
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsepsi dan Teori 

1. Kearifan Lokal  : 

Ekosistem masyarakat samin atau juga dikenal dengan sedulur sikep, 

merupakan masyarakat adat yang masih mengemban niali-nilai lokal yang harus 

diperhatikan ketika suatu kegiatan dilakukan atas nama pembangunan yang sudah 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubaahannya.  

Komunitas masyarakat Samin yang dikenal di Blora dan Pati, dan juga sebagian di 

Kudus yang menurut bebrapa tulisan, nama ini diambil dari salah satu tokohnya 

yaitu Samin Surosentiko, memang sudah menjadi kajian para cendekiawan, baik 

Samin sebagai gerakan maupun samnin sebagai falsafah hidup.
1
 Belakangan, nama 

Samin menjadi sangat dikenal di masyarakat terutama Jawa Tengah, karena di 

wilayah perkampungan Samin di Sukolilo, Pati, akan didirikan perusahaan Semen 

Gresik. Pro kontra pun muncul, antara yang mendukung dan menolak. Berbagai 

perguruan tinggi ikut terjun dalam “area pergulatan” di ranah riset mengenai analisis 

terhadap dampak lingkungan (amdal) di sana, akan tetapi masih dipertanyakan, 

akankah dapat mensejahterakan masyarakat sekitar khususnya masyarakat samin 

atau sedulur sikep. 

Menurut cerita tutur, dulu di “Peguron Adam” (tempat Samin mengajari 

pengikutnya) di samping diajarkan perilaku hidup di dunia dan akhirat, juga 

diajarkan cara melawan pemerintah Kolonial Belanda. Ajaran itu adalah “sifat 

nggendheng”, yakni pura-pura gila, pura-pura edan, pura-pura bersifat aneh. Siasat 

                                                
1 Ensikklopedia bebas id.wikipedia.org/wiki/ajaran samin 



ingat untuk lupa, lupa untuk ingat!
2
 Sedangkan  makna Sedulur Sikep berasal dari 

bahasa Jawa berarti "Sahabat Sikep" adalah kelompok masyarakat yang berusaha 

menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin. Samin adalah 

sebuah gerakan perlawanan masyarakat yang lahir pada masa penjajahan Belanda. 

mengatakan, gerakan Samin pada esensinya adalah gerakan perlawanan petani 

terhadap kebijakan yang menindas rakyat kecil. Dalam pandangan Amrih, Samin 

adalah fenomena sosial yang tertua di Asia Tenggara sebagai gerakan petani-

protonasionalisme yang semakin mekar akibat makin ditancapkannya cengkeraman 

kekuasaan pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19 M. Kehadiran samin dalam 

memiliki pengaruh yang sangat besar lewat berbagai hal sebagai berikut: 

Pertama. 

kritik terhadap merosotnya wibawa penguasa Pribumi di hadapan pemerintah 

kolonial Belanda yang dimanifestasikan dengan ritualisme, mistisisme dan isolasi 

diri. 

Kedua. 

menentang penjajah Belanda dengan menolak membayar pajak, karena pajak 

dipergunakan untuk penjajah, bukan untuk pribumi. Gerakan ini kemudian dikenal 

dengan “gerakan sirep”, yaitu gerakan tanpa senjata karena tidak ingin ada 

pertumpahan darah. 

Ketiga.  
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perlawanan terhadap penjajah dengan cara ekspresif membentuk pasukan, 

merampok warga pribumi kaya yang mengikuti penjajah Belanda lalu dibagikan 

kepada masyarakat miskin. 

 Keempat. 

mempersiapkan para pemuda dengan olah kanuragan, sebagai persiapan untuk 

melawan Belanda. 

Kelima.  

melawan pemerintah Belanda karena mematok tanah untuk perluasan hutan jati 

tahun 1870, yang berdampak pada terkuranginya kepemilikan tanah masyarakat 

Samin. Jadi pada dasarnya, Samin adalah salah satu manifestasi dari gerakan 

revolusi (perlawanan) terhadap pemerintah kolonial dengan karakteristik dan 

strategi perjuangannya sendiri yang khas.  

