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     Salam Redaksi 

Salam lestari...... 

Puji Syukur kepada Tuhan 

semesta alam, Buletin Jantung 

Hati bisa hadir diantara entitas 

mahasiswa, ditengah-tengah 

kesibukan kuliah sebagai 

generasi penerus yang kelak 

berguna bagi bangsa dan tanah 

air. 

Buletin Jantung Hati Edisi I 

Tahun 1 ini merupakan buletin 

yang pertama diterbitkan oleh 

Mapala Justitia FH Unlam 

Banjarmasin, disini redaksi 

menghadirkan opini-opini 

terkait isu lingkungan dan 

sosial kemasyarakatan serta 

laporan kegiatan. 

Semoga Buletin Jantung Hati 

ini bisa memberi manfaat yang 

meningkatkan kesadaran relasi 

antara manusia dan alam.  

Akhirnya atas nama redaksi 

kami mengucapkan selamat 

membaca. 

Redaksi 
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Kampanye dan Gerakan Menanam Dalam  

Momentum Hari Pohon Sedunia 

emanasan global dan menurunnya kualitas 

lingkungan hidup adalah hal yang harus disadari 

serta menjadi alasan dasar bagi semua lapisan 

masyarakat untuk tidak tinggal diam.  

Saat ini 

banyak hutan  yang 

terdegradasi dan 

bahkan mengalami 

deforestasi. Hutan 

merupakan suatu 

wilayah yang 

didominasi oleh 

pepohonan dan 

tumbuhan lainnya.  

Pohon adalah salah satu spesies organis yang mempunyai 

peranan penting dalam ekosistem lingkungan. Banyaknya 

pepohonan tersebut berfungsi sebagai tata air, yang mengurangi 

resiko terkena bahaya banjir maupun kekeringan. Akar pohon 

tersebut juga untuk mencegah erosi. Kemudian pada batang dan 

daun berfungsi mengikat karbon dan menghasilkan oksigen. Namun 

apa yang terjadi bila hutan dirambah? 

P 

Mitigasi perubahan iklim dengan menanam pohon 
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Hutan diumpakan sebagai paru-paru bumi, pengikat karbon 

dari fosil pembakaran minyak bumi, gas bumi, batu bara dan 

lainnya. Apabila hutan mengalami degradasi atau deforestasi 

menyebabkan terlepasnya cadangan karbon dalam pohon yang 

secara otomatis suhu bumi naik karena bumi tidak dapat 

memantulkan sinar matahari yang tertahan oleh gas yang 

didominasi oleh karbon naik ke atmosfer bumi (efek gas rumah 

kaca). Naiknya suhu bumi itulah yang disebut dengan pemanasan 

global yang tentu akan membawa dampak pada perubahan suhu dan 

cuaca (iklim) suatu tempat yang 

berpengaruh pada ekosistem-ekosistem 

alam yang berhujung dengan bencana. 

Tanggal 21 November 2014 

bertepatan dengan peringatan hari pohon 

sedunia. Dalam momentum hari pohon 

sedunia ini Mapala Justitia mengadakan kampanye dan gerakan 

menanam pohon.  

Kampanye dilaksanakan pada Jumat 21 November 2014 di 

gerbang masuk Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 

Pada kampanye tersebut yang bertajuk “sejuta asa pohon”, dimana 

dalam aksi tersebut berhasil menarik reaksi masyarakat khususnya 

kalangan mahasiswa menuliskan harapan mereka untuk lingkungan 

terlebih perhatikan terhadap kelestarian pohon. Kampanye ini juga 

sekaligus membagikan 300 bibit pohon trembessi dan tanjung. 
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Gerakan menanam 

pohon kemudian 

dilaksanakan pada 

Minggu, 23 November 

2014 di Taman Hutan 

Raya Sultan Adam 

(TAHURA SA) 

Mandiangin. Aksi ini juga dihadiri oleh kelompok Mahasiswa 

Pecinta Alam dari Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknik, serta Tim Bantuan 

Medis Fakultas Kedokteran Unlam. Bibit pohon yang ditanam 

berjumlah 300, terdiri dari 150 bibit trembessi dan 150 bibit 

tanjung. 

Menjadi pribadi yang menjaga relasi dengan lingkungan 

adalah kewajiban kita semua, lestarikan hutan dan tanamlah pohon. 

Menanam pohon adalah suatu langkah kecil namun memberikan 

dampak yang besar bagi kelangsungan kita dan generasi 

mendatang.  

       

   Oleh: Muhammad Maulana 

             Mapala Justitia  
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Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat  

Dayak Meratus Kampung Kiyu  

 

“Masyarakat asli dan komunitas mereka, 

serta masyarakat lokal lainnya mempunyai 

peranan penting dalam pengelolaan 

lingkungan dan pembangunan, karena 

pengetahuan mereka dan praktek-praktek 

tradisionalnya. Negara harus mengakui 

dan mendukung identitas, budaya dan 

kepentingan mereka dan mengajak mereka 

berpartisipasi secara efektif dalam 

pencapaian pembangunan berkelanjutan”. 

(Prinsip 22, Konferensi PBB. Rio de 

Janeiro). 

 

kosistem Meratus merupakan kawasan pegunungan yang 

membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, 

membentang sepanjang ± 600 km² dari arah tenggara 

dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Kalimantan Timur. 

Secara geografis kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 

115°38’00" hingga 115°52’00" Bujur Timur dan 2°28’00" hingga 

20°54’00" Lintang Selatan. Pegunungan ini menjadi bagian dari 8 

kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Hulu Sungai 

E 



 

5                  JANTUNG HATI  

                      Edisi I.TH.1/MJFH/Mei 2015 

 

Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan 

(HSS), Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tapin. 

Salah satu komunitas adat dayak yang berada di kawasan 

pegunungan Meratus adalah Balai Kiyu, jumlah keluarga/umbun 

yang dibawahi oleh Balai Kiyu ini sebanyak 65 keluarga/umbun. 

Komunitas ini menetap di bagian utara kawasan pegunungan 

Meratus, sepanjang Sungai Panghiki dan di kaki Taniti (bukit) 

Calang. 

Menurut masyarakat setempat 

Kampung Kiyu ini ada sejak sekitar 

tahun 1970, hal itu dikuatkan dengan 

adanya pengesahan oleh pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 

tahun 1980. Pada mulanya Kampung 

Kiyu disahkan sebagai sebuah desa, 

namun pada sekitar tahun 2000-an terjadi penggabungan dengan 

beberapa desa yang dewasa ini secara administratif berada dalam 

wilayah Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. 

