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Abstract
Adat is Indonesian concept for customary law, a living law practiced by people in their communities.
For decades after independence of Indonesia in 1945, the role of adat was gradually changed and
replaced by national legal laws. It, however, did not really abolish the existence of adat in daily
practices of particular communities. Since the 1998 Reformation, adat has been becoming a central
academic and policy discussions as the changing of political system in Indonesia introduces regional
autonomy policy in the regency level. Adat, since then, is extensively used to various activisms and
practices. For examples, the indigenous people movement employs the term ‘masyarakat adat’ to
replace ‘indigenous people’; and as it appears in some regencies, adat is used as the basis for
developing new local regulations. Our findings in Kutai Kartanegara, East Kalimantan, indicated
that adat is used to represent at least five ideas with different meaning and degree of obedience. Adat
in our discussion refer to traditional inventions in a community, re-creation of the old Kutai Sultanate
regulations, local regulations issued by local governments, agreements between parties when an
event occurs, and strategies developed by activists to dealing with power. Although they are
contesting and competing in everyday life, we argue that it was aimed mainly for the sake of
practicality rather than for ideological reasons.
Keywords: Adat, laws, social changes, local dynamics, Dayak

Pendahuluan
Seorang kawan, bekerja sebagai tenaga ahli
pengembangan masyarakat di sebuah holding
company di bidang kehutanan, menghubungi
kami awal tahun 2014. Menurutnya, semakin
banyak masalah sosial yang harus dihadapi
perusahaan walaupun mereka sudah menyusun
dan melaksanakan program pengembangan
masyarakat secara partisipatif. Salah satu yang
kerap menjadi biang keladinya adalah masalah

adat dan hukum adat. Kawan tersebut
menceritakan bagaimana perusahaan seperti
tidak memiliki daya tawar lagi ketika warga
desa menuntut dengan basis adat. Di
Kalimantan Timur, lokasi perusahaan yang ia
ceritakan, isu adat mengemuka dalam
kehidupan sehari-hari, tidak saja berkenaan
dengan kehidupan komunitas tetapi juga
dengan siapa saja yang berada di sana.
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Sampai sekarang, studi tentang konflik
antara perusahaan, yang mengeksploitasi
sumber daya alam dalam jumlah yang besar
(land grabbing), dengan warga lokal masih
terjadi (Bettinger 2015; Bedner & Arizona
2019). Sesudah Reformasi, adat amat efektif
dalam fungsinya memperkuat identitas lokal
dan mendorong aksi kolektif, yang antara lain
dapat berupa kekerasan sosial. Pendeknya, adat
dapat berfungsi sebagai senjata bagi warga
lokal untuk menghalau kekuatan dari luar
(Bedner & Arizona 2019: 421-422). Tidak bisa
dipungkiri bahwa penggunaan adat secara
efektif dalam mengorganisir warga untuk
mempertahankan lahan memang didorong oleh
para aktivis (Arizona et al. 2019). Kendati
demikian, adat nampaknya tidak efektif ketika
berhadapan dengan perusahaan berskala besar
akibat dinamika politik internal yang
melibatkan para pemuka adat.
Kajian-kajian antropologi mengenai
adat, hukum adat, hukum, memang tak lepas
dari fenomena keterbatasan hukum formal
(Anders 2015) dan berlakunya beberapa sistem
hukum secara bersamaan atau pluralisme
hukum (Grifiths 1986). Di Minangkabau,
kajian von Benda-Beckmann & von BendaBeckmann (2012) menemukan bahwa identitas
seseorang dapat dilihat paling tidak dalam tiga
dimensi hukum, yaitu berdasarkan identitas
sebagai orang Minangkabau, sebagai orang
Islam, dan sebagai warga negara yang wajib
mematuhi hukum nasional. Ketiganya berlaku
bersamaan membentuk identitas hukum yang
plural. Namun di masa pasca-Reformasi,
pluralisme tersebut bertambah karena ada lebih
banyak kesempatan untuk mengeksplorasi
identitas lokal (von Benda-Beckmann & von
Benda-Beckmann 2017; von Benda-Beckmann
& Turner 2018).
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Para ahli yang lain memberikan
perhatian pada para pelaku yang aktif
menggunakan dan memproduksi konsep adat,
yaitu para aktivis lingkungan, gerakan sosial,
politik, dan demokrasi. Berlangsungnya
otonomi daerah membuat para ahli melihat
kedudukan adat tidak lepas dari komunitas
pengusungnya. Beberapa kajian bahkan lebih
menekankan pada komunitas tersebut, yang
kemudian dinamakan masyarakat adat (Arizona
&
Cahyadi
2013),
dan
mengaitkan
desentralisasi dengan kemunculan kembali
peran adat (Henley & Davidson 2008; Yunus &
Tamma 2014). Pada periode ini adat demikian
dinamik, cepat memperbarui diri, dan
menyesuaikan dengan konteks sosial dan
politik (Takano 2008; Tyson 2011; Avonius
2013).
Melalui tulisan ini kami ingin
memberikan gambaran betapa di tingkat
komunitas, adat demikian cair definisi dan
penggunaannya.
Dengan
memfokuskan
perhatian pada siapa orang yang dianggap
pemimpin atau tokoh adat, bagaimana ia
menduduki posisi tersebut, dan bagaimana
penegakan adat dilakukan, kami akan
menunjukkan pengertian dan perwujudan adat
yang amat dinamis, beragam, dan arbitrer
melalui kasus-kasus pada komunitas Dayak
Tunjung dan Kenyah di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur. Kami
berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan
oleh perbedaan kepentingan masing-masing
pihak terkait klaim penguasaan dan
pendistribusian sumber daya alam, politik
lokal, dan penegasan identitas kultural suatu
kelompok.
Walaupun
masing-masing
pengertian adat itu sering dipergunakan dalam
waktu bersamaan, kami melihat penggunaan
istilah adat lebih kerap didasari oleh alasanalasan praktis untuk menguasai, mengontrol,
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atau mengklaim sumber daya alam ketimbang
pertimbangan ideologis, tradisi, atau sejarah.
Metode Penelitian
Sebagai bagian dari studi sosial yang dilakukan
oleh Pusat Kajian Antropologi, Universitas
Indonesia, untuk sebuah perusahaan kehutanan
di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, wilayah kajian yang kami
lakukan terbatas pada masyarakat di sekitar
konsesi perusahaan. Secara mendalam kami
mengkaji 15 desa dan satu dusun yang agak
terpisah dari desa lainnya di tiga wilayah
kecamatan. Lima desa di Kecamatan Kembang
Janggut, yaitu Kembang Janggut, Long Beleh
Haloq, Kelekat, Bukit Layang, dan Pulau
Pinang; empat desa dan satu dusun di
Kecamatan Kenohan, yaitu Lamin Telihan,
Teluk Bingkai, Kahala, Tuana Tuha, dan Dusun
Malong (Desa Lamin Telihan); enam desa di
Kecamatan Tabang, yaitu Ritan Baru, Tukung
Ritan, Buluk Sen, Umaq Dian, Long Lalang,
dan Muara Ritan. Data untuk tulisan ini kami
ambil terutama dari kasus-kasus yang terjadi
pada komunitas etnik Dayak Tunjung dan
Dayak Kenyah.
Kami membagi peran yang spesifik
dalam penelitian ini. Purwanto mendesain
penelitian, mengarahkan strategi pencarian dan
pengambilan data, menganalisis data, dan
menulis laporan. Adapun Haryono menjadi
koordinator di lapangan, membawahi tiga
orang peneliti lapangan. Pencarian data
dilakukan
secara
kualitatif
dengan
menggunakan metode wawancara mendalam
dan observasi mengikuti prosedur pengambilan
data etnografi secara cepat (Harris et al. 1997).
Kami tinggal di desa-desa wilayah penelitian
selama total 22 hari, dalam kurun waktu 4–25
Juni 2014. Di setiap kecamatan, tim bekerja

