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Pendahuluan  
 

rovinsi Riau merupakan miniatur kecil Indonesia. Penduduknya berasal dari beragam suku 
bangsa. Tidak hanya Masyarakat Adat Melayu dan Suku Asli, penduduk Riau lainnya berasal dari 

suku Jawa, Batak, Minangkabau, Banjar, Bugis, Tiong Hoa dan suku lainnya. Suku Melayu berjumlah 
sekitar 34%, sedangkan Suku Asli hanya 1% dari total jumlah penduduk. Hasil olah data BPS oleh 
LAM Riau memperlihatkan fakta mencengangkan. Angka kemiskinan di Riau 7,2%, atau lebih-kurang 
500 ribu jiwa, dimana, 80% atau sekitar 400 ribu jiwa adalah masyarakat adat Melayu.1 Kemiskinan 
yang dialami masyarakat adat di Riau tidak dapat lepas ketimpangan penguasaan ruang. Hasil olah 
data dari berbagai sumber, sedikitnya 63,57% daratan Riau telah dikapling investasi. Hal ini sejalan 
dengan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional2 yang menyebut indeks gini ketimpangan tanah berdasarkan hak milik adalah 
0,76, sedangkan ketimpangan tanah berdasarkan hak guna bangunan 0,95 dan ketimpangan tanah 
berdasarkan hak guna usaha 0,46. Artinya, sekitar 1% penduduk Riau menguasai 76% tanah 
berdasarkan hak milik, 0,95% tanah untuk hak guna bangunan dan 0,46% tanah untuk hak guna 
usaha.  

 
Apabila merujuk data kawasan Hutan, 45,51% telah dibebankan perizinan untuk kepentingan 
investasi. Hal ini belum masuk aktivitas illegal di kawasan hutan yang akan diputihkan melalui skema 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Persentase ini berbanding jauh 
dengan persetujuan atau perizinan pengelolaan perhutanan sosial yang hanya 0,24% dari luas 
kawasan hutan di Riau. Capaian luas hutan adat paling kecil. Seluruh data tersebut memperlihatkan 
posisi rakyat, khususnya masyarakat adat belum menjadi subjek penting. Hal ini tidak terlepas dari 
kelemahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan dan 
perlindungan. Dalam catatan WALHI Riau, peraturan level provinsi yang pertama kali memberi 
perlindungan masyarakat adat di Riau adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda 10/2015). Sayangnya, Perda ini memuat 
beberapa substansi yang bertentangan dengan semangat perlindungan masyarakat adat di Riau. 
Konsekuensinya Beberapa ketentuan Perda tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung. 
Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Perda 14/2018). Perda yang semangatnya memberi pengakuan subjek masyarakat hukum 
adat, namun sama sekali tak memberi pedoman pengakuan.  

 
Argumentasi di atas menjadi dasar bagi WALHI Riau untuk menyusun tinjauan kritis guna 
memperkuat posisi masyarakat adat di Riau. Hal tersebut akan disusun dalam kertas kebijakan yang 
memuat empat persoalan pokok yang dihadapi subjek hukum tersebut. Persoalan yang 
mengakibatkan mereka hidup miskin karena nir-pengakuan dan perlindungan. Kempat persoalan 
tersebut, yaitu: 

(1) Pengakuan dan perlindungan setengah hati; 
(2) Tidak patuh pada perintah Putusan Mahkamah Agung; 
(3) Kedok tambang, kepentingan umum hingga investasi di wilayah adat; dan  
(4) Urgensi penegasan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Riau. 

