
  



Sambutan 

 

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha 

Penyayang. Tanpa karunia-Nya, Laporan Publikasi Kasus 1 Tahun “Transformasi Lahan Skala Besar di 

Indonesia: Peran Paralegal Komunitas Untuk Menyelesaikan konflik” dapat terselesaikan.  

Laporan ini merupakan bagian dari pencapaian WALHI Kalimantan Tengah dalam menjalankan 

mandat organisasi, yakni melaksanakan advokasi baik secara litigasi maupun non-litigasi. Publikasi 

kasus ini disusun berdasarkan kondisi konkrit persoalan sumber daya alam, monopoli dan 

perampasan tanah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Konflik agraria adalah masalah 

krusial, ketika industri ekstraktif semakin meluas maka eskalasi konflik terus meningkat di berbagai 

wilayah. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelesaian konflik yang fundamental dan ketegasan 

hukum, terlebih terhadap korporasi yang secara terang telah merebut hak-hak rakyat atas sumber 

daya alam yang mereka miliki dan sebaliknya menjadi korban kriminalisasi serta kehilangan hak.  

Penguasaan lahan oleh industri ekstraktif di berbagai sektor akan terus memicu persoalan 

berkepanjangan di masyarakat baik secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kondisi ini mesti 

menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak. Keterlibatan aktif dalam kerja advokasi menjadi 

kemestian demi terwujudnya keadilan dan pemulihan hak masyarakat yang terpinggirkan akibat 

maraknya investasi yang mengatasnamakan pembangunan tetapi mengabaikan hak masyarakat dan 

keberlanjutan lingkungan.  

Dalam kondisi demikian, akses terhadap keadilan mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal 

dapat menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang 

ada telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta 

adanya pengakuan atas persamaan perlakuan di depan hukum tanpa diskriminasi.  

Kerjasama WALHI Kalimantan Tengah, NAMATI dan IDRC mendorong upaya penyelesaian konflik dan 

pemulihan hak komunitas dengan berbasis riset dan peran paralegal komunitas. Dari 1 tahun proses 

bekerja, laporan ini disajikan sebagai publikasi hasil kerja yang diharapkan dapat berkontribusi 

terhadap pengetahuan publik mengenai konflik sumber daya alam dan agraria di Kalimantan Tengah 

dan bagaimana peran paralegal dalam pemulihan hak komunitas.  

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan advokasi hak rakyat dan keberlanjutan lingkungan di 

Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya.  

Palangka Raya, 5 September 2018 

 

Dimas Novian Hartono 

(Direktur Walhi Kalimantan Tengah) 
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A. Pengantar 

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi besar ke-2 terluas di Indonesia dengan 

luasan wilayah yang mencapai 15,3 juta hektar. Berbagai macam keaneka ragaman hayati, 

hasil-hasil hutan, dan tentunya berbagai macam kebudayaan serta kearifan lokal yang di 

miliki oleh masyarakat yang tinggal berdampingan dengan sungai dan hutan. Secara 

administrasi provinsi ini memiliki total luasan kawasan hutan berkisar 10,7 juta hektar yang 

dilimpahi dengan kekayaan sumber daya alam, namun sayangnya investasi skala luas yang 

menjadi modal pembangunan di bumi tambun bungai ini. Dan saat ini, penguasaan wilayah 

melalui perijinan di Kalimantan tengah banyak dikuasi oleh Investasi atau yang biasa disebut 

dengan korporasi sebesar 12,8 juta hektar atau 78 % dari total luasan Kalteng yang terbagi 

dalam beberapa sektor yakni Perkebunan Skala Besar (PBS) Sawit, Pertambangan, dan Ijin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Hutan Tanaman Industri (HTI). 

Pada perkembangannya, saat ini banyak persoalan sumber daya alam yang terjadi di 

Kalimantan tengah. Konflik agraria adalah masalah krusial ketika industri ekstraktif semakin 

meluas. Eskalasi konflik terus meningkat di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah karena 

tidak adanya penyelesaian konflik yang fundamental dan ketegasan hukum terlebih 

terhadap korporasi yang secara terang telah merebut hak-hak rakyat atas sumber daya alam 

yang mereka miliki, namun sebaliknya menjadi korban kriminalisasi dan kehilangan hak. 

Penguasaan lahan oleh industri ekstraktif akan terus memicu berbagai persoalan 

berkepanjangan di masyarakat baik secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.  

 

Foto  1. Lahan masyarakat Desa Sembuluh yang digarap oleh PT. SLM 

Walhi Kalimantan tengah mencatat terdapat 344 konflik lahan antara masyarakat dan 

perusahaan dengan luasan sekitar 151,524 hektar (per Agustus 2018). Dan yang terkini, 

terjadinya konflik dan bentrok antara masyarakat Tanah Siang dengan PT. IMK di kabupaten 

Murung Raya tanggal 1 Juni 2018.  



Secara keseluruhan, situasi ini penting segera diselesaikan agar tidak berlanjut dan 

memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di Kalimantan tengah. WALHI 

Kalimantan Tengah sejak Juli 2017, melalui peran Paralegal Komunitas telah melakukan 

identifikasi, dokumentasi dan penanganan konflik/kasus yang sedang berlangsung di wilayah 

Kabupaten Kapuas, Barito Timur, Barito Utara, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, 

Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya. Kasus-kasus tersebut pada umumnya terkait 

masalah tenurial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan besar swasta dan 

pertambangan serta kasus lingkungan.  

Perkembangan penyelesaian konflik/kasus oleh para pihak yang berkepentingan berjalan 

lamban dan masyarakat yang berkonflik juga sangat banyak yang belum mengetahui dan 

memiliki kemampuan untuk pemulihan haknya baik secara litigasi maupun non-litigasi. 

Konflik yang sedang berlangsung di masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dari 

para pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan keadilan sosial dan keadilan 

ekologi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Tengah 

Sehingga konflik-konflik tersebut terkesan tidak dipelihara atau terindikasi dilakukan 

pembiaran. Jika konflik/kasus tidak tertangani dengan baik tentunya akan menjadi pemicu 

kasus kekerasan lainnya akibat tata kuasa dan tata kelola yang tidak adil. 

