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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang masyarakat adat dan upaya 

perlindungannya membutuhkan kajian mendalam, agar tidak 

dianggap  remah dan  semudah yang kita bayangkan. Masyarakat 

adat merupakan sebuah komunitas yang kompleks dan 

membutuhkan penataan dan perlindungan secara utuh, karena 

komunitas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sejarah panjang perjuangan terbantuknya bangsa dan negara 

republik  Indonesia baik secara filosofis,` yuridis maupun politis. 

Perlindungan terhadap masyarakat adat harus dipandang urgen 

karena masyarakat adat sudah ada sebelum negara ada dan 

eksistensinya diakui secara konstitusional dan menglobal. Artinya 

masyarakat adat tidak harus dipandang sebagai masyarakat 

tradisional, yang hanya memiliki nilai nilai dan  norma, subyek 

dan obyek berupa  individu, struktur kelembagaan, wilayah 

kekuasaan dan kemampuan  untuk membangun hubungan 

hukum secara internal dan eksternal, tetapi masyarakat adat 

merupakan struktur negara mini yang patut ditata dan dilindungi 

serta dikelola secara proprsional berdasarkan nilai nilai dan 

prinsip prinsip hidup yang melekat padanya yang harus 

dielstarikan sepajang masa, dengan demikian  disain kebijakan 
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secara yuridis untuk melindungi masyarakat harus dibuat secara 

hati hati dan harus dibangun dalam suatu kerangkan pemikiran 

yang kuat dan  mendasar serta secara  holistik integratif, sehingga 

tidak menimbulkan pergesekan pergesekan atau membawa 

implikasi bagi eksistensi dan keberlanjutannya. Masyarakat adat  

sebagai komponen penting dalam struktur pemerintahan negara 

yang patut mendapat perhatian secara serius oleh seluruh elemen 

bangsa, sehingga  dibutuhkan pemikiran pemikiran yang jernih, 

obyektif dan memandang jauh kedepan. 

Berbicara mengenai Lembaga Adat, maka kita juga berbicara 

mengenai satu sistem kelembagaan budaya. Otonomi budaya tidak 

dapat dipisahkan dari otonomi daerah artinya bahwa otonomi 

budaya adalah bagian dari otonomi daerah juga. Partisipasi 

masyarakat di daerah dalam hubungannya dengan otonomi 

daerah, tidak saja untuk melaksanakan pembangunan di bidang 

ekonomi tetapi juga pembangunan di bidang kebudayaan. Dalam 

pembangunan kebudayaan, masyarakat memiliki hak dan 

kewajiban untuk mempertahankan, memelihara dan 

mengembangkan kebudayaannya melalui peran Lembaga Adat itu 

sendiri. 

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan 

baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah 

tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang 

bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu 
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dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam 

wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk 

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan 

kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat 

dan hukum adat yang berlaku. 

Penjam Paser Utara merupakan tempat dimana peradaban 

suku-suku setempat bermula dan berada di bawah payung 

adat/Lembaga Adat Paser sebagai komunitas masyarakat adat 

yang sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan.  

Bertolak dari latar belakang di atas, maka Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah 

apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik 

tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah 

Akademik mencakup pokok masalah: (a) Permasalahan apa yang 

dihadapi serta bagaimana masalah tersebut dapat diatasi; (b) 

Mengapa perlu Raperda sebagai dasar pemecahan masalah 

tersebut; (c) Apa yang menjadi pertimbangan (filosofis, sosiologis 

dan yuridis) Raperda dan; (d) Apa sasaran yang akan diwujudkan, 

ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan. 
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 Dikaitkan dengan pengaturan Pelestarian dan Perlindungan 

Lembaga Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka 

kajian ini dituntut oleh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa permasalahan hukum dalam pengaturan Pelestarian 

dan Perlindungan Lembaga Adat Paser di Kabupaten 

Penajam Paser Utara? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan pengaturan 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser? 

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Pelestarian 

dan perlindungan Lembaga Adat Paser? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah 

Akademik 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang di 

kemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Merumuskan permasalahan hukum dalam pengaturan 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser di 

Kabupaten Penajam Paser Utara serta cara mengatasi 

permasalahan tersebut. 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser. 
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3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis Pelestarian dan Perlindungan Lembaga 

Adat Paser. 

4. Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Pelestarian 

dan Perlindungan Lembaga Adat Paser.  

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini 

adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan 

pembahasan pengaturan Pelestarian dan Perlindungan 

Lembaga Adat Paser. Serta hasil kajian hukum ini 

diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Penajam 

Paser Utara tentang Pelestarian dan Perlindungan Lembaga 

Adat Paser. 

 

D. Metode Penelitian 

Menggunakan metode penelitian hukum (legal research), 

dalam arti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder serta didukung bahan hukum informatif. Bahan-bahan 

hukum ini dianalisis secara hermeneutika hukum.  

a. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum 

dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan 

(statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 
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pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat 

(philosophical approach).1 

Pendekatan perundang-undangan (statutory approach) 

beranjak pada peraturan perundang-undangan yang bersangkut 

paut atau terkait dengan Pelestarian dan Perlindungan Lembaga 

Adat Paser.  

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan 

dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum berkenaan dengan Pelestarian dan 

Perlindungan Lembaga Adat Paser. Pendekatan historis (historical 

approach) beranjak pada sejarah perkembangan pengaturan 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser. Pendekatan 

filsafat (philosophical approach) beranjak dari dasar ontologis dan 

landasan filosofis Undang-Undang Pelestarian dan Perlindungan 

Lembaga Adat Paser serta ratio legis dari ketentuan-ketentuan 

tertentu dalam UU Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat 

Paser serta UU lainnya yang terkait.  

b. Sumber Bahan Hukum 

Sumber Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.2 Bahan hukum primer adalah 

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan 

hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 
																																																													
1	Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset, 2005 

hlm 93-137. 
2 C.F.G.Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 

2,  Alumni, Bandung, 1994, hal. 134. 
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penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian 

atau karya tulis para ahli hukum berkenaan dengan pengaturan 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini.   

Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau 

pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Penajam Paser Utara maupun para pihak yang membidangi 

Tentang Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser. Bahan 

ini digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data 

primer dan sekunder. 

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dilakukan studi dokumenter dan kepustakaan. Untuk bahan 

hukum informatif dilakukan studi lapangan berupa FGD (focus 

group discussion), wawancara mendengar pendapat narasumber 

atau para ahli.  

d. Metode Analisis 

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan 

interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan 

hukum: 3 

a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (gramatikal), yaitu 

berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya; 
																																																													
3	 Bernard Arief Sidharta, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian 

Filosofikal dan Dogmatikal, dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, 
eds.,2009, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refeksi, Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarta, hal. 145-146. 
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b. dipahami dalam konteks latar belakang sejarah 

pembentukannya (historikal) dan dalam kaitan dengan 

tujuan yang mau diwujudkannya (teleologiikal) yang 

menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk 

menentukan ratio legis-nya); serta  

c. dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan 

hukum yang lainnya (sistematikal) dan secara kontekstual 

merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan 

kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu 

pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan 

yang fundamendal (filosofikal) dalam proyeksi ke masa 

depan (futurological). 

Interpretasi secara hermeneutikal tiada lain adalah 

hermeneutika hukum, sebagaimana dikemukakan Gregory Leyh, 

bahwa tugas hermeneutika hukum adalah menempatkan 

perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam 

kerangka interpretasi yang lebih luas.4 Makna ”dalam kerangka 

interpretasi yang lebih luas” adalah hermeneutika, sebagaimana 

diungkapkan, upaya mengkontekstualisasi-kan teori hukum 

dengan cara seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika 

mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum).5 

																																																													
4	Gregory Leyh, Pendahuluan, dalam Gregory Leyh, ed., 2008, Hermeneutika 

Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik, (judul asli: Legal Hermeneitics, University 
of California Press, 1992), terjemahan M. Khozim, Penerbit Nusa Media, 
Bandung, hlm. 1. 

5 Ibid. 
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Jadi, tugas hermeneutika hukum adalah menempatkan 

perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam 

kerangka hermeneutika. Untuk mendapatkan pemahaman secara 

utuh diperlukan proses pemahaman yang berlangsung dalam 

suatu gerakan bolak-balik antara bagian dan keseluruhan. Proses 

pemahaman ini disebut lingkaran hermeneutis, yaitu bagian 

hanya dapat dipahami dalam konteks pemahaman terhadap 

keseluruhan, yang mengandaikan pemahaman terhadap bagian-

bagian. Demikianlah, untuk dapat memahami dengan baik sebuah 

teks, maka:6 

a. terlebih dahulu harus memahami keseluruhan teks untuk 

dapat menginterpretasi dengan baik tiap kalimat yang 

mewujudkan keseluruhan teks tersebut; dan  

b.  untuk dapat memahami keseluruhan teks maka terlebih 

dahulu tiap kalimat harus diinterpretasi dengan baik. 

Interpretasi hukum secara hermeneutika dalam kajian ini 

beranjak dari lingkaran hermeneutis tersebut, yaitu memahami 

suatu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan untuk 

dapat menginterpretasi dengan baik tiap norma hukum yang 

mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan untuk 

dapat memahami suatu peraturan perundang-undangan secara 

keseluruhan maka terlebih dahulu tiap norma hukum harus 
																																																													
6 Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah 

Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu HUkum 
sebagai Landasan Pengmbangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar 
Maju, Bandung, hlm. 98-99. 
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diinterpretasi dengan baik. Pentingnya pendekatan hermeneutika 

dalam ilmu hukum, karena interpretasi terhadap hukum selalu 

berhubungan dengan isinya. Setiap aturan hukum mempunyai 

dua segi yaitu yang tersurat yang merupakan bunyi teks hukuman 

yang tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang 

aturan hukum. 7Karenanya, diperlukan ketepatan pemahaman 

(subtilitas intellegendi), ketepatan penafsiran (subtilitas explicandi), 

dan ketepatan penerapan (subtilitas applicandi).8  

 

Penafsiran bukan tindakan tambahan yang secara berkala 

dilakukan sebelum pemahaman, tetapi pemahaman selalu sebuah 

penafsiran, dan karena itu penafsiran adalah bentuk eksplisit dari 

pemahaman. Berikutnya adalah penerapan, yaitu penerapan 

terhadap teks untuk dipahami oleh situasi penafsir sekarang, yang 

merupakan bagian integral dari tindakan hermeneutika 

sebagaimana pemahaman dan penafsiran.9 

																																																													
7 E. Sumaryono, 1999, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, Edisi Revisi, 

Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 29. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, 
2005, Arti Penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum”, Pidato 
Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.17, yang mengutip dari E. 
Sumaryono. 

8 E. Sumaryono, 1999, hanya menyebut subtilitas intellegendi (ketepatan 
pemaha-man) dan subtilitas explicandi (ketepatan penafsiran, yang disebutnya 
ketepatan pen-jabaran). Tiga tindakan hermeneutika tersebut dikutip dari 
Hans-Georg Gadamer, 2004, Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat 
Hermeneutika, terjemahan Ahmad Sahidah (judul asli:Truth and Method, The 
Seabury Press, New York, 1975), Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 
370 

9 Hans-Georg Gadamer, 2004, Ibid, hlm. 370-371. 
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Dalam kajian ini tindakan yang dilakukan adalah 

memahami teks atau aturan hukum berkenaan dengan Pelestarian 

dan Perlindungan Lembaga Adat Paser, melalui menafsirkan, dan 

menerapkannya dalam bentuk Konsep Awal Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Pengertian Dan Fungsi Lembaga Adat  

Menurut Teer Haar, lembaga hukum adat lahir dan 

dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, 

terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat 

yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau 

dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili 

sengketa. Sepanjang keputusan itu-keputusan itu tidak 

bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan 

seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-

tidaknya ditoleransikan. Lembaga hukum adat menjadi suatu 

perkumpulan masyarakat yang berpartisi aktif dalam pengelolaan 

sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk 

keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan. 

Tugas – tugas yang dilakukan oleh Lembaga Adat adalah 

tugas dan fungsinya yang terkait dengan upacara adat, 

penyelesaian konflik, belum menyentuh tugas-tugas dan fungsi 

yang secara praktis dapat mempengaruhi dalam peningkatan 

pendapatan masyarakat adat. Belum ada mekanisme yang 

transparan dalam penentuan lembanga adat. Sehingga tidak jelas 

apa syarat-syaratnya, siapa yang memilihnya, bagaimana 

penetapannya dan berapa lama masa bhaktinya, belum adanya 
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penghargaan yang wajar terhadap kerja kerasnya melalui 

honorarium bulanan sebagaimanaumumnya sebuah lembaga. 

Sehingga dapat diuraikan tugas- tugas Lembaga Adat itu antara 

lain: 

a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan 

pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama 

dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan 

kemasyarakatan. 

b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa 

adatnya 

c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

kepentingan hubungan sosial kepadatan dan 

keagamaan. 

d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam 

rangka memperkaya, melestarikan dan 

mengembangkan kebudayaan nasional pada 

umumnya dan kebudayaan 

 

B. Masyarakat Adat Dalam Hukum Di Indonesia  

Dalam memahami konteks politik hukum masyarakat adat, 

perlu untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya hukum Indonesia 

mengatur terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat 
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adat. Hal ini sangat berkaitan dengan negara modern, konstitusi, 

dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Negara modern 

muncul bersamaan dengan paham demokrasi, hak asasi manusia 

dan konstitusionalisme. Dalam negara modern, konstitusi 

merupakan dokumen yang berisi perjanjian semua komponen 

yang berada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama yang 

menggariskan cita-cita, hak-hak yang harus dipenuhi dan 

kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. 

Konstitusi hadir sebagai refleksi dari hubungan-hubungan sosial 

di dalam warga masyarakatnya. Oleh karena itu konstitusi dapat 

pula disebut sebagai satu monumen, suatu dokumen antropologi 

karena mengekspresikan kosmologi suatu bangsa, 

mengejawantahkan cita-cita, harapan dan mimipi-mimpi tentang 

membangun negara (Rahardjo, 2007) 

Konstitusi sebagai sebuah dokumen hukum merupakan 

hasil dari kontrak sosial semua komponen dalam suatu negara. 

Doktrin kontrak sosial ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John 

Locke dan J.J. Rouseau.1 Thomas Hobbes menyatakan bahwa 

perjanjian itu diperlukan untuk mengikat semua orang yang ada 

di dalam negara agar bisa meminimalisir sifat „beringas‟manusia 

yang cenderung merugikan orang lain. Hal ini karena menurut 

Hobbes watak dasar manusia adalah menjadi musuh bagi 

manusia lainnya, homo homini lupus. Dalam kaitannya dengan 

keberadaan dan hak masyarakat adat, maka pandangan Hobbes 
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menghendaki hadirnya konstitusi untuk menghindari pertikaian 

antar berbagai kelompok di dalam masyarakat, termasuk pula 

pertikaian antara masyarakat adat. Untuk menghindari itu, maka 

diperlukan bangunan supra-politik2 yang keberadaannya 

melampaui dan menaungi keberadaan unit-unit sosial politik 

masyarakat adat, yaitu negara. John Locke menyatakan bahwa 

kontrak atau perjanjian itu sebagai ukuran untuk mengevaluasi 

jalannya pemerintahan, bila pemerintah lari dari apa yang sudah 

dijanjikan, maka warga negara memiliki hak untuk melakukan 

pembangkangan. Dalam kaitannya dengan ini, maka jaminan 

terhadap hak masyarakat adat di dalam konstitusi merupakan 

tolak ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah telah 

sesuai dengan jaminan di dalam konstitusi. Bila tidak, maka 

masyarakat adat memiliki hak untuk melakukan pembangkangan 

dan mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak mereka yang 

telah dijamin di dalam konstitusi. Sedangkan Rouseau 

menyatakan bahwa dokumen perjanjian tersebut merupakan 

kontrak yang berisi hak-hak setiap warga negara yang sudah 

dibersihkan dari kehendak-kehendak egoistis individu, sehingga 

yang tersisa adalah kehendak umum (volonte generale) yang tidak 

dapat dicabut, tidak dapat dibagi, tidak dapat dihancurkan dan 

tidak dapat salah. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk 

menyaring mana hak yang dianggap sebagai hak yang mewakili 

kehendak umum dan mana yang diselimuti oleh kehendak egoistis 
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individu. Dalam masyarakat barat, hak-hak tersebut utamanya 

adalah hak-hak individu. Hak masyarakat adat yang berkarakter 

kolektif kurang mendapat tempat dalam konstitusi-konstitusi 

negara Eropa.  

Kehadiran negara dan konstitusi menimbulkan konsekuensi 

bahwa organisasi politik yang diakui hanyalah organisasi politik 

berbentuk negara, sehingga organisasi politik dalam bentuk 

kelompok suku, kerajaan, maupun komunitas-komunitas pribumi 

tidak diposisikan sebagai negara. Selain itu, tradisi pembentukan 

konstitusi tertulis menjadi salah satu dokumen terpenting dalam 

pembentukan negara, menjadikan hukum-hukum rakyat pribumi 

yang umumnya tidak tertulis diposisikan bukan sebagai hukum. 

Pembedaan ini, kemudian melahirkan satu konsep politik yang 

dikembangkan oleh para negara kolonialis di tanah jajahannya, 

yaitu pengakuan (recognition). Satu unit sosial politik baru bisa 

dianggap sebagai negara, apabila telah mendapatkan pengakuan 

dari negara-negara yang beradab. Hukum-hukum pribumi tidak 

dianggap sebagai hukum karena belum diangakat atau diakui 

keberadaannya dalam hukum tertulis yang dibuat oleh negara.  

Hadirnya negara dan konstitusi dalam sejarahnya di negeri 

jajahan di benua Amerika, Asia, Afrika dan Australia merupakan 

alat dari bekerjanya kolonialisme terhadap penduduk pribumi. 

Pengalaman di Amerika Serikat yang paling jelas menunjukan 

bagaimana Declaration of Independent, serta American Constitution 
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dirancang untuk membangun organisasi politik baru di benua 

Amerika di atas tumbuh dan berkembangnya penduduk pribumi 

dari suku Indian dan berbagai suku lainnya. Kelompok-kelompok 

sosial-politik penduduk pribumi tidak diposisikan sebagai negara. 