Sebelum  wilayah ini ditinggali, disana hanyalah hutan rimba 

yang dibelah oleh sebuah sungai dan mulai dihuni oleh sekelompok 

orang. Kelompok-kelompok yang menghuni disekitar pinggiran 

sungai ini percaya bahwa semua ciptaan Yang Maha Kuasa itu 

adalah mulia. Sebagai rasa hormat mereka memberi nama sungai 

MHA DAYAK KIYU 
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tersebut “Kiyu”, dan itulah yang menjadi asal mula pemberian nama 

“Kiyu” pada wilayah yang mereka tempati sampai saat ini. 

Sebagian masyarakat sudah mulai bertempat tinggal secara 

berkelompok, namun begitu masih ada juga masyarakat yang 

tinggalnya berpindah-pindah mengikuti dimana tempat mereka 

berladang.  

 

Kepercayaan  

Perkampungan yang terletak didaerah pegunungan ini 

sebagian besar masyarakatnya menganut sistem kepercayaan Balian 

(agama asal/kaharingan). Hal itu dapat dilihat dari adat istiadat dan 

budaya sembahyang yang masih dipertahankan turun temurun 

berdasarkan kepercayaan yang telah dianut oleh nenek moyang 

mereka. Kaharingan belum termasuk dari salah satu agama nasional 

yang diakui, namun menurut Pasal 28(E) ayat (1) dan Pasal 29 ayat 

(2)UUD NRI Tahun 1945 maka agama kaharingan walaupun tidak 

tertulis sebagai agama yang diakui tetapi tetap berhak untuk dianut.  

 

Balai Adat Kiyu 
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Pendidikan 

Perhatian terhadap 

pendidikan di Kampung Kiyu ini 

sangat terkesan kurang, terlihat 

dari sarana dan prasarana masih 

belum memadai. Disini hanya 

ada satu lembaga pendidikan, 

yaitu tingkat Taman Kanak-

kanak (TK), itupun bangunan gedung dan peralatan masih kurang 

menunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar.  

Pemerintah setempat perlu memperhatikan akses pendidikan 

untuk masyarakat  Kampung Kiyu ini dikarenakan taraf pendidikan 

masyarakat disana sangat rendah, bahkan ada beberapa penduduk 

yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali.  

 

Masyarakat Hukum Adat 

Hukum adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi 

dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus yang 

kemudian menjadi aturan-aturan yang ditaati dalam masyarakat itu 

sendiri. Menurut Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, 

masyarakat hukum adat  diakui keberadaannya, jika menurut 

kenyataannya memenuhi unsur antara lain: 

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban 

(rechtsgemeenschap); 
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b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa 

adatnya; 

c. ada wilayah hukum adat yang jelas; 

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya 

peradilan adat, yang masih ditaati; dan 

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di 

wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Untuk memudahkan pemahaman terkait hukum adat yang 

berlaku di Balai Kiyu, maka hukum adat disini  dimuat 

pembidangan, yaitu:    

1. Pemerintahan adat 

2. Hukum pertanahan 

3. Hukum perkawinan 

4. Hukum waris. 

 

1. Pemerintahan Adat 

Dalam pemerintahan adat di Kampung Kiyu dimpin oleh 

Kepala Adat, Kepala Adat menjabat seumur hidup.. Kepala Adat 

membawahi Pangiwa, Panganan, Kepala Padang, 

panangkal/malang, dan Panghantar/Cangkingan. Untuk 

pemilihan ini sendiri ditentukan melalui musyawarah mufakat.  
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2. Hukum Pertanahan 

Hukum adat yang hidup di masyarakat kampung kiyu 

mengatur tentang tanah. Tanah tersebut sudah meliputi sumber 

daya alam lainnya seperti hutan, air, bahan galian, dll. Biasanya 

batas-batas kepemilikan hanya dengan tanda alam, misalkan 

sungai, batu, dll. Berikut adalah Peta Kawasan Hutan dari 

Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif:  

Di Kampung Kiyu, secara garis besar sistem kepemilikan 

tanah digolongkan berdasarkan pewarisan, perkawinan, jual beli, 

dan sistem sewa. Berdasarkan pewarisan, pembagian tanah yang 

dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya lebih melihat 

pada seberapa besar kemampuan masing-masing anak mampu 

mengelola lahan, tanpa membedakan jenis kelamin.  

9 
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Melalui perkawinan, kepemilikan tanah dapat juga 

diberikan apabila salah satu warga Balai Kiyu menikah dengan 

orang luar dan memilih untuk tetap tinggal di Kiyu, maka 

kepadanya diberikan izin untuk mengelola tanah di sekitar 

wilayah Kiyu.  

Jual beli juga menjadi salah satu mekanisme yang dikenal 

oleh warga Kiyu dimana jual beli tanah bisa dilakukan tetapi 

sebatas hanya antar masyarakat Dayak di Balai Kiyu saja.  

Sedangkan sewa menyewa lahan harus dengan 

persetujuan Kepala Padang dan hanya boleh ditanami palawija  

atau tanaman berjangka pendek lainnya. Syarat pembayaran 

sewa adalah bagi hasil atas panenan yang diperoleh penyewa 

dengan perbandingan 1 bagian untuk pemilik tanah dan 3 

bagian untuk penyewa.  

Kepemilikan tanah bisa menjadi hilang apabila: 

1) Si pemilik tanah meninggal dunia; 

2) tanah dihumai (ditanami) oleh orang lain karena si 

pemilik lama meninggalkan balai dan lahannya tidak 

ditanami tanaman keras; dan 

3) jika tanah tersebut dijual (yang belum pernah terjadi 

dalam Balai Kiyu).  
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Masyarakat Balai Kiyu mengenal pembedaan bentuk 

permukaan bumi, dan juga hal yang berkaitan dengan 

pembagian peruntukan pengelolaan lahan. Berdasarkan 

kesepakatan masyarakat Kiyu, wilayah adat Kiyu dibagi menjadi 

beberapa kelompok penggunaan lahan, yakni :  

1. Katuan larangan merupakan kawasan hutan yang sama sekali 

tidak boleh ditebang, tetapi hasil hutan selain kayu masih 

bisa diambil oleh masyarakat. Hutan ini letaknya di gunung-

gunung pada ketinggian di atas 700 meter diatas permukaan 

laut, dan merupakan daerah perlindungan selain bagi 

tumbuhan dan hewan di dalamnya juga sebagai daerah 

penyedia sumber air bagi masyarakat Kiyu. Hampir 6.900 

hektar dari kawasan adat Kiyu merupakan katuan (hutan) 

larangan yang tidak boleh digunakan untuk bahuma 
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(bertanam) karena dipercayai sebagai kediaman leluhur 

]masyarakat Balai. 