Laporan Publikasi Kasus ini berupaya memberikan gambaran bagaimana bentuk-bentuk 

kasus dan masalah yang terjadi akibat transformasi lahan skala besar, khususnya akibat 

pengelolaan lahan oleh industri ekstraktif skala besar di Kalimantan Tengah.  Kasus-kasus 

tersebut telah diidentifikasi dan didokumentasikan oleh tim paralegal. Lebih lanjut, laporan 

ini berupaya menyajikan pembelajaran dan tantangan bagaimana membangun kerja 

paralegal komunitas di Kalimantan Tengah, serta peran mereka dalam menangani kasus 

bersama komunitas dalam upaya mendapatkan pemulihan hak masyarakat/komunitas. 

Sebagai sebuah laporan publik, diharapkan laporan ini juga dapat menjadi masukan penting 

bagi pemerintah, penegak hukum, dan berbagai pihak berwenang untuk segera memajukan 

upaya baik dalam bentuk mekanisme, kelembagaan, dan regulasi untuk pemulihan hak 

masyarakat yang menghadapi kasus masalah akibat pengembangan industri ekstraktif 

berbasis lahan skala besar di Kalimantan Tengah.  



B. Paralegal Komunitas di Kalimantan Tengah 

1. Paralegal Komunitas  

Akses terhadap keadilan mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal dapat menjangkau 

institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah 

dikomunitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut negara harus menjamin bahwa sistem 

hukum yang ada telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan 

yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan di depan hukum 

tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan 

yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara 

mendapatkan hak persamaan di depan hukum. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan 

haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat. 

Pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok 

rentan lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (due process of law) 

sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (justice for all). 

Dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja 

advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisili 

Pengadilan Negeri sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan 

hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan. Maka peran paralegal sangat 

penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.  

Peran paralegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan 

rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui UU 

ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui 

oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Eksistensi Paralegal juga diperkuat 

dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan ini 

(Menimbang):   

a. bahwa pemberian Bantuan Hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat 
Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga 
diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan 
hukum.  

b. bahwa untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam 
pemberian Bantuan Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-
undangan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 
Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum 

Ratnaningsih (Peran Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, 2016) menguraikan 

bahwa Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses Bantuan Hukum dalam Keadilan Sistem 



Pidana  (UN Guideline and Principle on Access to Legal Aid in Criminal Justice System, 2012) 

adalah instrumen internasional pertama yang mengakui peran paralegal sebagai penyedia 

layanan bantuan hukum. Prinsip ke-14 menyatakan bahwa negara harus “recognise and 

encourage the contribution of lawyers’ associations, universities, civil society and other 

groups and institutions in providing legal aid”. Panduan Ke-1, 5 dan 13 berkembang lebih 

lanjut dalam mendorong negara untuk melibatkan aktor-aktor lain dalam mengatur tentang 

bantuan hukum termasuk melibatkan paralegal dan mahasiswa hukum. Dimana Paralegal 

dijelaskan sebagai orang yang bukan memiliki latar belakang pendidikan hukum dan/atau 

masyarakat umum tetapi mereka diberikan pengetahuan secara teknis dan praktis 

bagaimana menghadapi kasus-kasus hukum yang sering terjadi maupun mereka alami 

sendiri. 

Dari perkembangan praktik di masyarakat, paralegal komunitas juga dikenal sebagai advokat 

hukum akar rumput atau pengacara tanpa alas kaki. Mereka adalah narasumber bagi 

masyarakat dan penggerak, terlatih dalam hukum dasar dan prosedur hukum dan 

keterampilan-keterampilan seperti mediasi, negosiasi, pendidikan, dan advokasi. Paralegal 

merupakan Garis Depan (Front line) layanan Hukum bagi masyarakat yang menghadapi 

masalah, konflik, dan dampak buruk dari suatu aktivitas; mudah diakses, terjangkau, dan 

cepat untuk mencapai keadilan. Paralegal komunitas bekerja membantu masyarakat 

mengetahui, menggunakan dan membentuk hukum baik dalam kerangka mendapatkan 

pemulihan hak (remedy) atas kasus yang dialami ataupun mendorong terciptanya 

pembangunan yang adil di masa depan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perekrutan Paralegal dan wilayah kerja di Kalimantan Tengah 

Paralegal di Kalimantan Tengah telah melewati proses seleksi dan perekrutan yang 

dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah pada Juli 2017. Adapun kriteria calon Paralegal 

sebagai berikut: 

 Kriteria Calon Koordinator Paralegal terdiri dari : 

1) Terlibat aktif / berpengalaman dalam kerja advokasi kasus Sumber Daya Alam  

2) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik    

3) Memahami Administrasi dan Pelaporan 

Paralegal Komunitas: 

Mengerti Hukum 

Menggunakan Hukum 

Membentuk Hukum 



4) Diutamakan perempuan  

5) Tidak terlibat dalam Politik Praktis atau menjadi pengurus Partai Politik 

6) Bersedia dan biasa bekerja sama sebagai  tim 

Sedangkan bagi Calon Anggota Paralegal syarat tambahannya adalah diutamakan bagi 

mereka yang berasal dari komunitas lokal di wilayah kerja sasaran paralegal.  

Seleksi paralegal dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu: (1) Rekruitmen terbuka melalui 

pengumuman pada media sosial; official facebook Walhi Kalimantan Tengah. Pendaftaran 

terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi Paralegal. (2) Rekomendasi lembaga jaringan dan 

anggota WALHI Kalimantan Tengah yang selanjutnya mengikuti proses seleksi.  

Pada akhir Juli 2017, Panitia Seleksi Paralegal menetapkan 18 orang Paralegal yang bekerja 

di 7 Kabupaten di Kalimantan Tengah. Seiring dengan perkembangan praktik dan berbagai 

tantangan, telah terjadi beberapa perubahan kerja dan tim paralegal. Pada bulan April 2018, 

jumlah paralegal menjadi 5 (lima) Tim Paralegal yang terdiri dari 3 (tiga) orang/tim atau 

berjumlah 15 orang (3 orang perempuan) yang tersebar di 5 (lima) wilayah kerja yaitu: 

No. Wilayah Kerja Jumlah Tim Paralegal 

1. Kabupaten Kapuas 3 

2. Kabupaten Barito Timur 3 

3. Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya 3 

4. Kabupaten Kotawaringin Timur 3 

5. Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat 3 

 
 

3. Peningkatan Kapasitas Paralegal 

Walhi Kalimantan Tengah dan Namati melaksanakan serangkaian pendidikan dan pelatihan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sebagai Paralegal. Proses ini melibatkan 

Walhi Eksekutif Nasional, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pengacara 

Komunitas, dan Peneliti sebagai Narasumber dan Fasilitator.  