Oleh karena bukan sebagai negara, maka negara atas dasar 

kepentingan dan kekuatan memaksa yang dimilikinya melakukan 

‟pembasmian‟ terhadap penduduk pribumi. Dalam kaitannya 

dengan hak-hak dasar masyarakat adat dalam kehidupan 

bernegara juga mengalami tantangan-tantangan yang tidak 

mudah. Sejak konstitusionalisme mengehnedaki adanya 

positivisasi hak asasi ke dalam norma konstitusi, sebagai bentuk 

kontrak sosial, maka pada saat itu pula hak-hak masyarakat adat 

yang berkembang, dibekukan ke dalam teks-teks konstitusi. Hak-

hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (natural rights) yang 

lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Ketika masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka 

tantangannya adalah kebutuhan untuk mempositivisasi hak 

tersebut ke dalam konstitusi tertulis. Dalam pandangan HLA Hart, 

positivisasi hak-hak masyarakat merupakan upaya untuk 

mendamaikan antara hukum modern yang dipakai untuk menata 

kehidupan bernegara (secondary rules) dengan hukum asli yang 

ada di dalam komunitas masyarakat (primary rules). Meskipun 

pada dasarnya keberadaan hak asasi itu bergantung kepada 

positivisasinya ke dalam hukum tertulis, namun perkembangan 
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kehidupan bernegara yang bersandar pada hukum tertulis 

menjadikan positivisasi hak asasi menjadi persoalan yang sangat 

penting.  

Dengan demikian, keberadaan masyarakat adat dan hak 

tradisionalnya menjadi dilematis. Pada satu sisi karena 

membutuhkan positivisasi maka keberadaan dan hak 

tradisionalnya hanya akan diakui apabila diatur di dalam hukum 

tertulis yang dibuat oleh institusi negara. Secara a contrario, dapat 

dikatakan bahwa, jika tidak diakui secara hukum maka eksistensi 

masyarakat adat itu dianggap lenyap atau tidak ada (Steny, 2009). 

Padahal keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya 

sebagaimana hak asasi yang lain adalah hak yang melekat pada 

diri masyarakat adat. Hak tradisional masyarakat adat adalah hak 

yang otohton atau hak asal yang menjadi penanda keberadaan 

suatu komunitas masyarakat adat. Hak tradisional masyarakat 

adat bukanlah hak berian. Sehingga tanpa dituliskan di dalam 

konstitusi maupun dalam bentuk hukum tertulis lainnya yang 

dibuat oleh negara, hak tradisional masyarakat adat tetap menjadi 

lembaga yang hidup di dalam masyarakat adat. Namun 

perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa keberadaan 

masyarakat adat dan hak tradisionalnya juga dituliskan di dalam 

konstitusi-konstitusi banyak negara, terutama pada negara-negara 

yang pernah mengalami kolonialisme. Hal ini terutama terlihat di 

dalam konstitusi-konstitusi negara berkembang yang 
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masyarakatnya memanfaatkan tanah, air dan sumber daya alam 

lainnya untuk melangsungkan kehidupan. Keberadaan 

masyarakat adat dan hak tradisionalnya merupakan salah satu 

tema penting dalam masyarakat agraris, bukan masyarakat 

industri, maka tidak salah konstitusi-konstitusi negara Industri di 

Eropa – seperti Perancis, Inggris, Belanda dimana nilai-nilai HAM 

muncul di dalam konstitusinya tidak memasukkan keberadaan 

masyarakat adat dan hak tradisionalnya sebagai salah satu norma 

konstitusi. Bagi negara-negara industri, hak milik individu lebih 

utama dari pada hak masyarakat adat yang berkarakter komunal. 

Bahkan hak milik individu merupakan fondasi terpenting dalam 

pengembangan produksi dan industrialisasi karena individualisasi 

hak merupakan prakondisi bagi hak kebebasan individu untuk 

melakukan hubungan kontraktual dan memudahkan persaingan 

bebas di pasar. Roberto Mangabeira Unger juga pernah 

membandingkan antara bagunan negara di Eropa dengan negara 

dunia ketiga. Menurut Unger, negara modern di Eropa dibangun di 

atas ambruknya tatanan sosial lama sekaligus sebagai upaya 

untuk menampung aspirasi liberal individual (Unger, 2007:74-

108). Sedangkan negara-negara dunia ketiga merebut 

kemerdekaan dari kolonial untuk membuat negara baru. Bagi 

negara-negara dunia ketiga, tatanan sosial lama tidak benar-benar 

ambruk, melainkan tatanan itu menjadi dasar bagi pembangunan 

negara baru, misalkan keberadaan masyarakat adat beserta hak 



 

20 
 

tradisionalnya. Sehingga tatanan yang berkembang dari the old 

still existing natives menjadi bagian yang dipakai dalam 

membangun negara modern.  

Dalam konteks Indonesia, keberadaan masyarakat adat (dan 

hak tradisionalnya) telah memiliki sejarah yang cukup panjang 

dalam konteks politik hukum di Indonesian. Sebelum Proklamasi 

Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Kolonial Belanda yang 

berkuasa lama di Indonesia menerapkan politik pluralisme hukum 

dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga stelsel hukum, yaitu 

hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta 

hukum adat untuk penduduk pribumi. Pascakolonialisme, proses 

unifikasi hukum diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari 

UUD 1945 sampai pada UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok 

Agraria (UUPA). Pada permulaan republik, para pemikir hukum 

Indonesia berupaya mengadopsi hukum adat yang menjadi dasar 

pengaturan hak ulayat untuk digunakan sebagai fondasi 

pembangunan hukum nasional.Hal ini menghadapi tantangan 

besar karena sistem sosial pada masyarakat Indonesia yang terdiri 

dari berbagai macam suku bangsa dan memiliki lokalitas 

hukumnya masing-masing. Perdebatan-perdebatan itu salah 

satunya terekam dalam dokumen-dokumen hukum yang 

dihasilkan. Berikut dijelaskan beberapa pengaturan terkait hak 

ulayat di dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 

1. Undang Undang Dasar 1945  
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Dalam pembahasan UUD 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI 

dan PPKI, taktis hanya Soepomo dan M. Yamin yang menyentuh 

tentang keberadaan masyarakat adat dalam konstitusi yang akan 

dibentuk. Tidak terlihat secara tegas ada anggota sidang lainnya 

yang memberikan pemikiran konseptual berkaitan dengan posisi 

masyarakat adat dalam negara republik yang sedang dirancang. 

M. Yamin menyampaikan bahwa kesanggupan dan kecakapan 

bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah 

sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan 

pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau 

Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di 

Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di 

Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga 

tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme 

dan pengaruh Eropa (Bahar dkk, 1995:18). Yamin tidak 

menjelaskan lebih jauh konsepsi hak atas tanah dari persekutuan 

hukum yang disinggungnya, melainkan menyatakan bahwa 

adanya berbagai macam susunan persekutuan hukum adat itu 

dapat ditarik beberapa persamaannya tentang ide perwakilan 

dalam pemerintahan. Sehingga Yamin menyimpulkan bahwa 

persekutuan hukum adat itu menjadi basis perwakilan dalam 

pemerintahan republik. Sedangkan Soepomo dengan paham 

negara integralistik menyampaikan bahwa: “... Jika kita hendak 

mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan 
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sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus 

berdasarkan atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang 

intergralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, 

yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan 

apapun” (Bahar dkk, 1995:18). Lebih lanjut dalam 

menjelaskansusunan pemerintahan, Soepomo mengaitkannya 

dengan hak ulayat:  

“hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus 

diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah 

pertama daerah kerajaan (kooti), baik di Jawa maupun di luar 

Jawa, yang dalam bahasa Belanda dinamakan 

zelfbesturendelanschapen. Kedua, daerah-daerah kecil yang 

mempunyai  susunan asli, ialah dorfgemeinschaften, daerah-daerah 

kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, 

nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan 

kuria di Tapanuli, gampong di Aceh . . . dihormati dengan 

menghormati dan memperbaiki susunannya asli.”  

Berbeda dengan Yamin, Soepomo yang merupakan sarjana 

hukum adat pada masa itu menjelaskan bahwa hak asal usul atau 

yang juga disebutnya dengan istilah hak pertuanan memiliki dua 

jenis pengemban hak. Pertama adalah kerajaan dan subjek 

lainnya adalah susunan pemerintahan desa atau nama lainnya. 

Pembicaraan tentang masyarakat adat dan hak tradisionalnya 

dalam pembahasan UUD 1945 kemudian menghasilkan Pasal 18 
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UUD 1945 yang mengaitkan keberadaan masyarakat adat dengan 

sistem pemerintahan. Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan 

membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-

undang dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-

hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.”  

Dalam pengaturan demikian, maka persoalan hak asal-usul 

atau hak ulayat direduksi menjadi persoalan tata pemerintahan. 

Keistimewaan kerajaan lama dan susunan persekutuan 

masyarakat asli beserta hak asal usulnya dihormati dalam rangka 

menopang pemerintahan pusat.Kerajaan lokal dan persekutuan 

masyarakat asli diharapkan menjadi pemerintahan bawahan yang 

menyatu dengan pemerintahan atasan. Memang fokus utama 

pembahasan pada pembentukan UUD 1945 adalah 

menjadikannya sebagai konstitusi politik penanda keberadaan 

republik baru. Sebagai konstitusi politik, orientasinya adalah 

untuk melakukan konsolidasi kekuatan dari setiap unit sosial 

yang ada. Oleh karena itu, perdebatan yang muncul tentang HAM 

di dalam konstitusi pada waktu itu antara pihak yang mendukung 

pemasukkan HAM di dalam konstitusi dengan pihak yang 

menentang tidak diselesaikan secara tuntas. Jalan tengah yang 

diambil pada waktu itu adalah dengan menyatakan bahwa UUD 

1945 hanya sebagai UUD sementara, Presiden Soekarno 
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menyebutnya sebagai UUD kilat. Lebih lanjut para pendiri 

republik menyatakan akan membuat konstitusi yang lebih baik 

dari UUD 1945 setelah situasi lebih kondusif. Karena itulah UUD 

1945 sedikit sekali mengatur jaminan HAM baik hak individu 

maupun hak tradisional masyarakat adat.  

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat  

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 

disahkan pada tanggal 29 Oktober 1949. Konstitusi ini merupakan 

hasil dari suatu kesepakatan (Konferensi Meja Bundar) antara 

pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda. Sama 

dengan UUD 1945, nuansa yang menyelimuti Konstitusi RIS 

adalah nuansa politik dalam memperjuangkan kedaulatan suatu 

negara baru yang diwakili oleh pemerintahnya. Atas pengutamaan 

itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak warga negara, 

terutama hubungan warga negara/masyarakat dengan sumber 

daya alam, belum menjadi tema yang penting dijabarkan lebih 

jauh dan konkret. Keberadaan masyarakat adat dan hak 

tradisionalnya tidak mendapatkan tempat di dalam konstitusi ini.  

Salah satu ketentuan yang dapat dikaitkan dengan 

keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionanya adalah pada 

Pasal 47 Konstitusi RIS yang berbunyi: “Peraturan-peraturan 

ketatanegaraan negara-negara haruslah menjamin hak atas 

kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat di 

dalam lingkungan daerah mereka dan harus pula mengadakan 
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kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara kenegaraan 

dengan aturan-aturan tentang penyusunan itu secara demokratis 

dalamdaerah-daerah otonom. Namun delegasi pengaturan itu 

tidak pernah muncul dalam usia Konstitusi RIS yang sangat 

singkat, tidak sampai satu tahun. Pada tanggal 17 Agustus 1950 

Pemerintah mengganti Konstitusi RIS dengan mengundangkan 

UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950).  

3. Persidangan Konstituante  

Pemilu demokratis pertama di Indonesia pada tahun 1955 

disamping memilih DPR, juga dilakukan untuk memilih anggota 

Konstituante yang bersidang merumuskan Konstitusi Indonesia 

yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Sidang 

Konstituante diandaikan sebagai suatu konsensus nasional 

membentuk hukum dasar tertinggi dalam pemerintahan 

demokratis. Persidangan Konstituante terjadi pada suasana politik 

massa yang menghangat pasca Pemilu 1955.  

Adnan Buyung Nasution (1995) dalam disertasinya merekam 

perdebatan konstituante yang dianggap sebagai cerminan sistem 

bernegara yang demokratis. Naskah-naskah yang ada dari 

persidangan konstituante memasukkan banyak sekali pengaturan 

tentang HAM10. Adnan Buyung Nasution mencatat setidaknya ada 

24 jenis HAM beserta turunannya yang diterima oleh Konstituente, 

																																																													
10	 Adnan Buyung Nasution. 1995. Nasution, Aspirasi Pemerintahan 
Konstitusional di Indonesia: StudiSosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, 
Jakarta: Pustaka UtamaG rafiti. Hal: 246-58	
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tetapi hak-hak tersebut pada umumnya bercorak individual. 

Dalam disertasi Adnan Buyung Nasution tidak ditemukan 

konstruksi hak ulayat yang diperbincangkan, serta juga tidak 

ditemukan hak-hak masyarakat adat secara lebih luas. Karena 

sangat mengutamakan HAM individu, maka banyak kalangan yang 

menilai bahwa perdebatan HAM yang berlangsung di dalam 

konstituante mengadopsi banyak sekali konsep barat yang diduga 

tidak sepenuhnya cocok dengan konsteks masyarakat Indonesia 

yang bersifat komunal, gotong royong dan kekeluargaan.  

Perdebatan dalam persidangan konstituante berlangsung 

alot antara tiga kelompok besar nasionalis, islam dan komunis. 

Perdebatan yang sengit antara tiga kelompok itu tentang dasar 

negara mengalami deadlock sehingga Presiden Soekarno atas 

dasar tidak tercapainya kesepakatan tentang dasar negara itu 

mengeluarkan Dekrit Presiden membubarkan konstituante dan 

mengembalikan UUD 1945. Dekrit tersebut dapat dinilai sebagai 

suatu penolakan Soekarno terhadap model demokrasi yang akan 

dikembangkan dari konstitusi baru yang sedang dibahas 

Konstituante, sehingga ia menggantikannya dengan Demokrasi 

Terpimpin.  

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan 

Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan 

mendelegasikan pembentukan MPRS yang terdiri dari Anggota 

DPR ditambah utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. 
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Dengan berlaku kembali UUD 1945, pengaturan tentang 

masyarakat adat dan hak tradisionalnya di dalam konstitusi 

Indonesia juga kembali kepada Pasal 18 UUD 1945. 

Perkembangan pengaturan mengenai masyarakat adat dan hak 

tradisionalnya setelah kembali ke UUD 1945 lebih banyak pada 

level peraturan perundang-undangan.  

UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah 

peraturan terpenting yang menjadi dasar pengaturan masyarakat 

adat dan hak tradisionalnya atas tanah, yang disebut dengan hak 

ulayat.UUPA menyatakan bahwa penguasaan negara atas 

sumberdaya alam berasal dari pengangkatan hak ulayat bangsa 

Indonesia atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di 

dalamnya. Ketentuan ini seakan-akan membuat masyarakat 

kehilangan kontrol atas hak ulayat dan negara menjadi satu-

satunya pemegang hak. Kemudian dari konsepsi itu Negara 

melalui Pemerintah diberikan Hak Menguasai Negara. Hak 

Menguasai Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-

daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.11  

 

4. UUD 1945 Setelah Empat kali Amandemen.  

Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 tidak 

hanya menghadirkan suatu kebaruan dalam bernegara dan 

bermasyarakat di Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali 
																																																													
11 Lihat Pasal 2 ayat (4) UUPA.  
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perdebatan lama ke dalam masa transisi. Salah satu persoalan 

yang dibahas kemudian adalah bagaimana menempatkan 

masyarakat adat beserta dengan hak tradisionalnya ke dalam 

kerangka konstitusi baru yang dilakukan melalui amandemen 

terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002. 

Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi 

di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen kedua UUD 

1945. Kemajuan tersebut terlihat dalam Pasal 18 B ayat (1) dan 

ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:  

• Pasal 18 B UUD 1945  

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan undang-undang.  

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.  

a. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945  

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban.  

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memisahkan 

antara Pasal Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 

memisahkan antarapersoalan tata pemerintahan yang bersifat 

khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat 1) dengan persoalan hak 
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ulayat dan pembatasannya (Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3). 

Pemisahan antara Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 18B ayat (2) 

memberi arti penting untuk membedakan antara bentuk 

persekutuan masyarakat (hukum) adat dengan pemerintahan 

“kerajaan” lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa. 

Hal ini menjadi penting karena selama ini soal hak ulayat sering 

dikaitkan dengan hak (istimewa) raja lokal atas wilayah 

penguasaannya.  

Pemisahan ini merujuk kepada pemikiran Soepomo yang 

disampaikan pada sidang pembentukan UUD pada tahun 1945. 

Sehingga Pasal 18B ayat (1) ditujukan kepada Daerah-daerah 

Swapraja, yaitu daerah-daerah yang diperintah oleh raja-raja yang 

telah mengakui kedaulatan Pemerintah Belanda atas daerah-

daerah mereka, baik atas dasar kontrak panjang (Kasunanan Solo, 

Kasultanan Yogyakarta dan Deli), maupun atas dasar pernyataan 

pendek (Kasultanan Goa, Bone, dan lain sebagainya). Sedangkan 

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) ditujukan kepada Desa, 

Marga, Huta, Kuria, Nagari, Kampong dan sebagainya, yakni suatu 

kesatuan hukum adat yang mengurus rumah tangga sendiri 

berdasarkan hukum adat. Meski sudah mengakui dan 

menghormati keberadaan masyarakat adat berserta hak ulayatnya 

secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat 

dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat beserta hak 
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ulayat yang dapat dimanfaatkannya. Persyaratan-persyaratan itu 

secara kumulatif adalah:  

a. Sepanjang masih hidup  

b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat  

c. Sesuai dengan prinsip NKRI  

d. Diatur dalam Undang-undang  

Rikardo Simarmata menyebutkan bahwa persyaratan 

terhadap masyarakat adat dan hak ulayatnya yang dilakukan oleh 

UUD 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang dapat 

dirunut dari masa kolonial. Persyaratan terhadap masyarakat adat 

sudah ada di dalam Aglemene Bepalingen (1848), Reglemen 

Regering (1854) dan Indische Staatregeling (1920 dan 1929) yang 

mengatakan bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau 

tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan undang-

undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, 

“sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui 

umum tentang keadilan12. Persyaratan yang demikian berifat 

diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. 

