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Small Claim Court:
Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup?1

Yance Arizona2

Apa itu Small Claim Court?

Dalam Black Law Dictionary, Small Claim Court diartikan “a court that informally and expeditiously 
adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. claims to collect small 
accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation court.” (Gardner 2004).

Dari definisi yang demikian itu kita dapat memahami bahwa Small Claim Court memiliki 
beberapa sifat diantaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar 
mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat dan efisien (expeditiously); 
dan (c) tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (specific monetary amount).

Small Claims Court (SCC) yang kadang di beberapa negara disebut dengan istilah Small Claim
Tribunal atau Small Claim Procedure lebih banyak berkembang di negara yang menganut sistem
common law. SCC lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat
diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. SCC juga dianggap sebagai jalan 
tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang simpel 
dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan (Wisnubroto 
2003: 8)

Perkara keperdataan yang dapat ditangani sebuah SCC antara lain utang piutang, biaya jasa
pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan konsumen. Perkara yang dapat
ditanganinya digolongkan pula sebagai perkara kelas ‘teri’ yang dapat diselesaikan dalam batas
waktu tertentu satu minggu sampai satu bulan dengan hakim tunggal. Kebanyakan perkara
yang diselesaikan melalui SCC diajukan langsung oleh masyarakat tanpa didampingi oleh
pengacara. Di Negara Bagian Arizona di Amerika Serikat dibedakan perkara yang bisa dan
perkara yang tidak bisa ditangani melalui SCC sebagai berikut:

a. Perkara yang dapat melalui SCC
- money debts
- personal injury
- property damage
- cancellation of a contract

b. Perkara yang tidak dapat melalui SCC
- libel or slander

                                                            
1 Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010.
2 Peneliti pada Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
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- injunctive relief
- class actions
- criminal matters
- forcible entry or detainer
- actions against the state of Arizona
- prejudgment remedies
- specific performance
- traffic violations
- claims greater than $2,500

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi SCC banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus
yang terakait dengan hak-hak konsumen. Kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L. Tobing
terkait dengan hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat delay Lion
Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500 (hukumonline, 20 November 2008) dan kasus
pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000 (detik, 3 Juni 2010). Apalagi
kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas
lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada
pengelola parkir.

Beranjak dari kasus demikian, “mata” Dewi Keadilan sudah mulai terbuka untuk memenuhi
hak-hak konsumen yang terabaikan. Persoalannya, kasus-kasus dengan tuntutan kecil tersebut
masih harus diperjuangkan melalui mekanisme peradilan biasa yang panjang dan rumit. Oleh
karena itu, ada gagasan agar perkara-perkara serupa bisa ditangani oleh peradilan dengan
mekanisme yang lebih sederhana.

Dengan mekanismenya yang sederhana, SCC dianggap mampu mengurangi beban
penumpukan perkara di pengadilan, memangkas proses beracara yang rumit dan
mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan (access to justice) dengan mengedepankan
pemulihan keadaan semula (restorative justice). Tentu dengan pertimbangan tersebut SCC
punya relevansi sebagai salah satu mechanism yang perlu didorong untuk pembaruan
peradilan di Indonesia. Tapi, pertanyaannya, seberapa luaskah khalayak yang dapat dijangkau
melalui SCC dan apakah ia mampu menjangkau persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi
oleh masyarakat adat dan perkara-perkara lingkungan hidup?

Untuk memberikan pewacanaan terhadap jawaban tersebut, tulisan singkat ini mengupas
kaitan antara SCC, hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Secara
bururutan menjelaskan tipologi konflik hak masyarakat adat atas sumber daya alam, analisis
mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kriminalisasi masyarakat adat, relevansi peradilan
adat, Free prior and informed concent (FPIC) dan beberapa catatan untuk sketsa kedepan SCC
di Indonesia.
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Tipe Konflik Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam

Secara garis besarnya, konflik hak masyarakat atas sumber daya alam dapat dikelompokkan 
menjadi dua jenis berdasarkan aktornya. Pertama adalah perkara internal komunitas yang 
aktornya adalah pihak-pihak di dalam komunitas masyarakat adat. Untuk perkara jenis ini 
masyarakat adat lebih memilih untuk menerapkan hukum adat baik melalui peradilan adat 
maupun lembaga-lembaga adat lainnya.