2. Disamping hutan larangan, kawasan hutan yang bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak di Kampung Kiyu 

adalah katuan adat seluas ±290 hektar. Hutan ini milik adat 

yang sebagian bisa dibuka untuk pahumaan (ladang) dan 

masyarakat boleh memanfaatkan kayu di dalamnya untuk 

memenuhi kebutuhan membangun rumah dan kayu bakar. 

Kawasan ini juga bisa ditanami tanaman perkebunan atau 

kayu keras oleh semua warga masyarakat Kiyu setelah 

mereka tidak bahuma (berladang) di situ. Bagian katuan adat 

yang semacam ini disebut dengan jurungan atau wilayah 

bekas pahumaan yang ditinggalkan dan suatu waktu akan 

dibuka kembali. 

3. Kawasan hutan, selain katuan larangan dan katuan adat 

terdapat juga katuan keramat seluas ±30 hektar. Kawasan ini 

merupakan tempat pemakaman bagi leluhur dan sama sekali 

tidak bisa dimanfaatkan untuk apa pun selain sebagai 

makam. Katuan keramat ini biasanya terletak di gunung atau 

munjal. 

4. Pembagian lainnya adalah kawasan kebun gatah (karet) seluas 

±278 hektar dan ladang seluas ±156 hektar. Kebun gatah 

adalah kawasan yang khusus ditanami karet untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Kiyu sedangkan 

By.LPMA 
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ladang adalah kawasan yang ditanami dengan tanaman 

jangka pendek (padi, cabai, mentimun, palawija, dan 

sebagainya). Ladang biasanya dibuka di daerah taniti atau 

datar.  

Hanya sebagian kecil wilayah adat berupa Kampung 

yang merupakan daerah pemukiman, termasuk di dalamnya 

Balai Adat, seluas kurang dari 2 hektar. Kampung biasanya 

terletak di datar (lembah) ataupun taniti (pebukitan) yang 

merupakan daerah yang relatif landai.  

Pasal 34 jo. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU Kehutanan 

menyatakan masyarakat hukum adat dapat melakukan 

pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus penelitian dan 

pengembangan; pendidikan dan latihan; dan religi dan budaya 

dengan tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan. 

Kemudian Pasal 37 UU Kehutanan mengatur pemanfaatan 

hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.  Pemanfaatan hutan 

adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan 

sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Pasal 67 ayat (1) UU 

Kehutanan juga mengatur, masyarakat hukum adat sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya 

berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang 

bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan 

berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan 
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dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraannya; 

Memiliki wilayah tanah yang luas merupakan anugerah 

bagi masyarakat Meratus. Mereka mengandalkan sumber daya 

alam setempat (resource based activity) dan mengambil 

secukupnya yang mereka butuhkan, karena itu setiap umbun 

memiliki jatah tanah masing-masing enam payah (± 3 hektar) 

tanah dan jika memang perlu dan mampu boleh mengelola lebih 

dari itu. Sistem kepemilikan tanah masyarakat Dayak Meratus 

didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dalam aturan 

adat, tanpa menggunakan bukti tertulis. Jadi, meskipun tanah 

tersebut secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat Dayak 

Meratus di Balai Kiyu, namun tidak satu pun dari mereka yang 

memiliki surat kepemilikan tanah. Batas-batas tambit/ 

kepemilikan yang digunakan adalah penanaman tanaman keras 

seperti karet atau kayu manis, rumpun bambu atau kayu lurus, 

batang pinang, dan sungai. Penentuan batas ini merupakan 

kesepakatan antar pemilik-pemilik lahan yang berbatasan 

langsung, sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. 

Bagi masyarakat Dayak Meratus mengetahui daerah-

daerah yang boleh dan tidak boleh dikelola adalah suatu 

keharusan agar tidak ada salah pengambilan wilayah kelola dan 

untuk menghindari kutukan dari leluhur mereka. Dalam wilayah 

adat Kiyu, pengaturan pemanfaatan lahan ini ditangani oleh 

seorang Kepala Padang yang secara kelembagaan berada di 
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bawah Balian (Kepala Adat). Pemilihan daerah pahumaan tidak 

dilakukan dengan sembarangan tetapi ada perhitungan-

perhitungan khusus menurut kearifan mereka, mengingat 

ladang merupakan sumber pangan yang penting bagi kehidupan 

masyarakat Dayak. Pemilihan lahan yang kurang tepat akan 

mempengaruhi hasil panen. Pertemuan untuk memilih lahan 

bisa berlangsung berbulan-bulan dengan memperhitungkan 

banyak hal secara cermat, misalnya kemiringan lahan, kesuburan 

tanah dengan indikator berupa warna atau jenis tumbuhan  

tertentu sebagai penciri (yang sebenarnya berkaitan erat dengan 

tahapan suksesnya vegetasi). Dalam kepercayaan masyarakat 

Dayak di Kiyu, manugal (berladang padi) yang baik adalah di 

daerah yang memiliki ketinggian hingga ±700 mdpl saja (biasa 

disebut sebagai munjal), karena di atas ketinggian tersebut 

adalah gunung-gunung berhutan (katuan larangan dan katuan 

keramat) yang dihuni oleh nenek moyang masyarakat Dayak dan 

menjaga wilayah adat mereka agar tetap selamat. Selain itu 

mereka biasanya juga memilih daerah dengan kemiringan 

sekitar 45 derajat, untuk menghindari gangguan babi hutan. 
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Manugal memiliki peran sangat penting dalam adat 

Dayak karena diyakini bahwa padi adalah buah pohon langit 

sehingga sifatnya suci, dan kedudukannya dalam upacara adat 

atau aruh sebagai sesajen wajib (lemang, ketan yang dimasak 

dalam ruas bambu) tidak tergantikan. Karena kepercayaan inilah 

maka secara turun temurun masyarakat Dayak tetap menanam 

padi meskipun di daerah sulit yang bergunung-gunung dan 

tanahnya relatif tidak subur. 