 
1 https://dphlamriau.org/2020/12/16/teleconfenference-bersama-wapres-lamr-sampaikan-sejumlah-persoalan-di-
riau/, diakses 10 November 2021.  
2 Eliana Sidipurwanty dkk, Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan 
Rumah Tangga Petani, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional, Bogor, 2019, hlm. 81, 83 & 84.  
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 Pengakuan dan Perlindungan Setengan Hati 

 
ecara sepintas adanya dua Perda terkait masyarakat adat di Riau cukup memadai untuk memberi 
pengakuan dan perlindungan. Faktanya, kedua Perda tersebut memiliki kelemahan fundamental 

secara substansi dan operasional. Untuk itu, pada bagian ini kelemahan substansial dan operasional 
masing-masing Perda tersebut akan disajikan. Kelemahan yang sekaligus memperlihatkan 
rendahnya komintem Gubernur dan DPRD Provinsi Riau untuk mengakui dan melindungi 
masyarakat adat di Riau.  

1. Catatan Kritis Perda 10/ 2015 
Dari awal proses pembentukan Perda dilakukan secara tertutup. Perda ini disahkan pada 
Desember 2015, dan baru dapat diakses publik pada awal triwulan kedua 2016. Setelah 
disesuaikan dengan draf yang beredar di publik diketahui terdapat beberapa substansi 
berbeda yang dimuat dalam (Perda 10/2015). Substansi yang merugikan posisi masyarakat 
adat. Substansi tesebut, yaitu: 
a. Perda ini memberikan perlindungan sebatas pada tanah ulayat yang berada di areal non 

kawasan hutan (areal penggunaan lain). Selain itu, perda juga mereduksi apa yang 
dimaksud dengan tanah adat dalam konteks Riau. Tanah adat di Riau mencakup, yaitu 
(1) tanah ulayat; (2) tanah kayat; dan (3) tanah hayat. Selain dari tiga jenis tersebut, ada 
juga disebut sebagai tanah larangan.  

b. Terdapat aturan yang mengecualikan penguasaan dan pengelolaan bahan tambang oleh 
masyarakat adat (Pasal 10). Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 134 Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) 
menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada 
tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tempat yang terlarang dapat 
dirujuk pada Pasal 33 ayat (3) huruf (a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001), yang menyebut kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tanah milik masyarakat adat; 

c. Potensi represif perampasan tanah ulayat atas perluasan alasan kepentingan umum 
(Pasal 12 dan 16). Pasal 12 menutup ruang menolak bagi masyarakat adat yang 
memegang hak tanah ulayatnya. Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(UU 2/2012), masyarakat adat sama dengan warga negara lainnya memiliki hak untuk 
mengajukan keberatan. Selanjutnya, rumusan Pasal 16 terkait “kepentingan nasional, 
“pembangunan di daerah; dan/atau kehendak bersama seluruh anggota pesukuan dan 
atau Masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku” melahirkan 
multi tafsir terkait makna kepentingan umum. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian 
hukum dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat terkait perlindungan wilayah adat 
dan sumber kehidupannya 
 

Secara operasional, WALHI Riau mencatat terdapat tiga hal penting yang memuat Perda ini 
sulit untuk dijalankan. Ketiganya, yaitu: 
a. Perda ini tidak memuat kebijakan pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum. 

Perda hanya mengatur beberapa ketentuan terkait perlindungan masyarakat adat 
dalam konteks pengaturan tanah ulayat berikut pemanfaatannya. Konteks hukum kita 
menentukan bahwa berlakunya perlindungan dan pengoperasian hak masyarakat adat 
hanya dapat dilakukan secara sempurna apabila terlebih dahulu masyarakat adat diakui 
sebagai subjek hukum melalui keputusan kepala daerah dan/ atau peraturan daerah; 
dan  

S 
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b. Operasional Perda membutuhkan aturan turuan melalui peraturan daerah di level 
kabupaten/kota dan tidak jelasnya komponen Pemerintah Provinsi yang bertugas 
melaksanakan kelembagaan Tim Asistensi penataan tanah ulayat. 
 