Kedua adalah perkara yang terjadi antara komunitas masyarakat adat dengan pihak luar 
seperti dengan komunitas lain, pengusaha maupun pemerintah. Perkara jenis kedua ini lebih 
kompleks karena berkaitan dengan tata nilai dan tata hukum yang berbeda. Terhadap perkara-
perkara demikian ini masyarakat punya berbagai cara untuk menyelesaikannya, antara lain:

a. Memberikan sanksi adat kepada pihak luar yang melanggar hukum adat
b. Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan
c. Reklaiming dan aksi-aksi demonstrasi 
d. Mengajukan gugatan melalui pengadilan

Masyarakat yang percaya dengan kekuatan hukum adatnya akan memberikan sanksi kepada 
pihak luar yang melakukan pelanggaran di dalam wilayah kehidupannya. Sebagai ilustrasi 
berikut ini disampaikan dua contoh kasus masyarakat menerapkan hukum adatnya untuk 
menghukum pihak luar yang melanggar hukum adat.

1. Masyarakat Adat Limbai di Desa Pelaik Keruap Vs PT. Mekanika Utama

Tahun 2006 masyarakat menghukum adat PT. Sumber Gas Sakti Prima (SGSP) yang 
melakukan survey di Desa Pelaik Keruap. Masyarakat yang menolak pertambangan batu 
bara berhasil membuat perusahaan pada waktu itu berjanji tidak akan melakukan survey 
lagi. Namun pada 8 Mei 2009 delapan orang tim survey perusahaan tersebut kembali 
melakukan survey dan akhirnya ditahan oleh masyarakat dan dikenakan lagi hukum sanksi 
adat untuk membayar sejumlah denda. Tapi kemudian pihak perusahaan mendatangkan 
polisi yang menangkap kepala desa dan masyarakat Pelaik Keruap karena dianggap 
melakukan pemerasan. Masyarakat yang menolak tambang kemudian dikriminalisasi dan 
disidang di pengadilan. Lewat dukungan sejumlah Ornop baik di persidangan maupun 
dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi, masyarakat tetap dipidana 5 bulan penjara oleh 
pengadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat menerapkan hukum 
adatnya malah dianggap sebagai tindakan kriminal oleh negara.

2. Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena Vs Taman Nasional Lore Lindu

Pada tahun 2007 salah satu polisi hutan mengeluarkan tembakan di dalam kawasan Taman 
Nasional Lore Lindu (TNLL) yang masuk dalam wilayah Boya Marena (Sulteng). 
Masyarakat menganggap tindakan tersebut merupakan tindakan menakut-nakuti 
masyarakat dan juga merupakan tindakan yang memasuki kampung tanpa seizin 
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pemerintah dusun. Masyarakat menerapkan sanksi adat kepada pihak Balai TNLL sebagai 
sebuah institusi. Akhirnya ada negosiasi yang dilakukan dimana masyarakat menyodorkan 
draft kesepakatan kepada pihak Balai TNLL untuk mengakui keberadaan dan hak-hak 
masyarakat Boya Marena yang sudah diklaim oleh TNLL. Akhirnya kesepakatan itu 
ditandatangani pada bulan agustus 2007. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa penerapan 
hukum adat bisa dipakai sebagai salah satu alat untuk menaikan posisi melakukan 
kesepakatan yang berisi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat

3. Masyarakat Adat Baduy melawan penyerobotan tanah ulayat

Hak Masyarakat Baduy diakui melalui Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang 
Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Salah satu isi Perda tersebut adalah 
konsolidasi tanah-tanah masyarakat Baduy yang sudah dikuasai oleh orang luat Baduy. 
Sejak tahun 1960-an banyak tanah-tanah masyarakat baduy yang diserobot oleh pihak luatr 
yang membuat wilayah mereka semakin menyempit.Hadirnya Perda ini kemudian menjadi 
media menyelesaikan konflik penyerobotan atau pelanggaran wilayah adatnya yang 
dilakukan dalam tiga cara, yaitu:
a. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, BPN, Babinsa, 

Bagian hukum pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan.
b. Pihak Masyarakat Baduy mengirimkan surat kepada beberapa orang yang menyerobot 

wilayah adat Baduy untuk meminta kembali tanah adat masyarakat Baduy, yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak pengembalian tanah 
kepada masyarakat Baduy.

c. Diselesaikan melalui pengadilan. Cara ini dilakukan ketika cara-cara di atas tidak dapat 
lagi dilakukan. Untuk cara ini tercatat telah ada 5 orang yang dikenai sanksi pidana 
karena terbukti melanggar dan menyerobot Wilayah Adat Baduy. 