Masyarakat Dayak Meratus mengatasi hambatan alam 

dalam berladang sekaligus menjaga katuan adat mereka dengan 

mengembangkan pola perladangan “gilir balik” atau yang biasa 

dikenal sebagai perladangan berpindah. Setelah membuka payah 

(ladang) dengan menebang dan membakar, mereka 

menanaminya dengan padi dan palawija satu kali hingga tiga 

kali tanam untuk mengatasi ketidaksuburan tanah dan 

menghindari erosi. Mereka kemudian akan berpindah beberapa 

kali hingga kembali ke payah (ladang) yang dibuka pertama kali 
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untuk memberi waktu pemulihan kesuburan dan tumbuhnya 

pepohonan setelah 10 hingga 15 tahun. 

Ikatan yang kuat antara masyarakat Dayak Meratus 

dengan alam yang memberikan segala kekayaan hidup, 

diwujudkan dengan aruh (ritual keagamaan). Secara tidak 

langsung, aruh merupakan pesan kepada warga balai untuk tetap 

menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam 

dan roh-roh pemeliharanya. Ada sembilan aruh yang dilakukan 

masyarakat Dayak Meratus sejak persiapan membuka ladang 

hingga setelah panen, antara lain : 

1. Mamuja Tampa, atau memuja alat-alat pertanian; 

2. Aruh mencari daerah tabasan (ladang baru); 

3. Patilah, aruh menebang rumpun bambu bila di bakal ladang 

itu ditumbuhi rumpun bambu;  

4. Katuan atau Marandahka Balai Diyang Sanyawa, yaitu 

merobohkan balai Diyang Sanyawa; 

5. Basambu Umang, yaitu menyembuhkan atau merawat umang; 

6. Menyindat padi, yaitu mengikatrumput dan tangkai padi dan 

Manatapakan Tihang Babuah, yaitu menegakkan tangkai padi 

yang berbuah; 

7. Bawanang, yaitu memperoleh wanang; dan 

8. Mamisit padi, yaitu memasukkan padi ke dalam lumbung. 

Tiga aruh pertama dilakukan oleh umbun yang bersangkutan, 

sedangkan aruh-aruh lainnya dilakukan oleh beberapa umbun 
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dalam bubuhan (lingkungan) yang bersangkutan. Saat panen raya 

adalah aruh yang paling besar yaitu aruh wanang  atau sering 

disebut sebagai aruh ganal (aruh besar). 

Ketergantungan masyarakat Dayak Meratus terhadap 

padi menjadikan manugal sebagai mata pencaharian utama, 

sementara itu padi pantang untuk diperjualbelikan sehingga 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mereka memanfaatkan 

hasil hutan. 

Masyarakat balai Kiyu memanfaatkan hasil hutan non 

kayu yang berupa damar, rotan, bambu, getah karet, getah 

jelutung, kemiri, madu dan sebagainya untuk ditukar dengan 

kebutuhan sehari-hari selain padi. Kedudukan hutan sebagai 

nafas kehidupan masyarakat Dayak Meratus, bertimbal balik 

dengan kesadaran mereka menjaga dan memelihara hutan 

dengan baik. 

Hutan menjadi landasan ideologi, sosial dan sekaligus 

sumber penunjang perekonomian mereka. Mereka percaya 

bahwa Jubata, Duwata (Tuhan) dalam sistem kepercayaan 

masyarakat Dayak Meratus akan mengutuk orang-orang yang 

ingin menghancurkan hutan, sehingga dalam kehidupan Dayak 

Meratus manusia dan hutan adalah satu kesatuan yang saling 

memberikan perlindungan. Pemanfaatan hutan dan isinya 

diatur, di sepakati, bahkan diberlakukan sanksi adat bagi 

pelanggarnya yang diputuskan oleh Kepala Adat atau Damang. 

Aturan ini tergambar dalam sanksi adat bagi mereka yag 



 

19                  JANTUNG HATI  

                      Edisi I.TH.1/MJFH/Mei 2015 

 

menebang pohon dengan sembarangan atau melakukan 

perbuatan yang merugikan orang lain di seluruh wilayah adat 

Kiyu di pegunungan Meratus, misalnya : 

- Menebang pohon buah-buahan didenda oleh adat dan 

dibayarkan kepada yang bersangkutan. 

- Menebang pohon madu didenda 10-15 tahil, dituntut oleh 

hak waris dan denda diserahkan kepada adat. (1 tahil = 1 

piring kaca), jika dirupiahkan dihitung berdasarkan 

kesepakatan bersama masyarakat. 

- Menebang pohon yang menjadi keramat, bisa dituntut oleh 

hak waris, dan denda diserahkan ke adat (Kepala Adat). 

- Menebang pohon damar didenda oleh semua masyarakat 

yang termasuk wilayahnya, denda diserahkan ke adat. 

- Menebang pohon lalu menimpa pohon buah-buahan 

sendiri/orang lain dikenakan denda yang dibayarkan sesuai 

kerugian atas robohnya pohon buah tersebut. 

- Menebang pohon lalu menimpa rumah/pondok orang lain, 

diminta ganti rugi jika pohon menimpa rumah orang lain. 

- Membakar ladang/ sawah dan apinya merambat ke kebun 

orang lain didenda sesuai kerugian atas kebun tersebut. 

 

3. Perkawinan 

UU No. 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan,  

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
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seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Didalam kehidupan 

kekeluargaan warga masyarakat Kampung Kiyu sama juga 

melaksanakan ikatan suci kekeluargaan ini dan menjadikannya 

suatu adat kehidupan yang sakral. 

Perkawinan di lingkungan Masyarakat Adat Kampung 

Kiyu dilakukan dengan mengikuti adat setempat yang sudah 

turun temurun dilakukan dari generasi ke generasi. Dan mereka 

memiliki mahar yang berbeda dari wilayah kita sendiri, hal yang 

membedakan itu terdapat dari benda mahar yang terdiri dari l 

(satu) lembar tapih (sarung), satu lusin piring dan sebuah koin 

emas dahulu. Dalam pembayaran mahar tersebut tidak dilakukan 

oleh satu mempelai saja namun bisa juga dilakukan dengan 

membayar mahar bersama-sama.  