Catatan di atas, khususnya kritik substansi menjadi dasar WALHI Riau memfasilitasi tiga 
masyarakat adat melakukan uji materil terhadap Perda. Uji materil ini didaftarkan pada 20 
Februari 2018 oleh Tim Hukum yang dikordinir LBH Pekanbaru dan Eksekutif Nasional 
WALHI. Pada 31 Mei 2018  Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 
tanggal 31 Mei 2018 mengabulkan sebagian permintaan keempat masyarakat adat. Hal yang 
dikabulkan terkait, (1) pengecualian tambang sebagai kepemilikan adat; dan (2) perluasan 
makna kepentingan umum. Walau tidak semua permintaan tiga masyarakat adat tersebut 
dikabulkan, paling tidak putusan ini memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat di 
Riau.   

 
2. Catatan Kritis Perda 14/ 2018  

Lahirnya Perda 14/2018 melahirkan secercah harapan untuk memperkuat pengakuan dan 
perindungan dan masyarakat adat di Riau. Sayangnya, pasca membaca substansi yang 
dimuat Perda, tidak ada pengaturan yang secara signifikan merumuskan pengakuan dan 
perlindungan tersebut. Perda ini sama sekali tidak dimuat pedoman atau tata cara 
pengakuan dan  perlindungan masyarakat adat. WALHI Riau juga merumuskan beberapa 
catatan kritis lainnya terhadap Perda ini, yaitu: 
a. Berbeda dengan beberapa perda kabupaten/kota atau provinsi lainnya yang 

merumuskan secara langsung pedoman dan tata cara pengakuan masyarakat adat, 
perda ini malah menentukan pengaturannya melalui peraturan gubernur. Merujuk pada 
asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya “asas kedayagunaan 
dan kehasilgunaan” dimana peraturan perundang-undangan dibuat karena memang 
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Perda tidak maksimal dalam kedayagunaan dan 
kehasilgunaan. Tiga tahun lebih Perda, aturan pelaksana tersebut belum terbit, 
walaupun Pasal 15 menegaskan aturan pelaksana harus terbit satu tahun setelah perda 
diundangkan; 

b. Perda ini sangat minim mengatur hal yang terkait khusus dengan masyarakat adat di 
Riau. Norma yang dimuatnya terlalu umum. Hanya satu ketentuan terkait wilayah adat 
(Pasal 3). Perda tidak merumuskan secara langsung tentang kriteria masyarakat adat, 
kekayaan adat dan pemerintah adat yang sesuai dengan konteks Riau.  

 
3. Setengah Hati 

Dua catatan kritis untuk dua Perda di atas perlihatkan konsistensi tidak seriusnya Gubernur 
dan DPRD Provinsi Riau merumuskan perundangan terkait pengakuan dan perlindungan 
masyarakat adat. Bagi WALHI Riau, hal ini merupakan suatu sikap setengah hati. Satu sisi 
dua peraturan tersebut dibutuhkan untuk menegaskan posisi dan perlidungannya, namun 
secara substasi dan operasional tidak mampu diterapkan.  
 
 
 
 
 
 
 



 

4 | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau 
 

Dilema Pengakuan dan Perlindungan  
Masyarakat Adat di Riau: Tinjauan Kritis  
Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2015  

& Perda Nomor 14 Tahun 2018 
 
 Tidak Patuh pada Petunjuk Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 

 
utusan Nomor 13 P/HUM/2018 merupakan secercah harapan memperkuat perlindungan 
terhadap masyarakat adat di Riau. Sayangnya, tiga tahun pasca putusan, Gubernur dan DPRD 

Riau sama sekali belum memberikan respon positif. Seolah lupa, masyarakat adat Riau merupakan 
komunitas yang keberadaannya paling terancam dan berada dalam kondisi memprihatikan. Seolah 
menjadi tamu di tanah leluhurnya. Bagian ini akan menyajikan beberapa petikan putusan yang 
memberi pedoman perlindungan terhadap masyarakat adat di Riau. Selanjutnya, menyajikan tabel 
ringkas terkait petitum apa saja yang dikabulkan. Sajian ini, hendak mengembalikan memori 
penguasa terhadap keberpihakan kecil Mahkamah Agung kepada masyarakat adat di Riau.  
 