Kasus ini memperlihatkan bahwa pengadilan bukanlah pilihan utama masyarakat dalam 
menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Pengadilan merupakan jalan terakhir yang 
ditempuh oleh masyarakat. 

AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak 
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan (Pasal 1 angka 11 UU 32/2009). AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek 
yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang 
dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-
budaya, dan kesehatan masyarakat.
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Empat tahapan penyusunan AMDAL
a. Sebelum memulai penyusunan dokumen amdal, pemrakarsa kegiatan wajib 

mengumumkan kepada masyarakat tentang rencana kegiatan secara terbuka.
b. Mengundang masyarakat berkepentingan untuk memberikan masukan dan tanggapan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak 
Lingkungan.

c. Masyarakat terkena dampak wajib dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen amdal.
d. Penilaian amdal untuk menentukan apakah suatu kegiatan layak lingkungan atau tidak, 

dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang beranggotakan pemerintah berwenang, pusat 
studi lingkungan hidup, tenaga ahli, dan wakil masyarakat

AMDAL digunakan untuk:
- Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
- Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari 

rencana usaha dan/atau kegiatan
- Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau 

kegiatan
- Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup
- Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana 

usaha dan atau kegiatan

Penyusunan AMDAL sebenarnya dilakukan secara multipihak. Pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses AMDAL antara lain (a) Komisi Penilai AMDAL sebagai komisi yang bertugas 
menilai dokumen AMDAL; (b) Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab 
atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan; (c) masyarakat yang 
berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses 
AMDAL.

Meskipun secara konsep AMDAL memang memiliki tujuan yang mulia untuk menghindari 
dan mengatasi dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu proyek, tetapi AMDAL 
dalam prakteknya memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan utamanya adalah pelibatan 
masyarakat yang semu. Dikatakan semu karena keterlibatan masyarakat tidak dibarengi 
dengan kewenangan penuh untuk menentukan boleh atau tidak boleh suatu proyek dilakukan 
di wilayah kehidupannya (lebih lanjut lihat bagian FPIC dalam tulisan ini). Karena AMDAL 
merupakan salah satu syarat perizinan yang diberikan oleh pemerintah, maka kata putus atas 
boleh atau tidak bolehnya proyek ditentukan oleh pemerintah. Selain itu di dalam praktik 
pihak pemerintah sendiri acap mengabaikan AMDAL dalam memberikan izin suatu proyek. 
Sebagai sebuah ilustrasi dapat dilihat kasus AMDAL PT. Semen Gresik di bawah ini. 

LBH Semarang dan Walhi mempersoalkan izin ekplorasi PT Semen Gresik di Kabupaten Pati 
karena tidak memiliki amdal ke PTUN. 8 Agustus 2009, PTUN Semarang memutuskan surat 
izin penambangan untuk pendirian pabrik PT Semen Gresik melanggar aturan. Atas putusan 
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ini, PT Semen Gresik dan Pati mengajukan banding ke PTTUN Surabaya. Hasilnya, PTTUN 
Surabaya menilai surat izin ekplorasi PT Semen Gresik tak melanggar aturan. Lalu perkara ini 
sampai pada kasasi di MA. Dalam putusannya, MA membatalkan Surat Keputusan [SK] 
tentang Surat Ijin Penambangan Daerah [SIPD] No. 540/052/2008 kepada PT Semen Gresik 
terkait dengan penambangan batu kapur seluar 700 hektar yang terletak di Desa Gadudero, 
Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung dan Desa Sumbersoko yang berada di 
Wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Argumentasi hakim, meskipun di dalam Permen 
LH No.11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi 
AMDAL tidak disebutkan secara tegas bahwa eksplorasi harus memerlukan Amdal, tetapi 
eksplorasi harus dilihat sebagai salah satu dari kegiatan pertambangan yang bisa memberikan 
dampak social dan lingkungan. Selain melanggar UU, objek sengketa juga melanggar Asas 
Umum Pemerintahan Yang Baik dan mengganggu eksistensi masyarakat samin.

Contoh kemenangan dalam kasus izin eksplorasi PT Semen Gresik ini dapat dikatakan contoh 
langka. Seringkali masyarakat dan Ornop yang memperjuangkan lingkungan kalah di 
pengadilan seperti kasus Newmont Minahasa Raya yang mencemari Teluk Buyat. Dan bahkan 
banyak sekali kasus lingkungan yang tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetap di luar 
pengadilan, salah satunya kasus semburan lumpu Lapindo di Sidoardjo.

