya dengan hak ulayat.  

 

b. Pasal 9 ayat (1) huruf b fungsi damang adalah  

Menegakkan hukum adat dengan menangani 

kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat 

dan merupakan peradilan adat tingkat akhir. 
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Fungsi damang yang dijelaskan menegakkan hukum adat, hak 

ulayat termasuk juga dalam hukum adat, oleh karena itu damang memiliki 

kewajiban menegakan hukum adat yang termasuk didalamnya hak ulayat. 

Dengan ini, fungsi damang juga menangani kasus atau sengketa mengenai 

hak ulayat yang terjadi dalam masyarakat adat. 

 

c. Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c mengenai hak dan wewenang 

damang kepala adat 

b.   Mengelola hak-hak adat dan/atau harta 

kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan 

kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah 

yang lebih layak dan lebih baik. 

c. mengelola hak-hak adat dan/atau harta 

kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan 

kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah 

yang lebih layak dan lebih baik. 

 

d. Pasal 32 

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh 

Kerapatan Mantir/Let Perdamaian adat baik tingkat 

Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan 

adalah: 

a. Nasehat/teguran secara lisan dan/atau tertulis; 

b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan 

dan/atau tertulis; 

c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti 

rugi; 

d. Dikucilkan dari masyarakat adat 

desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat 

tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh 

kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu; 

e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu 

memutuskan semua hubungan sosial dan adat 

antara masyarakat adat dengan pihak 

pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas; 

f. Pencabutan gelar adat; 

g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan 

hukum adat setempat.  
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Dalam pasal 32 memberikan penjelasan mengenai jenis sanksi 

yang dapat diberikan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat jika 

terjadi sengketa maupun pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat. 

 

e. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) mengakui hak-hak adat 

masyarakat adat, yang berbunyi demikian: 

1) Hak-hak adat masyarakat adat dayak 

Kalimantan Tengah adalah tanah adat hak-hak 

diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-

obat tradisional, desain/karya cipta, bahasa, 

pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, 

tata ruang, dan ekosistem 

2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah mengakui menghormati keberadaan 

hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana 

dimaksud ayat (1) sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

Perda No 16 Tahun 2008 telah memberikan makna tanah adat sama 

dengan hak ulayat, dan menjelaskan kewajiban damang untuk mengelola 

hak-hak adat agar dapat mengangkat harkat dan martabat serta 

meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat adat dayak, Perda No 16 

Tahun 2008 juga mengakui hak-hak masyarakat adat dayak diatas sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta jenis sanksi yang dapat diberikan jika ada yang melakukan 

pelanggaran. 

  

2.1 Pergub No 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak 

Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah 

Dalam Pergub No 13 Tahun 2009 juga mengakui hak ulayat 

masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah yang tertuang dalam 

a. Pasal 1 angka 13  

Tanah adat milik bersama adalah warisan 

leluhur turun temurun yang dikelola dan 

dimanfaatkan bersama oleh para ahli waris 
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sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini 

dapat disebut dengan hak ulayat. 

b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Tanah Adat Dan 

Hak-Hak Adat di Atas Tanah di selenggarakan dengan tujuan 

untuk: 

a) melindungi, mengakui dan menghargai 

hak masyrakat adat; 

b) melestarikan adat yang hidup di 

masyarakat; 

c) menunjang keberhasilan pembangunan 

dan kelancaran jalannya pemerintah; 

dan 

d) memperjelas kepemilikan, penguasaan 

dan pemanfaatan tanah adat dan hak-

hak diatas tanah. 

c. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa peraturan pengaturan tanah 

adat dan hak-hak adat di atas tanah diselenggarakan dengan 

fungsi 

a) Untuk menunjang keberlangsungan hidup 

(livelihood), meningkatkan kesejahteraan 

anggota masyarakat adat, baik yang 

bersifat sosial maupun ekonomis. 

d. Pasal 8 ayat (1) dan (2) 

1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat 

dan Hak-hak Adat di atas tanah yang 

menunjukan hak kepemilikan atau 

penguasaan atas tanah adat dan hak-

hak di atas tanah dibuat: 

a. Atas nama para ahli waris untuk 

tanah adat milik   bersama 

b. Atas nama perorangan untuk tanah 

adat milik perorangan 

c. Atas nama para ahli waris atau atas 

nama perorangan untuk hak-hak 

adat di atas tanah. 