Pada Februari 2018, tiga orang masyarakat adat di Riau mengajukan permohonan uji materiil 
terhadap beberapa ketentuan dalam Perda 10/2015. Salah satu ketentuan yang diuji terkait 
pengaturan aktivitas tambang. Pada 31 Mei 2018, Majelis Hakim Agung dalam perkara Nomor: 13 
P/HUM/2018 mengabulkan permohonan terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perda 
tersebut.  Mahkamah Agung menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum sekaligus memerintahkan Gubernur dan DPRD 
Riau untuk mencabut ketentuan tersebut.  
 
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan tersebut didasarkan 
pada pertimbangan, sebagai berikut:  

 
Kegiatan usaha pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batu bara maupun 
pertambangan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di atas tanah ulayat sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 33 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karenanya terbukti Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan 
Pemanfaatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
 
 
“kegiatan usaha pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batu bara maupun 
pertambangan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di atas tanah ulayat berpotensi 
tidak dapat lagi dipergunakan untuk melindungi wilayah masyarakat adat di Riau dari 
ancaman pertambangan gas dan minerba.” 
 
 

 

P 
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No. PETITUM AMAR  KETERANGAN  

1.  Menerima dan mengabulkan 
permohonan Para Pemohon untuk 
seluruhnya; 

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji 
materiil untuk sebagian. 

Pemohon I: Himyul Wahyudi (Masyarakat Hukum Adat Batu Sanggan), Pemohon II: 
Supriadi, dan Pemohon III: Darwin (Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak). 

2.  Menyatakan Pasal 1 angka 11 dan 13; 
Pasal 10 ayat (1); Pasal 11; Pasal 16 ayat 
(1); Pasal 19; Pasal 20 ayat (2) Peraturan 
Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2015 
tentang Tanah Ulayat dan 
Pemanfaatannya tidak sah dan 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat serta tidak berlaku untuk 
umum; 

 

Menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 
juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Tanah Ulayat dan  Pemanfaatannya 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 1 angka 
6 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
juncto Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan ineral dan 
Batubara juncto Pasal 33 ayat (3) huruf a 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 1 
angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
juncto Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan 
karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat dan tidak berlaku umum; 

Permohonan meminta pencabutan dan pernyataan beberapa pasal dalam Perda 
Riau 10/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: 

- Pasal 1 angka 11 dan 13;  
- Pasal 10 ayat (1);  
- Pasal 11;  
- Pasal 16 ayat (1);  
- Pasal 19;  
- Pasal 20 ayat (2) 

Dari permintaan sebagaimana disebutkan a quo, Mahkamah Agung hanya 
mengabulkan permohonan pembatalan 2 Pasal, yaitu Pasal 10 dan juncto Pasal 16 

ayat (1).  
Adapun bertimbangan pembatalan tersebut, yaitu: 

1. Pasal 10  
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah memberikan definisi bumi selain 
permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di 

bawah air. Sedangkan Pasal 10 ayat (1) Perda objek hak uji materiil a quo  
mencantumkan frasa yang mengecualikan bahan tambang berat yang ada di 

bumi sebagai bagian dari tanah ulayat serta ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang juga 
mencantumkan frasa “...pengelolaan bahan tambang berat yang ada di dalam 

wilayah tanah ulayat dilakukan....” Dengan demikian frasa “kecuali bahan 
tambang berat yang ada di dalam  bumi” serta frasa “...pengelolaan bahan 

tambang berat yang ada di dalam wilayah tanah ulayat dilakukan...” 
bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
 

Bahwa senyatanya pada Pasal 10 ayat (2) Perda Provinsi Riau Nomor 10/2015 
tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terdapat frasa yang berbunyi: 

“pengelolaan bahan tambang berat yang ada di dalam wilayah tanah ulayat 
dilakukan...” Sesungguhnya frasa bahan tambang berat tidak dikenal dalam 