selama seminggu; para peneliti menyebar dan
tinggal di tiap-tiap desa paling tidak selama
tiga–empat hari. Selama melakukan penelitian
secara mandiri, para peneliti berkumpul untuk
berkoordinasi paling tidak setiap dua hari
sekali.
Wawancara kami lakukan pada para
informan kunci yang dipilih berdasarkan
kriteria tertentu (Fetterman 2010: 40-52).
Kriteria rekrutmen informan yang kami
gunakan adalah penguasaan tradisi dan materi
adat, penduduk asli atau keturunan dari
kelompok-kelompok etnik lokal, penguasaan
dan pengalaman dalam mengelola sumber daya
hutan, wawasan tentang perubahan sosial
budaya pada masyarakat, serta representasi
komposisi gender dan kelompok usia.
Pengamatan ditujukan pada sejumlah aktivitas
dan event yang menunjukkan kehidupan dan
interaksi sosial sehari-hari warga komunitas
sekitar wilayah konsesi. Pada saat penelitian
dilakukan, terutama di wilayah kembang
Janggut, sedang berkembang percakapan
tentang perusahaan HTI Rea Kaltim yang akan
mengembangkan kawasan konsesinya. Cerita
tentang bagaimana warga menganggap
perusahaan masuk ke wilayah hutan adat
mereka, tentang petugas keamanan dari
perusahaan yang menurut warga berasal dari
unsur militer, tentang upaya dari sejumlah
aktivis untuk mendampingi warga desa, berlalu
lalang dalam pendengaran kami.
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Temuan Lapangan
Lokasi, etnisitas, dan sejarah komunitas
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, memiliki penduduk yang
sangat beragam, mulai dari kelompok etnik
Dayak, Kutai, Banjar, hingga kelompok
perantau, terutama dari Jawa, Sulawesi, dan
Kepulauan Nusa Tenggara. Ada tiga kelompok
etnik yang dianggap sebagai penduduk asli,
yaitu Orang Dayak Tunjung atau Tonyooi,
Orang Dayak Kenyah, dan Orang Kutai;
ditambah kehadiran kelompok pendatang,
khususnya Orang Jawa yang bermula dari
program transmigrasi, Orang Melayu, dan
Orang Dayak Modang. Orang Kutai sebenarnya
berasal dari kelompok Dayak, terutama
Tunjung, yang kemudian masuk Islam (Gerke
1997).
Penegasan identitas antara orang Kutai
dan Tunjung baru terjadi ketika Pemerintah
Kolonial Belanda meminta Kerajaan Kutai
Kartanegara untuk patuh berada di bawah
Kerajaan Banjar (Yulian 2014). Beberapa
menghubungkan asal Orang Tunjung ke
kelompok Dayak Lawangan yang berujung di
kelompok induk Ot Danum (Lahajir 2001). Di
masa kini, di Kalimantan Timur isu etnisitas
sudah semakin cair, tidak hanya berasal dari
perpecahan dan etnik baru yang muncul dari
kelompok Dayak, tidak juga semata karena
orientasi agama dan budaya, tetapi juga karena
pernikahan dengan kelompok etnik pendatang.
Oesterheld (2016) menceritakan bagaimana
anak dari pernikahan etnik Dayak dengan etnik
dari Cina dan Flores, misalnya, sekarang
memiliki keleluasaan untuk mengidentifikasi
diri sebagai kelompok etnik Dayak atau bukan.
Salah satu pertimbangannya terkait dengan
70

identitas sebagai ‘putra daerah’ yang dianggap
menguntungkan.
Sekalipun bercampur dengan penduduk
dari latar belakang etnik lain, di lapangan kami
menemukan sebaran ketiga kelompok etnik
dominan di desa-desa yang kami liput.
Tabel 1. Sebaran Kelompok Etnik Dominan di
Wilayah Kajian
Kelompok
Desa
Kecamatan
etnik
Orang
Lamin Telihan Kenohan
Tunjung
Dusun Malong Kenohan
atau
(Lamin
Tonyooi
Telihan)
Teluk Bingkai Kenohan
Kahala
Kenohan
Bukit Layang Kembang
Janggut
Pulau Pinang
Kembang
Janggut
Kelekat
Kembang
Janggut
Orang
Ritan Baru
Tabang
Kenyah
Tukung Ritan Tabang
Buluk Sen
Tabang
Umaq Dian
Tabang
Long Lalang
Tabang
Orang
Kahala
Kenohan
Kutai
Tuana Tuha
Kenohan
Kembang
Kembang
Janggut
Janggut
Long Beleh
Kembang
Haloq
Janggut
Muara Ritan
Tabang
Sumber: data primer
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Kenyah merupakan satu kelompok
Dayak yang amat bervariasi. Menurut
Rousseau (1990) ada sekitar 40 kelompok
Kenyah yang saat penelitian dilakukan pada
pertengahan 1980-an berjumlah sekitar
40.000 orang di wilayah Kabupaten Malinau,
Bulungan, Kutai, dan Berau. Sebagian lagi
ada yang tinggal di wilayah Sarawak,
Malaysia. Mereka hidup menjelajahi hutan
belantara di kawasan jantung Kalimantan
(heart of Borneo). Sekarang Dayak Kenyah
tinggal teridentifikasi sekitar 20–30 kelompok
yang tersebar di sekitar Sungai Mahakam,
Sungai Kelai, dan Sungai Kayan (Samsoedin
et al. 2010: 148). Kelompok Orang Kenyah
disebut
umaq
atau
leppo,
yang
mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan
kampung asal mereka sebelum berpindah
secara berpencar-pencar ke tempat lain.
Kelompok etnik Kenyah yang tinggal di
sekitar
Kecamatan
Tabang,
menurut
Guerreiro & Selatto (1984), dapat ditelusuri
migrasinya dari Long Lebusan melalui Sungai
Kiau. Tahun 1978 mereka sampai ke Ritan
dan menetap di wilayah tersebut. Sebelumnya
mereka berasal dari wilayah yang lebih hulu
lagi di Long Nawang di wilayah Orang
Kayan. Dari riwayat migrasi ini, terlihat
keterkaitan kelompok ini dan orang Kayan,
bahkan ada pertalian dengan Orang Punan
(Sellato 2001). Dalam tulisan selanjutnya,
Sellato (2015) mengindikasikan keterkaitan
Orang Punan dengan Kenyah melalui ragam
hiasan pada anjat (keranjang khas orang
Kenyah dan Kayan). Dalam hal ini, kita
melihat indikasi bahwa wilayah riset kami,
dan area di sebelah utara dan baratnya, ke arah
Kayan, adalah satu wilayah yang menjadi