2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat 

dan Hak-hak Adat di atas tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dijadikan persyaratan utama 

untuk diproses sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam rangka sertifikasi. 

 

e. Pasal 11 ayat (4) 

Pemegang Hak Atas Tanah Adat maupun 

Hak-hak di Atas Tanah yang berstatus 

miliki bersama, tidak dapat menghasilkan 

atau melepaskan hak tersebut kepada pihak 
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lain kecuali telah ditentukan bersama 

berdasarkan musyawarah persekutuan 

sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. 

 

Pergub No 13 Tahun 2009 telah memberikan makna tanah adat 

sama dengan hak ulayat, dan Pergub memiliki tujuan dan fungsi untuk 

melindungi, mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat dayak, 

serta memberikan kepastian dalam menunjang keberlangsungan hidup 

anggota masyarakat adat yang bersifat sosial maupun ekonomis, dan 

memberikan petunjuk mengenai kepemilikan penguasaan dan pemanfaatan 

tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. 
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B. Analisis 

  Masyarakat hukum adat dayak sebagai masyarakat asli (indigenous 

people) merupakan sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-

usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu. Masyarakat hukum adat 

dayak memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas 

tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan 

kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Namun dalam 

modernisasi kehidupan pada masa sekarang masyarakat adat mengalami 

banyak kesulitan yang berhubungan pada pengelolaan sumber daya alam 

dan melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, sehingga 

masyarakat adat pun menjadi termarjinalkan atau terpinggirkan secara 

ekonomi, politik dan juga budaya. 

Kalimantan Tengah menerbitkan Perda No 16 Tahun 2008 tentang 

kelembagaan Adat Dayak serta Perda No 1 Tahun 2010 tentang perubahan 

atas Perda No 16 Tahun 2008 dan Pergub No 13 Tahun 2009 tentang 

Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah serta Pergub No 4 Tahun 

2012 tentang perubahan atas Pergub No 13 Tahun 2009.  

Peran kepala adat sangat dibutuhkan ketika terjadinya suatu 

sengketa agar masyarakat adat dapat mempertahankan hak ulayatnya, 

namun kepala adat hanya diperuntukan dalam penyelesaian sengketa antar 

individu bahkan dalam lingkup internal. Pasal 8 huruf k Perda No 16 

Tahun 2009 menyatakan 

Damang kepala adat bertugas untuk mengelola 

hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta 

kekayaan kedamangan untuk mempertahankan 

bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup 

masyarakat ke arah yang lebih baik. 

Perda No 16 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b fungsi damang 

adalah menegakan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat 

terakhir. Damang kepala adat beserta fungsionarisnya masih kesulitan 

dalam memberi kedudukan hukum terhadap penyelesaian perselisihan atau 

pelanggaran adat sebagai pengadilan tingkat terakhir. Lemahnya lembaga 
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adat kedamangan dalam melaksanakan penegakan hukum adat memang 

menjadi salah satu masalah yang membuat pihak-pihak secara jelas 

melanggar hukum adat dan tidak memiliki rasa takut maupun segan 

dengan peringatan-peringatan maupun seruan yang dikeluarkan oleh 

damang kepala adat dan fungsionarisnya melalui lembaga kedamangan. 