Orientasi persyaratan yang muncul adalah upaya untuk 

menundukkan hukum adat/lokal dan mencoba mengarahkannya 

menjadi hukum formal/positif/nasional. Di sisi lain juga memiliki 

anggapan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang akan 

“dihilangkan”untuk menjadi masyarakat yang modern, yang 
																																																													
12	 Rikardo Simarmata. 2006. Simarmata, Pengakuan Hukum terhadap 
Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: UNDP, 2006), hlm. 309-310. 



 

31 
 

mengamalkan pola produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi 

modern.  

Sedangkan F. Budi Hardiman menyebutkan pengakuan 

bersyarat itu memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, 

asimetris, dan monologal, seperti: “Negara mengakui”, “Negara 

menghormati”, “sepanjang …sesuai dengan prinsip NKRI” yang 

mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, 

mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang 

masyarakat adat mau ditaklukkan dibawah regulasi negara atau 

dengan kata lain “dijinakkan” (Hardiman, 2006:62). Paradigma 

seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi 

yang ada dalam demokrasi.  

Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam 

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara 

yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat 

adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, 

mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan 

(indelingsbelust), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut 

persepsi pemegang kekuasaan negara (Rahardjo, 2006). 

Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan empat 

persyaratan itu baik ipso facto maupun ipso jure akan gampang 

ditafsirkan sebagai ”pengakuan yang dimohonkan, dengan beban 

pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh 

masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui 
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atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan 

pemerintah pusat” 13. 

 

C. Prinsip Dasar Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak 

Masyarakat Adat Dan Lembaga Adat Paser 

Prinsip-prinsip apa saja yang perlu menjadi rujukan utama 

dalam mendorong adanya sebuah undang-undang tentang 

pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Semua 

prinsip yang akan diuraikan di sini diturunkan dari satu landasan 

yang tidak boleh dinegosiasikan lagi, yaitu bahwa seluruh konteks 

pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat harus 

berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal 

ini penting ditegaskan sedari awal, mengingat ada sejumlah hak 

yang berkaitan dengan isu keberadaan masyarakat adat memiliki 

implikasi yang luas dalam perspektif politik, seperti hak untuk 

menentukan nasib sendiri atau yang lebih dikenal dengan rights of 

self-determination. Penegasan ini juga dipandang penting 

mengingat bahwa sebagai sebuah peraturan publik yang mengatur 

kehidupan berbangsa dan bernegara, faktor kejelasan makna 

adalah unsur penting, agar ruang bagi ragam tafsir diminimalisir. 

Di atas landasan tersebut naskah akademik ini 

menguraikan prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan 
																																																													
13	Soetandyo Wignjosoebroto. 2005. “Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat 
Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat,”dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi 
(edt), Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jakarta: 
Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri. Hal: 39 
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terhadap masyarakat adat yang diambil dari dasar Negara 

Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dari kelima sila Pancasila 

akan dikembangkan sejumlah prinsip lanjutan yang perlu untuk 

menjadi referensi dalam pengakuan dan perlindungan hak 

masyarakat adat di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Bung 

Karno, Presiden pertama Republik Indonesia dan salah seorang 

pemikir utama Pancasila, telah memeras kelima sila dalam 

Pancasila menjadi tiga asas utama, yaitu Nasionalisme atau 

Kebangsaan; Demokrasi Kerakyatan; dan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Ketiga prinsip utama ini kemudian diperas lagi menjadi 

Ekasila, yaitu Gotong Royong. Inilah yang dipandang Bung Karno 

sebagai cerminan jiwa masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, 

baik kelima sila dalam Pancasila, maupun apa yang disebut 

sebagai Trisila dan Ekasila, perlu diberi makna dalam situasi 

kekinian, di mana perkembangan dunia umumnya dan Indonesia 

khususnya telah mencapai suatu tahapan di mana tidak mungkin 

bagi sebuah Negara atau bangsa untuk hidup sendirian, menutup 

diri terhadap relasi sosial politik, ekonomi dan budaya dengan 

bangsa dan Negara lain. Di tengah situasi itu, kita menyaksikan 

makin beragamnya prinsip-prinsip yang ditawarkan maupun yang 

dipaksakan untuk menjadi bagian dari suatu kerjasama 

pembangunan. Partisipasi, Non-diskriminasi, Kesetaraan (gender), 

Keadilan, HAM dan Keberlanjutan Lingkungan adalah sejumlah 
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prinsip yang ramai mewarnai berbagai kerjasama pembangunan 

dewasa ini. Oleh karena itu perlu kiranya untuk melihat relevansi 

dari berbagai prinsip-prinsip yangterhampar di depan masyarakat 

Indonesia itu dengan prinsip yang terkandung di dalam Dasar 

Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Keenam prinsip tersebut di atas 

akan diuraikan di sini untuk melihat relevansi masing-masingnya 

dengan Pancasila. Relevansi tersebut menjadi penting jika 

dikaitkan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia, yaitu 

membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan 

kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

1. Partisipasi 

Prinsip partisipasi dalam pendekatan hak mengandaikan 

keterlibatan yang luas dan dalam dari masyarakat sebagai salah 

satu pihak terhadap pembangunan. Kebanyakan partisipasi ini 

dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga (civic) dan 

berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan 

sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan 

evaluasi. Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh outcome-

driven. Praktek-praktek yang dapat dilihat dalam berbagai proyek 

pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi mengandaikan 
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keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup isu 

masyarakat adat, partisipasi selalu dirumuskan sebagai 

‘partisipasi penuh dan efektif’ dalam pembangunan. Ini 

menghendaki bahwa sejak dini, masyarakat harus sudah terlibat 

dalam pembuatan keputusan tentang sebuah proyek 

pembangunan dalam wilayah adat mereka. Salah satu argumen 

utama adalah bahwa merekalah penerima dampak langsung dari 

proyek tersebut. Oleh karena itu partisipasi dalam konteks 

masyarakat adat adalah selaras dengan apa yang ditegaskan 

dalam prinsip negara. Partisipasi yang demikian dapat 

dikembalikan kepada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ada 

sejumlah unsur yang perlu dipertegas. Bahwa dalam konteks 

Negara Republik Indonesia, masyarakat adat yang dimaksud 

adalah warga Negara Indonesia dan oleh karena itu berimplikasi 

pada hak dan kewajiban sebagai rakyat Indonesia dan sekaligus 

subjek kepada siapa tanggungjawab Negara diberikan. 

2. Keadilan 

Keadilan tidak boleh direduksi menjadi benefit sharing, 

karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh 

seluruh aspek kehidupan manusia. Sementara benefit sharing 

dalam konteks proyek pembangunan bisa menjadi sangat bias 

manfaat material atau ekonomi semata. Prinsip keadilah 

seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik 
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dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras 

dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Ini berarti sebuah keadilan di mana Negara 

memainkan peran penting dalam program pemerataan 

pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Hal ini tidak bisa dibiarkan kepada proses yang disebut sebagai 

‘trickle down effect’ yang berasumsi bahwa begitu tercapai 

kesejahteraan di lapisan elit dalam masyarakat dengan sendirinya 

aka nada ‘tetesan’ kesejahteraan bagi lapisan akar rumput di 

bawahnya. Hal itu sudah terbukti gagal dengan adanya 

pemusatan atau konsentrasi hak atas tanah dan berbagai bentuk 

di tangan segelintir orang di Indonesia. 

Dalam konteks masyarakat adat, keadilan sosial seperti ini 

menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat 

terhadap seluruh penyelenggara Negara. Dan hal itu berlangsung 

melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur politik. Yang 

pertama melalui proses peradilan yang jujur dan tegas yang 

memperlakukan seluruh warga Negara Indonesia sama di hadapan 

hukum, sementara yang kedua melalui mekanisme pemilihan 

umum yang jujur, bebas dan rahasia. 

3. Transparansi 

Transparansi berpijak pada asumsi bahwa bias dalam 

informasi akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh 

karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus 
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disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima 

informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi ini mengalir di 

antara para pihak, yang merupakan implikasi dari pandangan civil 

society yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok 

yang disebut pihak (stakeholders atau party). Informasi, misalnya, 

dapat mengalami distorsi secara signifikan bila ditempatkan dalam 

komunikasi antara para pihak. Persoalannya adalah pada sistem 

representasi para pihak. Pertama menyangkut tingkat 

kebolehjadian dari sistem perwakilan ini untuk meneruskan 

informasi tanpa distorsi. Kedua adalah sistem perwakilan itu 

sendiri akan sangat bias kuasa dalam sebuah pihak. Perwakilan 

perempuan, indigenous peoples, kelompok minoritas lainnya, akan 

memiliki kemungkinan besar untuk direpresentasi oleh struktur 

kuasa dalam kelompok tersebut. Hal ini kemudian berdampak 

pada kelompok paling rentan dalam sebuah pihak. Indigenous 

peoples atau masyarakat adat misalnya, dari pengalaman di 

Indonesia, cenderung diwakili oleh struktur kekuasaan lama di 

dalam sebuah komunitas. Kalaupun tidak, maka struktur 

kekuasaan baru yang mewakili. 

4. Kesetaraan (termasuk gender)/Non-diskriminasi 

Prinsip kesetaraan belakangan ini banyak menegaskan 

kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki. Namun dalam 

naskah ini kesetaraan dimaknai sebagai kesetaraan antar semua 

individu dan kelompok manusia. Kesetaraan yang dimaksud 
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mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi 

yang setara, adanya perlakukan yang setara. Kesetaraan seperti 

ini pun menghendaki campur tangan Negara. Ini perlu mengingat 

bahwa ada jurang pendidikan yang menganga di antara individu 

maupun antar kelompok. Situasi riil di Indonesia menunjukkan 

bahwa sebagian besar masyarakat adat yang berdiam di kawasan 

perdesaan adalah masyarakat tanpa pendidikan formal yang 

memadai, kemampuan bahasa yang terbatas, keterampilan yang 

minim dalam applikasi teknologi modern. Sementara itu 

masyarakat perkotaan, kelompok bisnis dalam dan luar negeri, 

para pejabat pemerintahan adalah kelompok-kelompok 

masyarakat atau pihak yang berpendidikan tinggi, keterampilan 

yang cukup dalam teknologi modern, kemampuan bahasa yang 

lebih baik dari masyarakat di perdesaan. Jurang ini hanya bisa 

dijembatani oleh Negara untuk mencegah terjadinya dominasi, 

manipulasi dan objektivasi masyarakat adat oleh pihak lain. 

5. Hak Asasi Manusia (HAM) 

Baik dalam Konstitusi UUD 1945 sebelum maupun pasca 

Amandemen menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi 

manusia. Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam 

hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga 

kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi 

hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, 

dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip 
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kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum 

dalam Sila ke lima. 

6. Keberlanjutan Lingkungan 

Prinsip ini adalah hasil permenungan manusia atas akibat 

dari perilaku manusia itu sendiri sepanjang sejarah 

peradabannya, khususnya dalam beberapa ratus tahun 

belakangan, terhitung sejak dimulainya Revolusi Industri di 

Inggris. Sudah lebih dari cukup bukti ilmiah maupun pengalaman 

empirik manusia yang menunjukkan bahwa pembangunan yang 

melulu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keadilan 

sosial menimbulkan krisis lingkungan dan krisis sosial di berbagai 

belahan bumi. Oleh karena itu prinsip ini telah menjadi sebuah 

keniscayaan bagi segala bentuk pembangunan dewasa ini. Dengan 

demikian dalam sebuah undang-undang tentang masyarakat adat 

semua prinsip harus dikembalikan kepada Pancasila. Dan 

semestinyalah seluruh peraturan perundangan yang ada di 

Indonesia diperlakukan demikian. Sehingga, ketika menghadapi 

pertanyaan, sebagai contoh, “Partisipasi seperti apa yang anda 

maksud?”, kita dengan penuh keyakinan diri sebagai warga 

Negara Indonesia dapat menjawab, “Partisipasi yang menempatkan 

masyarakat adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, 

yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan di 

Indonesia, dan oleh karena itu berhak penuh untuk diperlakukan 

setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi 
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public, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas, 

dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas 

masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang 

dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh 

tanggung jawab mereka kepada Negara”. Hal yang serupa dapat 

diperlakukan dengan pertanyaanpertanyaan tentang berbagai 

prinsip lain di atas. Transparansi yang dimaksud adalah 

keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam 

pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentuterhadap 

Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia; 

transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar 

kemakmuran mereka sebagai bagian dari ‘bangsa dan tumpah 

darah Indonesia’ terus meningkat; yang menghormati budaya-

budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya 

nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat 

untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang 

masa depan mereka. 

Kesetaraan yang dimaksud adalah tiadanya pembedaan 

berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaaan/ragam 

kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan 

pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat 

sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk 

menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan 

untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi 
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dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan 

sebagai warga dunia. Kesetaraan adalah prinsip yang sangat 

penting untuk dijalankan secara konsisten oleh Negara karena 

beberapa alasan utama. Pertama, jika ada di antara warga Negara 

Indonesia yang tidak diperlakukan secara setara/non-diskriminatif 

oleh pemerintah atau sesama warga Negara Indonesia dan ini 

dibiarkan berlangsung tanpa tindakan pencegahan, pemulihan, 

atau penghukuman oleh Negara, maka implikasinya bisa berakibat 

jauh. Pihak luar pun dapat melakukan hal yang sama kepada 

warga Negara Indonesia selama mereka dapat menjalin kerjasama 

saling menguntungkan dengan para pelaku tindakan diskriminatif 

di Indonesia, yang notabene adalah warga Negara Indonesia atau 

bahkan pemerintah Negara Indonesia. Kedua, jika pihak luar 

konsisten dengan penegakan prinsip ini, maka situasi 

diskriminatif dapat menjadi sebuah pukulan bagi Indonesia dalam 

forum dan kerjasama internasional. 

Prinsip keberlanjutan lingkungan adalah sebuah prinsip 

yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib 

manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya 

mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di 

dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat 

minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan 

bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara 

integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara 
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sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau 

manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan 

sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas. 

Dengan uraian tersebut jelaslah bahwa apa pun prinsip 

yang dikedepankan dalam berbagai proyek pembangunan di 

Indonesia harus dikembalikan kepada relevansinya dengan Dasar 

Negara, yaitu Pancasila. Yang paling utama adalah bahwa semua 

prinsip itu dijalankan demi terwujudnya Indonesia yang bersatu 

dalam keberagaman: Bhineka Tunggal Ika. 

Begitu juga dengan pengakuan dan perlindungan terhadap 

Lembaga Adat Paser, pemerintah juga harus memberikan diskresi 

tersendiri terhadap penanggung jawab atau pengelola masyarakat 

adat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sendiri 

dalam hal ini pengurus Lembaga Adat Paser. Keberadaan Lembaga 

Adat Paser merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat adat. Prinsip prinsip di atas menjadi 

entitas tersendiri  antara masyarakat adat dan kelembagaannya. 

Lembaga Adat Paser berperan penting  dalam mengelola dan 

memberdayakan masyarakat adat pada lingkup yang lebih kecil. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, 

peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu 

sendiri, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik 

Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki 

semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh 

warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan. 

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara 

atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan 

atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab 

utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, 

dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan 

pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan 

negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak 

semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus 

melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai 

tujuan negara melalui pembangunan nasional.  Negara Indonesia 

menunjukkan keinginannya untuk membentuk negara 

kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam 
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Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk 

suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial”. 

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dilakukanlah 

pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik 

fisik maupun pembangunan non fisik. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan 

nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka 

Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa : “Negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Di dalam mencapai 

tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan negara 

membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah 

provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah 

kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak 

dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 
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Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah 

pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 

belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di 

belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan 

hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat 

atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. 

 Lebih lanjut, beberapa pakar seperti Paul Scholten, yang 

memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut : 

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di 

dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing 

dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya 

dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan 

individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”. 

 Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum 

sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang 

bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab 

melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial 

masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas 

hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata 

hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial 

masyarakatnya. Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan 

aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu 
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perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-

norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai 

ideologis tertib hukum. 

 Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum 

memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: Pertama, asas-asas hukum 

memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang 

tersebar; Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk 

mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan 

membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi 

tersebut, diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal 

demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-

bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat 

dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang 

berkembang. 

 Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang 

layak/pantas menurut hukum (rechtmatig) dalam hal 

menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas 

hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi 

berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum 

tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika 

menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan 

aturan. 
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5659); 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan 

Nilai Sosial Budaya Masyarakat. 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam 

Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6). 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, POLITIS  

DAN SOSIOLOGIS 

 

A. Landasan filosofis 

Perkataan “filsafat” (philosophy, filosofie) berasal dari dua 

perkataan dalam bahasa Yunani, yaitu: “philia” (cinta, love) dan 

”sophia” (kebijaksanaan, wisdom). Pada permulaan ia berarti 

(menunjuk pada) hampir semua penyelidikan yang menuntut 

upaya intelektual (akal-budi). Pada abad pertengahan, arti dari 

istilah itu agak menyempit, namun filsafat masih disebut "ratu 

dari ilmu-ilmu". Bahkan pada abad ke 17 dan abad ke 18, 

perkataan itu dipergunakan dalam arti luas. Karya Newton yang 

utama, misalnya, diberi judul "Mathematical Principles of Natural 

Philosophy" (Asas-asas Matematikal dari Filsafat Alam).  

 Bertrand Russel berpendapat, bahwa filsafat itu adalah 

pelopor (pembuka jalan) dari ilmu. Obyek studinya terdiri atas 

masalah-masalah yang belum dirumuskan secara jelas, dan pada 

tahap perkembangan itu belum dapat ditelaah oleh ilmu. Namun, 

segera para filsuf berhasil mengungkapkan (merumuskan) sebuah 

masalah secara jelas, dan dengan demikian membuka jalan bagi 

penyelesaian yang memuaskan, maka masalah itu beralih 

(bergeser) dari lingkungan filsafat ke lingkungan ilmu. Sejumlah 
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penganut positivisme logikal berpendapat bahwa tugas utama 

seorang filsuf adalah menelaah secara kritis metode-metode yang 

digunakan dalam ilmu-ilmu yang ada (yang sudah mapan) untuk 

dapat menemukan rasionya dan pada akhirnya untuk 

menyempurnakannya. Menurut pendapat kaum eksistensialis 

(penganut Eksistensialisme) dewasa ini, tugas dari filsafat adalah 

untuk merumuskan apa yang mereka sebut "kondisi manusiawi " 

(the human condition), yakni ciri-ciri khas dari eksistensi manusia 

dan pola dasar cara-cara manusia saling bertautan satu dengan 

yang lainnya serta dengan dunia. Menurut penganut Filsafat 

Analitik, aliran yang sekarang dominan di Inggris dan di Amerika, 

filsafat harus membatasi diri pada analisis bahasa. Kaum Marxist 

berpendapat, bahwa filsafat untuk sebagian besar terdiri atas 

ideologi-ideologi yang dibuat untuk membenarkan (me-yustifikasi) 

dan mempertahankan kedudukan berkuasa dan hak istimewa 

(privileges) dari kelompok kelas yang berkuasa. Bagi John Dewey, 

seorang tokoh utama Pragmatisme, peranan pokok bagi filsuf 

adalah untuk menganalisis dan menilai masyarakatnya dengan 

maksud untuk memperbaiki atau menyempurnakannya. 

Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran, orang, yang 

mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya 

adalah orang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai 

kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu 

sampai sekarang. Di dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof 
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mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya 

(merenung). Hasil filsafat (berpikir sedalam-dalamnya) disebut 

filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-

dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana 

atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. 

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: 

what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a 

document which contains the rules for the the operation of an 

organization”14. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan 

kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk 

organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut 

sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan 

Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu 

naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Undang-

Undang Dasar di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi 

tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek 

ketatanegaraan. Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya 

konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.15  

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang 

mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip 

kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu 

menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi 
																																																													
14 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-

3, (London: Blackstone Press ltd., 1997), hal. 3.  
15 O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law, 7th ed., (London: 

Sweet and Maxwell, 1987), hal. 5. 
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konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham 

kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya 

suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai 

constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di 

luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di 

lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap 

menentukan berlakunya suatu konstitusi.  

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi 

mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk 

berdasarkan konstitusi.16 Pengertian constituent power berkaitan 

pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). 

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan 

paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi 

itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi 

bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-

undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku 

universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya 

berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan 

diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan 

dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. 

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. 

Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name 

given to the trust which men repose in the power of words engrossed 
																																																													
16 J. Bryce, Studies in History and Jurisprudence, vol.1, (Oxford: Clarendon 

Press, 1901), hal. 151. 
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on parchment to keep a government in order”17. Untuk tujuan to 

keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-

mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses peme-

rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. 

Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah 

muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons 

perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan 

umat manusia.  

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai 

suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti 

dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, 

“constitutionalism is an institutionalized system of effective, 

regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya 

adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara 

mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan 

dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga 

masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat 

dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan 

penggunaan mekanisme yang disebut negara.18 Kata kuncinya 

adalah konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan 

																																																													
17 Walton H. Hamilton, Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences, Edwin 

R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, hal. 255. 
18 William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Constitutio-
nalism 3rd edition, menyatakan: “The members of a political community have, bu 
definition, common interests which they seek to promote or protect through the 
creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State”, (New 
Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 9. 
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umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara 

yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) 

atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga 

peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi 

penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada 

tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa 

besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998. 

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di 

zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga 

elemen kesepakatan (consensus), yaitu:  

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the 

general goals of society or general acceptance of the same 

philosophy of government). 

2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan 

pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of 

government). 

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-

prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and 

procedures). 

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan 

cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan 

konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama 

itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin 

mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara 



 

56 
 

sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup 

di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu 

masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka 

kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-

tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai 

falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi 

sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau 

kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam kon-

teks kehidupan bernegara.  

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah 

yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau 

lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat 

tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila 

atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang 

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 

/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-

ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal 

bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan 

umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. 
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Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis peme-

rintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. 

Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, 

karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa 

apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan 

negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan 

bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah the rule of 

law yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris 

kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan 

menjadi jargon, yaitu The Rule of Law, and not of Man untuk 

menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya 

memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia 

atau orang. 

Istilah The Rule of Law jelas berbeda dari istilah The Rule by 

Law. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (law) digam-

barkan hanya sekedar bersifat instrumentalis atau alat, sedangkan 

kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu 

The Rule of Man by Law. Dalam pengertian demikian, hukum 

dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di 

puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak 

lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun 

dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah 

constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara 

demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan 
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sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan 

pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus 

didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, 

konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi 

sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan 

tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana 

mestinya. 

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan 

organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur 

kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu 

satu sama lain; serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu 

dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi 

konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar 

mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi 

kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak 

dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi 

(constitutional state). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang 

dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan 

pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para 

perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayang-

kan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam 

waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang 

dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan 

Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah 
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semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak 

mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak 

boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu 

kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh 

disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di 

masa Orde Baru. 

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau 

staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische 

grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara 

sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara 

dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme 

menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah 

dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam 

pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila 

sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang 

secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang 

kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila 

pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, 

tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat 

dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh 

masyarakat. 

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 

membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana 
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mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan 

tersebut adalah kesepakat kedua dan ketiga sebagai penyangga 

konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law 

sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the 

basis of government) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-

institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of 

institutions and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut 

hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah 

sistem demokrasi. 

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki 

perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-

komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak 

individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun 

politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras 

baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang 

dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam 

ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam 

sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha 

bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk 

berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang 

mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai 

individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.19 

																																																													
19 Lihat, Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, 

makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, 
Jakarta 20 September 2005. 
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Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui 

dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat 

memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan 

pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang 

persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta 

cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Dengan 

pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki 

pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-

masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam 

gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada 

pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun 

dirinya. 

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar 

mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, 

terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu 

bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada 

akhirnyta pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi 

dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang 

diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu 

untuk mewujudkannya. 

 Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. 

II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat 

Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara 

kita. Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. 
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Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan 

cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah 

beurat dan berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah 

suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini 

akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup 

manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia 

dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah 

dan kebahagiaan rohaniah. 

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang 

sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan 

menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir 

menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang 

merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, 

tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang 

secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri.  

Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya 

sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, 

kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar 

negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara 

mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan 

melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan 

oleh gagasan-gagasan besar dunia., dengan tetap berakar pada 

kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri. 
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Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang 

berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai 

dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini 

tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam 

rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang 

pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam 

Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Pancasila 

itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan 

dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi 

pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman 

terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai 

dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia 

karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbua rakyat. Oleh 

karena itu, ia juga merupakan dasar yang mamapu 

mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus 

dapat tercerminkan dalam undang-undang yang dibentuk di 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima butir Pancasila 

harus dapat diterjemahkan dan terumuskan dalam tata hukum 

yang bertujuan untuk mememajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. Dalam pengaturan Penyertaan Modal 

Daerah Kepada Pihak Ketiga secara filosofis kelima sila dari 
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Pancasila itu secara langsung maupun tidak langsung menjadi 

dasar pembentukan aturan-aturan yang dibuat.  

Ketuhanan yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan 

bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan 

bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang 

dibuat oleh supreme being. Sila ke-dua Kemanusiaan yang Adil 

dan Beradab dan sila ke-tiga Persatuan Indonesia harus tercermin 

dalam pengaturan rumah susun yang tidak akan menimbulkan 

segregasi sosial dan spasial. Sila ke-empat, yang menunjukkan 

pandangan bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai 

kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan 

musyawarah dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus 

pula menjadi dasar pengaturan keuangan daerah untuk mencapai 

keadilan sosial. Dalam pandangan filosofis ini jelas bahwa bangsa 

Indonesia menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indoneisa harus memperhatikan pengelolaan keuangan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pancasila adalah filosofische grondslag dan common 

platforms. Pancasila adalah dasar negara. Kedudukan Pancasila 

dalam tata hukum nasional dapat dijabarkan sebagai berikut, 

Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan 

Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan 

dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya 



 

65 
 

pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. 

Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara 

(Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen 

dan Hans Nawiasky.  

Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah 

hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk 

piramida hukum (stufentheorie)20. Salah seorang tokoh yang 

mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu 

Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von 

stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori 

tersebut adalah: 

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); 

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz); 

3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan 

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en 

autonome satzung). 

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan 

dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 

(staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu 

Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya 

suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari 

konstitusi suatu negara. 

																																																													
20 Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu Pure Theory of 
Law: Introduction to the Problematic of Legal Science; Pure Theory of Law; dan 
General Theory of Law and State. 
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Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut 

sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya 

tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan 

Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. 

Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma 

tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.21 

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi 

membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya 

pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan 

struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan 

teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum 

Indonesia adalah:22 

1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). 

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan 

Konvensi Ketatanegaraan. 

3) Formell gesetz: Undang-Undang. 

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari 

Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau 

Walikota. 

																																																													
21 Ibid., hal. 58.  
22 Ibid. Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan 
MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR 
No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-Undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	
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Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm 

pertama kali disampaikan oleh Notonagoro23. Pancasila dilihat 

sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. 

Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah 

untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan 

untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya. Pancasila 

sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, 

penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-

nilai Pancasila.  

Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai Staats-

fundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-

Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam 

pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk 

membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak 

kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan 

pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat 

hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. 

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan 

menggambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung 

pada konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu 

valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya 

mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang 

																																																													
23 Notonagoro, ”Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah 
Fundamentil Negara Indonesia)” dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, 
Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).  
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ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas 

konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang 

final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum 

bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama 

adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya 

dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid24. Presuposisi inilah 

yang disebut dengan istilah trancendental-logical pressuposition.25 

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum 

yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara 

langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi 

pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu 

yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah 

norma dasar dari tata aturan hukum ini. 

Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu 

norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. 

Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ 

pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara 

tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan 

dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada 

tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya 

norma pembuat hukum. 

																																																													
24 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders 
Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hal 115. 
25 Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and 
Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press, 1967), hal. 201 – 205. 
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Logika Kelsen tersebut sering dipahami secara salah dengan 

mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, 

manakah yang merupakan norma dasar (grundnorm)?. Hal inilah 

yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan 

antara staatsfundamental-norm dengan staatsgrundgesetz atau 

grundnorm dengan alasan bahwa grundnorm pada dasarnya tidak 

berubah sedangkan staatsfundamentalnorm dapat berubah seperti 

melalui kudeta atau revolusi. 

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan 

pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi 

memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian 

menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, Kelsen 

juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan 

validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi 

yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum 

selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. 

Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas 

konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. 

Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru 

meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama. 

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky 

tersebut dapat disimpulkan bahwa staats-fundamentalnorm yang 

dikemukakan oleh nawiasky adalah presuposisi validitas 
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konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma 

dasar.  

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato 

Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara 

sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran 

yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan 

negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah 

Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima 

dasar atau lima asas.26 

Pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah 

rangkaian persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. 

Selain Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan 

pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Dari berbagai 

pendapat yang dikemukakan dalam persidangan tersebut, 

kemudian ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu: 

Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo 

Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki 

Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini 

																																																													
26 Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), Risalah 
Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, 
(Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal. 63, 69, dan 81. RM. 
A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 117, 
121, 128 – 129.  
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menghasilkan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam 

Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. 

Dokumen inilah yang menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah 

terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. Walaupun 

pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, 

namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan 

sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran anggota 

BPUPKI. Dokumen ini disamping memuat lima dasar negara yang 

dikemukakan oleh Soekarno, juga memuat pokok-pokok pikiran 

yang lain. 

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno 

sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka 

hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta 

yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 

1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan 

Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-

prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara 

Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila. 

Selain Pancasila, telah banyak dikenal adanya empat pokok 

pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu; (1) bahwa Negara Indonesia 

adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi 

segala paham golongan dan paham perseorangan; (2) bahwa 

Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
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seluruh warganya; (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham 

kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan 

berdasarkan kedaulatan rakyat; dan (4) bahwa Negara Indonesia 

adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab.27 

Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing 

alenia mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus 

menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang 

Dasar. Alenia pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia 

bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena 

itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan 

karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 

Alenia kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa 

Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya 

berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang 

negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur. Alenia ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia 

akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan 

dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk 

memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat 

Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Terakhir alenia keempat 

																																																													
27 Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan 
UUD 1945 sebelum perubahan UUD 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. 
Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, 
(Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum 
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 51. 
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menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan 

kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam 

rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah 

Negara Indonesia. Dalam alenia keempat inilah disebutkan tujuan 

negara dan dasar negara.28 

Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar 

belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan 

dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana 

telah diuraikan tersebut-lah yang dalam bahasa Soekarno disebut 

sebagai Philosofische grondslag atau dasar negara secara umum. 

Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak 

hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 

tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. 

Penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian dari 

keseluruhan UUD 1945 menyatakan bahwa “Pokok-pokok pikiran 

tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 

Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita 

hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik 

hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum 

yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-

pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”. Bahkan para founding 

fathers juga menyadari akan perkembangan masyarakat sehingga 

																																																													
28	Ibid.,	hal.	51	–	52.	
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tidak tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk 

(Gelstaltung). Penjelasan ini sebenarnya memberi ruang perubahan 

terhadap perwujudan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan 

UUD 1945. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa 

Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan dengan pasal-pasal 

UUD 1945. Hal ini juga dapat dilihat dari proses penyusunan 

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan dengan 

pembahasan masalah lain dalam Undang-Undang Dasar oleh 

BPUPKI, yaitu masalah bentuk negara, daerah negara, badan 

perwakilan rakyat, dan badan penasehat. Status Pembukaan UUD 

1945 sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasalnya menjadi 

sangat tegas berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 

yang berbunyi: “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang 

Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.”29 

Jika Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya merupakan 

satu kesatuan, tentu tidak dapat memisahkannya dengan 

menempatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai 

staatsfundamentalnorms yang lebih tinggi dari pasal-pasalnya 

sebagai staatsverfassung. Apalagi dengan menyatakan bahwa 

Pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal 

UUD 1945 sebagai konstitusi, atau Pembukaan UUD 1945 adalah 

																																																													
29	Hasil Perubahan Keempat UUD 1945.	
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presuposisi bagi validitas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 

1945 (termasuk di dalamnya Pancasila) dan pasal-pasalnya adalah 

konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 

walaupun merupakan pokok-pokok pikiran yang abstraksinya 

tinggi dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya, tetapi bukan 

merupakan dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 dan berarti 

bukan pula presuposisi validitas pasal-pasal tersebut. Pembukaan 

UUD 1945 bukan sekedar sebuah postulat dari juristic-thinking. 

UUD 1945 secara keseluruhan ditetapkan sebagai konstitusi 

(staatsverfassung) yang mengikat dalam satu tindakan hukum, 

yaitu keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 

Penempatan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari 

Konstitusi sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak 

yang dapat dijadikan sebagai standar valuasi konstitusionalitas 

norma hukum yang lebih rendah. Bahkan juga dapat digunakan 

sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan konstitusi. Dengan 

posisi Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi, maka 

pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk 

Pancasila, benar-benar dapat menjadi rechtsidee dalam 

pembangunan tata hukum Indonesia. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan 

pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai 

masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap 

daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, 

pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

Undang-Undang.  

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah 

otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur 

rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu 

kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas 

apabila memenuhi unsur filosofis, sosiolofis dan yuridis yang baik. 

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan 

dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada 

recht idee yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan alinea 1,2,3,4), alinea 4. 
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Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang 

digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar 

(logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan 

pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan 

hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, 

nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan 

bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat 

negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga 

opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya 

untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan 

publik. 

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap 

kepentingan publik (public interest), sebagaimana menurut M. 

Osting yang dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara 

demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur 

gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan 

mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-

undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat 

mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai 

dan memberi dengan leluasa (1994, hal 11-12). 

Dasar filosifis yang pertama dari Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pelestarian dan 

Perlindungan Lembaga Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser 

Utara ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang 
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telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalm pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat 

menunjukan nila-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. 

Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara 

Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. 

Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia 

adalah Negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan 

(machstaat). 

Selain Terkait dengan landasan filosofis yang mengacu pada 

Pancasila sebagaimana terurai di atas, pembentukan peraturan 

perundang-undangan (PERDA) yang terkait dengan Pelestarian 

dan Perlindungan Lembaga Adat Paser harus berorientasi pada 

terciptanya Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser 

yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan 

kesatuan bangsa, wilayah negara. 

Bagir Manan mengemukakan tiga dasar agar hukum 

mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai dasar 

yuridis, sosiologis, dan filosofis. Seperti yang dikemukakan oleh 

Bagir Manan dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar 

agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu 

mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar 

tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang 
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tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara 

hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat diterima 

masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang 

panjang. 

 Oleh karena peraturan perundang-undangan adalah 

hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik haruslah 

mempunyai tiga dasar keberlakuan tersebut. Berikut ini pendapat 

Bagir Manan tentang hal tersebut.  

Pertama, dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding) 

mengandung makna: (1) keharusan adanya kewenangan dari 

pembuat peraturan perundang-undangan, dengan perkataan lain, 

setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan 

atau pejabat yang berwenang; (2) keharusan adanya kesesuaian 

bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi 

yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; (3) 

keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan (4) keharusan 

mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.  

Pandangan Bagir Manan tentang dasar berlaku secara 

yuridis (juridische gelding) mencakup di dalamnya tidak saja 

terdapat dasar hukum formal dan dasar hukum materiil, juga 

terdapat keharusan tidak bertentangan dengan peraturan 
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perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan 

keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.  

Kedua, dasar berlaku sosiologis (sociologische gelding) 

berarti mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau 

masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian. 

Dengan dasar sosiologi ini diharapkan peraturan perundang-

undangan akan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak banyak 

memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.  

Ketiga, dasar berlaku secara filosofis (filosofiische gelding) 

berarti mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum 

(rechtsidee), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai 

maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. 

Selanjutnya, penulis memaparkan tiga dasar keberlakuan hukum 

agar berlaku secara baik tersebut dikaitkan dengan fokus kajian 

naskah akademik ini. 