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan dalam 

kepercayaan mereka, kedua mempelai harus memiliki 

kepercayaan yang sama. Apabila ada salah satu diantara kedua 

mempelai berbeda agama dan/atau kepercayaan, maka salah 

satunya tersebut harus menganut kepercayaan Kaharingan. Hal 

itu memang harus dilakukan karena itu sudah menjadi aturan 

adat Balai  Kiyu. Perkawinan di Kampung Kiyu dilangsungkan 

dengan cara adat, sebelum calon mempelai dinikahkan oleh 

penghulu adat, calon mempelai harus mendaftarkan perkawinan 

mereka berdua untuk mendapatkan surat nikah yang sah. 
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Setelah itu kedua mempelai juga diharuskan untuk mengadakan 

ritual adat yang bernama Bekanjar. Bekanjar adalah sebuah tarian 

yang dilakukan sekelompok orang ketika kedua mempelai telah 

dinyatakan sah kawinnya.  

Masyarakat  Kampung Kiyu menganut sistem 

Patrilineal, yakni mengambil garis keturunan dari ayah. Di 

Kampung Kiyu biasanya perkawinan dilaksanakan dengan 

perjodohan, akan tetapi ada juga yang didasari atas suka sama 

suka. Biasanya umur rata-rata masyarakat Kampung Kiyu 

melangsungkan perkawinan yakni 18-20 tahun atau sudah 

dianggap dewasa dan pantas melangsungkan perkawinan. 

Setelah kawin biasanya wanita mengikuti suami  atau tinggal 

satu rumah bersama orang tua suami. Aturan adat Balai Kiyu 

sendiri tidak memperbolehkan adanya poligami. 

 

1). Dasar dan syarat perkawinan 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU. No 1 tahun 1974, 

perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dilihat dari 

ketentuan diatas, perkawinan di masyarakat Kampung Kiyu 

sudah memenuhi sah.  

Adapun penjabaran tentang ketentuan perkawinan, 

didalam ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

melangsungkan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 

Pasal 6 (1) dan ayat (2): 
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- Pasal 6 ayat (1) : “ perkawinan didasarkan pada persetujuan 

kedua calon mempelai” 

- Pasal 6 ayat (2) : “ untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapatkan izin kedua orang tua” 

Pasal tersebut diatas dapat dikaitkan dengan hukum adat 

perkawinan suku dayak meratus yang ada di Kampung Kiyu. Hal 

itu dapat di jabarkan sebagai berikut : 

a). Adanya persetujuan calon mempelai 

Pada warga masyarakat Kampung Kiyu hal ini juga 

sangatlah penting dalam mengingat tujuan utama dalam 

melaksanakan ikatan perkawinan guna membentuk keluarga 

yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui 

oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan 

tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 

b). Adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang 

belum berusia 21 tahun 

Pada warga masyarakat Kampung Kiyu tidak 

menjalankan atau mematok ketentuan umur untuk 

melaksanakan perkawinan. Namun dilihat atau di ukur dari 

sudut pandang sudah dewasa serta sudah mampu dibebankan 

tanggung jawab. Patokan umur tidak menjadi suatu 

ketentuan untuk mendapatkan izin dari orang tua wali, 

karena restu pihak keluarga di perlukan tidak hanya untuk 

perkawinan pada masyarakat dibawah umur 21 tahun. 
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Namun izin adalah sebagai restu untuk melangsungkan 

perkawinan. 

Pada masyarakat Kampung Kiyu, sebelum melakukan 

perkawinan kedua orang tua calon mempelai mengadakan 

musyawarah dan perkenalan sebagai bentuk pertunangan. 

Kemudian acara adat dilakukan dikediaman mempelai 

wanita. Hal ini sebagai fakta bahwa perkawinan masyarakat 

adat di Kampung Kiyu tidak lepas dari perizinan orangtua 

calon mempelai. 

c). Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan  pihak lain 

Bagi masyarakat Kampung Kiyu hal ini sangat 

dihindari, karena sebelum terjadi perkawinan status 

mempelai sudah dikenal kedua belah pihak. Mereka 

menganut asas monogami yaitu setia dengan satu pasangan 

hidup. 

2). Tempat tinggal setelah melangsungkan perkawinan 

Pada masyarakat adat Kampung Kiyu, tempat tinggal 

setelah terjadi perkawinan itu ditentukan bersama oleh 

pasangan suami istri tersebut. Namun apabila  mereka belum 

siap secara materi, pasangan suami istri boleh tinggal di tempat 

kediaman orang tua istri atau Balai Informasi LPMA (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Adat)  Kampung Kiyu. Di balai ini 

pasangan suami istri yang masih belum mempunyai  rumah bisa 

tinggal disana. 
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Dalam penentuan tempat kediaman ini, hukum adat 

disana mirip dengan aturan hukum nasional yang tertuang pada: 

- Pasal 32 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. “Suami istri harus 

mempunyai tempat kediaman tetap”. 

- Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.” rumah tempat 

kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini di 

tentukan oleh suami istri bersama”. 

4. Hukum Waris 

Hukum waris ialah ketentuan-ketentuan, atau tata cara 

yang  mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah 

pemiliknya meninggal dunia, hal tersebut diatur dalam Pasal 

830 KUH Perdata. “pewarisan hanya berlangsung karena 

kematian” sedangkan orang yang menerima warisan dari 

pewaris disebut ahli waris. 

Di Kampung Kiyu apabila ada salah seorang warganya 

meninggal dunia mereka pasti mewariskan kekayaannya 

sebelum meninggal dunia dan warisan tersebut jatuh kepada 

anak-anaknya terlebih dahulu namun jika tidak memiliki anak 

warisan itu akan jatuh kepada orang lain yang memiliki 

hubungan darah dengannya, yang mana hal ini sejalan dengan 

Pasal 832 KUH Perdata, “yang mana menurut undang-undang 

bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, seseorang 

atau para keluarga yang ada hubungan sedarah”. 

Dalam masalah pembagian harta tersebut akan di bagi 

sama rata, antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada 
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pembedaan dalam pembagian warisan. Pembagian warisan 

berdasarkan hasil keputusan bersama dari keluarga atau 

menurut wasiat. 

Masyarakat Kampung Kiyu memiliki sistem  kewarisan 

kolektif karena dalam prakteknya masyarakat Kampung Kiyu 

menjalankan pembagian kewarisan berdasarkan hubungan 

sedarah dan pembagiannya  perkeluarga. Hal itu biasa dilihat 

apabila ada salah satu masyarakatnya yang meninggal dunia, 

maka ia akan mewariskan harta bendanya kepada keturunannya 

yang mana keturunan tersebut mempunyai hubungan sedarah 

dengan pewaris tersebut. 