Pendidkan dan pelatihan Paralegal hingga Juli 2018 adalah sebagai berikut: 

1) Pendidikan Paralegal dengan tema “Mendorong Peran Masyarakat dalam 

Pendampingan Hukum dan Hak Asasi Manusia” 

2) Pelatihan Paralegal: Metodologi Penelitian dan Penanganan Konflik bagi 

Paralegal Komunitas 

3) Pelatihan Intensif Hukum dan Metode Penyelesaian Kasus untuk Paralegal 

Komunitas 

Untuk mendukung kerja di lapangan bersama komunitas, Paralegal juga dilatih untuk 

membuat perencanaan dan laporan kerja bulanan, buku panduan bagi paralegal untuk  



keadilan lingkungan (Namati), format identifikasi dan dokumentasi kasus, dokumentasi alat 

bukti dan kondisi lapangan, serta manajemen keuangan tim paralegal. WALHI Kalimantan 

Tengah, Pengacara Komunitas (Community Lawyer), dan Namati juga menyediakan wadah 

bagi seluruh tim paralegal untuk menindaklanjuti perkembangan dan kebutuhan 

pengetahuan dalam bekerja, yakni:  

 Asistensi dan review laporan bulanan  

 Konsultasi hukum dan analisis kasus  

 Pertemuan koordinasi dan evaluasi tim paralegal 

 

Foto  2. Pelatihan Paralegal Kalimantan Tengah 

Secara teknis, paralegal melakukan koordinasi dan laporan secara regular untuk melihat 

perkembangan kerja dan berbagai kendala yang dihadapi bersama komunitas dalam 

penanganan kasus. Hal ini ditujukan agar kerja paralegal di seluruh wilayah dapat 

terkoordinasi dan memastikan tindak lanjut penanganan kasus secara tepat.  

Seiring dengan perkembangan pengetahun dan kapasitas paralegal, mereka berupaya untuk 

melakukan diskusi dan pendidikan hukum bagi komunitas berdasarkan kasus yang dihadapi 

di wilayah kerja paralegal. Hal ini ditujukan untuk menigkatkan pengetahuan paralegal dan 

komunitas atas aspek hukum (pelanggaran dan kekuatan hukum) dari kasus yang dihadapi. 

Sejauh ini, pendidikan hukum dasar telah terlaksana di Desa Tumbang Runen Kecamatan 

Kamipang, Kabupaten Katingan.  

Formasi Tim Kerja Paralegal Dalam Penanganan Konflik di Kalimantan Tengah 

Board Advisor Nur Hidayati (WALHI Eksekutif Nasional) 
 Asfinawati (YLBHI) 
 Ward Berenschot (KTILV) 



 Arie Rompas (Anggota WALHI Kalimantan Tengah) 
  
Penanggung Jawab Dimas N. Hartono (Direktur WALHI Kalimantan Tengah) 
Koordinator Program  Halis Sangko 
Administrasi dan Data Base Tim WALHI Kalimantan Tengah 
  
Tim Paralegal 15 orang (5 wilayah kerja) 
  
Pengacara Komunitas Muhnur Satyahaprabu, SH. 
 Aryo Nugroho, SH. 
  
Mitra Teknis Kurniawan Sabar (NAMATI) 

 



C. Deskripsi Kasus Akibat Transformasi Lahan Skala Besar di Kalimantan Tengah 

Paralegal telah berperan penting mengidentifikasi dan mendokumentasikan kasus akibat 

transformasi lahan di Kalimantan Tengah yang saat ini berjumlah 115 kasus (per Agustus 

2018). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di 85 desa (7 kabupaten dan 1 kota) 

mengalami konflik dengan dengan 47 Perusahaan Besar Swasta dan 8 Perusahaan 

Pertambangan Batubara. Paralegal telah mendokumentasikan 29 Kasus yang terdiri dari 24 

kasus dengan perusahaan perkebunan sawit dan 5 kasus dengan perusahaan tambang. Dari 

seluruh kasus tersebut, terdapat 19 perusahaan yang diidentifikasi beroperasi di lahan 

gambut dengan total luas lahan 128,971.94 hektar. (lihat lampiran: Matriks Kasus di 

Kalimantan Tengah)  

Dari seluruh kasus tersebut, setiap tim paralegal diharapkan dapat mendokumentasikan 

minimal 10 kasus sebagai bahan penelitian. Pendokumentasian kasus setidaknya mencakup 

kronologi kasus, alat bukti yang relevan, pendalaman keterangan dan informasi dari 

komunitas melalui wawancara, pertemuan dan diskusi, upaya-upaya yang telah dan akan 

dilakukan oleh masyarakat, dan deskripsi wilayah konflik yang dapat dilengkapi dengan foto 

dan koordinat lokasi.  

Berikut ini adalah deskripsi kasus-kasus yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan oleh 

tim Paralegal di Kalimantan Tengah 

1) Wilayah Kabupaten Kapuas 

Konflik agraria akibat transformasi lahan di Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil 

identifikasi, terdapat 19 kasus dengan perusahaan perkebunan sawit. Kasus tersebut 

merupakan masalah yang belum terselesaikan dan telah berlangsung lama dalam 

rentang waktu tahun 2007 hingga 2014.  

Sampai saat ini, tim paralegal telah dan sedang menyelesaikan 4 dokumentasi kasus 

di Desa Sei Ahas, Desa Lamunti, Desa Kaladan dan Desa Mantangai Hulu yaitu: 

- Kasus antara Masyarakat Desa Sei Ahas dengan perkebunan kelapa sawit  

PT. Rejeki Alam Semesta Raya (RASR) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Lamunti dengan perkebunan kelapa sawit PT. 