3.  Memerintahkan Gubernur Provinsi Riau 
untuk mencabut ketentuan Pasal  1 
angka 11 dan 13; Pasal 10 ayat (1); Pasal 
11; Pasal 16 ayat (1); Pasal 19; Pasal 20 
ayat (2)  Peraturan Daerah Provinsi Riau 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah 
Ulayat dan Pemanfaatannya; 

 

Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi 
Riau dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Riau untuk mencabut Pasal 
10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat 

(1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan 

Pemanfaatannya 
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 4.  Memerintahkan Gubernur Provinsi Riau 

dan DPRD Provinsi Riau  untuk 
melakukan revisi terhadap Peraturan 
Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2015 
tentang Tanah Ulayat dan 
Pemanfaatannya dalam Pasal sebagai 
berikut: 
- Dalam Pasal 1 angka 11 terkait 

dengan pendefenisian tanah ulayat;  
- Dalam Pasal 10 ayat (1)  sepanjang 

frasa kecuali bahan tambang berat 
yang berada di dalam bumi;  

- Dalam Pasal 11 sepanjang frasa ayat 
(2) hingga ayat (5);  

- Pasal 16 ayat (1) sepanjang frasa pada 
huruf a dan b;  

- Pasal 19 terkait dengan penerapan 
sanksi 

-  pidana;  
- Pasal 20 ayat (2) sepanjang frasa dan/ 

atau pemutihan kepemilikan tanah 
ulayat 

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah 
Agung untuk mengirimkan putusan ini kepada 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk 
dicantumkan dalam Berita Daerah. 

Undang-Undang 4/2009 tentang Minerba ataupun Undang-Undang 22/2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga akan menimbulkan multi tafsir dalam 
penerapan pasal tersebut yang dapat mengakibatkan terbukanya kesempatan 

kepada siapapun, baik itu badan usaha, koperasi maupun perorangan yang telah 
memperoleh izin dari instansi pemerintah untuk membuka pertambangan di atas 
tanah milik masyarakat adat. Senyatanya kegiatan usaha pertambangan, baik itu 

pertambangan mineral dan batu bara maupun pertambangan minyak dan gas 
bumi tidak dapat dilakukan di atas tanah ulayat sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 33 ayat (#) huruf a Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karenanya 
terbukti Pasal 10 ayat (2) Perda Provinsi Riau 10/2015 bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
 

2. Pasal 16 ayat (1) 
Bahwa dalam UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum, hanya menjelaskan tentang “kepentingan umum” saja sebagaimana 

ketentuan pada Pasal 1 angka 6 UU 2/2012 yang juga diadopsi dalam ketentuan 
Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tanpa dimaknai juga 
dengan “kepentingan pembangunan di daerah dan atau kepentingan kehendak 

bersama seluruh anggota persukuan dan/atau Masyarakat Adat berdasarkan 
ketentuan hukum adat yang berlaku” sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat 

(1) objek hak uji materiil a quo. 
Selanjutnya peruntukan tanah untuk kepentingan umum juga telah dibatasi 

dalam ketentuan Pasal 10 UU 2/2012, dengan demikian agar tidak terjadi multi 
tafsir dan perluasan batasan kepentingan umum sebagai akibat berlakunya 
norma dalam Pasal 16 ayat (1) Perda a quo yang tidak menjamin kepastian 

hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam 
kaitannya dengan tanah ulayat sebagai sumber kehidupannya, maka cukup 

alasan untuk menyatakan Pasal 16 ayat (1) Perda a quo bertentangan dengan UU 
2/2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 