1. Konsep Negara Kesejahteraan dan Negara Hukum 

Konsep Negara Kesejahteraan menjadi landasan kedudukan 

dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Konsep 

negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state 

atau negara penjaga malam. Dalam konsep legal state terdapat 

prinsip staatsonthouding atau pembatasan peran negara dan 

pemerintah dalam bidang politik yang melahirkan dalil “The least 

goverment is the best goverment”, dan terdapat prinsip “laissez 
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faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi masyarakat. Akibat 

pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi 

pasif, dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam 

(nachwakerstaat). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini 

berakibat menyengsarakan warga negara, yang kemudian 

memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dalam 

perkembangannya muncul gagasan yang menempatkan 

pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas 

kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state. 

Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban 

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi 

warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan 

bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding, yang 

membatasi peran negara dan pemerintah untuk membatasi peran 

negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat, menjadi staatbemoienis yang menghendaki 

negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan 

keamanan (rust en order). Menurut E. Utrecht, sejak negara turut 

serta secara aktif dalam dalam pergaulan kemasyarakatan, maka 

lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. 

Administrasi negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan 

kesejahteraan umum (besturzorg).  
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Dengan adanya bestuurzorg, menjadi tugas pemerintah 

suatu negara hukum modern membawa suatu konsekuensi 

khusus bagi administrasi negara atau penguasa. Hal ini membawa 

akibat pemerintah banyak turut campur dalam kehidupan rakyat 

yang mendalam di semua sektor. Campur tangan tersebut diatur 

oleh undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya yang 

dilaksanakan oleh administrasi negara. Untuk menjalankan tugas-

tugas servis publik itu secara proaktif, maka bagi administrasi 

negara ada konsekuensi khusus yang disebut “kemerdekaan 

bertindak”, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif 

sendiri, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah yang 

timbul dalam keadaan kegentingan memaksa dan yang peraturan 

penyelesaiannya belum ada.  

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memilih 

sistem negara kesejahteraan. Beberapa di antaranya akan 

dikemukakan di sini. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan 

sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan 

sistem negara kesejahteraan. Ada enam hal yang diajukan sebagai 

alasan mengapa kita harus memilih negara kesejahteraan. Yang 

pertama adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi; kedua 

untuk mengurangi kemiskinan; ketiga mempromosikan kesamaan 

sosial (social equality); keempat mempromosikan integrasi sosial 

atau menghindarkan ekslusi sosial; kelima mempromosikan 
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stabilitas sosial; dan yang keenam mempromosikan otonomi atau 

kemandirian individu. 

Salah satu penyebab tidak tercapainya kesejahteraan adalah 

karena negara yang berpihak. Mengapa negara berpihak? Menurut 

Arief Budiman, secara teoritik paling tidak ada tiga jawaban untuk 

persoalan ini: Pertama, negara hanya merupakan alat dari 

kelompok lain yang lebih berkuasa (Teori Marxis klasik). Dalam 

pandangan ini, negara tidak mandiri, tidak bisa memutuskan 

sendiri. Dia tergantung pada kekuatan yang lebih besar yang ada 

di luar dirinya. 

Kedua, negara merupakan lembaga yang mandiri, yang 

nenutuskan berdasarkan apa yang dia anggap baik. Dia bukan 

alat kelompok mana pun (Teori Negara Organis). Kalaupun dalam 

kebijakannya negara ternyata berpihak, ini dilakukan atas dasar 

kesadaran dan perhitungannya sendiri. Mungkin pemihakan ini 

dilakukan karena kedekatan psikologis antara pejabat negara dan 

elite yang ada di masyarakat (Teori Miliband), atau negara 

memiliki misinya sendiri untuk menciptakan sebuah masyarakat 

yang ideal (Teori Hegel, Teori Negara Organis, dan Teori Marxis 

tentang Diktator Proletariat) 

Ketiga, negara pada dasarnya mandiri, tetapi dia terikat 

pada sebuah sistem ekonomi-politik (atau kondisi struktural) yang 

membuat kemandiriannya terbatas (Teori Poulantzas dan Block). 

Bila negara memutuskan sesuatu di luar batas-batas sistem atau 
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struktur yang ada, negara itu akan mengalami banyak kesulitan; 

bahkan keberadaannya terancam. 

Teori negara kesejahteraan sejalan dengan konsep negara 

hukum modern dimana paham negara hukum modern merupakan 

antitesis dari negara hukum klasik, dimana tuga negara tidak lagi 

semata-mata untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara 

akan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemikiran atau konsepsi negara hukum lahir dan 

berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, 

meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep 

universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki 

karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi 

kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi 

negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, 

konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negar 

hukum menurut Al-Qur’an Sunnah atau nomokrasi Islam, negara 

hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan 

rechtstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of 

law), konsep sosialist legality, dan konsep negara hukum 

Pancasila. 

Pada dasarnya, Negara yang berdasarkan atas hukum pada 

hakekatnya adalah suatu ‘Negara Hukum’, tetapi apakah yang 

dimaksud dengan Negara Hukum? Negara Hukum adalah negara 

yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya, 
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segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau 

penguasa, semata-mata berdasarkan hukum, atau dengan kata 

lain segalanya diatur oleh hukum. Atau secara umum Negara 

Hukum dimaksudkan bahwa segala kekuasaannya dibatasi oleh 

hukum dalam arti bahwa setiap sikap, tingkah laku dan 

perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur 

negara maupun yang dilakukan oleh para warga negara harus 

berdasarkan atas hukum. 

Dalam konteks keindonesiaan, Bachsan Mustofa 

menyimpulkan ciri atau karakteristik negara hukum modern atau 

negara hukum kesejahteraan dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. corak negara adalah “welfare state”, yaitu negara yang 

mengutamakan kepentingan rakyat. 

b. Negara ikut campur tangan dalam semua lapangan 

kehidupan masyarakat. 

c. Ekonomi liberal telah diganti dengan sistem ekonomi 

yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat. 

d. Tugas dari “welfare state” yaitu menyelenggarakan 

kepentingan umum. 

e. Tugas negara adalah menjaga keamanan dalam arti luas, 

yaitu keamanan disegala lapangan kehidupan 

masyarakat.  

Gagasan negara hukum muncul secara lebih eksplisit pada 

abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep rechtstaat dari 
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Frederick Julius Stahl. Menurut Stahl, unsur-unsur dari negara 

hukum antara lain: (1) Adanya jaminan terhadap hak dasar 

manusia, (2)Adanya pembagian kekuasaan, (3) Adanya 

pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan 

(4) Adanya peradilan administrasi negara. Konsep Stahl ini 

berkembang di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut 

civil law tradition. 

Pada saat yang hampir bersamaan muncul konsep negara 

hukum (rule of law) yang lahir dalam naungan sistem hukum 

anglo saxon dengan tradisi common law. Dicey mengemukakan 

unsur-unsur the rule of law yaitu: supremasi aturan-aturan 

hukum (supremacy of law), kedudukan yang sama dalam 

menghadapi hukum (equality before the law); dan terjaminnya 

hak-hak manusia oleh undang-undang (human rights).  

Sebagai negara hukum dan kesejahteraan, Indonesia 

mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk memenuhi unsur-

unsur dari negara hukum dan kesejahteraan tersebut. Mengontrol 

dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk 

kepentingan publik, menjamin distribusi kekayaaan secara adil 

dan merata, mengurangi kemiskinan, menyediakan asuransi sosial 

bagi masyarakat miskin, menyediakan subsidi untuk layanan 

sosial bagi disadvantage poeple dan memberikan proteksi sosial 

bagi tiap warga negara merupakan beberapa tujuan dari negara 

hukum kesejahteraan. 
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2. Good Governance dan Otonomi Daerah 

Dalam praktik desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang 

tindih. Namun dalam makna keduanya memiliki perbedaan. 

Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan 

dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan 

pengeloaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan 

pelimpahan. Rondinelli dan Cheema memberikan pengertian 

desentralisasi sebagai “…the transfer of planning, decision making 

or administrative authority from the central government to its field 

organizations, local administrative units, semi-autonomous and 

parastatal organizations”  

Senada dengan pendapat tersebut diatas, Joeniarto 

menyebutkan asas desentralisasi sebagai asas yang bermaksud 

memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada 

pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan 

tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. 

Sementara Otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Kata 

pertama berarti ‘sendiri’ sedangkan kata kedua berarti ‘perintah’ 

sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri.  

Sampai saat ini kebijakan desentralisasi merupakan 

keputusan dianggap terbaik yang perlu diambil oleh bangsa ini. 

Pilihan ini tidak terlepas dari kondisi wilayah negara yang luas, 

sehingga tidak mungkin lagi seluruh urusan negara diselesaikan 

oleh pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat 
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pemerintahan negara. Dipandang perlu dibentuk alat-alat 

perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah 

negara untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terdapat di 

daerah. 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, pengaturan otonomi daerah 

di Indonesia berganti-ganti. Sebelum ditetapkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 

telah berlaku 7 (tujuh) Undang-Undang yang mengatur mengenai 

Pemerintahan Daerah, yakni UU No. 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 

tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, 

UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU 

Nomor 25 Tahun 1999. 

Ada beberapa varian teori yang pernah diterapkan dalam 

peraturan dan implementasi otonomi daerah. UU No. 5 Tahun 

1974 menggunakan Fused model. Sistem otonomi model ini 

menggabungkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dalam 

satu institusi. Hal ini misalnya terlihat dari adanya wilayah 

administrasi di tingkat provinsi yang juga adalah daerah otonom 

tingkat I (uniterritorial dan unipersonal). Begitu juga di tingkat 

kabupaten/kotamadya yang sekaligus juga daerah otonom tingkat 

II. 

Sementara UU No. 22/1999 menggunakan model campuran 

yakni perpaduan antara “split model’ pada kabupaten/kota dan 

“fused model” pada provinsi. Dengan model campuran itu, peran 
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dekonsentrasi di tingkat kabupaten/kota ke bawah menjadi sangat 

terbatas. Asas dekonsentrasi hanya dilaksanakan di tingkat 

propinsi kecuali untuk lima kewenangan utama dari pemerintah 

pusat. 

Pengaturan otonomi, dalam berbagai undang-undang 

organik tersebut diatas seringkali kita temui perbedaan bahkan 

pertentangan antara yang satu dengan yang lain. misalnya 

pengaturan otonomi daerah dalam UU No. 5 Tahun 1974 dengan 

pengaturan otonomi daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 sangat 

berbeda sama sekali padahal kedua Undang-undang tersebut lahir 

atas perintah UUD 1945. Hal ini terjadi disebabkan oleh 

pengaturan otonomi daerah dalam UUD 1945 Pra amandemen 

terlalu sederhana, dimana hanya diatur dalam satu Pasal saja. 

Sehingga pembuat undang-undang organik memegang semacam 

mandat blanko yang akan diisi sesuai dengan konfigurasi politik 

yang dominan. 

Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, tepatnya 

pada Perubahan Kedua, Pasal 18 yang semula hanya terdiri dari 

satu ayat saja berubah menjadi 7 (tujuh) ayat plus 18A dan 18B 

yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) ayat. 

Menurut Bagir Manan, paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip 

penting yang digariskan oleh Pasal 18 UUD 1945 Pasca 

Amandemen, yakni: (1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
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pembantuan (Pasal 18 ayat 2); (2) Prinsip menjalankan otonomi 

seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5); (3) Prinsip kekhususan dan 

keragaman daerah (pasal 18A ayat 1); (4) Prinsip mengakui dan 

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2); (5) prinsip mengakui dan 

menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan 

istimewa (Pasal 18B ayat 1); (6) prinsip badan perwakilan dipilih 

langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3); (7) 

Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara 

selaras dan adil (Pasal 18 A ayat 2).  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah segala 

komponen masyarakat sipil, baik negara, modal dan masyarakat 

sipil diharapkan mempraktekkan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) UNDP mengajukan 9 (sembilan) 

karakteristik good governance sebagai berikut:  

1. Partisipasi. Partisipasi menuntut setiap warga negara 

mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian 

dalam proses bernegara, berpemerintahan serta 

bermasyarakat. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung 

maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM 

dan lain sebagainya. 

2. Penegakan hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi 

adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan 

dengan adil dan tanpa pandang bulu. 
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3. Transparansi. Adanya keterbukaan yang mencakup aspek 

aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari 

proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana 

publik sampai pada tahapan evaluasi. 

4. Daya Tanggap. Semua komponen yang terlibat dalam 

pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap 

terhadap keinginan maupun keluhan stakehoders.  

5. Berorinrtasi pada Konsensus. Di dalam good governace 

pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah 

diutamakan berdasrkan konsensus, yang dilanjutkan 

kesediaan konsisten melaksanakan konsensus yang telah 

diputuskan bersama. 

6. Keadilan. Melalui prinsip good governance setiap warga 

negara mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan 

masing-masing warga negara berbeda-beda maka sektor 

publik perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan 

keadilan dapat berjalan seiring sejalan.  

7. Keefektifan dan Efisiensi. Agar mampu berkompetisi secara 

sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain 

dalam governance perlu mengutamakan efektifitas dan 

efisiensi dalam setiap kegiatan. 
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8. Akuntablitas. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya 

kepada publik. 

9. Visi Strategis. Dalam era yang berubah secara dinamis 

seperti sekarang ini. Visi itu sendiri dapat dibedakan antara 

visi jangka panjang (20-25 Tahun) dan visi jangka pendek 

sekitar 5 tahun.  

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal 

adanya Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan 

administrasi negara yang baik (general principle of good 

administration). Kemunculan prinsip-prinsip ini tidak bisa 

dilepaskan dari keberadaan administrasi negara sebagai 

penyelenggara pemerintahan (eksekutif), selain memiliki 

konsentrasi kekuasaan yang makin besar (freiss ermessen) juga 

bersentuhan langsung dengan rakyat. Tindakan-tindakan 

penertiban, perizinan dan berbagai pelayanan merupakan 

pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan 

dengan rakyat. Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau 

cara-cara bertindak yang memenuhi syarat-syarat 

penyelenggaraan administrasi negara yang baik akan langsung 

dirasakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan 

orang banyak. Karena itu betapa penting pelaksanaan prinsip-

prinsip penyelengaraan administrasi negara yang baik untuk 
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mencegah dan menghindarkan rakyat dari segala tindakan 

administrasi negara yang dapat merugikan rakyat atau menindas.  

 S.F. Marbun merinci asas-asas umum pemerintahan 

Indonesia yang adil dan patut sebagai berikut:  

a. asas persamaan;  

b. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;  

c. asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang;  

d. asas ganti rugi karena kesalahan;  

e. asas kecermatan;  

f. asas kepastian hukum;  

g. asas kejujuran dan keterbukaan;  

h. asas larangan meyalahgunakan wewenang;  

i. asas larangan sewenang-wenang;  

j. asas kepercayaan atau pengharapan;  

k. asas motivasi;  

l. asas kepantasan dan kewajaran;  

m. asas petanggungjawaban;  

n. asas kepekaan;  

o. asas penyelenggaraan kepentingan umum;  

p. asas kebijaksanaan; dan  

q. asas itikad baik. 

Prinsip-prinsip atau asas-asas penyelengaraan administrasi 

negara yang baik sebagian telah diakomodir di dalam pasal 3 UU 

Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
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Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip prinsip 

tersebut antara lain : (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib 

penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas 

keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; 

dan (7) asas akuntabilitas. 

 

B. Landasan Pengaturan Yuridis 

Landasan yuridis menjadi unsur penting dalam 

pembentukan peraturan perundang-undngan tak terkecuali 

peraturan daerah, landasan yuridis menentukan dan mengukur 

serta mengkomparisikan peraturan perundang-undangan antara 

peraturan yang satu dengan yang lainnya sehingga nantinya 

diharapkan tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih 

peraturan dan pada akhirnya yang diharapkan adalah berjalannya 

peraturaran antara pusat dan daerah secara beriringan untuk 

mencapai tujuan bersama. Peraturan tidak hanya diartikan secara 

subtansial atau isi akan tetapi peraturan diartikan sebagai 

berjalannya semua perangkat-perangkat hukum dengn baik 

Secara yuridis, suatu peraturan perundang-undangan bisa 

dianggap baik apabila pembentukannya sudah 

mempertimbangkan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan 

segala aspek substansi dan mekanisme pembentukannya. Dalam 

Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 yang telah diganti 

dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa 

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-

undangan yang baik yang meliputi: 

a. Kejelasan tujuan; 

b.  Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

c.  Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d.  Dapat dilaksanakan; 

e.  Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f.  Kejelasan rumusan; dan 

g.  Keterbukaan. 

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa 

Materi Muatan Peraturan Perandang-undangan mengandung asas: 

pengayoman; kemanusian; kebangsaan; kekeluargaan; 

kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan 

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan 

kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan.  

Sehingga dalam penyusunan Perda tentang Pelestarian dan 

perlindungan Lembaga Adat Paser, harus pula memperhatikan 

beberapa aspek mendasar di atas. Selain ketentuan tentang tata 

cara penyusunan dan perumusan Perda, terdapat pula beberapa 

landasan yuridis yang secara substantif-normatif harus dijadikan 
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acuan dalam perumusan ketentuan tentang Pelestarian dan 

Perlindungan Lembaga Adat Paser. 

Beberapa ketentuan yang terkait dengan pengaturan 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser dan dapat 

dijadikan pertimbangan yuridis dalam penyusunan ketentuan 

lebih lanjut diantaranya adalah: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 4182); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5659); 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser 

Utara Nomor 6). 
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C. Landasan Pengaturan Politis 

Masyarakat Indonesia khususnya kalangan elit politik 

sepertinya tidak dapat menampik tuduhan menyakitkan kalau 

sikap dan perilaku politik bangsa ini masih jauh dari sifat 

amanah. Kesalahan yang menimpa elit politik, khususnya ketika 

terpilih menduduki jabatan strategis seperti menjadi anggota 

dewan atau elit eksekutif, adalah kesalahan tidak memegang 

teguh amanah.  

Kesalahan elit politik tersebut diasumsikan oleh sebagian 

ilmuan sebagai kesalahan yang tidak sepenuhnya di tangan elit 

politiknya, tetapi juga kesalahan masyarakat yang tidak 

memperoleh pendidikan politik yang benar. Jika masyarakat 

memperoleh pendidikan politik yang benar barangkali kesalahan 

atau penyimpangan moral berpolitik bisa dicegah atau setidaknya 

diminimalisasi. Misalnya kalau saja rakyat dari awal sudah paham 

bahwa elit politik yang berhubungan dengan dirinya akan 

menawarkan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya atau belum 

jelas legalitasnya seperti aspek kehalalan sumbernya, tentulah 

dirinya akan bisa memainkan peran yang bercorak mengurangi 

atau menghambat maraknya penyakit yang menodai cita-cita 

terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan 

daerah dengan berkesinambungan, maka pembangunan sumber 

daya sosial (yaitu pembangunan masyarakat seluruhnya dan 
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manusia seutuhnya) harus menjadi salah satu priorotas dalam 

konteks keberpihakan pemerintahan daerah pada kepentingan 

rakyat. Mewujudkan terpenuhinya sumberdaya manusia yang 

unggul, salah satunya adalah dengan adanya saran dan prasarana 

menuju Negara yang berkesejahteraan. 