Graha Inti Jaya (GIJ) 

- Kasus anatara Masyarakat Desa Kaladan dengan PT. Rejeki Alam Semesta 
Raya (RASR) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Mantangai Hulu dengan PT. Kalimantan 
Lestari Mandiri (KLM) 

 
2) Wilayah Kabupaten Barito Timur 



Konflik yang telah diidentifikasi adalah 12 kasus yang terdiri dari 8 kasus tambang 

dan 4 kasus perkebunan besar sawit. Kasus-kasus tersebut telah terjadi dalam 

rentang waktu dari tahun 2010 – 2016. Sampai saat ini, tim paralegal telah 

merampungkan 7 dokumen kasus (5 kasus tambang dan 2 kasus perkebunan sawit) 

yang terjadi di Desa Ampari Bura, Dusun Gunung Karasik, Desa Bentot, Desa Lalap, 

Desa Lebo, Desa Janah Jari: 

- Kasus antara Masyarakat Dusun Karasik dengan tambang batubara PT. 

Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Ampari Bura dengan tambang batubara PT. 

Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Bentot dengan tambang batu bara PT. 

Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Lalap dengan tambang batu bara PT. Bangun 

Nusantara Jaya Makmur (BNJM) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Lebo dengan perkebunan sawit PT. Borneo 

Ketapang Indah (BKI) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Janah Jari dengan perkebunan sawit PT. 

Ketapang Subur Lestari (KSL) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Janah Jari dengan tambang batubara PT. 

Senamas Energindo Mineral 

3) Wilayah Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya 

Tim paralegal telah mengidentifikasi 20 kasus. Seluruh kasus tersebut merupakan 

konflik agraria yang disebabkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 

mencakup Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.  

Sampai saat ini, tim paralegal telah menyelesaikan 4 dokumentasi kasus yaitu di Desa 

Tumbang Runen, Desa Baon Bango, Desa Keruing Kabupaten Katingan dan Kelurahan 

Bukit Sua Kota Palangka Raya: 

- Kasus antara Masyarakat Desa Tumbang Runen dengan PT. Arjuna Utama 

Sawit (AUS) 

- Kasus antara Masyarakat Kelurahan Bukit Sua dengan PT. Mitra Agro 

Persada Abadi (MAPA) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Baon bango dengan PT. Arjuna Utama Sawit 

(AUS) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Keruing dengan PT. Arjuna Utama Sawit 

(AUS) 



4) Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Konflik agraria di wilayah ini sangat masif sejak adanya perizinan investasi 

perkebunan kelapa sawit. Tim Paralegal telah mengidentifikasi 24 kasus yang sedang 

terjadi yang mana semuanya adalah kasus dengan perkebunan sawit. Sampai saat 

ini, terdapat 6 kasus yang telah didokumentasikan oleh Tim Paralegal. Kasus-kasus 

tersebut adalah sebagai berikut: 

- Kasus antara Masyarakat Desa Kabuan dengan PT. Katingan Indah Utama 

(KIU) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Tanah Putih dengan PT. Maju Aneka Sawit 

(MAS) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Bukit Indah dengan PT. Unggul Lestari (UL) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Pantap dengan PT. Bumi Sawit Kencana II 

(BSK) 

- Kasus antara Masyarakat Desa Pondok Damar dengan PT. Mustika 

Sembuluh I 

- Kasus antara Masyarakat Desa Penyang dengan PT. Maju Aneka Sawit (MAS) 

 

5) Wilayah Kabupaten Seruyan 

Identifikasi kasus di wilayah kabupaten ini berjumlah 20 kasus antara masyarakat 

dengan perusahaan perkebunan sawit. Konfik agraria di wilayah ini juga sangat 

massif sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten pada tahun 

2002. Sebelumnya Kabupaten Seruyan merupakan wilayah Kabupaten Kotawaringin 

Timur, sehingga ada sejarah panjang beberapa konflik agraria yang belum 

terselesaikan ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Tim 

paralegal seruyan telah mendokumentasikan 6 kasus di Kabupaten Seruyan, yakni: 

- Kasus antara masyarakat Desa Tanjung Rangas dengan PT. Gawi Bahandep 

Sawit Mekar (GBSM) 

- Kasus antara masyarakat Desa Pembuang Hulu dengan PT. Tepian Nadengan 

- Kasus antara masyarakat Desa Sahabu dengan PT. Teguh Sampoerna 

- Kasus antara masyarakat Desa Bahaur dengan PT. Wana Sawit Subur Lestari 

(WSSL) 

- Kasus antara masyarakat Desa Parang Batang dengan PT. Sawit Mas Nugraha 

Perdana 

- Kasus antara masyarakat Desa Sembulu I dengan PT. Salonok Ladang Mas 

(SLM) 



 
6) Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat  

Paralegal dalam melakukan identifikasi Konflik agraria yang sedang terjadi di wilayah 

Kabupaten ini sebanyak 3 kasus. Adapun kasus-kasus yang sedang dalam proses 

pendokumentasikan, yaitu 2 kasus yang terjadi di Desa Sekonyer dan Desa Kinjil: 

- Kasus antara masyarakat Desa Sekonyer dengan PT. Andalan Sukses 

Makmur (ASMR) 

- Kasus antara masyarakat Desa Kinjil dengan PT. Bumitama Gunajaya Agro 

(BGA) 

 

7) Wilayah Kabupaten Barito Utara 

Di wilayah Kabupaten ini, teridentifikasi 14 kasus yang terdiri dari 9 kasus 

perkebunan kelapa sawit, 4 kasus pertambangan batubara dan 1 kasus Kehutanan 

(HPH).   

 

Sejak Februari 2018, telah ditetapkan 7 kasus prioritas untuk ditindaklanjuti oleh tim 

paralegal dalam rangka penanganan kasus untuk mendapatkan pemulihan hak komunitas.  

 

No. Kabupaten Deskripsi Kasus 

1. Kapuas Sangketa lahan antara masyarakat di desa Sei Ahas dengan 

perusahaan perkebunan sawit PT. Rejeki Alam Semesta (RAS) yang 

terjadi sejak tahun 2007. PT. RAS merampas lahan warga sebagai 

lahan perkebunan sawit. 

2. Barito Timur Pengrusakan dan pencemaran air sungai Mabayoi (Hulu Sungai Paku) 

akibat operasi produksi tambang batubara PT. Bangun Nusantara 

Jaya Makmur (BNJM) yang beroperasi sejak tahun 2005 di desa Apar 

Batu.   