Adanya pemerintah desa yang secara formal lebih diakui oleh Negara 

sebagai yang berhak untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat 

menjadikan mereka sebagai pilihan utama ketika ada investor atau 

lembaga yang ingin berinvestasi, atau terjadi permasalahan di lingkup 

sosial masyarakat. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya masyarakat hukum 

adat diakui hak-haknya oleh Pemerintah Daerah setempat karena tidak 

secara maksimal dilaksanakan ketika terjadinya permasalahan dengan 

masyarakat adat. Pertama, Faktor yang mempengaruhi sulitnya hak 

masyarakat dilindungi oleh hukum adalah pengakuan kepemilikan hak atas 

tanah oleh Pemerintah Daerah. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah 

merupakan persyaratan yang terdapat dalam peraturan tersebut namun hal 

tersebut sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. 

Pada Pergub No 13 Tahun 2009 Pasal 8 menyebutkan bahwa yang 

menjadi dasar kepemilikan tanah adat adalah surat keterangan tanah adat 

(SKTA) yang dibuat oleh damang kepala adat, dalam penjelasan tersebut 

menyebutkan bahwa SKTA dibuat sebagai bukti kepemilikan dan dapat 

digunakan menjadi alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah.  

Menurut Lembaga Adat Kalimantan Tengah bahwa tanah adat dari 

dulu tidak ada pemetaan, perlindungan hukum atas tanah adat di 

masyarakat pedalaman hanya berdasarkan pengakuan pemilik dan 

kesaksian dari masyarakat sekitar kepemilikan atas tanah tersebut. 

Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih belum 
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bersungguh-sungguh membuat ketentuan yang jelas untuk menghormati 

dan mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat.
48

 

Contoh kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah tepatnya di 

wilayah Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, 

masyarakat adat Kinipan mengalami kesulitan untuk melindungi hak 

ulayatnya dikarenakan tidak adanya SKTA, bahwasannya tanah dan hutan 

yang merupakan sumber daya alam masyarakat adat Kinipan yang secara 

turun temurun diwariskan oleh para leluhur sejak ratusan tahun lalu dan 

telah diakui secara adat sebagai wilayah kelola masyarakat adat Kinipan 

untuk dimasa yang akan datang, akan tetapi tanah adat yang telah di jaga 

kelestariannya dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit yaitu PT Sawit 

Mandiri Lestari (selanjutnya disebut PT SML). Pemerintah Daerah  

Kabupaten Lamandau menerbitkan izin lokasi Nomor Ek.525.26/15/SK-

IL/VI/2012 tanggal 30 Januari 2012. Kemudian penerbitan SK Bupati 

Lamandau Nomor 188.45/479/XI/HUK/2014 tentang Kelayakan 

Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Pengolahan Kelapa Sawit 

PT SML. Selanjutnya, perizinan pelepasan lahan seluas 19.091,59 Ha yang 

diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat 

1/1/PKH/PMDN/2015 pada 19 Maret 2015. PT SML juga memperoleh 

izin Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 82/HGU/KEM-

ATR/BPN/2017 terkait pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT SML 

atas tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada 

tanggal 9 Agustus 2017.
49

 

Masyarakat Adat Kinipan menolak dan meminta PT SML tidak 

beraktivitas di wilayah adat mereka, tetapi PT SML tidak mengindahkan 

penolakan masyarakat adat Kinipan, Berdasarkan hasil survei pengecekan 

lahan Kinipan yang dilakukan masyarakat pada 13 April 2018, diketahui 

                                                           
48

 Maramis M.R, Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia,  Vol. XII. Nomor 4 ,  2013, Hal. 106 
49
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bahwa PT SML telah melakukan pembersihan lahan beberapa bagian 

wilayah adat Kinipan  dengan luas 1.242 Ha. 