induk dari banyak budaya orang Dayak (King
1989).
Pergerakan atau perpindahan mereka
disebabkan faktor yang beragam, antara lain
ketersediaan barang kebutuhan pokok,
terutama garam dan minyak. Selain itu, para
lelaki biasanya menjalankan aktivitas meselai,
yakni kegiatan merantau, melakukan
perjalanan jauh yang dilakukan secara
temporal maupun sirkular oleh laki-laki
dewasa untuk menjalankan fungsi ekonomis
(Lumenta 2008: 72). Selain itu, konflik juga
menjadi alasan berpindah. Perpindahan
masyarakat Umaq Timai dari asalnya di Apo
Kayan adalah akibat terjadinya konflik
internal dengan warga Leppo Tau. Pertikaian
di antara kedua kelompok itu rupanya
berlanjut dari waktu ke waktu, walaupun
sudah beberapa kali pindah lokasi. Kami
mengidentifikasi keberadaan dua kelompok
Kenyah, yaitu Umaq Timai dan Umaq
Tukung, di Kecamatan Tabang, terutama di
Desa Umaq Diyan, Buluk Sen, dan Desa Long
Lalang. Awalnya mereka sampai di wilayah
Ritan, tetapi sekarang lebih banyak
mengelompok di ketiga desa tersebut.
Adat dalam kehidupan sosial dan tradisi
pemerintahan
Saat kami melakukan penelitian,
kepemimpinan lokal dalam masyarakat Kutai
coba dihidupkan kembali dengan merujuk
pada struktur Kesultanan Kutai Kartanegara.
Di saat yang bersamaan, negara melalui
kepemimpinan Bupati Syaukani H. R. juga
mendorong sistem kepemimpinan desa yang
berorientasi lokal. Ia mengembangkan
lembaga adat baru, sesuai dengan penafsiran
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dan kepentingan politisnya, melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 13
Tahun
2006
tentang
Lembaga
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
Pemimpin adat dibatasi kewenangannya pada
lingkup wilayah administrasi desa, walaupun
di lapangan kerap terjadi urusan adat yang
berlangsung lintas wilayah desa. Menurut
peraturan tersebut, kepala adat dipilih
berdasarkan kebiasaan masyarakat (secara
turun-temurun) atau musyawarah mufakat
yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartangara. Hasilnya dilaporkan
kepada desa dan camat untuk kemudian
ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat
Keputusan Bupati berdasarkan Pasal 19 Ayat
5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara No. 13 Tahun 2006.

Peraturan
Daerah
itu
juga
menyebutkan tugas utama kepala adat
bersama stafnya antara lain adalah
menyelesaikan perselisihan yang menyangkut
hukum adat dan kebiasaan masyarakat desa;
memberdayakan,
melestarikan,
dan
mengembangkan adat istiadat; menciptakan
hubungan yang demokratis dan harmonis
serta objektif antara kepala adat dengan aparat
pemerintah. Upaya ini nampaknya berhasil
dilakukan pada desa-desa Orang Kutai.
Pada komunitas Dayak, struktur
pemerintahan adatnya berbeda. Konon, Orang
Tunjung pernah memiliki kerajaan besar di
wilayah Mahakam Ulu, yaitu Kerajaan
Sentawar atau Sendawar yang berpusat di
sekitar Barong Tongkok, Kabupaten Kutai
Barat, pada abad 15–16 (Emanuel, Dyson &
Matius 2012). Dalam kisah setempat,

Bagan 1. Struktur Kepengurusan Lembaga Adat
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Kerajaan Sendawar sering kali dikaitkan
dengan kerajaan Dayak lain, yaitu Kerajaan
Benuaq. Keduanya sama-sama menolak
kolonialisasi Kesultanan Kutai. Kerajaan
Sendawar menjadi semakin kuat dan
kekuasaannya hampir meliputi seluruh
wilayah Sendawar. Hal ini menimbulkan
kemarahan Raja Kutai, apalagi raja
perempuan yang bernama Ratu Angin Meen
Uyaang dianggap ingin mempertahankan diri
sebagai penguasa tunggal di sepanjang aliran
Sungai Mahakam. Akhirnya, Kesultanan
Kutai Kartanegara menyerang Kerajaan
Sendawar, memaksa Orang Tunjung lari
masuk ke pedalaman dan hidup terpencar di
dalam hutan.
Selanjutnya,
Kesultanan
Kutai
Kartanegara menguasai wilayah itu dan
mengangkat
Orang
Tunjung
sebagai
perwakilannya
di
Sendawar
untuk
mengumpulkan upeti atau pajak dari
penduduk lokal dan menggerakkan massa
apabila ada kerja bakti di Kesultanan. Atas
jasa orang-orang tersebut, penguasa Kutai
menganugerahkan gelar kepada mereka
sesuai dengan jabatan dan peranannya. Gelargelar tersebut antara lain Tumenggung,
Raden, Mangku, Singa, Jaya, Karti, dan
sebagainya. Pada saat ini hanya sebagian kecil
Orang Dayak Tunjung yang masih mengenal
secara lengkap gelar-gelar ini; sebagian besar
lainnya hanya mengenal dua gelar saja: Singa
dan Jaya. Umumnya penduduk juga tidak
mengetahui perbedaan strata antara gelargelar tersebut.
Orang Dayak Tunjung mengenal
adanya stratifikasi atau pelapisan sosial dalam
masyarakat yang terdiri atas tiga lapisan
sosial, yaitu hajiiq, merentikaq, dan ripat.