 

D. Landasan Pengaturan Sosiologis 

Tinjauan dari aspek sosiologis, yaitu menggambarkan 

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan 

yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut 

fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

masyaarakat dan Negara: 

1. Harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, 

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Tidak boeh memuat hal yang membedakan berdasarkan 

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, 

gender atau status sosial. 

3. Harus berfungsi memberikan perlindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat. 

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of 

rules) dan peraturan (regulation), namun mencakup bidang yang 

luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (procedure) yang 
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mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam 

masyarakat (living law) dan budaya hukum (legal structure). 

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral 

dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang 

pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi 

Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi 

dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa, sebagaimana 

dapat dilihat dalam Tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan 

di Kabupaten Penajam Paser Utara  

No Kecamatan Kelurahan Desa Luas Wilayah (Km2) 

1 Babulu 0 12 399,45 

2 Waru 1 3 553,88 

3 Penajam 19 4 1.207,37 

4 Sepaku 4 11 1.172,36 

Jumlah 24 30 3.333,06 

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara 

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 

00o48’29” – 01o36’37” Lintang Selatan dan 116o19’30 - 116o56’35” 

Bujur Timur. Mencakup 4 (empat) Wilayah Kecamatan, yaitu 

Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan 
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Kecamatan Sepaku. Sedangkan batas-batas wilayah administrasi 

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut. 

• Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu 

dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai 

Kertanegara 

• Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Samboja 

Kota Balikpapan dan Selat Makasar 

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser 

• Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Bongan 

Kebupaten Kutai Barat dan Kecamatan 

Long Kali Kabupaten Paser 

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 

333.306 Ha yang terdiri dari 3,060.82 Km2 Wilayah berupa 

Daratan dan 272.24 Km2 berupa Lautan. Secara umum, sebagian 

besar belum terolah dan dibudidayakan pemanfaatannya. Dari 

data penggunanan lahan tahun 2005 terlihat bahwa 60 persen 

dari luas areal yang ada masih berbentuk hutan lebat. Sedangkan 

lahan yang sudah dimanfaatkan masing-masing adalah; 

pemukiman sebesar 0.9 persen, sawah seluas 1.5 persen, 

pertanian tanah kering seluas 3.43 persen, perkebunan seluas 3.9 

persen, tambak seluas 0.23 persen dan industri seluas 0.09 

persen.  
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Sebagai Kabupaten baru yang usianya masih sangat muda, 

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki banyak agenda yang 

perlu segera dilakukan. Beberapa agenda tersebut diantaranya 

adalah kegiatan dalam menata administrasi pemerintahan dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara 

efektif, efisien dan berkeadilan. Selain itu, agenda yang lain yaitu 

pengadaan infrastruktur pemerintahan. Hal tersebut mengingat 

bahwa infrastruktur pemerintahan masih sangat terbatas, baik 

dilihat dari kelengkapan lembaga, jumlah personil, gedung 

perkantoran maupun sarana administrasi. Beberapa hal tersebut 

sudah sepatutnya menjadi agenda utama yang perlu segera 

dipenuhi dalam menjalankan kegiatan pelayanan masyarakat yang 

berkualitas. 

Meskipun usia Kabupaten Penajam Paser Utara masih 

tergolong sangat muda akan tetapi potensi-potensi yang dimiliki 

tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Potensi-potensi tersebut 

meliputi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi Sumber 

Daya Manusia (SDM). Potensi SDA tersebut mencakup dari 

berbagai bidang baik bidang pertanian, perkebunan, perikanan, 

peternakan, penggalian dan pertambangan. Kemudian untuk 

potensi SDM diketahui bahwa lebih dari 50 % dari total jumlah 

penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan 

penduduk di usia produktif. Selain itu potensi di sektor pariwisata, 

industri dan perdagangan juga tidak bisa dikesampingkan begitu 
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saja. Beberapa hal yang dimiliki oleh Kabupaten tersebut menjadi 

modal yang besar dalam menyelenggarakan pembangunan dengan 

berbagai tantangan yang akan dihadapi. Meskipun tantangan 

menjadi semakin berat untuk ke depannya, tidak menjadi mimpi 

bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewujudkan visinya 

yaitu: 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser 

Utara periode 2013- 2018, adalah: “Mewujudkan masyarakat 

kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, 

Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis.” 

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain: 

1. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera adalah: kebutuhan 

dasar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah 

terpenuhi secara lahir dan batin, masyarakat yang telah 

mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan 

seluruh potensi hidup yang telah berkembang baik 

dipandang dari aspek materi maupun spritual 

2. Mewujudkan masyarakat yang Berkualitas adalah: 

masyarakat yang memiliki mutu tinggi ditinjau dari segi 

pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya 

dan agama di dukung oleh tata pemerintahan yang baik 

3. Mewujudkan masyarakat yang Mandiri adalah masyarakat 

yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan 

aktifitas yang dilakukannya, tidak bergantung pada orang 
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lain 

4. Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan damai adalah: 

masyarakat yang berada dalam suasana tanpa kekerasan, 

adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang 

setara antar individu maupun komunitas yang hidup 

bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu 

wilayah tertentu pula 

5. Mewujudkan masyarakat yang Berkeadilan adalah: lebih 

mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi, tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, 

menghargai hak dan kewajiban 

6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis adalah: kehidupan 

masyarakat Penajam Paser Utara senantiasa diwarnai oleh 

nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur, 

masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 

luhur agama yang dianutnya. 

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan 

dalam tekad Panca Karya, antara lain: 

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek 

dan Imtaq Meliputi: 

a) Bidang Pendidikan 

Untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, 

terjangkau, relevan dan efisien dengan menyelenggarakan 

pendidikan gratis serta membangun sarana dan 
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prasarana pendidikan di daerah, yang berbasis kepada 

standar mutu pendidikan serta pengalaman kerja dalam 

bidang pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten 

Penajam Paser Utara. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan 

pembangunan bidang pendidikan maka target yang 

ditetapkan sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah: 

a. Peningkatan APK tingkat pendidikan SMP dan SMA 

masing-masing menjadi 100% dan 82.59%; 

b. Peningkatan APM tingkat pendidikan SMP dan SMA 

masing-masing menjadi 84.26% dan 65.92%; 

c. Peningkatan nilai rata-rata mata pelajaran bagi 

peserta Ujian Nasional di semua tingkatan; 

d. Terbangunnya sekolah yang memiliki daya saing; 

e. Mendorong terbentuknya sekolah akademi/politeknik 

Perguruan Tinggi; 

f. Terbangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten; 

g. Peningkatan kualitas dan pemerataan sebaran 

guru; 

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 

pendidikan. 

b) Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi 

Dimaksudkan untuk pengembangan dan perlindungan 

kebhinekaan budaya, karya seni serta untuk memperkaya 
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khazanah artistic dan intelektual bagi tumbuh 

kembangnya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif 

masyarakat yang disertai pengembangan inovasi yang 

dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan 

pembangunan bidang kebudayaan, kreatifitas dan inovasi 

teknologi, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 

2014 – 2018 adalah: 

a. Peningkatan pendidikan keagamaan formal dan non 

formal; 

b. Pembinaan dan pengembangan ragam kesenian 

daerah berbagai komunitas; 

c. Meningkatnya kreatifitas dan inovasi terciptanya 

teknologi tepat guna dalam segala bidang; 

d. Terbangunnya taman pintar; 

e. Terbangunnya fasilitas olahraga 

2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, 

Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Bebas dari KKN 

Meliputi: 

a) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, 

diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik, melalui terobosan kinerja secara terpadu, 

penuh integritas, akuntabel,taat hukum, transparan serta 
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meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan 

pembangunan bidang Reformasi birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan, maka target yang ditetapkan sepanjang 

tahun 2014 -2018 adalah; 

- Terbentuknya organisasi perangkat daerah (OPD) 

baru/menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan 

daerah ditargetkan sebanyak 13 gedung organisasi 

perangkat daerah, 10 rumah jabatan, dan 6 UPTD 

hingga akhir tahun RPJMD. 

- Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung 

pelayanan melalui Peningkatan penerapan Elektronic 

Government di SKPD 

- Terbangunnya koneksi database antar seluruh Unit 

Kerja 

- Peningkatan pengendalian potensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

b) Membangun sistem pemerintahan yang berasaskan Good 

Government sehingga melahirkan pemerintahan 

transparan dipercaya rakyat 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

sistem pemerintahan yang berasaskan Good Government, maka 

target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013 -2018 adalah 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 
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kepada masyarakat melalui peningkatan integritas 

pelayanan publik dan kemudahan berusaha 

2. Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan 

standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan 

melalui penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan 

fungsi setiap unit kerja 

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih 

cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau 

dengan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) di setiap instansi penyedia layanan 

4. Terbangunnya Website instansi pemerintah dalam 

rangka peningkatan penyediaan informasi 

c) Membentuk formasi jabatan berdasar kapasitas 

profesionalisme, formasi jabatan bukan atas dasar suka 

dan tidak suka, hal ini dilakukan untuk menghindari 

munculnya penyalahgunaan wewenang yang disertai 

dengan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah, 

menekan sekecil mungkin kesenjangan antara pimpinan 

dan bawahan secara berkeadilan 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, maka 

target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah 

1. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat 

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
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birokrasi yang dicerminkan denganpeningkatan 

indeks efektifitas pemerintahan dan indeks 

pemerintahan yang akuntabel. 

3. Terbangunnya sistem rekrutmen, yang terbuka, 

transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi 

d) Memperkuat fakta integritas yang dimaksudkan untuk 

memperkecil peluang aparatur pemerintah untuk 

melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan 

Negara. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan 

pembangunan bidang tata kelola pemerintahan yang baik 

adalah dengan memperkuat fakta integritas formasi 

jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, maka target 

yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: 

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

yang dicerminkan dengan perbaikan Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) daerah dan peningkatan Opini audit BPK 

berpredikat WTP pada tahun 2014 

e) Bidang politik, hukum dan keamanan yang diarahkan 

untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram, 

damai serta pencegahan tindak terorisme melalui upaya 

deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan 

pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan 

dan penguatan kelembagaan antar instansi. 
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Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan 

pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan 

maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 

adalah: 

a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban 

 b. Berkurangnya angka kriminalitas 

3. Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur 

daerah 

Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah secara adil 

dan merata merupakan prioritas dalam misi pembangunan 

lima tahun ke depan, antara lain: 

a) Memberikan keseimbangan pembangunan desa dan 

kabupaten/kota secara proporsional dengan pola Triangle, 

yaitu proyek pembangunan desa harus bisa menunjang 

pembangunan kabupaten/kota begitu pula sebaliknya. 

Pembangunan infrastruktur di daerah ditujukan untuk 

memberi kan kemudahan kepada masyarakat dan 

mendukung pelaksanaan program MP3EI di wilayah 

Penajam Paser Utara. Hal tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Terbangunnya jalan lingkar Riko–Pantai Lango – 

Pulau Balang. 

2) Terbangunnya jalan Pantai Lango–Jenebora–

Buluminung 



 

111 
 

3) Terbangunnya jalan Perkotaan Penajam–Gunung 

Steleng– Buluminung 

4) Peningkatan jalan perkotaan Gunung Makmur - 

Gunung Intan– Permukiman Sebakung Jaya 

5) Terbangunnya jalan 2 jalur kawasan pariwisata 

Tanjung Jumlai 

6) Peningkatan jalan perkotaan Sepaku–Pemukiman 

Argo Mulyo 

7) Peningkatan jalan – jalan lingkungan 

8) Terbangunnya jalan 2 jalur ibukota kecamatan 

9) Terbangunnya terminal type B 

10)  Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran 

bagi dinas/kantor dan lembaga teknis lainnya 

11) Terbangunnya Gedung UPTD PU di 4 kecamatan 

12) Terbangunnya kompleks rumah jabatan 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

13) Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Supply 

Base dan Coal Terminal 

14) Terbangunnya prototype pasar Babulu, Waru dan 

Sepaku 

15) Mendorong pembangunan jalan lintas Penajam 

Paser Utara dan Kutai Barat 

b) Pembangunan fasilitas pelayanan publik secara adil dan 

merata, meliputi pembangunan sarana kesehatan, listrik, 



 

112 
 

jaringan air bersih, jembatan pembangunan jalan 

perkebunan dan pembangunan jalan usaha tani di 

pedesaan dan sanitasi. Indikator pencapaian tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1) Mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit 

Pratama di Kecamatan Sepaku 

2) Peningkatan puskesmas rawat inap 

3) Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di Ibukota 

Kecamatan dan pusat- pusat pedesaan dan kelurahan. 

4) Peningkatan jaringan perpipaan air bersih : 

a. Jaringan perpipaan Penajam di Kecamatan Penajam; 

b. Jaringan perpipaan Waru di Kecamatan Waru; 

c. Jaringan perpipaan Babulu di Kecamatan Babulu; 

dan 

 c) Jaringan perpipaan Sepaku di Kecamatan Sepaku 

5) Pembangunan water treatment plan skala lokal untuk 

pemenuhan kebutuhan air bersih dengan 

memanfaatkan sumber air baku yang ada di sekitarnya 

dan penggunaan teknologi pengelolaan air layak minum. 

6) Mewujudkan infrastruktur pertanian untuk mendukung 

tercapainya ketahanan pangan. 

a. Pembangunan jalan usaha tani  

b. Pembangunan irigasi pertanian 

7) Menciptakan pembangunan jalan produksi perkebunan 
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untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan 

8) Pembangunan sanitasi permukiman 

9) Terbangunnya Bendungan sebagai penunjang pertanian 

maupun air bersih 

d) Menerapkan prioritas proyek pembangunan berdasarkan 

kebutuhan riil dalam masyarakat bukan atas kepentingan 

pribadi dan kelompok yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. Indikator pencapaian tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan water front city; 

2. Pengembangan Kawasan Industri Buluminung dan 

sekitarnya; 

3. Pembangunan jembatan Penajam - Balikpapan antar 

coastal road; 

4. Pengembangan Infrastruktur pariwisata: 

 a. Kawasan Wisata Tanjung Jumlai 

 b. Kawasan Wisata Nipah–nipah 

 c. Pengembangan obyek wisata Penajam Marina Beach 

5. Pengembangan Kawasan Agroforestri dan Agroindustri; 

6. Pengembangan Kawasan Agropolitan; 

7. Pengembangan Kawasan Minapolitan; 

8.Pengembangan Kawasan Riset Baik Pertanian, Perikanan, 

dan Kelautan. 
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4. Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Beberapa aspek penting dalam Peningkatan 

kehidupan social ekonomi masyarakat mencakup beberapa 

bidang antara lain: 

a) Bidang kesehatan, dititikberatkan melalui pendekatan 

preventif terpadu, tidak hanya kuratif, sehingga secara 

keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup 

dan pencapaian keseluruhan sasaran dalam Millenium 

Development Goals 2015. Tujuan yang akan dicapai 

berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan, maka 

target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: 

1. Peningkatan rasio jumlah tenaga dokter tiap 100.000 

penduduk hingga 40 dokter; 

2. Peningkatan klasifikasi RSUD menjadi tipe B, 

minimal 6 orang Spesialis dan 2 orang sub spesialis; 

3. Peningkatan rasio tenaga medis terhadap jumlah 

penduduk; 

4. Peningkatan usia harapan hidup hingga usia 73 

pada tahun 2018; 

5. Berkurangnya balita kurang gizi hingga 0% pada 

tahun 2016; 

6. Berkurangnya balita gizi buruk hingga 0% pada 

tahun 2015; 

7. Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan 



 

115 
 

hingga 2 kasus kematian pada tahun 2018; 

8. Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat miskin. 

b) Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan 

perikanan melalui program agropolitan dan minapolitan, 

serta mendorong penguatan modal pemberdayaan 

ekonomi bidang industri kecil dan menengah untuk 

dapat menciptakan lapangan kerja 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

bidang pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, 

peternakan dan perikanan, maka target yang ditetapkan 

sepanjang tahun 2013-2018 adalah: 

1. Pengembangan kawasan minapolitan di Babulu 

Laut pada tahun 2014- 2016; 

2. Peningkatan SDM petani nelayan di Pusritek KKP; 

3. Pengembangan kawasan agropolitan di Babulu 

Darat pada tahun 2014-2015; 

4. Pengembangan budidaya lahan kering komoditas 

singkong gajah hingga tahun 2018; 

5. Terbangunnya pasar migropolitan terpadu di Babulu 

Darat pada tahun 2016; 

c) Bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan 

industri manufaktur, membangun iklim investasi yang 

sehat, peningkatan kesempatan kerja khususnya tenaga 
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kerja muda, serta peningkatan daya saing koperasi, usaha 

kecil, mikro dan menengah. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan industry 

manufaktur, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-

2018 adalah: 

1. Pengelolaan klinik agropolitan untuk memfasilitasi 

pengembangan ekonomi pedesaan baik yang 

bertumpu pada sektorpertanian, perkebunan maupun 

perikanan; 

2. Berkembangnya Koperasi aktif sebanyak 78 unit pada 

tahun 2018; 

3. Pengembangan ekonomi produktif; 

4. Bertambahnya nilai bantuan Kredit Usaha Rakyat 

sebesar 5% setiap tahunnya. 

d) Bidang kesejahteraan rakyat, dimaksudkan untuk 

pembangunan bidang agama, pemuda dan olahraga, serta 

pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

bidang kesejahteraan rakyat, maka target yang 

ditetapkan sepanjang tahun 2013- 2018 adalah: 

1. Peningkatan pembinaan dan memperkuat 

pemberdayaan organisasi- organisasi perempuan 

untuk mendorong peran kaum perempuan dalam 
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pembangunan daerah; 

2. Penurunan jumlah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 1.733 jiwa pada 

tahun 2018; 

3. Penurunan tingkat kenakalan remaja; 

4. Penurunan tingkat Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT); 

5. Peningkatan peserta KB aktif hingga 31.053 jiwa pada 

tahun 2018. 