5.  Memerintahkan Gubernur Provinsi Riau   
untuk memuat putusan ini dalam 
Lembaran Daerah Provinsi Riau. 

Menghukum Termohon I, II untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000;00 (satu 

juta rupiah) 
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Kedok Tambang, Kepentingan Umum Hingga Investasi di Wilayah Adat 
  

ipuan kesejahteraan dari pintu investasi merupakan bualan yang mengantar mayoritas 
Masyarakat Adat Riau masuk ke jurang penderitaan. Datuk Seri Al Azhar menyebut trickle down 

effect (tetesan pembangunan) yang digaungkan sejak orde baru hanya tipuan. Dalam faktanya, 
masyarakat adat yang dijanjikan tetesan kesejahteraan hampir tidak pernah mendapatkan 
kesejahteraan secara komunal. Aktivitas tambang, perizinan hutan, perkebunan, pembangunan 
infrastruktur dan lainnya hanya melahirkan banyak cerita duka terhadap masyarakat adat. Fakta ini  
sejalan dengan olah data BPS yang dilakukan LAM Riau, dimana mayoritas penduduk miskin di Riau 
adalah masyarakat adat.  

 
 
Tambang dan Derita Masyarakat Adat 

Di Riau paling tidak terdapat 36 aktivitas perizinan tambang. Sebagain besar berpotensi membahayakan 
kelangsungan hidup  masyarakat adat. Suku Sakai merupakan salah satu suku asli yang merasakan 
pahitnya dampak bisnis industri ekstraktif. Masuknya perizinan-perizinan tersebut mengakibatkan 
mereka kehilangan daulat terhadap wilayah adatnya. Bermula dari masuknya bisnis pertambangan 
minyak bumi, masusknya PT. Caltex Pacific Indonesia pada tahun 1963 yang kemudian berganti nama 
menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia dan sekarangn diambil alih negara melalui Pertamina Hulu Rokan 
pada 9 Agustus lalu, tidak ada yang berubah di tanah ulayat Sakai, puluhan tahun kekayaan alam dikeruk 
hingga terjadi penyusutan terhadap hasil pencarian mereka yang bergantung pada hutan dan sungai, 
buat mereka seakan menumpang ditanahnya sendiri. 
 
Di Indragiri Hulu, ancamannya tambang terjadi kepada masyarakat adat Talang Mamak. Aktiftas 
pertambangan PT Samantaka Batubara (SB) anak usaha Blackgold Natural Resources, yang beroperasi di 
tanah ulayat Batin Talang Pring Jaya. Hadirnya perusahaan tambang mulai berdampak kelangsungan dan 
kelestarian wilayah adat mereka, khususnya pencemaran sungat dari aktivitas tambang. Masyarakat 
adat Talang Mamak lainnya di sekitar Kecamatan Siberida dan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu 
menghadapi ancaman lubang tambang yang tidak direklamasi. Hasil investigasi WALHI Riau di eks 
konsesi tambang PT. Riau Bara Harum ditemukan 12 lubang bekas galian tambang yang tidak 
direklamasi. Hal ini mengakibatkan pencemaran air yang mengandung senyawa berbahaya, tertutupnya 
aliran sungai akibatkan kepunahan spesies tertentu, banjir disekitar areal buangan diwaktu hujan dan 
pencemaran udara dari abu akifitas tambang.   
 
Di Kabupaten Kampar, tepatnya di wilayah adat Kenegerian Pangkalan Kapas, perusahaan tambang 
batubara PT. Buana Tambang Jaya mulai melakukan tahap produksi, selain mengancam keberadaan 
ruang hidup masyarakat adat, aktifitas ini berpotensi merusak hutan alam milik Wilayah Adat Kenegerian 
Pangkalan Kapas yang menjadi zona penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM 
BRBB). Adanya pertambangan akan merusak lingkungan dan menjauhkan relasi masyarakat adat dengan 
kelestarian alam SM BRBB. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

T 
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Urgensi Penegasan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Riau 
 

engapa kebutuhan kebijakan dan peraturan yang memberikan pengakuan dan perlindungan 
masyarakat adat di Riau begitu penting? Jawabannya sebenarnya sudah disajikan di atas. 

Guna mempertegas, kami akan menyajikan ulang urgensinya. Mempertegas kebutuhannya.  
 