Hajiiq merupakan golongan bangsawan yang
terdiri atas raja beserta keturunannya,
pengawal raja dan keturunannya. Merentikaq
adalah orang merdeka atau rakyat biasa.
Adapun ripat merupakan golongan budak
yang mengabdi pada golongan hajiiq.
Kelompok bangsawan umumnya berorientasi
ke Kesultanan Kutai dan memperoleh gelargelar dari Sultan yang membuat posisi mereka
di golongan atas menjadi semakin kuat.
Sistem pelapisan sosial ini merujuk
pada zaman ketika Orang Tunjung tinggal
bersama dalam lamin di bawah pimpinan raja.
Pasca-Perjanjian Tumbang Anoy 1894 untuk
menghentikan kebiasaan mengayau dan
perbudakan, struktur sosial masyarakat
sebenarnya juga berubah. Menurut Schiller
(2007: 74), perjanjian yang diinisiasi oleh
Pemerintah Kolonial bersama para ahli adat
itu berimplikasi pada standarisasi adat dan
penghormatan pada aturan hukum formal.
Pada komunitas Dayak Tunjung di lokasi
penelitian, sistem kepemimpinan adat tetap
berdasarkan aturan bahwa yang berhak
menjadi raja atau petinggi desa hanya dari
golongan bangsawan. Sistem ini bahkan
masih dipertahankan walaupun Pemerintah
Indonesia
telah
menerapkan
sistem
kepemimpinan desa yang berlaku seragam di
seluruh Indonesia. Urusan pemerintahan dan
pembangunan dipegang oleh kepala desa, tapi
penyelenggaraan ketertiban umum dikepalai
oleh seorang ketua adat dari golongan hajiiq
yang dipilih berdasarkan musyawarah.
Setelah diterbitkan Perda Kabupaten Kutai
Kartanegara No. 13 Tahun 2006, setiap orang
berhak dipilih menjadi ketua adat tanpa
memperhatikan strata sosial. Kepala adat
dipilih setiap lima tahun sekali dan dalam
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menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang
sekretaris adat dan tiga orang staf atau
pembantu adat. SK penetapan kepala adat
dikeluarkan oleh kepala desa setempat.
Penyesuaian juga harus dilakukan oleh
Orang Kenyah. Ditinjau dari segi struktur
masyarakat, Orang Kenyah mengenal adanya
lapisan sosial paren, panyen, dan ula’. Paren
merupakan
golongan
dari
keturunan
bangsawan atau raja, panyen merupakan
golongan masyarakat biasa, sementara ula'
mencakup para tawanan perang (budak).
Panyen terdiri atas dua kelompok, yaitu
panyen tiga sebagai pemuka masyarakat dan
panyen klayan sebagai golongan rakyat biasa.
Jauh sebelum diterapkan sistem pemerintahan
desa formal oleh negara, masyarakat Dayak
Kenyah mengenal sistem kepemimpinan
tradisional berdasarkan adat. Tugas kepala
adat adalah memimpin berbagai ritual dan
upacara adat yang berlaku komunal, seperti
upacara tanam, selamatan panen, upacara
perkawinan, kematian, dan sebagainya.
Kepala adat juga bertindak sebagai hakim
yang memutuskan perkara bila terjadi
perselisihan dalam masyarakat, seperti
perselisihan batas kepemilikan lahan,
perkelahian akibat alkohol, perselingkuhan,
dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa kepala
adat adalah pemimpin kelompok yang
mengatur kehidupan sosial para anggotanya.
Sekalipun demikian, kepala adat tidak
mengatur wilayah teritorial suatu kelompok
karena dahulu tidak ada batasan untuk
membuka lahan perladangan di wilayah mana
pun juga. Menurut seorang tokoh masyarakat,
adat tidak mengatur masalah teritorial karena
jumlah penduduk masih sangat sedikit dan
hutan masih sangat luas. Tidak jarang pula
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penduduk membuka lahan berdampingan
dengan kelompok Dayak yang lain. Aturan
yang berlaku umum dalam masyarakat Dayak
adalah orang yang pertama kali membuka
hutan untuk perladangan dianggap sebagai
pemilik lahan secara permanen.
Oleh karena tempat tinggal orang
Dayak Kenyah Umaq Timai di Tabang berada
dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai
Kartanegara, maka diberlakukan pula sistem
pemerintahan yang berlaku di Kesultanan,
yaitu setiap kampung atau desa dipimpin oleh
seorang petinggi kampung atau desa. Oleh
karena itu, dalam masyarakat terdapat dua
sistem kepemimpinan: ketua adat dan petinggi
kampung. Sampai sebelum tahun 2006, orang
yang berhak menjadi kepala adat hanya dari
golongan paren atau bangsawan, karena halhal yang berkait dengan aturan adat biasanya
dikuasai oleh kelompok ini. Anggota
masyarakat biasa atau golongan panyen tidak
bisa menjadi kepala adat. Dalam menerapkan
aturan adat, baik pada pelaksanaan upacara
adat
maupun
penyelesaian
sengketa
antarwarga, kepala adat didampingi oleh para
sesepuh yang biasanya adalah mantan kepala
adat sebelumnya atau orang-orang tua yang
memiliki kemampuan dalam bidang adat.
Jabatan kepala adat dipilih berdasarkan
musyawarah warga.
Aturan dalam memberikan sanksi adat
Pada masyarakat Dayak Tunjung di
Kutai Kartanegara, aturan adat masih
diterapkan kepada seluruh masyarakat yang
berada dalam wilayah adat mereka. Sanksi
adat yang berlaku berupa hukuman denda
yang ditetapkan bersama melalui musyawarah
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antarpihak yang terlibat suatu masalah. Denda
diukur berdasarkan kesanggupan para pihak,
sesuai dengan kemampuan ekonominya.
Standar besaran denda adalah guci dengan
berbagai ukuran; yang terbesar adalah antang,
disusul mekau, lempoyan, maung, dan
serumpeleng. Pada masa lalu denda harus
dibayarkan dalam bentuk guci, namun
sekarang guci-guci tersebut sudah semakin
langka akibat perburuan barang antik. Guci
kemudian dikonversi ke dalam satuan rupiah.
Berikut adalah konversi harga guci ke dalam
satuan rupiah.
Tabel 2. Jenis Benda untuk Denda Adat
Orang Tunjung
No.
Jenis guci
Konversi
1
Antang
Rp200.000,00
2
Mekau
Rp100.000,00
3
Lempoyan
Rp50.000,00
4
Maung
Rp25.000,00
5
Serumpeleng
Rp12.500,00
Nilai guci itu tentu amat dinamis sesuai waktu
dan tempat. Saat penelitian, seorang informan
di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan
pusat komunitas Dayak Tunjung berdiam,
menyatakan bahwa nilai antang telah naik
menjadi Rp 500.000,00. Namun di wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada
kenaikan nilai konversi.
Semua masalah sosial sejauh ini dapat
diselesaikan secara baik oleh perangkat adat.
Mereka akan memanggil pihak yang bertikai
beserta saksi, kemudian menentukan besaran
denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang
bersalah kepada pihak yang dirugikan. Bila
perangkat adat telah menetapkan keputusan,
maka semua pihak harus patuh; yang