e) Peningkatan efektifitas program pengendalian kemiskinan, 

dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan 

yang pro rakyat serta perluasan kebijakan yang afirmatif 

untuk menanggulangi kemiskinan. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

bidang efektifitas program pengendalian kemiskinan, 

maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 

adalah: 

1. Peningkatan jumlah bantuan untuk keluarga miskin 

(gakin); 

2. Penurunan jumlah keluarga miskin (gakin) sebanyak 

500 KK pada tahun 2018. 
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5. Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat 

yang berwawasan lingkungan Meliputi: 

a) Energi, mendukung kebijakan energy nasional yang dapat 

menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh 

wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, pembangunan 

energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi yang 

tersedia, efisiensi konsumsi, penghematan energi, 

meningkatnya produksi serta pemanfaatan energi yang 

bersih dan ekonomis. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan 

pembangunan bidang energi, maka target yang 

ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: 

1. Rasio elektrifikasi desa/kelurahan 

2. Persentase penggunaan energi baru terbarukan 

3. Terjalinnya investasi di bidang kelistrikan daerah 

4.Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemenuhan 

kebutuhan energy alternatif 

b) Pariwisata, menggali potensi pariwisata yang mempunyai 

nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar dan 

meningkatkan potensi pariwisata yang sudah ada dalam 

usaha membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan 

pembangunan bidang pariwisata, maka target yang 

ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: 
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1. Peningkatan kunjungan wisatawan domestik hingga 25% 

2. Penambahan 1 destinasi wisata di PPU 

3. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 

4. Terciptanya brand pariwisata PPU 

5. Peningkatan investasi kepariwisataan 

6. Pengembangan obyek wisata budaya bahari 

c) Ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan 

penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi 

pangan dalam negeri, terutama padi, jagung, kedelai, 

daging dan ikan, meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi 

pangan masyarakat, serta perlindungan pemberdayaan 

petani dan nelayan 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

bidang ketahanan pangan, maka target yang ditetapkan 

sepanjang tahun 2013-2018 adalah: 

1. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap 

PDRB sebesar 20% dengan tetap mengacu pada 

kelestarian lingkungan 

2. Berdirinya klinik agropolitan untuk memfasilitasi 

pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu 

pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan 

3. Terbangunnya Balai Pengkajian dan Pengembangan 

Teknologi Pertanian (BPPTP) pada tahun 2014 
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4. Peningkatan produktivitas pangan utama hingga 7 

ton/ha pada tahun 2014 

5. Terbangunnya lumbung pangan padi di setiap desa 

6. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan 

perikanan darat/budidaya 

7. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 

8. Peningkatan populasi hewan ternak besar dan kecil 

9. Peningkatan produksi daging dan telur 

d) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, menekankan 

daya upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, 

serta pengendalian kerusakan lingkungan secara 

keseluruhan, untuk meningkatkan daya dukung 

lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

yang berkelanjutan dan disertai dengan upaya pengelolaan 

resiko bencana dan dampak perubahan iklim global. 

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan 

bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, maka 

target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: 

1. Peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan 

AMDAL 

2. Penurunan tingkat pencemaran air, udara dan 

lingkungan 

3.  Minimalisasi alih fungsi hutan (okupasi lahan) 

4.  Minimalisasi ijin penambangan yang tidak berwawasan 
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lingkungan 

5. Deteksi dini bencana 

6. Penurunan angka resiko bencana 

7.Terbangunnya fasilitas pendukung penanggulangan 

bencana. 

A. Kondisi Georafis 

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan 

Undang- Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi 

Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak 

antara 00o48’29”-01o36’37” Lintang Selatan dan 116o19’30”- 

116o56’35” Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara 

sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan 

transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta 

merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi 

Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten 

Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan 

kabupaten/kota sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 

Kutai Kartanegara; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota 

Balikpapan dan Selat Makassar; 

c.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 
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Paser dan Selat Makassar; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Paser dan Kabupaten Kutai Barat. 

 

A.1 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan Lereng 

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 

Km2 meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82 Km2 dan wilayah 

lautan seluas 272.24 Km2. Berdasarkan Topografinya, Penajam 

Paser Utara berada di ketinggian antara 0-500 m diatas 

permukaan laut (dpl). Pada elevasi terendah terdapat di daerah 

sekitar muara Sungai yang mengalir di Penajam Paser Utara. 

Penajam Paser Utara memiliki wilayah yang didominasi wilayah 

perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat.  

Tabel 4.2  

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten PPU 

Tahun 2012 

Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Jumlah 

(Km2) 

Persentase 

( % ) Darat Laut 

Babulu 355,71 43,74 399,45 11,98 
Waru 496,05 57,83 553,88 16,62 
Penajam 1.036,7

0 

170,63 1.207,37 36,22 
Sepaku 1.172,3

6 

0,00 1.172,36 35,17 
Jumlah 3.060,8

2 

272,24 3.333,06 100,00 
Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 

2012 
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A.2 Klimatologi 

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai karakteristik 

iklim yakni wilayah iklim tropika bumida. Berdasarkan kajian 

data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui 

bahwa curah hujan rata- rata adalah 10 hari perbulan sebesar 

230 mm perbulannya. Curah hujan diatas 300 mm perbulan 

terjadi antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari. 

Sementara untuk curah hujan sebesar 100 mm sampai 300 mm 

terjadi pada bulan maret sampai Oktober. Temperatur udara 

rata-rata sebesar 260C dengan perbedaan temperatur pada 

waktu siang dan malam berkisar 50C sampai 70C. Temperatur 

minimum terjadi antara bulan Agustus sampai bulan Oktober. 

 

A.3 Hidrologi 

Ditinjau dari kondisi hidrologi, wilayah Penajam Paser Utara 

dipengaruhi oleh daerah aliran sungai (DAS) dan mempunyai 

daerah pelayanan yang paling besar, yaitu DAS Babulu, DAS 

Labangka, DAS Sesulu, DAS Tunan, DAS Riko, dan DAS Sepaku. 

Secara umum berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum 

bahwa jumlah DAS yang ada di Kab.Penajam Paser Utara 

berjumlah 11 DAS yakni Sungai Sepaku, Sungai Semuntai, 

Sungai Pemaluan, Sungai Riko, Sungai Nenang Besar, Sungai 

Tunan, Sungai sesumpu, Sungai Bukit, Sungai babulu, Sungai 
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Sesulu, dan Sungai Api-Api Besar. 

A.4 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan kumpulan informasi yang 

menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan 

di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan menjadi 

kampung/permukiman, kebun campur, sawah, tegalan, hutan, 

dan lain- lain penggunaan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir penggunaan lahan di Penajam Paser Utara mengalami 

perubahan walaupun tidak signifikan. Perubahan penggunaan 

lahan terjadi pada jenis tanah untuk pertanian tanaman pangan 

ke perkebunan. Alih fungsi lahan tersebut masuk ke daerah 

pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi 

perubahan penggunaan lahan namun luas lahan pertanian yang 

ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan 

ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih 

fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar 

tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan 

pangan. Tabel 4.3  menyajikan pemanfaatan lahan di Kabupaten 

Penajam Paser Utara tahun 2012. 
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Tabel 4.3  

Penggunaan Tanah Tahun 2011 di Kabupaten Penajam Paser 

Utara 

 

No 

Penggunaan 

Tanah 

2012  

Persentase Luas (Ha) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Sawah 

Pertanian tanah 

kering 

Perkebunan 

Kolam/tamba

k Industri 

Pertambanga

n Hutan lebat 

Hutan 

belukar 

Hutan sejenis 

Hutan rawa 

Permukiman 

Semak 

belukar Lain-

lain 

4.715 

10.740 

12.217 

709 

290 

48 

188.175 

50.075 

15.253 

2.400 

2.808 

18.320 

7.810 

1,38 

3,60 

4,09 

0,23 

0,09 

0,06 

63,12 

16,79 

5,11 

0,80 

0,94 

6,14 

2,61 

Jumlah 313.560 100 
Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012 

 

B. Demografi Sosial 

B.1. Kependudukan 

Penduduk merupakan indikator penting dalam rangka 

pemenuhan dan pencapaian sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia menjadi sektor penting dalam rangka mencapai seluruh 

tujuan dan harapan pembangunan. Data kependudukan 

merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses 

pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan 
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tahap evaluasi terhadap  hasil pembangunan itu sendiri. Beberapa 

masalah kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain 

mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah 

penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika 

merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun 

sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya 

rendah. Selama lima tahun terakhir (2008-2012) jumlah 

penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami 

pertumbuhan relatif kecil. Pada tahun 2008 jumlah penduduk 

seluruhnya sebanyak 133.859 jiwa dengan komposisi 69.013 jiwa 

penduduk laki-laki dan 64.846 jiwa penduduk perempuan. Pada 

tahun 2012 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 153.470 

jiwa dengan komposisi 80.692 jiwa penduduk laki-laki dan 72.778 

penduduk perempuan. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah 

penduduk menurut jenis kelamin pada akhir tahun 2008-2012 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 
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Tabel 4.4  

Jumlah Penduduk Menurut Jeni Kelamin dan Pertumbuhan 

Penduduk Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2008-2012 

No Tahun Laki-
Laki Perempuan Jumlah 

Total 

Pertumbuhan 
Penduduk 

(%) 
1 2008 69 013 64 846 133 859 2,44 
2 2009 70 657 66 508 137 165 2,47 
3 2010 74 951 67 971 142 922 2,79 
4 2011 78 337 70 807 149 144 2,88 
5 2012 80 692 72 778 153 470 2,90 

Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat dikemukakan bahwa 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara relatif 

kecil dari tahun ke tahun. Persentase lebih tinggi terjadi pada 

tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu masing-masing 2,79% dan 

2,88% sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 pertumbuhan 

penduduk lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya 2,44% 

dan 2,47%. Bila dirata-rata maka pertumbuhan penduduk 

pertahun sebesar 2,7%. 

 

B.2. Penduduk menurut Kelompok Umur 

Untuk melihat lebih detail mengenai gambaran 

kependudukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5  

 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  

Tahun 2012 di Kabupaten PPU 

Kelompo

k 

Umur 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0 - 4 7923 7147 15070 
5 – 9 8824 7959 16738 

10 – 14 9519 8586 18105 
15 – 19 6940 6260 13200 
20 – 24 4844 4369 9213 
25 – 29 6287 5670 11957 

30 – 34 7321 6602 13923 
35 – 39 7034 6344 13378 
40 – 44 5679 5122 10801 
45 – 49 5197 4687 9884 
50 – 54 3723 3358 7081 
55 – 59 2569 2317 4886 
60 – 64 2006 1809 3815 
65 + 2826 2548 5374 

Jumlah 80692 72778 153470 
Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 70 persen 

penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk 

usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Kondisi tersebut 

merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara 

karena dengan formasi tersebut maka berpotensi menjadi 

penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser 

Utara melalui kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor lapangan 

usaha. 
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B.3. Kepadatan Penduduk 

 Berdasarkan data kependudukan yang ada perkecamatan, 

kondisi kependudukan setiap kecamatan dapat digambarkan 

pada piramida seperti terlihat pada gambar 4.1.  

Gambar 4.1 

Piramida Penduduk Perkecamatan Dan Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2012 

Kecamatan Penajam Kecamatan Waru 

 
 

Kecamatan Babulu Kecamatan Sepaku 

  

Kabupaten Penajam Paser Utara 

 

 Sumber: Data Kependudukan tahun 2012 dan Hasil 
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analisis 

4. Penyebaran Penduduk 

Dilihat dari kepadatan penduduknya di Kabupaten Penajam 

Paser Utara memiliki kepadatan yang relatif rendah. Secara rinci 

kepadatan penduduk disajikan pada tabel 4.6 

Tabel 4.6  

Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan 

Penduduk 

Menurut Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2008 – 2012 

Kecamatan Luas 

Wilayah 

Km2 

Banyaknya 

Penduduk 

Rata-Rata 

Penduduk 

Tiap/Km2 
Babulu 399,45 31.37

4 

78,54 
Waru 553,88 17.10

1 

30,87 
Penajam 1207,37 73.59

8 

60,96 
Sepaku 1172,36 31.39

7 

26,78 
 Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013 

Mengamati data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari 

ke-empat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat 

kepadatan penduduk tertinggi dalam kurun waktu 2008-2012, 

pada tahun 2012 kepadatan mencapai 78,54 orang/km2. Disusul 

Kecamatan Penajam dengan kepadatan 60,96 orang/km2 dan 

Kecamatan Sepaku adalah kecamatan dengan kepadatan 

penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 30,87 

orang/km2. 
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B.5. Jumlah Penduduk menurut Agama 

Seperti umumnya wilayah lain di Indonesia, penduduk PPU 

sebagain besar beragama islam, diikuti kristen dan katholik, 

hindu dan terakhir budha. Secara rinci jumlah penduduk 

berdasar agama untuk setipa kecamatan disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7  

Penduduk berdasarkan Agama  

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 

No Kecamatan 
Agama 

(Jiwa) Islam Kristen Katholi

k 

Hindu Budha 

1 Penajam 78,544 3,447 986 38 24 

2 Waru 18,509 454 87 21 4 

3 Babulu 36,137 322 131 11 4 

4 Sepaku 32,537 3,397 999 14 0 

Jumlah 165,72

7 

7,620 2,203 84 3

2 Sumber: Dinas Kependudukan dan catatan sipil dan Bappeda 

diolah 

 

C.1 Pendidikan 

Hak untuk memperoleh pendidikan bermutu adalah hak 

setiap warga Negara sehingga Negara berkewajiban untuk 

menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat pendidikan dasar 

hingga pendidikan tinggi. Hal ini telah diamanahkan dalam UU 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain 
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itu, dalam kerangka Tujuan Pembangunan Millenium (Milllennium 

Development Goals/MDGs), pemerintah Republik Indonesia telah 

menetapkan bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan utama 

khususnya pada bidang pendidikan dasar. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, pada tingkat daerah, khususnya pada tingkat 

kabupaten/kota, pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan 

dengan memastikan tersedianya tenaga pendidik yang memiliki 

kompetensi dan juga tersedianya sarana dan prasarana 

pendidikan (gedung sekolah).  

Pada Tabel secara umum terlihat kinerja pendidikan 

menunjukkan perbaikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 

setiap jenjang pendidikan mengalami pertambahan. Untuk 

jenjang pendidikan SD mengalami pertambahan dari 90,07 

persen (2007) menjadi 95,02 persen (2011) atau rata-rata 5,0 

persen per tahun. Untuk jenjang pendidikan menengah 

bertambah dari 54,18 (2007) persen menjadi 73,60 persen (2011) 

atau rata-rata 3,8 persen per tahun. Pada jenjang pendidikan 

menengah atas mengalami fluktuasi. Dari 40,05 persen (2007) 

menjadi 37,03 (2010) dan kemudian meningkat menjadi 45,52 

persen (2011) atau rata-rata 1,0 persen per tahun. Jika dilhat 

per kecamatan maka APS tertinggi untuk sekolah dasar dicapai 

oleh Sepaku dan tertinggi untuk sekolah menengah dicapai oleh 

Babulu (lihat table 4.10). 
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Tabel 4.8 

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2007 – 2011 

 
No Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 

1.3. APS SD/MI 90.07 94.27 94.79 95.12 95.82 

2.3. APS SMP/MTs 54.18 60.40 65.85 72.69 63.66 

3.3. APS SMA/MA 40.05 35.83 34.44 37.03 46.88 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemudah dan Olah Raga, Tahun 2012 

 
Tabel 4.9  

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di 

Kabupaten PPU Tahun 

2009-2012 

No. Uraian Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1. Angka Partisipasi Kasar     

- SD/MI/Paket A 102,10 114,28 103,80 106,28 

- SMP/MTs/Paket B 100,79 89,97 89,78 91,38 

- SMA/SMK/MA/Paket 

C 

66,79 75,97 70,59 64,58 

2. Angka Partisipasi Murni     

- SD/MI/Paket A 97,96 95,69 86,92 95,02 

- SMP/MTs/Paket B 85,80 75,97 72,26 70,76 

- SMA/SMK/MA/Paket 

C 

62,16 56,10 53,92 43,10 

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. PPU Tahun 2012 
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Tabel 4.10  

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kecamatan di 

Kabupaten PPU Tahun 2012 

 

Kecamatan APS 

tingkat 

Sekolah 

Dasar 

APS 

tingkat 

Sekolah 

Menenga

h 

Penajam 75.49 45.19 
Waru 75.66 54.94 
Babulu 73.95 55.72 
Sepaku 85.74 51.31 
Jumlah 83.03 51.32 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU 
Tahun 2012 

 

Kinerja pedidikan yang dicapai itu secara langsung terkait 

dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan. Tabel 4.11 sampai 

tabel  4.14 menyajikan informasi mengenai fasilitas gedung 

sekolah dan ketersediaan guru. Dari tabel-tabel itu dapat dilihat 

bahwa rasio gedung sekolah dasar terus membaik sedangkan 

untuk SMP mengalami fluktuasi. Untuk jenjang pendidikan dasar 

(negeri dan swasta), penambahan jumlah sekolah hanya 2 

(negeri) dan 1 (swasta) dalam periode 2008-2013. Keberadaan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tidak ada di kabupaten 

Penajam Paser Utara. Namun untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

(MIS), perkembangan jumlahnya tidak mengalami pertambahan, 

tetap 4 sekolah. 

Pada jenjang pendidikan tingkat pertama, jumlah sekolah 

mengalami penambahan hanya SMPN (Sekolah Menengah 
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Pertama Negeri) sebanyak 2 sekolah. SMPS, MTsN dan MTs tidak 

mengalami pertambahan. Angka ini mengindikasikan bahwa 

untuk fasilitas gedung sekolah menengah perbaikan atau 

penambahan yang dilakukan tidak dapat mengimbangi 

kerusakan yang terjadi, tetapi tidak demikian dengan tingkat 

sekolah dasar. Dari wilayah maka capaian rasio murid sekolah 

per gedung tertinggi adalah kecamatan Sepaku untuk sekolah 

dasar dan Waru untuk sekolah menengah. 