Pertama, masyarakat adat Riau merupakan tuan rumah di provinsi Riau. Tuan rumah yang 
mengalami derita karena tipuan kapitalisme dan kealpaan negara memberi pengakuan dan 
perlindungan. Sebagai tuan rumah yang berposisi sebagai pemilik dan pewaris utama Riau, 
seharusnya mereka sejahtera dengan kekayaan alam yang berlimpah.  
 
Kedua, keberadaan investasi dan tuan tanah yang begitu berjaya. Hal ini terbukti dari rasio gini 
ketimpangan dan fakta penguasaan ruang investasi di tanah Riau. Satu-satunya cara memulihkan 
posisi masyarakat adat sebagai tuan rumah adalah menegaskan keberadaannya sebagai subjek 
hukum. Caranya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, khususnya di 
level provinsi dan kabupaten/ kota yang mengakui mereka sebagai subjek hukum. Secara normatif, 
pengakuan sebagai subjek hukum merupakan satu-satu cara membuka pintu perlindungan 
terhadap masyarakat adat, termasuk di Riau.  
 
Ketiga, Pasca putusan MA terkait Judicial Review Perda 10/2015. Dalam menyusun dan merancang 
revisi Perda tersebut, DPRD Provinsi Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Tanah Ulayat dan 
Pemanfaatannya sudah berulang kali melakukan pembasan terkait revisi Perda tersebut, hingga 
penghujung 2019 belum ada hasil, 30 Januari 2020, DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna 
pembahasa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Terdapat 3 (tiga) Raperda 
tambahan tersebut adalah Raperda yang belum selesai dibahas tahun 2019 lalu sehingga dimasukan 
ke dalam Propemda DPRD Provinsi Riau Tahun 2020. Salah satunya Perubahan Perda 10/2015. 
Dorongan untuk segera melahirkan revisi (Perda 10/2015) adalah kasus kriminalisasi Bongku. 
Tujuannya untuk meminimalisir konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan. Sayangnya, 
hingga saat ini, perubahan (Perda 10/2015) belum ada kejelasannya.  
 
Komitmen Riau Hijau dan Penegasan Posisi Masyarakat Hukum Adat 
 

omitmen Riau Hijau merupakan komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan 
berkelanjutan 5 tahun ke depan.  Salah satu komitmen tersebut adalah Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, di dalamnya terdapat komitmen penguatan posisi masyarakat 
adat. Kurang tiga tahun sisa pemerintahan Gubernur Riau, tidak ada perubahan signifikan terkait 
pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. bahkan di dokumen Renaksi Riau Hijau, Pemerintah 
Riau hanya menargetkan enam penetapan hutan adat. Miris, karena jumlah masyarakat adat 
termasuk wilayah adat di Riau tentnu tidak seminim target tersebut. Lemahnya capaian ini tidak 
dapat lepas dari buruknya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dengan 
Lembaga Adat Melayu Riau dan CSO untuk percepatan pengakuan keberadaan masyarakat hukum 
adat.  
 
Sesuai dokumen Riau Hijau, pemerintah juga alpa membentuk Gugus Tugas Masyarakat Adat 
(GTMA). Gugus tugas yang seharusya melakukan identifikasi serta pemetaan wilayah adat dan 
membangun kerangka acuan dalam mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. 

M 

K 
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 Selain itu Pemerintah Provinsi belum bisa meyakinkan 9 kepala daerah terpilih seperti Bupati Siak, 

Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Kepulauan 
Meranti untuk segera menyususn rancangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat 
hukum adat melalui dokumen Riau Hijau. 
 