melanggar ketetapan akan dikenai denda adat.
Besarnya denda adat diputuskan berdasarkan
kesepakatan dengan mempertimbangkan
kondisi terhukum. Sebagai contoh, bila
seseorang berzina kemudian diperkarakan,
lalu pihak laki-laki menikahinya, maka ia
harus membayar denda Rp 200.000,00. Nilai
denda berbeda jika tidak ada perkawinan
sebagai akhir dari pelanggaran susila tersebut;
tuntutan ke pihak laki-laki bisa mencapai lima
juta rupiah untuk membayar kerugian moral
yang ditanggung pihak perempuan.
Pada saat penelitian, kasus yang paling
menonjol di masyarakat adalah perselisihan
mengenai batas tanah. Untuk menyelesaikan
masalah
ini,
biasanya
lahan
yang
disengketakan dibagi dua untuk memberikan
rasa keadilan pada kedua belah pihak yang
bertikai. Namun bila peristiwa itu melibatkan
perusahaan dari luar desa, maka denda adat
yang diberlakukan akan lebih besar. Sebuah
perusahaan sawit yang beroperasi di Kelekat
pernah didenda dua kali dan harus membayar
denda masing-masing 100 juta dan 200 juta
rupiah karena memasukkan kebun rotan
warga ke dalam areal kerja sebelum ada
kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan.
Denda sebesar itu, menurut seorang tokoh
adat, disebabkan oleh posisi perusahaan
sebagai pendatang yang harus menghargai
adat istiadat masyarakat lokal.
Pada komunitas Dayak Kenyah, bendabenda adat untuk denda beragam. Urutan dari
yang tertinggi ke terendah adalah gong, guci,
mandau, tempat sirih, jala, tikar, dan piring
putih. Pelanggaran besar yang membawa
kerugian pada masyarakat secara keseluruhan
akan dihukum dengan denda yang besar
sampai ratusan buah gong, guci, atau mandau.
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Bentuk sanksi tidak selalu baku dan
disesuaikan dengan kondisi pelaku. Seiring
sulitnya mendapatkan barang-barang tersebut
akibat sudah tidak lagi dipakai dalam
kehidupan
sehari-hari,
mereka
mengonversinya dengan uang. Masyarakat
Kenyah yang kami jumpai tidak terlalu

No.
1

2
3
4
5
6
7

Tabel 3. Jenis Benda untuk Denda Adat Orang Kenyah
Benda Adat
Bahasa Indonesia
Konversi
Taweg
Gong
Nominal dirahasiakan tapi bisa
mencapai 50-an juta bahkan 100
juta rupiah.
Tajau
Guci
Nominal dirahasiakan tapi bisa
mencapai 20–50 juta rupiah.
Mandau
Pedang
2,5–20 juta rupiah.
Tarai
Tempayan tempat sirih dari
3 juta rupiah.
logam
Apit Jala
Jala ikan
500 ribu rupiah.
Da’a
Tikar pandan
Tidak jelas nominalnya, sekitar
150 ribuan rupiah.
Piring putih
Piring keramik
Tidak jelas nominalnya, sekitar
20–100 ribuan rupiah.

Bentuk pelanggaran yang berat seperti
pembunuhan dan perzinaan akan didenda
dengan taweg atau tajau. Pada kasus
pelanggaran adat oleh perusahaan, misalnya
dalam kasus PT. REA Kaltim yang dianggap
menunda penyelesaian hak plasma warga desa
Buluk Sen, pihak desa mendenda perusahaan
dengan 800 mandau dan sejumlah apit jala.
Jumlah yang besar dalam denda diputuskan
karena perusahaan telah melanggar adat
secara umum dan merugikan keseluruhan
warga desa. Ketika mandau dengan corak
Dayak Kenyah tidak dapat dipenuhi oleh
perusahaan, maka digantikan dengan uang.
Total dari seluruh denda hampir mencapai dua

76

berterus terang menjelaskan nilai rupiah
benda-benda tersebut; alasannya, karena akan
selalu disesuaikan dengan pelaku pelanggaran
adat. Berikut adalah konversi benda-benda
adat tersebut ke dalam rupiah.

miliar rupiah. Denda tersebut kemudian
didistribusikan ke warga atau dimasukkan
sebagai kas desa.
Berbagai Dimensi Adat dalam Kehidupan
Sehari-Hari
Konteks sosial, ekonomi, politik, dan
peraturan legal pada bagian awal menjelaskan
bagaimana desa-desa di ketiga kecamatan
yang kami teliti menjalani kehidupan seharihari mereka. Secara umum, komunitas Dayak
Tunjung dan Dayak Kenyah menghadapi
kehidupan yang sudah amat terbuka dengan
dunia luar. Mereka berinteraksi tidak hanya
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antarkelompok etnik lokal, tetapi dengan
kelompok dari luar; tidak sekedar mengikuti
aturan adat lama, tetapi juga berinteraksi
dengan sistem kerajaan lama dan negara
modern; tidak juga hanya mengikuti pola
hidup subsisten, tetapi telah terhubung dengan
sistem ekonomi pasar, bahkan dengan para
investor yang menanam modal besar di sekitar
tempat mereka tinggal.
Di lapangan, dengan memperhatikan
kasus sehari-hari warga dalam satu kelompok
maupun dengan kelompok lain, dengan aparat
negara, dan dengan dunia usaha, kami
mencermati definisi yang amat longgar dari
adat. Ia tidak sekedar mewakili aturan
(norms), adat istiadat (folkways), atau hukum
(customary laws). Penggunaannya amat cair
tergantung pada konteks lapangan. Paling
tidak kami mengidentifikasi ada lima dimensi
yang menunjukkan variasi dari definisi adat
yang beroperasi di komunitas-komunitas yang
kami amati. Kelima varian itu adalah (1) adat
sebagai invensi tradisi dalam satu komunitas;
(2) adat sebagai wujud aturan yang diterapkan
oleh penguasa wilayah setempat, dalam hal ini
Kesultanan Kutai Kartanegara; (3) adat
sebagai aturan lokal yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah; (4) adat sebagai
konsensus atau kesepakatan masa kini dalam
komunitas; dan (5) adat sebagai perjuangan
masyarakat sipil yang digerakkan oleh para
aktivis.
Adat sebagai invensi tradisi komunitas
Menganggap adat sebagai tradisi
adalah hal yang paling biasa ditemui dalam
percakapan
sehari-hari
dan
dalam
pembicaraan akademik. Tapi persoalannya,