Terhadap kondisi tersebut komunitas masyarakat adat Kinipan 

mengirimkan surat permohonan penghentian aktivitas pembukaan lahan di 

wilayah adat Kinipan, namun tanggapan yang diberikan oleh pihak 

manajemen PT SML mengatakan tidak dapat memberikan keputusan, 

karena harus berkoordinasi lebih dahulu kepada pimpinan.
50

  

Karena hal tersebut 23 Mei 2018, Komunitas Masyarakat Adat 

Kinipan dan Pemerintah Desa, melakukan rapat dan sepakat 

mempertahankan haknya untuk meminta pendampingan dan bantuan 

hukum dengan melakukan pengaduan secara langsung ke Bupati dan 

DPRD Lamandau, Gubernur Kalimantan Tengah, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(KOMNAS HAM), dan Kantor Staf Kepresidenan (selanjutnya disebut 

KSP) guna untuk menuntut penghentian operasi perusahaan PT SML.
51

 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai garda terdepan 

membela hak masyarakat adat juga turut melakukan pengaduan soal 

perihal ini kepada Direktur Penanganan Konflik dan Hutan Adat 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut 

KLHK) dan pengiriman surat penolakan atas pemberian izin HGU 

terhadap PT SML kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Juni 2018, 

tetapi  Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak memberikan respon 

apapun terhadap surat tersebut, respon yang ditunjukan oleh pejabat di 

KLHK selaku Direktur Penanganan Konflik dan Hutan Adat (PKTHA) 

menunjukan sikap yang sangat legalistik dan tidak peduli pada fakta 

lapangan di mana wilayah adat masyarakat adat di rampas, sementara 

respon dari KSP sangat umum dan tidak disertai dengan upaya-upaya 

                                                           
50
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51
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lanjutan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan 

dijalankan oleh Pemerintah lamandau.
52

 

Berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan masyarakat adat 

Kinipan membuahkan hasil, pada tanggal 2 Agustus 2019 Kantor Staf 

Kepresidenan memfasilitasi rapat koordinasi antara Komunitas Adat 

Kinipan dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Lamandau, Dinas-

dinas provinsi dan kabupaten yang terkait, namun tidak dihadiri oleh 

Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Lamandau sehingga tidak 

ditemukannya titik simpul permasalah dan mengakibatkan  land clearing 

terhadap hutan adat Kinipan masih terus berjalan. 

Dalam pelaksanaannya ketentuan dalam Perda No 16 Tahun 2009 

dan Pergub No 13 Tahun 2009 mengakui dan menghargai hak masyarakat 

adat, namun dalam implementasi di wilayah Kinipan belum diberikan 

secara maksimal, karena ternyata yang terjadi hak ulayat masyarakat adat 

Kinipan belum diakui oleh Pemerintah Daerah, serta dalam Pergub No 13 

Tahun 2009 ini tidak disertai pelaksanaannya dan tidak didukung oleh 

anggaran yang baik dalam mengimplementasikan peraturan perundangan 

ini.  

Prosedur untuk pengakuan hak ulayat (atau dengan nama lain) bagi 

masyarakat hukum adat, diterbitkan pada tahun 1999 berdasar pada 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat, kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui 

peraturan daerahnya. Dalam Konferensi Masyarakat Adat Nusantara I di 

tahun 1998 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (selanjutnya disebut 

AMAN) memberikan tekanan politik langsung sehingga diterbitkannya 

Keputusan Menteri tersebut, akan tetapi belum banyak usaha Pemerintah 

Kabupaten/ Kota untuk menggunakan kebijakan in sebagai alat 
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penyelesaian masalah tuntutan masyarakat adat atas tanah dan sumber 

daya alam lainnya.
53

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun  2004 Penatagunaan 

Tanah, objek penataan juga menyangkut tanah adat namun pemerintah 

harus memperhatikan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat 

adat, karena sumber hukum tanah bukan hanya hukum tertulis, namun juga 

hukum yang tidak tertulis.  Peraturan perundang-undangan sebenarnya 

telah ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat 

atas tanah diantaranya Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yakni “Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur Undang-Undang” Pasal 3 UUPA “bahwa hak ulayat 

atau yang serupa dengan itu diakui sepanjang pelaksanaannya tidak 

bertentangan dengan kepentingan Negara dan tidak bertentangan dengan 

undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi, serta menurut 

kenyataannya, hak ulayat tersebut masih menunjukkan eksistensinya”. 