3. Katingan Penyerobotan tanah masyarakat desa Tumbang Runen oleh 

perusahaan perkebunan sawit PT. Arjuna Utama Sawit (AUS).  

4. Kotawaringin Timur Perampasan tanah masyarakat oleh perusahaan perkebunan sawit 

PT. Bumi Sawit Kencana II (BSK II) di Desa Pantap, Kec Mentaya Hulu.  

5. Seruyan Sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit PT. 

Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) sejak tahun 2006 di Desa 

Baung, Kecamatan Seruyan Hilir. 

6. Kotawaringin Barat Alih fungsi Danau Asam di kel. Kotawaringin hilir, kec, Kotawaringin 

Lama oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Bumitama Gunajaya 

Abadi (BGA) sejak tahun 2007 

7. Barito Utara Sengketa lahan antara masyarakat desa Kemawen dengan 

perusahaan perkebunan sawit PT. Berjaya Agro Kalimantan (BAK) 

sejak tahun 2005.  

PT. BAK merampas dan mengolah lahan masyarakat tanpa 



persetujuan dan izin dari warga. 

 



D. Peran paralegal dalam mendorong pemulihan hak komunitas; pembelajaran dan 

tantangan 

Terdapat beberapa pembelajaran penting dalam 1 tahun perjalanan program ini di 

Kalimantan Tengah. Periode Juli hingga Desember 2017 merupakan masa preparasi kerja 

dimana paralegal mulai membangun kerja tim, edukasi, orientasi wilayah dan pemahaman 

kasus, serta membangun interaksi bersama komunitas. Periode Januari hingga Juli 2018 

merupakan tahap penerapan teori dan praktik oleh paralegal bersama komunitas dalam 

mendorong pemulihan hak atas kasus-kasus yang ditangani. Implementasi program ini 

berfokus pada peran paralegal dalam resolusi konflik sebagai dampak negatif dari 

transformasi lahan skala besar di Kalimantan Tengah.  

Kerja tim paralegal di Kalimantan Tengah dalam mendorong pemulihan hak komunitas 

menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam kerja 

selama 1 tahun sekaligus menunjukkan bagaimana berbagai tantangan dihadapi oleh 

paralegal.  

1. Menentukan kasus spesifik 

Seluruh tim paralegal menemukan kondisi yang sama yakni, kompleksitas masalah yang 

dihadapi komunitas di tiap wilayah kerja mereka. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa 

masalah yang dihadapi komunitas di tiap wilayah bersumber dari satu perusahaan. 

Dengan kata lain, operasi satu perusahaan telah menimbulkan beberapa masalah (isu) 

bagi kehidupan komunitas.  

Misalnya, tambang batubara PT. BNJM di Desa Apar Batu, Barito Timur berkaitan dengan 

masalah pencemaran dan pengrusakan sungai, kebisingan, perizinan yang bermasalah, 

dan ancaman perampasan tanah karena rencana perluasan areal tambang. Di Barito 

Utara, perusahaan perkebunan PT. BAK di Desa Kemawen, berkaitan dengan masalah 

perampasan tanah, penggusuran hutan adat, hilangnya areal mata pencaharian 

masyarakat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di Kapuas, perusahaan perkebunan 

sawit PT. RAS telah menimbulkan masalah perampasan lahan dengan komunitas di 

beberapa desa, rusaknya irigasi, penutupan akses transportasi masyarakat, serta 

hilangnya area mata pencaharian masyarakat untuk berkebun dan bertani. Begitupun 

dengan daerah lainnya, menghadapi kompleksitas isu yang dihadapi oleh komunitas. 

Sehingga, paralegal kesulitan membedakan antara isu dan kasus spesifik yang harus 

ditangani. 

Secara keseluruhan kondisi ini menimbulkan beberapa masalah, yakni: 

 Paralegal kesulitan membuat rencana kerja yang sistematis, dan kebingungan dalam 

memulai tahapan penanganan kasus dan tindaklanjutnya. 

 Sulit mengurai aspek pelanggaran hukum, tuntutan pemulihan, dan institusi yang 

harus disasar untuk bertanggung jawab.  



 Sulit untuk mengumpulkan alat bukti yang relevan. 

 Ketidakjelasan cakupan komunitas yang menjadi klien paralegal 

Masalah-masalah ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam pelaksanaan training 

metodologi riset dan penaganan konflik pada bulan Februari 2018. Dalam training ini, 

seluruh tim paralegal memeriksa kembali kasus-kasus yang telah didokumentasikan, 

kemudian mengusulkan kasus spesifik yang menjadi prioritas untuk ditangani. Paralegal 

dilatih untuk menguraikan kasus secara spesifik dan mempresentasikannya dengan 

menggunakan Environment Legal Coordinator (ELC) Matrix. Output dari training ini 

adalah adanya 7 kasus prioritas yang akan ditangani oleh paralegal di 7 kabupaten.  

Selain pendokumentasian kasus di setiap kabupaten, 7 kasus tersebut menjadi fokus 

kerja tim paralegal untuk ditindaklanjuti pasca training. Pada training intensif hukum 

bagi paralegal di Bulan April 2018, paralegal meninjau kembali kasus-kasus prioritas 

untuk menajamkan analisis terhadap kasus yang ditangani, khususnya dalam aspek 

hukum. Dengan demikian, paralegal mampu menguraikan aspek-aspek kasus secara 

detail, yakni: 

 Jenis kasus  

 Jenis dampak dan sebaran 

 Cakupan Klien/Komunitas 

 Aspek hukum: pelanggaran hukum dan legal hook 

 Tuntutan komunitas untuk pemulihan hak 

 Institusi terkait yang harus bertanggung jawab 

 Upaya yang telah dilakukan komunitas sebelumnya 

 Alat bukti yang sudah dimiliki 

 

2. Menindaklanjuti penanganan kasus prioritas 

Kerja lapangan dan laporan tiap bulan tim paralegal mengalami perkembangan dalam 

beberapa pekerjaan: tindak lanjut penanganan kasus, menerima pengaduan masyarakat, 

dan pendokumentasikan kasus. Dalam menindaklanjuti penanganan kasus, tim paralegal 

melakukan beberapa langkah berikut:    

 Membuat rencana kerja dan laporan tiap bulan. Rencana kerja dan laporan tiap 

bulan disampaikan kepada Koordinator Program dan Community Lawyer (CL). 