tradisi juga bukan suatu hal yang mati; ia tidak
berhenti di suatu masa dan terus diperbaiki.
Dalam pengertian ini, adat adalah sesuatu
yang diinvensi secara sengaja oleh individu di
masa kini, dengan mengacu pada hal-hal di
masa lalu, namun sebenarnya yang muncul
adalah hal yang relatif baru. Pendapat
Hobsbawn & Ranger (2012) amat
memengaruhi isu invensi adat ini. Dalam
kajiannya mengenai kelompok etnik Betawi,
Shahab (2004) menjelaskan bagaimana adat
Orang Betawi coba dihidupkan kembali untuk
menguatkan identitas etnik mereka melalui
proses rekonstruksi tradisi. Dalam kasuskasus yang kami temui, meskipun para
informan menyatakan bahwa adat yang
mereka ceritakan adalah ‘tradisi leluhur’ atau
‘aturan dari nenek moyang’ yang sudah ada
sejak lama, kami menanggapinya dalam
kerangka invensi.
Kisah ketika Orang Dayak, pada
umumnya, hidup terpencar dalam kelompokkelompok kecil dan tinggal secara bersama
dalam satu lamin (rumah panjang) adalah
cerita tipikal untuk menggambarkan konteks
masa lalu. Mereka mengidentifikasikan diri
dan kelompoknya berdasarkan nama sungai,
daerah asal dan nama tempat tinggal, nama
tokoh dan kejadian yang dialaminya. Setiap
kelompok memiliki kebiasaan-kebiasaan dan
aturan sendiri-sendiri dalam kehidupan
sehari-hari, seperti aturan kepemilikan lahan,
aturan perkawinan, upacara kematian,
upacara musim tanam, dan sebagainya.
Demikian pula dengan sistem kepemimpinan
dalam ritual maupun komunitas.
Kasus mengenai jenis-jenis lahan yang
dikelola Orang Kenyah dari kelompok Uma’
Tukung di Desa Ritan, misalnya, dapat kami
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contohkan untuk kebiasaan merujuk pada
daerah asal di masa lalu. Paling tidak ada tiga
jenis kawasan yang menjadi penting ketika
mereka menentukan lokasi lahan. Pertama,
lahan primer berupa hutan yang dianggap
tidak ada pemiliknya, yang disebut tana’
mba’. Kalau dirasa cocok, cukup subur, dan
tidak ada orang yang menggarap lahan itu,
maka orang bisa membuka sebagian tana’
mba’ untuk bertani. Ini adalah bentuk lahan
yang kedua, yang disebut bekan atau jekau,
dan sudah dikuasai individu. Jenis lahan
ketiga adalah lahan yang tidak boleh dikuasai
oleh individu karena menyangkut hajat hidup
orang banyak, misalnya ada aliran sungai, ada
tanaman kayu, atau menjadi lokasi satwa
buruan. Lahan ini disebut tana’ ulen. Tana’
ulen
harus
dijaga
bersama;
boleh
dimanfaatkan, tetapi tidak untuk dikuasai
individu.
Orang Ritan sekarang mengaitkan tana’
ulen dengan hutan terlarang di masa mereka
tinggal di wilayah Apo Kayan dulu. Konon,
pemanfaatan apa pun di sekitar tana’ ulen
amat terlarang; rangkaian tabu dan pamali
menjadi penjaga bagi ketertutupan lahan
tersebut. Di masa kini, aturan adat yang
melarang warga untuk memanfaatkan tana’
ulen mulai bergeser. Sepanjang tidak dikuasai
individu dan pemanfaatannya terbatas atau
untuk kepentingan bersama, orang masih
boleh mengakses tana’ ulen. Para informan
menjelaskan bahwa perubahan itu merupakan
kesepakatan di masing-masing uma’, bukan
untuk keseluruhan Orang Kenyah. Dalam hal
ini, kita bicara pemanfaatan tana’ ulen
sebagai invensi dari tradisi, tapi masih dalam
koridor adat, karena bisa ditelusuri
sumbernya. Kasus ini mirip dengan laporan
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Aran & Lestari (2018: 2-3) pada Orang
Kenyah kelompok Leppo Ke’ di Bahau yang
setiap tahun melakukan musyawarah untuk
memperbaiki aturan pengelolaan lahan.
Contoh lain yang menunjukkan
dinamika tradisi adalah upacara-upacara adat
Dayak Tunjung dan Benuaq. Salah satunya
adalah kuangkai, kwangkai, atau kwangkey
yang berarti membuang mayat, yaitu upacara
memindahkan tulang belulang dari anggota
keluarga yang sudah meninggal ke rumah adat
(Adriansyah et al. 2019). Acara berlangsung
berhari-hari.
Aneka
keramaian
pun
berlangsung di desa, mulai dari pedagang
yang membuka kios-kios sementara, sampai
dibukanya botor atau arena judi. Tentu kita
bisa merujuk aturan adat sebagai pedoman
pelaksanaan kuangkai ini, tetapi jelas ada
banyak kegiatan yang menyertainya.
Persoalan mengenai keberadaan para
pedagang yang justru lebih ditunggu oleh
warga saat kuangkai sekarang menjadi umum
pada komunitas Tunjung dan Benuaq
(Hapsanah 2018). Fokus pada rangkaian
keramaian di luar inti upacara juga kami
jumpai pada mecaq undat, yaitu upacara
panen Orang Kenyah. Di desa-desa, upacara
ini malah menjadi acara pariwisata tahunan.
Secara sistematis, Pemerintah Kabupaten
memang mengangkat erau, yaitu upacara
persembahan hasil panen dari desa-desa
kepada Sultan Kutai di masa lalu, sebagai
sebuah festival. Selain untuk menarik
wisatawan, festival ini bahkan dirancang
sebagai branding dari Kabupaten Kutai
Kartanegara (Arum 2015).
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Adat yang merujuk pada aturan Kesultanan
Kutai Kartanegara
Kekuasaan
Kesultanan
Kutai
Kartanegara di masa lalu membentang
sepanjang daerah aliran Sungai Mahakam,
melingkupi Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kutai Barat, dan Kutai Timur. Setelah
menaklukkan penguasa-penguasa Dayak di
wilayah hulu, Kesultanan Kutai Kartanegara
menerapkan sistem pemerintahan berjenjang
(lihat Bagan 1). Setiap kampung dipimpin
oleh penguasa sebelumnya, tetapi didampingi
petinggi kampung yang didukung kesultanan.
Akibatnya, terdapat dua kepemimpinan, yaitu
petinggi kampung sebagai kepanjangan
tangan dari Kesultanan dan kepala adat yang
tugasnya menjalankan kegiatan adat dan
menyelesaikan perselisihan warga. Kepala
adat berperan sebagai hakim yang
memutuskan perkara dalam segala hal yang
berkaitan dengan adat. Pada desa-desa
Tunjung, yang menjadi kepala adat adalah
orang dari kelompok hajiiq yang memiliki
gelar pemberian Sultan, seperti Singa atau
Jaya. Walaupun lekat dengan tradisi Tunjung,
gelar-gelar tersebut sebenarnya adalah aturan
kepangkatan yang diterapkan Kesultanan
Kutai Kartanegara.
Fenomena kebangkitan kerajaankerajaan lama sesudah Reformasi dan
otonomi daerah nampaknya juga membawa
justifikasi aturan lama yang bersumber dari
kerajaan. Hukum di masa kerajaan lama
seperti dimunculkan kembali dengan nama
adat. Dalam studi Hasim et al. (2019),
kebangkitan Kerajaan Ternate di awal
Reformasi, sekaligus awal pembentukan
Provinsi Maluku Utara, ditingkahi dengan