 

Tabel 4.11  

Rasio Jumlah Murid terhadap Gedung Sekolah di 

Kabupaten PPU Tahun 2008 – 2012 

Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 

Rasio murid per gedung 

sekolah 

SD/MI 

25 24 23 23 26 

Rasio murid per gedung 

sekolah 

SMP/MTs 

37 32 30 32 38 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU 

Tahun 2012 
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Tabel 4.12  

Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah di Setiap Kecamatan di 

Kabupaten PPU Tahun 2012 

Kecamatan 
Rasio Murid/Gedung Sekolah  

SD/MI SMP/MA  

Penajam 34 40  

Waru 29 36 

Babulu 26 42 

Sepaku 22 39 

Jumlah 26 38 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU 

 

Dari segi jumlah pendidik, terdapat penurunan pada jumlah 

tenaga pendidik pada jenjang pendidikan SMA/MA. Pada jenjang 

pendidikan SMA/MA terjadi penurunan jumlah tenaga pendidik 

dari 293 (2012) menjadi 273 (2012) atau mengalami penurunan 

sebanyak 20 tenaga pendidik, namun karena jumlah murid juga 

turun, rasio yang dperoleh tidak mengalami perubahan. Secara 

umum, indikator rasio jumlah siswa per jumlah guru dalam 

periode 2007–2011 menunjukkan adanya perkembangan yang 

relatif konstan. Pada jenjang pendidikan dasar, rasionya 

mengalami perubahan yang tajam dari 1:274 (2007) menjadi 1:15 

(2011). Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, dari rasio 

1:12,76 (2007) menjadi 1:11 (2011). Sedangkan pada jenjang 
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pendidikan menengah atas, dari rasio 1:13,43 (2007) menjadi 1:11 

(2011). Indikator lainnya yaitu Minat Baca Masyarakat, 

perkembangannya mengalami fluktuasi yang tajam dari 7,05 

(2007) menjadi 0,00 (2008 dan 2009), kemudian meningkat drastis 

menjadi 10 (2010) dan 13 (2011). 

Tabel  4.13 

 Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten PPU Tahun 2008 – 

2012 

Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 

Rasio guru dibanding 

murid tingkat SD/MI 

1 : 274 1 : 15 1 : 16 1 : 15 1 : 15 

Rasio guru dibanding murid 

sekolah tingkat SMP/MTs 

1 : 13 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 11 

Rasio guru murid SMA/MA 1 : 13 1 : 11 1 : 11 1 : 10 1 : 11 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU 

Tahun 2012 
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Tabel 4.14  

Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di 

Kabupaten PPU Tahun 2011 

No Kecamatan 
Rasio Guru/Murid 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA 

1 Penajam 1 : 17,92 1 : 12,95 1 : 15,11 

2 Waru 1 : 14,99 1 : 13,89 1 : 11,24 

3 Babulu 1 : 15,64 1 : 13,30 1 : 13,57 

4 Sepaku 1 : 15,67 1 : 14,61 1 : 12,98 

 Jumlah 1 : 16,56 1 : 13,51 1 : 13,87 

 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU 

Tahun 2012 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN  

DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

 

Raperda adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 

ditetapkan oleh lembaga di daerah atau pejabat yang berwenang 

melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan. Ruang  lingkup materi muatan Raperda Pelestarian 

dan Perlindungan Lembaga Adat Paser adalah jangkauan materi 

pengaturan yang khas yang dimuat dalam Raperda Pelestarian 

dan perlindunga Lembaga Adat Paser, yang meliputi materi yang 

boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Raperda 

Pelestarian dan perlindungan Lembaga Adat Paser.47 

Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai 

batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Materi 

yang tidak boleh dimuat telah dikemukakan dalam uraian batas 

negatif di atas, juga tidak boleh memuat materi yang tidak sesuai 

dengan keharusan mendasarkan landasan keabsahan dan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang 

telah dikemukakan dalam uraian batas positif tersebut di atas. 

																																																													
47 Pengertian ruang lingkup materi muatan diadaptasi dari Gede 
MarhaendraWija Atmaja, Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 
Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Denpasar), Tesis Magister, (Program Pascasarjana Universitas 
Padjadjaran, Bandung, 1995),hlm. 14. 
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Jangkauan dari Rencana Peraturan Daerah ini kepada 

Lembaga Adat Paser, sedangkan arah pengaturan dari pengaturan 

Pelestarian dan perlindungan Lembaga Adat Paser ini adalah 

mewujudkan tanggung jawab daerah dalam menjaga dan 

melestarikan nilai-nilai luhur yang ada di Kabupaten Penajam 

Paser Utara.  

Pemerintah daerah sebagai bagian dari tata pemeritahan 

yang berwenang untuk mengatur dan melaksanakan rumah 

tangganya sendiri, berdasarkan pada otonominya tersebut maka 

pemerintah daerah memiliki bertanggung jawab terhadap 

masyarakatnya. Sebagai upaya untuk mengakomodasi 

kepentingan masyarakat maka pemerintah daerah dapat 

melakukan penyusunan Peraturan Daerah yang berlandasakan 

filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana terakomodir dalam 

UU No. UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah 

terakhir kali pada tahun 2015, khususnya Pasal 136 Ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa ”Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan 

tugas pembantuan”. Selanjutnya, pada Ayat (3) disebutkan bahwa 

”Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah”. Materi muatan 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah harus merujuk 

pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemerintah Daerah, 
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yang masing mengatur urusan wajib dan urusan pilihan daerah 

provinsi dan urusan wajib dan urusan pilihan daerah 

kabuipaten/kota. 

Mengacu pada ketentuan normatif dalam UU Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dan aturan teknisnya, yaitu Permendagri No 

16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 

Daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Perundangan 

adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 

angka 2 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan LN RI Tahun 2004 Nomor 53) 

Selanjutnya, pada Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 

dinyatakan bahwa ”materi muatan Peraturan Daerah adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus 

daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi”. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Penajam Paser Utara. 

2. Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.  

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 



 

142 
 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 

5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten 

Penajam Paser Utara. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten 

Penajam Paser Utara. 

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan. 

8. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang 

hidup dalam suatu wilayah adat yang diikat dengan aturan 

adat istiadat yang ada dalam wilayah adat tersebut yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Adat. 

9. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi pada 

setiap jenjang organisasi Lembaga Adat Paser. 

10. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat adat 

istiadat hidup, tumbuh dan berkembang sehingga menjadi 

penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan. 

11. Adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, 

kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan 

berkembang bersama dengan pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat desa yang masih dihayati dan 
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dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan 

masyarakat setempat. 

12. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah 

pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan 

oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan 

hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada 

hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya 

oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat 

lainnya. 

13. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan 

baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah 

tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat 

tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu 

dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan 

didalam wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang 

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat 

istiadat dan hukum adat setempat. 

14. Lembaga Adat Paser, selanjututnya di singkat LAP adalah 

organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau 

asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong 

anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian 

dan pengembangan adat budaya di Penajam Paser Utara. 
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15. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya 

upaya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk 

mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan 

sistem nilai dan keterampilan kerja agar supaya kondisi dan 

keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

dan Lembaga Adat Paser dapat berkembang sehingga dapat 

berperan positif dalam Pembangunan Nasional dan berguna 

bagi masyarakat bersangkutan.  

16. Pelestarian adat dimaksud untuk menjaga dan memelihara 

nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, 

moral dan adab yang positif yang merupakan norma adat 

istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga 

Adat Paser agar keberadaan tetap terjaga dan berlanjut. 

17. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara 

harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun 

yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang 

bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah 

budaya daerah atau nasional. 

18. Pengembangan adalah upaya berencana, terpadu dan 

terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

dan Lembaga Adat Paser dapat berkembang sehingga 

mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan 
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sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang 

terjadi. 

19. Hak adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan 

sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga 

masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat 

Paser yang berdasarkan hukum adat dan berlaku dalam 

masyarakat atau persekutuan hukum adat tersebut. 

20. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam 

kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin 

dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan 

pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional. 

 

a. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dari pelestarian dan perlindungan Lembaga Adat 

Paser adalah untuk menjaga agar nilai-nilai sosial budaya yang 

diaktualisasikan melalui adat/tradisi masyarakat dapat menjadi 

modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan 

bangsa. Tujuan dari pelestarian dan perlindungan Lembaga Adat 

Paser adalah untuk mendukung, memelihara budaya daerah dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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b. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Paser 

 Lembaga Adat Paser berkedudukan sebagai wadah 

organisasi permusyawaratan dan permufakatan Kepala Adat atau 

Pemangku Adat yang berada diluar susunan organisai 

Pemerintahan. Lembaga Adat Paser mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat 

kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang 

menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat 

setempat; 

b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat 

istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam 

upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan;  

c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis 

serta obyektif antar Kepala Adat atau Pemangku Adat 

dengan Aparat Pemerintah. 

 Untuk menjalankan tugas sebagimana dimaksud Lembaga 

Adat Paser mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan 

dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung 

kelancaraan penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan 

Pembangunan dan Pembinaan masyarakat. Jika ada perbedaan 
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antara Lembaga Adat Paser dan Aparat Pemerintah diselesaikan 

dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Apabila 

penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana 

dimaksud tidak tercapai maka dapat diselesaikan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

c. Hak, Wewenang Dan Tanggung Jawab Lembaga Adat Paser  

 Lembaga Adat Paser mempunyai hak dan wewenang sebagai 

berikut: 

a. mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal 

menyangkut kepentingan masyarakat adat; 

b. Lembaga Adat Paser berhak mempertahankan 

keutuhan wilayah adat dan keutuhan masyarakat adat. 

 Lembaga Adat Paser bertanggung jawab untuk melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan terutama dalam permasalahan hak-hak 

adat dan harta kekayaan Lembaga Adat Paser dengan 

tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat 

setempat;  

b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 

yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat 
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pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam 

melaksanakan tugas-tugas penyelenggraaan Pemerintah 

yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan 

yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan 

yang adil dan demokratis; 

c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap 

terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam 

rangka persatuan dan kesatuan bangsa. 

 Lembaga Adat Paser mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut 

perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang 

organisasi Lembaga Adat Paser sepanjang perkara itu 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat 

untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup 

masyarakat kearah yang lebih baik. 

 

d. Wilayah Adat 

 Wilayah adat yang dikuasai masyarakat adat secara turun 

temurun yang mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti, diakui 

oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat adat 

untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan adat istiadat 
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serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 

tersebut. Wilayah adat yang dikuasai secara turun temurun 

terkena rencana pembangunan oleh pihak pemerintah dan swasta 

harus mendapatkan persetujuan dan penggantian yang wajar 

berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Adat Paser dan pihak 

yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan 

wilayah adat karena pembangunan sebagaimana dimaksud dan 

faktor-faktor alam lainnya akan dimusyawarahkan antara 

Masyarakat Adat, Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Desa 

dengan Bupati. 

 

e. Sumber Kekayaan Lembaga Adat Paser  

 Sumber kekayaan Lembaga Adat Paser dapat berupa: 

a. harta kekayaan Lembaga Adat Paser yang tidak 

bergerak terdiri dari bangunan, rumah adat, tanah adat 

termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan 

peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah. 

b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa serta bantuan dari Pihak Ketiga yang 

tidak mengikat. 

 Kekayaan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud 

digunakan untuk Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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f. Organisasi Lembaga Adat Paser 

 Nama dan Bentuk Organisasi Lembaga Adat Paser yang 

telah diakui disetiap jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan 

adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau 

forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat 

dan pimpinan atau pemangku adat. Pembentukan Organisasi 

Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud merupakan 

organisasi kemasyarakatan yang berada diluar Organisasi 

Pemerintahan. Pengurus Organisasi Lembaga Adat Paser yang 

telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat 

sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku. Pengurus 

Lembaga Adat Paser dapat dibentuk disetiap jenjang Pemerintahan 

sesuai keperluan dan tradisi setempat. Susunan Komposisi dan 

jumlah Pengurus Lembaga Adat Paser di masing-masing jenjang 

Pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya 

mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat setempat. 

Kepengurusan Lembaga Adat Paser dapat ditetapkan berdasarkan 

hasil dan keputusan masyarakat adat. 

 Musyawarah Lembaga Adat Paser dapat dilaksanakan sesuai 

keperluan atau sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 

Keputusan-keputusan Musyawarah Lembaga Adat Paser menjadi 

pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap 

norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat 

istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Hasil musyawarah 
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adat dituangkan dalam keputusan yang disampaikan secara 

berjenjang kepada : 

a. tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan 

selanjutnya Kepala Desa atau Kepala Kelurahan 

menyampaikan kepada Camat; 

b. tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat 

menyampaikan kepada Bupati; 

c.   Bupati menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan 

Timur; 

d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan 

Otonomi Daerah. 

Hubungan Kerja antara Lembaga Adat Paser dengan 

Pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif. Apabila 

dianggap perlu Bupati, Camat dan Kepala Desa atau Kepala 

Kelurahan dapat menghadiri musyawarah Lembaga Adat Paser 

sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang 

diperlukan. 

g. Pelestarian Lembaga Adat Paser 

Pelestarian Lembaga Adat Paser dilakukan bersama dan 

difasilitasi oleh Bupati, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan, 

Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat/Pemimpin/Pemuka Adat 

di wilayah adat dan masyarakat. Dalam usaha melaksanakan 
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pelestarian Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud, Kepala 

Adat/Pemangku Adat bersama Pemerintah Desa dapat melakukan 

langkah-langkah yang berdayaguna dan berhasilguna setelah 

dimusyawarahkan dengan Pengurus Lembaga Adat Paser dan 

masyarakat. Pelaksanaan atau langkah-langkah sebagimana 

dimaksud disusun dalam bentuk Peraturan Desa sebagai 

pedoman bagi aparat, pelaksana bersama dengan Pemimpin atau 

Pemuka Adat. 

Guna kelancaran pelaksanaan pelestarian dan perlindungan 

Lembaga Adat Paser Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa 

dapat mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk 

kegiatan Lembaga Adat Paser. Pelestarian terhadap Lembaga Adat 

Paser di Kabupaten diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 

a. menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan 

dapat berperan aktif dalam pembangunan; 

b. melindungi terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah 

baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun 

dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional; 

c. terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang 

Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab 

agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai 

budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif; 
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d. terwujudnya kondisi yang mendorong peningkatan peranan 

dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya: 

1. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam 

memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; 

2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab 

sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu 

bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk 

memajukan masyarakat. 

e. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua 

tingkat pemerintahan di daerah terutama di desa. 

f. Memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser 

yang masih hidup tetapi mengalami kemerosotan. 

 

h. Perlindungan Lembaga Adat Paser 

 Dalam rangka melindungi Lembaga Adat Paser maka 

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban 

menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-

kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku dilingkungan 

masyarakat adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah 

maupun khasanah kebudayaan nasional. Untuk memelihara 

kekayaan Lembaga Adat Paser maka pemerintah Kabupaten dan 

masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki 
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Lembaga Adat Paser termasuk benda-benda peninggalan adat 

yang memiliki nilai sejarah. Dalam melakukan perlindumgan 

terhadap Lembaga Adat Paser harus mendorong terciptanya: 

a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan 

dan masyarakat setempat; 

b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya 

daerah lain dan budaya asing yang positif; 

c. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan 

Bangsa.  

 

i. Hubungan Dengan Organisasi Pemerintahan 

Pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser 

bertujuan agar Lembaga Adat Paser mampu mendorong dan 

menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional 

dalam wawasan Nusantara. Pembinaan dan pengembangan 

Lembaga Adat Paser harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas 

nasional yang mantap, baik dibidang idiologi, politik dan sosial 

budaya maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan.  Dalam usaha melestarikan 

Kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah Kebudayaan 

bangsa, Aparatur Pemerintah Daerah pada semua tingkatan 

mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan 

Lembaga Adat Paser dalam pembangunan.  
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Camat dan Kepala Desa/Kelurahan beserta Perangkat wajib 

melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Lembaga 

Adat Paser Paser. Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan Lembaga Adat Paser sebagaimana pembinaan dan 

pengembangan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud. 

Pemerintahan Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan 

pelaksanaannya sebagai pedoman bagi Aparatur Pelaksana di 

lapangan. Kebijaksanaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud 

dapat disusun sebagaimana dimaksud dapat disusun dalam 

bentuk Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

kebijaksanaan pelaksanaan lainnya sesuai dengan kondisi adat 

istiadat di daerah masing-masing. 

 

J. Peran Serta Lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian 

Budaya Daerah 

Lembaga Adat Paser di setiap tingkatan berperan: 

a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan 

nilai sosial budaya Daerah; 

b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan 

peninggalan sejarah daerah; 

c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, 

seni/nilai sosial budaya daerah; dan 
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d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset 

kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah. 

 

k. Pembiayaan 

Guna menunjang keberhasilan pelestarian dan perlindungan 

Lembaga Adat Paser Bupati dapat mengalokasikan dana melalui 

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan 

saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang 

telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan 

diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan 

dikemukakan pada sub-bab 6..2. 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara 

lain : 

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser 

yang akan dibentuk di Kabupaten Penajam Paser 

Utara melalui naskan akademik ini merupakan upaya 

untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib 

administrasi.  

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser 

yang akan dibentuk di Kabupaten Penajam Paser 

Utara ini merupakan wujud komitmen dan 
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konsistensi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser 

Utara. 

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang 

Pelestarian dan perlindungan Lembaga Adat Paser 

yang akan dibentuk di Kabupaten Penajam Paser 

Utara ini secara fungsional sebagai instrumen yang 

dapat memberikan pedoman bagi pemerintah di 

Kabupaten Penajam paser Utara dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan sebagaimana nama 

Raperda dimaksud.  

4. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan 

dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya 

materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus 

merepresentasikan ‘peranserta’ masyarakat secara 

aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum 

ini diterapkan.  

 

6.2. Saran 

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan 

peraturan daerah tentang Tentang Pelestarian dan 

Perlindungan Lembaga Adat Paser tersebut, berikut ini 

beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :  

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini 
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cenderung bersifat tekhnis maka diharapkan 

penyusunan klausul yang ada secara komunikatif 

dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang 

berkepentingan dengan implementasi perdanya. 

2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini 

lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian 

dari sukses pembentukan yang mendukung 

pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan 

pasca pembentukan peraturan daerah tentang 

Pelestarian dan Perlindungan Lembaga Adat Paser 

harus dilakukan secara efektif.  

3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak 

dapat berlangsung efektif maka dalam tataran 

pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan 

konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial 

masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam 

kerangka visi Kabupaten Penajam Paser Utara.  
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