Community lawyer memberikan masukan untuk perbaikan rencana kerja, dan 

tanggapan terhadap laporan bulanan. Hal ini membantu paralegal untuk bekerja 

lebih fokus, khususnya mendokumentasikan kasus, melengkapi bukti-bukti yang 

diperlukan, dan meningkatkan pemahaman komunitas tentang upaya-upaya yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan pemulihan hak.   



 Pertemuan dengan komunitas/klien. Tim paralegal mengadakan pertemuan secara 

regular yang telah disepakati dengan komunitas. Beberapa aktivitas yang dilakukan 

dalam pertemuan dengan klien, yakni:  

- Menggali dan menambah keterangan/informasi atas kasus yang ditangani 

- Diskusi bersama komunitas/klien untuk pendalaman pemahaman atas kasus 

yang dihadapi 

- Mendokumentasikan kondisi  lapangan atau lokasi konflik dan mengumpulkan 

bukti-bukti lapangan 

 

 

Foto  3. Diskusi paralegal bersama komunitas di Gunung Karasik, Barito Timur 

 

 Mengumpulkan bukti-bukti kasus. Melalui pelatihan, paralegal telah dibekali 

pengetahuan tentang pembuktian dalam proses hukum, dan cara mengumpulkan 

bukti-bukti dari kasus yang ditangani. Dalam proses kerja di lapangan, ada beberapa 

aktivitas yang dilakukan paralegal dalam pengumpulan bukti, yakni: 

- Mengumpulkan dan memeriksa alat bukti berupa surat atau dokumen yang 

relevan 

- Menggali keterangan dan informasi secara langsung dari komunitas 

- Mengumpulkan alat bukti dari lapangan atau lokasi konflik 

Dalam pelatihan, paralegal mempresentasikan semua alat bukti yang telah dimiliki 

dari setiap kasus. Community Lawyer memberikan masukan untuk memilah alat 

bukti yang relevan dengan kasus. Community lawyer juga memeriksa alat bukti yang 

dilaporkan oleh seluruh tim paralegal dalam laporan bulanan dan memberikan saran 

tentang alat bukti apa saja yang harusnya ditambahkan.  



 

Foto  4. Pemeriksaan lokasi kasus antara masyarakat Tumbang Runen, Katingan dengan PT. AUS 

 

 

Foto  5. Pemeriksaan pencemaran air akibat tambang batubara PT. BNJM, Barito Timur 

 Intervensi terhadap institusi yang bertanggung jawab. Tim paralegal mengidentifikasi 

institusi apa saja yang memiliki kaitan tanggung jawab atas kasus yang terjadi. Dari 

proses identifikasi, diketahui bahwa kasus-kasus prioritas yang ditangani berkaitan 

dengan tanggung jawab perusahaan dan institusi-institusi negara di berbagai 

tingkatan, seperti: 

- Kepala Desa dan Camat 

- Bupati 

- Gubernur 

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Provinsi 

- Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan 



- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  

- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah dan Provinsi 

 

 

Foto  6. Mediasi Kasus antara Masyarakat Tanjung Rangas, Seruyan dengan PT. GBSM 

Dalam mendorong pemulihan hak komunitas, tim paralegal melakukan pendekatan 

terhadap instansi-instansi tersebut baik dalam bentuk surat untuk pelaporan kasus, 

audiensi, hingga mediasi.  

Pendekatan terhadap Pemerintah: 
 

 Di Seruyan, tim paralegal bersama komunitas telah melakukan proses 
mediasi di kecamatan dan pemerintah kabupaten, serta meminta dokumen 
HGU perusahaan di BPN Kab. Seruyan.  

 Di Katingan, tim paralegal bersama komunitas dan Kepala Desa Tumbang 
Runen meminta perusahaan dan pemerintah kecamatan, serta kabupaten 
menghentikan pengolahan lahan warga. Bahkan, mereka telah 
merencanakan untuk melakukan pendidikan hukum bagi komunitas.  

 Di Barito Timur, tim paralegal melaporkan kasus ke Dinas Lingkungan Hidup 
dan bersama komunitas menuntut agar proses tambang PT BNJM tidak 
dilanjutkan lagi.  

 Di Kotaringin Timur, tim paralegal juga melakukan pelaporan kasus ke 
Pemerintah Daerah dan Gubernur, Hearing ke DPRD Provinsi, hingga 
melakukan proses mediasi kasus. 

 

 

3. Menggunakan hukum dalam analisis kasus 



Melalui proses pelatihan, paralegal mempelajari regulasi yang berkaitan dengan 

kasus prioritas yang ditangani di tiap daerah. Berikut ini adalah sejumlah regulasi 

yang telah dieksplorasi dan diintegrasikan oleh paralegal ke dalam analisis kasus 

spesifik yang ditangani.  

Regulasi yang telah dieksplorasi dan diintegrasikan oleh paralegal ke dalam analisis kasus: 

1. Udang-Undang Dasar Tahun 1945 
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara 
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan 
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara 
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai 
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Baku Mutu Air Limbah 
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: KEP-

11/MENLH/3/1994 Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi 
Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2012 tentang 
Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Amdal 

19. 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi tahun 1894 
 

 

Paralegal mengintegrasikan regulasi tersebut untuk menemukan dua aspek analisis: 

pelanggaran hukum dan dasar hukum bagi pemulihan hak komunitas. Paralegal juga 

mampu menemukan pasal-pasal spesifik yang dilanggar dalam kasus yang mereka 

tangani.  

Pada tahap selanjutnya, analisis hukum ini digunakan oleh paralegal sebagai materi 

edukasi hukum bagi komunitas/klien dalam rangka pemberdayaan hukum. Upaya ini 

juga ditujukan agar meningkatkan pemahaman komunitas tentang aspek hukum dari 

kasus yang mereka hadapi.  