berbagai alasan mengenai pentingnya
mengangkat tradisi kerajaan, mulai dari
legitimasi kelompok bangsawan, penentuan
lokasi bakal ibu kota, sampai peringatan ulang
tahun Sultan. Fenomena yang kurang lebih
serupa ditemui dalam studi tentang
kebangkitan
Kesultanan
Palembang
(Rochmiatun 2018) yang memperkuat posisi
kaum bangsawan. Penguatan nilai-nilai lama
juga dikaji dalam studi kebangkitan Kerajaan
Gunung Sahilan di Riau (Mulianto & Fikir
2018).
Kami melihat bahwa kerajaan atau
kesultanan lama di berbagai daerah di
Indonesia, yang selama ini kehilangan peran
politik, sosial, dan budayanya akibat lebur
menjadi bagian negara Indonesia, sesudah
Reformasi mulai bangkit atau dibangkitkan
sejumlah kalangan. Sebagian elite politik
lokal menggunakan legitimasi sejarah dan
budaya sebagai keturunan penguasa di masa
lalu untuk menduduki jabatan publik. Di sisi
lain, nampak pula orientasi baru untuk
mengonfirmasi nilai-nilai lama yang coba
dimunculkan kembali sebagai adat atau aturan
adat dengan merujuk pada aturan lama yang
berlaku di masa kerajaan dulu.
Saat penelitian berlangsung, dualisme
kepemimpinan di desa-desa Orang Tunjung
juga masih terlihat. Walaupun ada kepala
desa, tetapi kepala adat masih berperan dalam
penyelesaian sengketa. Seorang kepala desa
di Kelekat, Kembang Janggut, mengatakan
bahwa dalam sengketa lahan, kepala adatlah
yang menyelesaikannya, baik sengketa
antarwarga maupun yang melibatkan
perusahaan. Dalam kasus seperti ini kepala
desa tidak bisa berbuat banyak; bahkan kepala
desa akan terkena sanksi adat apabila
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menentang keputusan yang telah ditetapkan
oleh kepala adat. Kepala adat didampingi oleh
para tokoh masyarakat yang memiliki
pengetahuan dalam bidang adat. Mereka
dapat
memberikan
masukan
sebagai
pertimbangan untuk menetapkan keputusan.
Orang Tunjung meyakini bahwa ini adalah
bagian dari hukum adat mereka. Namun kami
melihat, hal ini dapat terjadi karena
Kesultanan Kutai Kartanegara memang
memberikan kewenangan melalui tokohtokoh adat yang mereka dukung.
Adat sebagai aturan lokal yang dikeluarkan
oleh pemerintah daerah
Fenomena lain yang muncul sesudah
Reformasi terkait dengan otonomi daerah dan
menguatnya adat adalah legalisasi adat
menjadi peraturan desa atau setidaknya basis
bagi rancangannya (Ahmad & Syukur 2016).
Di sisi lain, kami justru melihat hal yang
sebaliknya, yaitu aturan-aturan yang ada pada
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara justru menjadi basis bagi praktik
dan operasionalisasi pemerintahan di tingkat
desa. Seperti yang sudah disebutkan
sebelumnya, pada masa kepemimpinan
Bupati Syaukani H. R., Pemda Kabupaten
Kutai Kartanegara mengeluarkan Perda No.
13
Tahun
2006
tentang
Lembaga
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
Lembaga adat adalah lembaga masyarakat
yang spesifik (Pasal 16 Ayat 2), dengan tugas
antara lain menampung dan menyalurkan
pendapat masyarakat kepada pemerintah serta
menyelesaikan perselisihan yang menyangkut
hukum adat dan kebiasaan masyarakat
setempat (Pasal 17 Ayat 2a). Pengurus
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lembaga adat dipimpin oleh seorang kepala
adat yang dipilih berdasarkan musyawarah
mufakat atau kebiasaan secara turun-temurun
masyarakat. Hasil pemilihan tersebut
dilaporkan kepada kepala desa dan camat
untuk kemudian ditindaklanjuti dengan
pembuatan Surat Keputusan Bupati.
Terlepas dari isu mengenai kandungan
peraturan yang memang mengatur adat, ada
kepentingan Bupati untuk secara legal
mengontrol dan membawahi desa-desa. Kami
melihat kepentingan politis Bupati tersebut
tidak terlalu dihiraukan. Sebaliknya, justru
peraturan daerah ini seperti membangkitkan
romantisisme para keturunan bangsawan yang
pernah memiliki posisi dalam Kesultanan baik
sebagai mangkubumi, senopati, punggawa,
atau yang lain. Mereka berebut menyatakan
diri sebagai tokoh adat dan masuk ke lembaga
adat sebagai pemangku adat. Walaupun
demikian, peraturan itu juga memungkinkan
orang biasa untuk masuk ke dalam lembaga
adat, bahkan menjabat sebagai kepala adat.
Munculnya lembaga-lembaga adat di
desa-desa di Kutai Kartanegara dengan
adanya peraturan di atas, menunjukkan
bagaimana isu adat dikelola oleh negara
melalui pemerintah daerah. Oleh karena itu, di
lapangan kami melihat banyaknya klaim
bahwa suatu ide dianggap sebagai adat
sebenarnya tidak lepas dari kebijakan
pemerintah daerah yang memberi ruang
kepada adat, sekaligus membatasi dan
mengontrol agar cakupan adat tetap pada
lingkup tradisi yang terkait dengan upacara,
kesenian, dan kehidupan sosial sehari-hari.
Dalam hal pemerintahan, penguasaan sumber
daya alam, dan hal-hal strategis lainnya,
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kontrol negara melalui hukum formal tetap
tinggi.
Adat sebagai konsensus di komunitas
Sebagai bagian dari budaya komunitas
vernakular, adat merupakan preseden tak
tertulis yang dilakukan berulang-ulang. Besar
kemungkinan, segala keputusan yang diambil
bersama kemudian ditafsirkan sebagai adat.
Kata kunci utama dalam dimensi adat yang
keempat ini adalah keputusan bersama atau
konsensus komunitas. Kami menemukan di
lapangan, ada basis aturan lama yang berlaku
di masa lalu, tetapi kemudian ada banyak
detail yang disesuaikan di masa kini. Berbeda
dengan
dimensi
adat
sebelumnya,
penyesuaian pada dimensi ini ada pada para
penyelenggara sidang adat, prinsip win-win
solution untuk kasus di dalam kelompok, dan
perhitungan untung–rugi dalam kasus yang
berhubungan dengan kelompok lain, terutama
pendatang atau pihak yang dianggap memiliki
kekayaan.
Salah satu contoh yang kami temukan,
dan amat lazim di desa-desa yang kami amati,
adalah berlangsungnya musyawarah adat. Di
masa lalu, para pemangku adat dan tokohtokoh desa berembuk untuk menyelesaikan
berbagai masalah. Keputusan yang diambil
merupakan keputusan komunal, terutama
dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan
umum. Para peneliti melihat salah satu bidang
yang dikelola secara komunal adalah
pengelolaan sumber daya alam (Agrawal et al.
1997; Agrawal 2001; Gibson et al. 2005). Di
Kalimantan Barat, Yasmi et al. (2007)
menunjukkan cara yang berbeda dalam
memutuskan suatu masalah melalui adat