Sama halnya dalam Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 

ayat (2) berbunyi demikian 

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

sebagaimana pada ayat (1) dianggap masih ada, 

apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur 

adanya: 

a. Masyarakat dan lembaga hukum adat; 

b. Wilayah tempat hak ulayat berlangsung; 

c. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan 

wilayahnya; dan 

d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-

sama pemanfaatan tanah di wilayah Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, 
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berdasarkan hukum adat yang masih berlaku 

dan ditaati masyarakatnya. 

 

Pasal 36 ayat (2) Perda No 16 Tahun 2008 memberikan hak-hak 

adat yang diberikan yakni, “Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak–hak 

masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 

ayat (2) bagian a Pergub  No  13 Tahun 2009 memberikan tujuan 

dibentuknya peraturan tersebut yakni, “melindungi, mengakui dan 

menghargai hak masyarakat adat”. 

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan terdapat 

dua perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat Kinipan. Perlindungan 

hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga 

sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus 

dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.
54

 Pertama, menggunakan 

perlindungan hukum preventif, Pemerintah Daerah dapat menggunakan 

perlindungan hukum ini untuk masyarakat adat dayak untuk mencegah 

permasalahan maupun sengketa mengenai hak ulayat yang ada di wilayah 

Kalimantan Tengah. 

Diterbitkannya Perda No 16 Tahun 2008 untuk mencegah 

terjadinya sengketa, dengan tujuan yang berbunyi dalam Pasal 2 ayat (2) 

Tujuannya adalah agar supaya pemberdayaan 

Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, 

menunjang dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat adat dayak guna kelancaran 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, dan pembinaan masyarakat di 

daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga 

masyarakat adat dayak setempat merasa dihargai 

secara utuh sehingga terpanggil untuk serta 

bertanggung jawab atas rasa keadilan, 
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kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat 

dan lingkungannya. 

Serta diterbitkannya Pergub No 13 Tahun 2009 tertuliskan tujuan 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang berbunyi demikian memperjelas 

kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan hak-hak adat diatas 

tanah. Serta fungsi Pergub No 13 Tahun 2009 tertulis dalam Pasal 2 ayat 

(3) huruf a berbunyi demikian, untuk menunjang keberlangsungan hidup 

(livelihood), meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat adat, baik 

yang bersifat sosial maupun ekonomis.  

Perda No 16 Tahun 2008 serta Pergub No 13 Tahun 2009 

memberikan maksud dan tujuan secara tertulis didalam pasal-pasal yang 

telah diuraikan diatas, mencegah adanya sengketa dan perselisihan antara 

individu maupun komunitas adat, akan tetapi dengan adanya tujuan dan 

fungsi tersebut belum mampu diimplementasikan secara maksimal kepada 

masyarakat adat dalam memberikan perlindungan hukum preventif. 

Kedua, memberikan perlindungan hukum represif bertujuan 

menyelesaikan sengketa yang merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau 

telah dilakukan pelanggaran. 

Perda No 16 Tahun 2008 menuliskan mengenai penyelesaian 

sengketa pada Pasal 27  ayat (1)  dan (2) berbunyi demikian 

1) sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan 

Mantir/Let Perdamaian adat, baik pada tingkat 

Desa/Kelurahan maupun pada tingkat 

Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan 

diputuskan. 