Budaya dan Kesenian 

Kampung Kiyu memiliki ragam tradisi budaya yang terjaga 

dan dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat adat Kampung 

Kiyu salah satu diantaranya ritual keagamaan (aruh) yang turun-

temurun dilaksanakan sesuai peruntukannya misalnya ritual adat 

saat perkawinan, kematian, dan bercocok tanam.  

Kampung Kiyu memiliki kesenian tari-tarian itu antara lain 

Tari Bangsai, Tari Kanjar, Tari Gintur, dan Tari Baigal. Tari-tarian 

ini biasanya diiringi musik Balian dengan alat musik seperti: 

Karempet, Kangkanung, Galang Hiang, serta Gandang.  
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Kampung Kiyu juga 

memiliki kerajinan tangan, 

yakni simpai dan butah. Simpai 

dan butah adalah anyaman 

dari lang am, jenis rotan yang 

telah diserut tipis dengan 

panjang sesuai keperluan 

pembuatan. Sebelum dibuat menjadi 

simpai atau butah, lang am ini 

dijemur selama 1-3 hari lamanya 

sampai warnanya kecoklatan dan 

mengkilap. Simpai bisa berbentuk 

gelang maupun kalung, sedangkan 

butah adalah tas punggung yang 

biasa digunakan masyarakat 

mengangkut hasil hutan atau hasil 

tanam. 

Menurut pemuka adat disana yang bernama Bapak 

Makorban yang juga pengrajin simpai,  kerajinan ini telah 

diwarisinya sejak turun–temurun. Namun dewasa ini, mulai sedikit 

masyarakat disana yang bisa membuatnya.  

 

 

 

 

Simpai 

Butah 
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Harapan Masyarakat Adat Kampung Kiyu 

1. Kesehatan 

Masyarakat Kampung Kiyu belum bisa dikatakan 

dalam taraf hidup sehat, terutama dalam masalah mandi, 

cuci, kakus. Di  Kampung Kiyu masih masih menggunakan 

air sungai untuk keperluan air minum, mandi, dan 

sebagainya. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan seperti 

Puskesmas masih belum ada. Jadi, masyarakat Kampung 

Kiyu apabila ada yang membutuhkan pelayanan kesehatan 

harus ke Kecamatan Batang Alay Selatan (Birayang). Maka 

mengantisipasi keadaan tersebut masyarakat Kampung Kiyu 

mengandalkan obat-obatan tradisional yang banyak terdapat 

dipegunungan-pegunungan sekitar, seperti akar tumbuhan 

dan dedaunan. 

2. Akses jalan 

Masyarakat Kampung Kiyu memiliki harapan kepada 

pemerintah daerah atau dinas terkait untuk memperbaiki 

jalan yang rusak guna memudahkan akses mereka ke kota. 

3. Aliran listrik 

Sampai saat ini masyarakat disana masih 

mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), 

mesin diesel dinyalakan mulai pukul 19.00 WITA sampai 

dengan Pukul 23.00 WITA. Sebenarnya bila dilihat dari 

potensi sumber daya air disana sangat memungkinkan untuk 

membuat pembangkit listrik tenaga air mini (micro hydro). 
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Namun bila melihat ke kampung sebelah yaitu desa Batu 

Kembar, disana sudah dialiri listrik dari PLN. 

4. Pengukuhan/pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum 

Adat dan Penetapan Hutan Adat 

Di beberapa provinsi di Indonesia, pemerintah daerah 

setempat telah mengeluarkan peraturan daerah yang 

menetapkan status keberadaan masyarakat hukum adat 

termasuk wilayahnya. Pengakuan keberadaan masyarakat 

hukum adat sangat penting, karena dalam keseharian mereka 

selalu bergelut dengan hutan. Hutan merupakan sumber 

kehidupan mereka, apabila hak ulayat dan hak atas hutan 

adat sudah ditetapkan atau mendapatkan pengakuan dari 

pemerintah, maka dengan itu pula yang akan menjadi dasar 

mereka untuk dapat mempertahankan apa yang sudah 

menjadi haknya. 

 

Peran Lokal dan Potensi Sumber 

Daya Alam 

Pegunungan Meratus merupakan 

kawasan berhutan yang bisa 

dikelompokkan sebagai hutan 

pegunungan rendah. Kawasan ini 

memiliki keanekaragaman hayati yang 

tinggi dengan beberapa vegetasi 
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dominan, antara lain: Meranti Putih (Shorea spp), Meranti Merah 

(Shorea spp), Agathis (Agathis spp), Kanari (Canarium dan Diculatum 

BI), Nyatoh (Palaquium spp), Medang (Litsea sp), Durian (Durio sp) 

Gerunggang (Crotoxylon arborescen BI), Kempas (Koompassia sp), 

Belatung (Quercus sp). 

Kedudukan kawasan hutan yang menjadi hulu sebagian 

besar Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadikan kawasan ini sangat 

penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan resapan 

air. Di sisi lain kondisi kemiringan lahan yang cukup terjal dan jenis 

tanah yang peka erosi menjadikannya memiliki nilai kerentanan 

(fragility) yang tinggi. Dengan berbagai pertimbangan diatas dan 

juga fungsi kenyamanan lingkungan (amenities) bagi masyarakat di 

bagian hilir, maka penutupan hutan merupakan satu-satunya 

pilihan, sehingga kawasan hutan Pegunungan Meratus harus 

dipertahankan sebagai hutan lindung dan dijauhkan dari perusakan.  

Hukum adat yang masih berlaku pada masyarakat adat 

Kampung Kiyu membantu memperkuat masyarakat dalam menjaga 

kelestarian sumber daya alam. Dalam menjaga hutan, Masyarakat 

Adat Kampung Kiyu sangat menjunjung tinggi Hutan Adat dan 

akan mempertahankannya. 

Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam 

yang bisa dicermati dalam budaya Dayak, yaitu: 

1. Keberlanjutan; 

2. Kebersamaan; 

3. Keanekaragaman hayati; 
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4. Subsisten; dan 

5. Kepatuhan kepada hukum adat.  

Bila kelima prinsip ini 

dilaksanakan secara konsisten 

maka akan menghasilkan 

pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan 

yang mencakup secara 

ekonomis bermanfaat, secara 

ekologis tidak merusak dan 

secara budaya tidak menghancurkan. Dengan kelima prinsip ini, 

masyarakat Dayak menjaga kelestarian alamnya, meskipun 

seringkali mereka dipersalahkan dengan kerusakan hutan yang 

terjadi saat ini. 