Ketimpangan, kemiskinan dan minimnya akses masyarakat adat di Riau seharusnya dapat 
diselesaikan. Kuncinya, keberpihakan pemerintah daerah atau paling tidak tunduk dan taat saja 
pada apa yang mereka sebut sebagai komitmen Riau Hijau. Melindungi masyarakat adat sama 
artinya memperkuat komitmen keberpihakan pada kemanusiaan dan lingkungan hidup. Hal ini 
dapat kita rujuk pada Tunjuk Ajar Melayu yang disampaikan Datuk Seri Tenas Efendy. Ia menjelaskan 
tentang  relasi masyarakat Melayu dengan alam dan lingkungan. Mengapa alam harus diperhatikan 
sekaligus dipelihara, tidak rusak dan sejenis dengannya, begitu juga cara memanfaatkannya. 
Jawabannya dapat dilihat diantara bait di bawah, yaitu: 

Tanda ingat kepada Tuhan 
Menjaga alam ia utamakan 

 
Bait di atas dapat diartikan, seseorang yang tidak menjaga alam, apalagi merusaknya dengan 
sengaja, jelas tidak teringat kepada Tuhan. Padahal, sejak dari masa jauh, masyarakat Melayu 
menyandarkan kehidupannya kepada kekuasaan Ilahiah, kemudian menjadikan Islam sebagai dasar 
pijakan dalam semua hal. Malahan segala bentuk tradisi yang ada, tetapi berlawanan dengan Islam, 
dapat ditinggalkan. Semangat adanya adat yang tidak bisa diubah-ubah, merupakan suatu wujud 
kuatnya penanaman ajaran Islam yang diharapkan oleh masyarakat Melayu. Bandingkan dengan 
adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat yang membuka peluang untuk 
mengalami ubah suai meski harus melalui suatu proses tertentu. 
 

 
 
Capaian Minim Hutan Adat   

Berdasarkan data KLHK per 13 September 2021 diketahui capaian hutan adat di Indoneia seluas 69.147 
hektar. Angka ini jauh dari target capaian hutan adat seluas 6,3 juta hektar. Sedangkan di Riau, capaian 
hutan adat seluas 407,80 hektar. Angka ini hanya 0,031 persen dari target PS dan 0,32 persen dari 
capaian PS di Riau. Penyebab rendahnya capaian ini tidak terlepas dari lemahnya kebijakan pengakuan 
dan perlindungan masyarakat adat baik melalui perda maupun keputusan kepala daerah. Selain itu, 
sebagian besar wilayah adat telah dibebankan areal konsesi korporasi. Contohnya, wilayah adat Suku 
Sakai yang sebagian besarnya dikuasai korporasi. Dari korporasi tambang, kehutanan hingga 
perkebunan. Miris. 
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Penutup 
 
Sajian di atas memperlihatkan keberadaan berbagai instrumen peraturan di Riau belum mampu 
memberikan pengakuan dan perlindungan maksimal terhadap masyarakat adat. Persoalan 
kemiskinan hingga ketimpangan penguasaan ruang di Riau, khususnya bagi masyarakat adat hanya 
dapat diselesaikan melalui hal berikut, yaitu: 

a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/ BPN, Menteri ESDM dan 
Kementerian/ Lembaga lainnya melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh perizinan 
industri ekstraktif di Riau berdasarkan, yaitu (1) daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup; (2) aspek sosial berbasis konflik dan angka ketimpangan penguasaan tanah di Riau; 
dan (3) aspek historis berbasis riwayat dan keberadaan masyarakat adat yang wilayahnya 
berada di areal konsesi; 

b. Gubernur dan DPRD Provinsi Riau melakukan revisi terhadap Perda 10/2015 yang sejalan 
dengan semangat Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018. 
Putusan yang menegaskan hapusnya pengecualian pemutihan wilayah adat karena aktivitas 
tambang dan kepentingan umum;  

c. Gubernur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 
mengimplementasikan komitmen Riau Hijau terkait dengan akselerasi capaian perhutanan 
sosial (khususnya skema Hutan Adat) dan legalitas tanah ulayat dengan menerbitkan aturan 
turunan Perda 10/2015 terkait pembentukan Tim Asistensi inventarisasi, sertifikasi dan 
penataan tanah ulayat; dan aturan turunan Perda 14/2018 terkait pedoman pengakuan dan 
perlindungan masyarakat hukum adat di Riau.  
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