Kriminalisasi masyarakat adat

Kebanyakan masyarakat Indonesia masih merasa asing dengan dunia peradilan. Dunia 
peradilan dan hukum negara yang hadir di tengah masyarakat dirasakan sebagai “benda 
asing” yang harus “ditelan” dan anggota masyarakat dipaksa untuk hidup bersamanya 
(Mukantardjo 2010: 25). Dalam bahasa Bernard L. Tanya, hadirnya hukum negara dengan 
sekalian institusinya di dalam komunitas masyarakat telah menjadi beban baru bagi 
masyarakat lokal (2006).

Oleh karena itu, peradilan bukanlah instutsi utama yang dipakai oleh masyarakat di kampung-
kampung bila menghadapi persoalan. Peradilan biasanya dipakai bila sudah kepepet. Hal inilah 
yang membuat pernyataan bahwa masyarakat kita, terutama masyarakat di kampung-
kampung bukanlah masyarakat peradilan atau litigant society. Barangkali agak berbeda dengan 
masyarakat urban perkotaan yang interaksinya dengan hukum negara lebih intensif di 
bandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Dalam ukuran yang paling sederhana saja, 
masyarakat di pedesaan Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan akses jalan yang 
baik untuk memudahkan mereka datang ke pengadilan. Masyarakat di pedalaman Kalimantan 
saja misalnya membutuhkan waktu berjam-jam dan harus naik sampan lalu dilanjutkan dengan 
perjalanan darat untuk bisa datang ke pengadilan.
. 
Meskipun bukan dianggap sebagai institusi primadona, masyarakat di kampung, khususnya 
yang berjuang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak-haknya atas sumber daya alam 
seringkali terpaksa harus berurusan dengan pengadilan. Perjuangan mereka untuk 
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mempertahankan dan menikmati haknya atas sumber daya alam seringkali dikriminalisasi oleh 
perusahaan dan juga oleh pemerintah. 

Sebenarnya jauh sebelum slogan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK (Bi-Chan) menggaung, 
istilah kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya sudah lama 
dikenal. Biasanya kriminalisasi terhadap masyarakat adat dilakukan karena pihak perusahaan 
dan pemerintah menghindari persoalan tenurial yang dituntut oleh masyarakat adat. Sehingga 
persoalannya dibawa menjadi persoalan pidana. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat tidak 
henti-hentinya terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini pulalah yang menciptakan 
persepsi buruk peradilan di mata masyarakat. Apalagi banyak sekali kasus-kasus masyarakat 
yang memperjuangkan haknya atas tanah dikalahkan oleh pengadilan. 

Keharusan FPIC

Salah satu mekanisme yang berkembang dalam upaya penguatan hak masyarakat adat atas
sumber daya alam adalah mekanisme Free and Prior Informed Consent (FPIC) yang dimaknai 
sebagai persetujuan bebas tanpa paksa yang didahului dengan informasi memadai tentang 
sebab dan akibat suatu proyek (Steni 2005).

Dikaitkan dengan doktrin tanggungjawab negara dalam hak asasi manusia, maka mekanisme 
ini meliputi penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), pemenuhan (to fullfill) dan 
penegakan hak masyarakat adat atas sumberdaya alamnya dalam setiap tindakan yang 
dilakukan pihak luar terhadap masyarakat adat. 

FPIC terdiri dari empat unsur kumulatif. Free, berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. 
Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan masyarakat; Prior, 
sebelum proyek atau kegiatan tertentu diizinkan pemerintah, terlebih dahulu harus mendapat 
izin dari masyarakat; Informed, informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek 
yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya; dan Consent, persetujuan diberikan oleh 
masyarakat sendiri.

FPIC ini lebih banyak berkembang di dalam instrument internasional dan sebagai indicator 
yang dikembangkan oleh multipihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Di dalam 
perkebunan ada lembaga multi pihak yang disebut Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) 
yang berupaya mendorong asas-asas penghargaan lingkungan dan masyarakat sebagai salah 
satu indicator dalam pengelolaan perkebunan sawit. FPIC dijadikan sebagai salah satu 
indicator di dalam RSPO tersebut. 

Di dalam instrument internasional, FPIC dapat dilihat dalam United Nation Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), khususnya Pasal 10 yang berbunyi:

“Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah
mereka. Tidak boleh ada relokasi terjadi tanpa persetujuan bebas, diutamakan, 
diinformasikan dan tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya 
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boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan 
jika memungkinkan, disertai dengan pilihan untuk kembali lagi.”