 

Sumber:  

1. Laporan Penelitian Latihan Pemantapan Mapala Justitia 

FH Unlam Banjarmasin Angkatan XXIV, XXVI, XXVII, 

dan XXIX. 

2. LPMA KALSEL. Intip Hutan. 2004. 

 

                                                       Mapala Justitia 



Kalau Bisa Dipersulit, 

Kenapa Dipermudah? 

 

Semua orang pasti sering berurusan, entah itu mengurus 

administrasi kependudukan, membikin sertifikat tanah, membayar 

pajak, berobat di rumah sakit dan lain sebagainya. Ruang lingkup 

pelayanan adminitrasi maupun jasa tadi termasuk dalam pelayanan 

publik. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik memberikan hak 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai alur 

pelayanan, jangka waktu selesainya, persyaratan, hingga 

tarif/biayanya. Informasi di atas harus dipampang oleh instansi 

pelayan publik di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat selaku 

pengguna layanan. Namun kenyataannya, banyak instansi pelayan 

publik tidak mematuhinya. 

Masyarakat pun akhirnya dirugikan, diantaranya sering 

dikenakan biaya diluar ketentuan peraturan alias pungli. Pungli 

sejatinya merupakan perilaku yang koruptif. Selain pungli, 

penundaan pelayanan juga banyak terjadi.  

Dari data 150 laporan masyarakat yang masuk ke 

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan pada tahun 2013, 

penundaan berlarut menempati urutan pertama sebanyak 46 laporan 

dan pungutan liar sebanyak 15 laporan. Hal ini menggambarkan, 

masih banyak masyarakat yang berurusan selalu ditunda-tunda dan 

dikenakan pungli. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kira-kira 

By.google 
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kalimat itulah yang bisa menggambarkan kondisi pelayanan publik 

di Negara kita ini. 

Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada informasi 

yang jelas kepada pengguna layanan kapan dan berapa biaya yang 

diperlukan. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum petugas 

untuk memungut “uang sukarela”. Pelayanan publik yang semestinya 

bisa selesai satu hari, ditunda-tunda hingga satu bulan. Praktik 

korupsi kecil-kecilanpun terjadi, pengguna layanan cenderung 

menggunakan uang pelicin agar urusannya bisa cepat selesai. Praktik 

demikian harus diubah, petugas yang melakukan pungli dan sengaja  

menunda pelayanan harus diberikan sanksi administratif dan bagi 

masyarakat jangan sampai memberikan peluang kepada petugas 

untuk melakukan praktik koruptif. 

Mindset petugas yang minta dilayani harus diubah menjadi 

melayani masyarakat tanpa pamrih, culture set memberi uang tanda 

terima kasih kepada petugas harus diartikan sebagai suap. 

Dari beberapa potret pelayanan publik di atas, yang paling 

penting adalah peran serta dari masyarakat untuk turut serta 

melakukan “check and balance”, melakukan pengawasan atas 

pelayanan publik dengan cara menyampaikan kepa da atasan dari 

petugas tersebut jika ada praktik culas.     

Oleh: Sopian Hadi  

          Mapala Justitia FH Unlam  

gambar: google 

Gambar by google 
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Sekolah Diusik Tambang 

Politik Hukum di bidang pendidikan yang digariskan 

Undang-Undang Dasar 1945, adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Ini artinya, seluruh rakyat Indonesia turut berperan serta 

untuk memajukan dunia pendidkan di negeri ini. Bangsa ini harus 

cerdas agar bisa bersaing dengan bangsa lain. 

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendidikan dasar 

sembilan tahun, telah berhasil mengurangi jumlah rakyat Indonesia 

yang tidak mengenyam pendidikan. Walaupun sebagian besar 

tenaga kerja kita masih banyak yang hanya berpendidikan sampai 

SMP saja. Kita berharap, dinasti Jokowi-JK mendorong pendidikan 

wajib belajar hingga 12 tahun. 

Program Wajib Belajar juga harus diimbangi dengan 

pembangunan infrastruktur sekolah, terlebih sekolah-sekolah yang 

berada di pinggiran. Proses kelangsungan belajar, sedikit banyak 

dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai. 

Tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium, halaman, 

bangunan yang layak, fasilitas di kelas, merupakan sederet 

penunjang proses belajar mengajar yang ideal. 

Bahkan secara khusus, konstitusi kita memberikan perhatian 

secara istimewa, yang diatur dalam bab tersendiri mengenai 

Pendidikan dan Kebudayaan. APBN dan APBD sebanyak 20% harus 

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

gambar: google 

gambar: google 
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pendidikan. Ini artinya, tujuan negara untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa di bidang pendidikan merupakan pelayanan dasar 

yang harus diutamakan, di samping pelayanan kesehatan. 

 

Potret Muram 

Alih-alih meningkatkan ketersediaan infrastruktur sekolah, 

di Kabupaten Balangan dan Tabalong, malah ada beberapa sekolah 

yang mau digusur oleh tambang (Media Kalimantan). 

Penggusuran sekolah tersebut, untuk kesekian kalinya 

terjadi di Negara kita ini, yang kaya sumber daya alam. Sekolah 

yang notabenenya milik publik, disubordinasi demi kepentingan 

tambang. Sekolah tersebut harus “digusur”, lantaran masuk dalam 

konsesi pertambangan batubara. Kondisi lingkungan menurun 

akibat aktifitas pertambangan, udara yang sudah tidak bersih lagi, 

debu yang masuk ke ruang kelas, dan suara bising, mengharuskan 

beberapa sekolah di kabupaten Balangan dan Tabalong harus 

mengalah. Jika demikian, layak bila sekolah dipindah, karena 

kesehatan anak-anak lebih utama.  

Pertanyaan yang ada dibenak kita, apakah sekolah tersebut 

didirikan setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diberikan 

atau sekolah tersebut telah lama ada, sebelum IUP dikeluarkan. Jika 

sekolah tersebut didirikan setelah IUP terbitkan, ini artinya sekolah 

masuk dalam areal konsesi izin pertambangan. Lalu kenapa 

pemerintah daerah membangun sekolah, yang jelas-jelas disitu 
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sudah ada IUP-nya. Apakah pemerintah daerah tidak berkoordinasi 

dengan instansi terkait ketika mau mendirikan sekolah. Kenapa 

tidak dilakukan verifikasi di lapangan, sebelum izin diterbitkan. Jika 

sekolah tersebut telah lama ada sebelum Izin Usaha dikeluarkan, 

kenapa izin diterbitkan di lokasi yang ada fasilitas publiknya.  