E. Tinjauan persoalan hukum dalam penanganan kasus 

Persoalan hukum yang paling mengemuka dalam penelitian ini adalah perampasan tanah 

masyarakat yang dilakukan oleh pihak perusahaan di bidang perkebunan maupun 

pertambangan. Hal ini menjadi persoalan yang paling banyak dan menjadi kasus prioritas 

yang ditangani oleh Paralegal di Kalimantan Tengah. Secara umum juga dapat dilihat bahwa 

dampak lanjutan dari perampasan tanah ini adalah pencemaran lingkungan dan kemitraan 

yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. 

Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Banyak asas dalam Undang-Undang ini 

mensyaratkan bahwa tanah untuk masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 

(1) 

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”  

Hak milik adalah hak tertinggi yang dapat dimiliki individu dan berlaku selamanya. Hak milik 

tidak dapat dimiliki oleh orang asing. Hak milik adalah hak turun menurun seperti yang 

diatur dalam Pasal 20 ayat (1), hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Tetapi 

kenyataanya, UUPA yang seyogyanya menjadi payung hukum (umbrella act) telah banyak 

mengalami pergeseran. Era industrialisasi, semakin membuka peluang pergeseran UUPA. 

Banyak peraturan-peraturan baru yang dibuat untuk kepentingan industri dan 

pembangunan yang mulai melupakan sendi-sendi penting dalam UUPA. 

Bahkan tujuh tahun setelah UUPA berjalan, dan ditandai dengan pergantian pemerintahan, 

lahir beberapa Undang-Undang yang justru bertolak belakang dengan UUPA. Misalnya, 

penerbitan Undang-Undang No.5/1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang diperbaharui 

dengan Undang-Undang No.41/1999 dan Undang-Undang No.11/1967 tentang Pokok 

Pertambangan. Kelahiran dua Undang-Undang tersebut menandai pergeseran UUPA dari 

Undang-Undang induk menjadi sektoral. 

Dalam dua peraturan tersebut, pengelolaan hutan dan eksploitasi pertambangan banyak 

yang bertentangan dengan kebijakan hak atas tanah. Apalagi sifat kepemilikan hutan negara 

yang mirip dengan domein verklaring masih terlihat. Parahnya lagi, setelah UU No.41/1999 

dan UU No.11/1967 hadir, makin banyak peraturan yang tingkatannya di bawah Undang-

Undang yang makin bertolak belakang dengan UUPA. 

Temuan dalam penelitian ini menjadi penguat bahwa UUPA tidak lagi menjadi dasar yang 

kuat untuk melindungi tanah-tanah yang telah dikelola masyarakat secara turun menurun. 7 

wilayah Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi sasaran penelitian 

menunjukan kenyataan bahwa perampasan tanah masyarakat masih terus terjadi bahkan 

menimbulkan konflik berkepanjangan. 



Ada enam tipologi persoalan hukum yang ditemukan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Jaminan Hak atas Tanah 

2. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat  

3. Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup 

4. Hak atas kebebasan informasi  

5. Hak atas bebas dari intimidasi dan perlakukan semena-mena dari aparat pemerintah. 

6. Hak atas kesetaraan dalam perjanjian kemitraan (plasma)/ hak atas kebebasan 

berkontrak; 

Dari ketiga persoalan hukum tersebut, secara umum ditemukan beberapa aturan yang 

dilanggar sejauh ini, yaitu : 

Tipologi Persoalan 

Hukum 

Aturan Yang Dilanggar 

Undang-Undang Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan Setingkat 

Menteri 

Peraturan Daerah 

Jaminan Hak Atas 

Tanah 
 UUD 1945 Pasal 27 

ayat (2); 

 Undang-undang No. 

5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-pokok agraria; 

 

 Peraturan 
Pemerintah No. 51 

tahun 1960 tentang 

Larangan Pemakaian 

Tanah tanpa izin 

yang berhak atau 

kuasanya, Pasal 2; 

 Peraturan 

Pemerintah Nomor 

40 Tahun 1996 

tentang  HGU, HGB 

dan Hak Pakai Atas 

Tanah 
 

 Permentan No.98 
tahun 2013 tentang 

Pedoman Izin 

Usaha Perkebunan, 

Pasal 30 ayat (1). 

 Peraturan Menteri 

Agraria/ ATR 

Kepala Badab 

Pertanahan 

Nasional Nomor 18 

Tahun 2016 tentang 

Pengendalian 

Penguasaan Tanah 

Perda No.5 tahun 

2011 tentang 
Pengelolaan Usaha 

Perkebunan 

Berkelanjutan, Pasal 

11 

 

Hak Atas 

Lingkungan 

Hidup 

 UUD 1945 Pasal 28 
huruf H (1) 

 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Pasal 

9 

 Undang-Undang No. 

32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, 
Pasal 53 ayat (1) 

 Peraturan 
Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2012 

tentang Izin 

Lingkungan. 

 

  

Hak atas 

informasi  
 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik  

 Undang-Undang No. 

32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, 

Pasal 53, ayat (2) 

huruf (a) 

 Undang-Undang 

Peratuan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2010 

tentang pelaksanaan 

UU KIP; 

 

Peraturan Komisi 
Informasi No. 1 

Tahun 2013 tentang 

Prosedur 

Penyelesaian 

sengketa Informasi 

 



Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Pasal 

14 

Hak atas bebas 

dari intimidasi 

dan perlakukan 

semena-mena dari 

aparat pemerintah 

 UUD 1945 Pasal 28 

B; 

 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 

2005 tentang 
Ratifikasi Konvensi 

Hak Sipil Politik 

 Undang-Undang No. 

32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, 

Pasal 66; 

   

Hak atas 

kesetaraan dalam 

perjanjian 

kemitraan 

(plasma)/ hak atas 

kebebasan 

berkontrak 

 Pasal 1320, 1338 

KUH Perdata 

 Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 3 

 Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 26 

tahun 2007 tentang 

Perizinan Usaha 

Perkebunan  

 

 

Memahami mekanisme klaim atas hak masyarakat 

Bagi masyarakat yang terdampak atas pelanggaran-pelangaran diatas seharusnya 

mendapatkan pemulihan atas hak yang dirampas atau berpotensi dirampas. Sejuah ini, 

paralegal telah mengidentifikasi beberapa mekanisme untuk mendorong pemulihan hak 

komunitas, yakni: 

1. Melalui mekanisme Pengadilan 

Jalur pengadilan ini tidak hanya dibatasi pengetahuannya pada alur bersidang di 

Pengadilan Negeri, tetapi juga paralegal mengetahui mekanisme menyusun laporan 

hukum ke penegak hukum lainya seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi 

dan lainya. 