Legislasi nasional belum mengadopsi prinsip-prinsip FPIC ini secara utuh. Namun  ada 
sejumlah instrumen yang membuka komplain masyarakat atas pembangunan. Misalkan yang 
diatur dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup: “Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan hidup.” Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk mengajukan 
keberatan. Tapi model keberatan ini jauh berbeda dengan konsep FPIC sebab keberatan hanya 
dapat dilakukan bila sudah ada kegiatan sebelumnya. Sedangkan dalam FPIC, sebelum 
kegiatan apapun dilakukan atas tanah masyarakat adat, maka proses ini harus dilakukan 
terlebih dahulu. Konsep FPIC ini sebenarnya adalah konsep-konsep yang juga hidup dalam 
banyak masyarakat di Indonesia, baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, bahkan dalam 
model-model perkawinan.

Ketiadaan FPIC menjelaskan posisi rentan masyarakat bila berhadapan dengan pihak-pihak 
luar. Oleh karena itu, FPIC menjadi hal yang penting. Bahkan dalam diskursus tentang 
masyarakat adat akhir-akhir ini ada dua konsep yang bisa dikatakan popular diperbincangkan. 
Pertama adalah soal pengakuan (recognize) yang bersifat substansial atas hak-hak masyarakat 
adat dan yang kedua adalah soal FPIC yang bersifat formal tentang bagaimana hak masyarakat 
adat itu dijalankan. 

Dalam kaitannya dengan SCC, bila pengakuan (recognize) dan FPIC melekat dalam mekanisme 
hukum di Indonesia, maka dua hal itu menjadi modal penting untuk menggunakan SCC 
sebagai media untuk menyelesaikan persoalan-persoalan “kecil” yang terjadi antara 
masyarakat dengan pihak luar yang melakukan kegiatan pada tanah masyarakat adat. 
Pengakuan tersebut menjadi tolak ukur untuk menuntut ganti kerugian melalui SCC.

Bayangan Sketsa Kedepan

Mekanisme SCC sudah memberi banyak manfaat bagi masyarakat pada negara-negara yang 
menggunakannya. Namun untuk konteks Indonesia yang lebih khusus lagi berkaitan dengan 
masyarakat adat dan lingkungan hidup setidaknya ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan untuk menjadi pengayaan wacana kedepan. 

Pertama, pengadilan bukanlah institusi primadona masyarakat di kampung-kampung untuk 
menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Hubungan masyarakat dengan pengadilan juga 
tidak begitu “akrab”. Masyarakat masih banyak “butahukum” negara dan menganggap 
pengadilan itu sebagai sesuatu yang “asing”. Oleh karena itu, bila SCC diadopsi menjadi 
bagian dari mekanisme hukum di Indonesia, hendaknya masyarakat masih dapat didampingi 
oleh pengacara, terutama pengacara public untuk mewakili mereka mengajukan tuntutan.
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Kedua, untuk membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat, hendaknya berperkara 
melalui SCC dapat dilakukan dengan gratis. 

Ketiga, perlu batas waktu yang jelas dan singkat agar SCC bisa efisien dan masyarakat tidak 
harus bolak-balik datang ke pengadilan.

Keempat, bila pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat sudah jelas, maka 
mekanisme SCC akan lebih mudah dilakukan sebab ada ukuran yang jelas tentang hak-hak 
masyarakat adat. Selama ini hak-hak masyarakat adat memang sudah diakui tetapi dalam 
norma hukum yang umum di mana oleh pengadilan seringkali diabaikan. Dengan pengakuan 
hukum yang konkret, SCC dapat lebih mudah diterapkan.

Kelima, karena kesederhanaannya, SCC akan menghadapi tantangan besar bila ingin mengatasi 
persoalan mendasar hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang kompleks. Hal ini terkait 
dengan pembuktian klaim hak-hak yang bersengketa dalam persoalan sumber daya alam. Oleh 
karena itu hal-hal strategis yang dapat diselesaikan oleh SCC adalah complain-komplain 
masyarakat terkait dengan perizinan dari pemerintah maupun tuntutan atas kesepakatan-
kesepakatan (ganti rugi) yang dibangun dengan perusahaan.

Keenam, bila dalam banyak praktiknya di beberapa negara SCC hanya dapat diajukan oleh 
individu, hendaknya untuk konteks Indonesia, apalagi untuk masyarakat adat hendaknya 
pihak yang bisa mengajukan SCC tidak saja individu melainkan juga masyarakat adat sebagai 
suatu komunitas atau sebagai satu kesatuan hukum. 
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