Bisa dibayangkan, perusahaan tidak mau merugi, perusahaan 

lebih memilih merelokasi sekolah, ketimbang mengalah untuk tidak 

menambang di lokasi dekat sekolah.  Tambang dan sejenisnya, tidak 

hanya merusak lingkungan hidup, namun juga telah merusak sendi-

sendi kehidupan masyarakat. Kali ini, anak-anak sekolah yang jadi 

korbannya.  

 

Jarak Tambang 

Tidak adakah aturan yang membatasi jarak antara lokasi 

tambang dengan pemukiman penduduk atau fasilitas publik? 

Sehingga perusahaan tidak semaunya menambang. 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, tidak mengatur jarak antara lokasi tambang 

dengan fasilitas umum atau permukiman penduduk. Tidak adanya 

kaidah yang harus ditaati, menyebabkan di berbagai daerah jamak 

kita temui pertambangan yang berdampingan dengan rumah 

penduduk bahkan di tepi jalan raya.  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2012, 

memang menyinggung jarak minimal 500 meter dengan 

gambar: google 
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permukiman, aturan ini tidak efektif dijalankan. Tidak adanya sanksi 

merupakan faktor mandulnya regelling ini. Jarak 500 meter dari tepi 

lubang galian tambang, sangat tidak ideal jika merasakan dampak 

yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan. Debu yang 

ditimbulkan, longsor, banjir hingga suara blasting yang ditimbulkan. 

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan di bidang 

pertambangan, paling tidak harus menjadikan Permen LH 4/2012 

sebagai pedoman untuk menerbitkan izin. 

 

Evaluasi Izin 

Dampak yang ditimbulkan dari pertambangan tidak hanya 

mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, juga berdampak pada 

dunia pendidikan. Relokasi, tukar guling atau apapun namanya, 

tetaplah telah melakukan penggusuran terhadap sekolah. Preseden  

ini harus kita jadikan cerminan, terutama bagi pejabat yang 

mengeluarkan izin pertambangan.  

Evaluasi perizinan niscaya dilakukan, jika aktivitas pertambangan 

dan sejenisnya sudah menggangu falisitas publik.  

 

Oleh: Sopian Hadi 

          Mapala Justitia FH Unlam



Lingkungan Hidup, Hukum Dan Politik 

Tulisan ini dibuat tanpa paksaan dan tekanan dari pihak 

manapun, juga bukan buah pemikiran yang lahir dari dorongan 

golongan atau partai politik tertentu. Tulisan ini dibuat untuk 

berbagi pandangan mengenai kaitan lingkungan hidup dengan 

hukum dan politik demi masa depan pelestarian lingkungan. 

Jika berbicara tentang kaitan Lingkungan Hidup dengan 

Hukum, maka akan bertemu pada satu titik temu pemikiran yang 

mengarah pada bahwa lingkungan hidup tidak dapat mengatur 

dirinya sendiri tanpa adanya suatu payung hukum yang 

menaunginya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan politik ? 

Tanpa sadar kebanyakan orang terutama generasi akan 

menjauh dan merasa malas jika berbicara masalah politik. Kenapa ? 

Apakah politik merupakan suatu hal yang salah ? Politik secara 

sederhana dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan 

kekuasaan. Nah, di Negara kita salah satu cara untuk duduk di 

puncak kekuasaan adalah melalui partai politik. Sehingga jika 

berbicara politik maka akan identik dengan partai politik. Perilaku 

dari partai politik dalam meraih kekuasaan inilah yang membuat 
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masyarakat menjadi malas dan jemu, karena dapat ditebak jika 

waktu pemilihan umum tiba maka akan bertebaran janji-janji dari 

para calon, kemudian jika pemilu usai dan mereka terpilih maka 

calon yang terpilih itu akan hilang bak ditelan bumi. 

Harus kita pahami bersama bahwa hukum mengatur 

bagaimana proses berpolitik, tetapi hukum juga merupakan produk 

dari lembaga legislatif yang berasal dari partai politik, eksekutif 

Negara pun juga berasal dari partai politik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa undang-undang terkait lingkungan hidup 

merupakan produk hukum yang lahir dari proses politik. 

Menurut penulis, sikap apatis dan acuh tak acuh terhadap 

dunia politik sangat berdampak besar, karena dari proses itulah lahir 

produk hukum yang menaungi perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Jika dunia politik dan hukum memiliki atmosfer 

buruk, maka dapat dipastikan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup pun akan semakin buruk. Disinilah masyarakat, 

khususnya mahasiswa dapat mengambil peran. Salah satu caranya 

yaitu memahami dan mengawasi jalannya proses politik dan produk 
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hukum yang terbentuk. Masyarakat dan mahasiswa dapat menjadi 

kelompok penekan ketika proses politik menyimpang dan produk 

hukum bertentangan dengan kepentingan umum. Dapat dipilih 

berbagai macam cara untuk menyuarakan protes, jika tidak ingin 

turun ke jalan dan berteriak, maka pilihlah untuk menulis karena 

sebuah tulisan yang berisi kritikan bisa saja lebih tajam dari sebuah 

pedang. 
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Ada satu kutipan dari Berthold Brecht (1898-1956), seorang 

penyair Jerman, yang dapat kita renungkan atau dapat anda tolak 

jika menurut anda tidak sesuai dengan pemikiran anda, “ Buta yang 

terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, 

dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu 

bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya 

sewa…………………..semua tergantung pada keputusan politik. 

Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan 

mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa 

dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri 

terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan 

nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri.” 

 

Oleh :  Ketua Divi si Lingkungan Hidup Mapala Justitia 

Gerry Claudio Saputra 

                                                                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi entitas mahasiswa yang 

peduli lingkungan dan ingin 

menuangkan tulisannya dalam 

Buletin Jantung Hati Mapala 

Justitia, dapat mengirimkan 

tulisan tersebut melalui E-mail 

atau konfirmasi ke 0857-5388-

8238 a.n. M Gilang Hadinata. 

 

 

 

 

Mapala Justitia merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang 

berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarmasin, orientasi kegiatan di bidang Kepecintaalaman 

dan sosial kemasyarakatan. 
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