2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan 

terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap 

hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan 

dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik 

oleh Kerapatan Mantir/Let perdamaian adat 

pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh 

Kerapatan Mantir/Let perdamaian adat tingkat 

Kecamatan. 
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Kemudian pada Pasal 28 ayat (1) berbunyi demikian segala 

perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan 

dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let 

perdamaian adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat 

para pihak. Pada Pasal 32 Perda No 16 Tahun 2008 turut serta menuliskan 

jenis sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let 

kepada pihak-pihak yang telah didamaikan segala perselisihan, sengketa 

dan pelanggaran hukum adat. 

Namun yang terjadi adalah damang kepala adat tidak bisa 

melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan hak-hak adat 

dikarenakan terbentur dengan tugas kepala desa sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan serta membina perekonomian desa. 

Disebabkan karena pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati lebih 

menitik beratkan pembangunan secara nasional menggunakan ketentuan 

formal yang secara tidak langsung lebih memiliki power ketimbang 

Damang Kepala Adat. Oleh sebab itu, Pasal yang telah diuraikan diatas 

tidak secara maksimal pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan 

hukum kepada masyarakat adat. 

Dalam Pergub No 13 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas 

mengenai pemindahan hak atas tanah adat, hanya memberi kepastian 

hukum terhadap hak-hak atas tanah adat, akan tetapi jika tanah adat 

dialihfungsikan atau berpindah haknya akan terjadi hilangnya tanah adat. 

Pasal 11 ayat (4) Pergub No 13 Tahun 2009 menyatakan 

Pemegang hak atas tanah adat maupun hak-hak 

diatas tanah yang berstatus milik bersama, tidak 

dapat mengalihkan atau melepaskan hak tersebut 

kepada pihak lain kecuali telah ditentukan 

bersama berdasarkan persekutuan sesuai dengan 

ketentuan hukum adat yang berlaku.  
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Hak ulayat yang dialih fungsikan kepada PT SML melalui 

Pemerintah Daerah, hal ini terjadi dan tidak ada sanksi hukumnya 

disebabkan didalam Pergub No 13 Tahun 2009 tidak menuliskan  sanksi 

yang akan diberikan ketika hal tersebut dilanggar , sehingga menyebabkan  

hak ulayat masyarakat adat Kinipan belum mendapatkan keputusan yang  

jelas dari Pemerintah Daerah.  

Menurut Abetnego Tarigan, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan  

yang membidangi pembangunan manusia, bahwa dalam konflik ini, 

Pemerintah Daerah menjadi faktor penghambat pengakuan wilayah adat 

Kinipan.
55

 Sehingga perlindungan hukum terhadap hak ualayat di wilayah  

Kinipan dapat dikatakan masih belum memadai karena tidak adanya 

pengakuan hak atas tanah adat dari pemerintah daerah, maka masyarakat 

adat belum terlindungi oleh hukum. Masyarakat adat Kinipan memiliki 

hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, karena pengakuan terhadap 

Hak Asasi Manusia termasuk suatu bentuk perlindungan hukum.  

Kondisi masyarakat adat dayak di Kalimantan Tengah memerlukan 

kearifan dan kebijakan yang sepadan guna melindungi hak-hak masyarakat 

adat dayak, serta perlindungan yang dapat diberikan bukan hanya melalui 

produk hukum yang tertulis melainkan aksi yang dapat membantu 

masyarakat mendapatkan perlindungan atas hak ulayatnya. Serta perlunya 

Peraturan Perundangan mengenai perlindungan atas hak-hak ulayat 

masyarakat adat, agar masyarakat adat dayak dapat terlindungi oleh 

hukum secara maksimal. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum 

yang baik tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak ulayat 

masyarakat adat tetapi juga harus memberikan perlindungan hukum atas 

hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan agar hak-

haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar, tidak cukup jika pemerintah 
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hanya menjalankan kewajibannya dengan cara mengeluarkan berbagai 

produk hukum namun pemerintah juga perlu adanya jaminan dalam 

implementasi dari norma-norma produk hukum tersebut sehingga dapat 

berjalan menciptakan keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian 

bagi hak ulayat masyarakat hukum adat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