antara komunitas Melayu dan Dayak Iban.
Orang Melayu cenderung memberikan
otoritas kepada pemimpin untuk membuat
keputusan dalam posisinya sebagai ‘orang
tua’ dari warga. Adapun di kelompok Dayak
Iban, pengambilan keputusan berjenjang dari
pimpinan adat lalu pada musyawarah
antarpihak. Bila tidak selesai juga, dilakukan
mekanisme yang impersonal melalui adu
ayam sebagai penanda siapa pihak yang
benar. Ini semua adalah adat yang
dipraktikkan, yang bersumber dari tradisi di
masa lalu.
Di komunitas Tunjung, kami melihat
bagaimana para pemimpin adat—mereka
yang bergelar Singa atau Jaya—menjadi
rujukan bagi warga. Sebegitu jauh, keputusan
yang mereka ambil akan selalu merujuk pada
aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam
musyawarah adat. Apabila suatu isu belum
ada presedennya, maka jalan konsensuslah
yang diambil. Salah satu contoh adalah
besaran denda yang sudah diputuskan dalam
musyawarah adat (lihat Tabel 2). Sudah ada
harga pasti untuk setiap benda yang menjadi
satuan denda; tetapi ketika berhubungan
dengan perusahaan, biasanya denda menjadi
semakin besar. Contoh pada komunitas Dayak
Kenyah lebih menunjukkan lagi fleksibilitas
jumlah denda, karena benda-benda yang
menjadi satuan denda tidak diberi nilai pasti
(lihat Tabel 3). Ketika berhubungan dengan
perusahaan atau orang luar yang dianggap
memiliki kemampuan membayar, maka
negosiasi menjadi cara utama dalam
memutuskan denda. Nilai denda diputuskan
atas dasar konsensus dan sentimen kelas.
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Adat sebagai alat perjuangan masyarakat
sipil
Sejak gerakan masyarakat asli
(indigenous people) di Indonesia mengerucut
menjadi gerakan masyarakat adat dengan
berdirinya
Aliansi
Masyarakat
Adat
Nusantara (AMAN) tahun 1999, adat telah
dipilih sebagai alat perjuangan yang strategis.
Arizona et al. (2019: 491-492) menyebutkan
ada tiga kategori aktivis yang mengadvokasi
masyarakat untuk memperjuangkan sumber
daya hutan secara adat. Pertama, kelompok
NGO yang memperkuat basis warga lokal
dengan program pemberdayaan, peningkatan
kapasitas, dan pembangunan fasilitas di desa.
Kedua, mereka yang bergerak di tingkat
nasional untuk melakukan proses rekognisi
adat dengan menekan pemerintah pusat.
Ketiga, mereka yang menghubungkan NGO
besar di tingkat nasional dengan NGO kecilkecil di tingkat lokal untuk mendorong
rekognisi adat.
Walaupun pada awalnya, di tingkat
konseptual
maupun
praktik,
istilah
masyarakat adat sering kali bermasalah (Li
2001: 645-647), sekarang kita lebih sering
mendengar bagaimana masyarakat adat
menjadi semacam kelompok tersendiri. Meski
sejak awal dikaitkan dengan suatu kawasan
yang menjadi warisan nenek moyang,
masyarakat adat kemudian lebih menekankan
diri pada perjuangan untuk merebut kembali
atau menegosiasikan ulang lahan yang telah
diambil
negara
dan/atau
kemudian
dikonsesikan kepada pengusaha. Avonius
(2013: 123-124) mencatat bahwa setelah
kongres AMAN tahun 1999, banyak
perwakilan yang kembali ke desanya dan
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mulai menyusun ulang kehidupan di desa
mereka. Mereka mulai mencatat potensi,
kepemilikan, dan penguasaan sumber daya
alam, terutama hutan. Adat dalam hal ini
mengalami perluasan makna, dari sebelumnya
di masa Orde Baru sebatas pada kesenian,
upacara adat, dan tradisi yang tidak
kompatibel dengan modernisasi, menjadi
‘sistem kehidupan’ yang meliputi cara untuk
bertahan di tanah asal usul mereka.
Kondisi Orang Tunjung dan Kenyah
di Kutai Kartanegara cocok dengan situasi
yang
digambarkan
AMAN
sebagai
masyarakat yang tercerabut dari tanah
leluhurnya oleh investasi perusahaan HPH,
HTI, perkebunan, dan pertambangan. Oleh
karena itu, gerakan advokasi menjadi amat
penting untuk dilakukan. Gerakan untuk
memperjuangkan lahan warga yang masuk ke
dalam peta operasi perusahaan, dengan
demikian, bukan hanya menjadi perhatian
lembaga dan perangkat adat di desa, tetapi
juga para aktivis. Tidak jarang perangkat adat
adalah juga bagian dari simpul gerakan
AMAN. Kami menjumpai seorang tokoh adat
di Desa Kelekat yang mengacu pada sebuah
buku prosiding Sarasehan dan Kongres
Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 yang
diterbitkan oleh penerbit LSPP, berjudul
Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap
Negara. Menurutnya, bila di Kelekat terjadi
kasus persengketaan dengan perusahaan,
maka tata cara penyelesaian dan denda yang
dikenakan akan mengacu pada kasus serupa
yang terdapat dalam buku tersebut. Oleh
karena itu, seorang kepala adat saat ini
dituntut untuk memiliki wawasan yang luas;
tidak saja paham mengenai aturan-aturan adat
yang berlaku secara turun-temurun, tetapi
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juga harus memiliki pengetahuan dan
wawasan mengenai persoalan-persoalan
kekinian. Kepala adat harus paham tentang
peraturan perusahaan, peraturan pemerintah,
dan situasi sosial politik di luar desa.
Penutup
Melalui tulisan ini kami menunjukkan bahwa
perjumpaan komunitas di sekitar hutan
dengan investor telah menjadi pengalaman
yang tak begitu menyenangkan di masa lalu.
Di wilayah kajian, dengan begitu banyak
perusahaan beroperasi sejak puluhan tahun
lalu, cerita tentang bagaimana para pelaku
usaha hanya menganggap penting izin atau
konsesi dari negara, dan menegasikan aturan
lokal, amat banyak dijumpai. Di sisi lain, pada
masa kini, beberapa peristiwa justru
menunjukkan betapa aturan-aturan lokal,
yang disebut sebagai adat, amat penting
posisinya dalam kegiatan usaha dan
kehidupan sehari-hari. Sekalipun demikian,
tidak mudah untuk mengidentifikasi adat
mengingat perwujudan mereka dalam praktik

amat bervariasi. Demikian pula dengan
definisi dan penggunaannya. Sebegitu jauh,
pengamatan kami menunjukkan bahwa
kepentingan
praktis
untuk
segera
menyelesaikan suatu perkara menjadi
pertimbangan
utama
dalam
praktik
penggunaan adat. Ada unsur pengimbangan
kekuasaan yang coba ditawar oleh komunitas
lokal, atau pemerintah daerah, atas kuasa
pusat melalui izin konsesi dan penguasaan
wilayah. Namun, ada pula indikasi
penggunaan adat untuk mendapatkan
keuntungan finansial atas dasar perbedaan
kelas, dengan menggunakan isu penduduk asli
dan pendatang.
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