2. Melalui mekanisme lembaga pengawasan pemerintah 

Kemampuan menyusun laporan hukum ke lembaga pengawasan pemerintah seperti 

komisi ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lainya. 

3. Melalui mekanisme negosiasi dan mediasi 

Walaupun paralegal tidak secara khusus memperoleh materi mengenai negosiasi 

dan mediasi tetapi kemampuan tersebut muncul bersamaan dengan praktek di 

lapangan.  



F. Capaian Sukses 

Dalam 1 tahun pelaksanaan program, terdapat beberapa contoh kesuksesan yang telah 

diperoleh paralegal bersama komunitas dalam penanganan kasus untuk mendapatkan 

pemulihan hak. 

1. Perusahaan Perkebunan Sawit, PT. Mustika Sembuluh telah merampas lahan 

masyarakat tanpa kompensasi dan merusak jalan desa Pondok Damar di kabupaten 

Kotawaringin Timur. Melalui upaya komunitas bersama paralegal, PT. Mustika 

Sembuluh I telah merelaisasikan 2 (dua) tuntutan masyarakat, yakni: 

 Tanah Kas Desa Pondok Damar seluas 6 (enam) hektar sudah dikembalikan 

dan proses penyerahan tanah kas desa tersebut disaksikan oleh hampir 

seluruh masyarakat desa Pondok Damar. 

 Perbaikan jalan menuju Desa Pondok Damar. (perbaikan jalan diberhentikan 

sementara oleh Kepala Desa Pondok Damar yaitu Bpk. Dimas karena musim 

hujan). 

Terkait dengan salah satu tuntutan pemberian lahan plasma oleh PT Mustika 

Sembuluh I kepada masyarakat Desa Pondok Damar, maka masyarakat Desa Pondok 

Damar melakukan pembentukan Koperasi (menjadi salah satu agenda 

MUSRENBANGDes yang dilaksanakan pada Tanggal 28 April 2018 di Kantor Desa 

Pondok Damar), sebab pembentukan koperasi sebagai salah satu syarat penerimaan 

lahan plasma. Menurut keterangan para tokoh masyarakat Desa Pondok Damar, 

bahwa Plasma akan diberikan dalam bentuk hibah di dalam areal perkebunan yang 

sekarang dikuasai oleh PT Mustika Sembuluh I. (luasan plasma belum diketahui dan 

belum ditentukan).   

2. Perusahaan Perkebunan Sawit, PT. Mitra Persada Agro Abadi (MAPA) sejak tahun 

2016 terindikasi melakukan perampasan 62 ha lahan yang dimiliki oleh 13 orang 

masyarakat, dan mengancam lahan-lahan masyarakat lainnya di Kelurahan Bukit Sua 

Kota Palangka Raya. Melalui upaya paralegal bersama komunitas, dan dukungan dari 

mahasiswa pada bulan Mei 2018 tim paralegal melakukan monitoring dan 

mendapatkan informasi bahwa 3 orang masyarakat telah mendapatkan ganti rugi 

lahan. 

3. Perusahaan tambang PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) Sejak beroperasi di 

wilayah Dusun Gunung Karasik Desa Apar Batu tidak menerapkan Padiatapa atau 

FPIC. Selama 10 tahun perusahaan ini beroperasi, berbagai upaya telah dilakukan 

oleh masyarakat tapi belum mendapatkan respon positif dari para pihak yang 

berkepentingan khususnya dari perusahaan. Pada tanggal 27 November 2017 

melalui bantuan paralegal, masyarakat menyampaikan surat keberatan atas 

penyusunan Amdal PT. BNJM kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito 



Timur karena permasalahan yang dialami oleh masyarakat akibat kegiatan 

perusahaan belum diselesaikan. Upaya ini tidak mendapat respon positif sampai 

dokumen Amdal selesai. Pada bulan Mei 2018, masyarakat Dusun Gunung Karasik 

kembali menyampaikan surat permohonan informasi kepada Dinas Lingkungan 

Hidup Kab. Barito Utara. Upaya ini akhirnya berhasil dengan diperolehnya akses 

informasi dari Dinas Lingkungan Hidup berupa Dokmuen Amdal PT. BNJM 

sebagaimana yang dituntutkan oleh masyarakat.  

 

 



G.  Kebutuhan untuk Langkah Kedepan 

1. Upaya yang lebih maju dari pemerintah, penegak hukum dan berbagai pihak untuk 

menekan ancaman kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela lingkungan dan 

Hak Asasi Manusia, termasuk paralegal dan komunitas yang berjuang mencari 

keadilan di Kalimantan Tengah. 

2. Penguatan pengakuan, perlindungan, dan dukungan pemerintah dan penegak 

hukum atas kerja advokasi paralegal dan komunitas, khususnya dalam upaya 

penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat di Kalimantan Tengah. 

3. Peninjauan izin dan operasi produksi perusahaan, serta penegakan hukum oleh 

pemerintah bagi perusahaan yang melalukan pelanggaran dan menyebabkan konflik 

dengan masyarakat dan kerusakan lingkungan. 

4. Adanya dukungan operasional dan finansial dari berbagai pihak dalam upaya 

mengefektifkan penanganan kasus dan pelayanan hukum bagi komunitas yang 

menghadapi konflik di berbagai daerah. 

5. Perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah terhadap hak rakyat atas tanah dan 

wilayah kelolanya, serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat.   

6. Peningkatan keterbukaan akses informasi publik baik instansi pemerintah dan 

perusahaan untuk mempercepat penyelesaian konflik dan pemulihan hak 

masyarakat.  

7. Teserdianya mekanisme, kelembagaan, dan regulasi di tingkat daerah dan nasional 

yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat dalam mendorong penyelesaian 

konflik.  

8. Mendorong peningkatan pengetahuan dan kapasitas hukum bagi paralegal dan 

komunitas melalui edukasi dengan keterlibatan aktif pemerintah, akademisi dan 

praktisi hukum, organisasi bantuan hukum, serta jaringan organisasi masyarakat sipil 

lainnya. 
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