Kita lihat nilai-nilai local wisdom  yang dipegang masyarakat samin atau sedulur 

sikep, adalah bentuk penghayatan atas rasa kemanusiaan dan sebagai hamba Tuhan 

dalam proses interaksi sosial, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga 

terhadap lingkungan seperti :  
 Aja drengki srei ( Jangan Dengki) 

 Aja tukar padu (Jangan Suka Bertengkar) 

  Aja dahpen kemeren (Jangan Iri)  

 Aja petil jumput (Mengambil barang yang masih menyatu dengan alam) 

 bedhog-colong( Menuduh-Jangan Suka Mengambil Milik Orang lain tanpa 

seijin Pemiliknya) 

Betapa pandangan masyarakat samin terhadap lingkungan sangat 

holistik/determinisme dimana masyarakat alam dan dirinya merupakan satu kesatuan 



yang saling membutuhkan dimana manusia sebagai pemelihara dan alam yang 

menghidupi, yang dalam kehidupan keseharian adalah pertanian. 

2. Kebijakan Publik : 

Kebijakan Publik (Public Policy) atau Politik Hukum (Politics of law)
3
 

pada masalah-masalah lingkungan global maupun nasional tentunya diperlukan 

pengaturan yang bersifat global dan nasional pula, agar kesadaran akan lingkungan 

yang baik dan sehat dalam konteks pembangunan berkelanjutan bisa ditata dengan 

memperhatikan berbagai disiplim ilmu, termasuk ilmu hukum untuk mengendalikan 

perilaku manusia karena manusialah yang mempunyai peran dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dengan mengembangkan yang baik dan bermanfaat dan 

mengeliminer yang tidak/kurang baik bagi kehidupan manusia. Masyarakat sebagai 

sistem sosial merupakan wadah bagi anggota- anggotanya di dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai anggota masyarakat tersebut akan senantiasa 

melakukan hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan proses interaksi 

tersebut akan berlangsung terus menerus tanpa henti; Agar hubungan yang 

berlangsung dapat mencapai tujuan yang di harapkan diperlukan adanya ketertiban, 

karena ketertiban merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan 

masyarakat. Untuk dapat mencapai ketertiban, maka harus didukung oleh norma-

norma, yaitu petunjuk tingkah laku manusia di dalam menjalankan kehidupannya 

dengan manusia yang lain.
4
 Norma-norma dalam kehidupan masyarakat meliputi 

norma agama, norma kebiasaan, norma susila dan norma hukum. Hukum dimanapun 

akan tumbuh dari cara hidup, pandangan hidup dan kebutuhan hidup masyarakatnya, 
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sehingga hukum akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya; Hal ini 

sebagaimana diajarkan Roscoe Pound, bahwa hukum itu adalah lembaga 

kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial.
5
 Pandangan yang demikian 

berbeda dengan konsep hukum aliran sejarah yang dikemukakan oleh pendirinya 

Friedrich Von Savigny, dimana hukum di pandang sebagai ekspresi dari kesadaran 

hukum rakyat atau Volksgeist ( jiwa bangsa ) ; Yang dimaksud Volksgeist adalah 

falsafah hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan yang tumbuh akibat pengalaman 

dan tradisi dimasa lampau. Hukum itu tumbuh bersama pertumbuhan masyarakat, 

menjadi kuat bersama kuatnya suatu bangsa. Hukum tersebut akan hilang bersama-

sama dengan lenyapnya nasionalitas.
6
 Hukum dipahami sebagai suatu yang tumbuh 

dan berkembang secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat. Perundang-

Undangan sebagai suatu cara pembuatan hukum secara sadar dengan sengaja 

dianggapnya sebagai suatu aktivitas yang tidak wajar, sehingga sesungguhnya tidak 

lebih hanya memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang di bentuk 

secara informal oleh pergaulan hidup itu sendiri.
7
 Thomas R Dye : Kebijakan publik 

adalah “ is whatever goverments choose to do or not to do”------------------------

“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”----------

--------------------selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk 

melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (goal) dan kebijakan negara itu harus 

meliputi semua “tindakan pemerintah”, jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu 

sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun merupakan kebijakan negara, 

hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan 

                                                
5
  Sunarjati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum ( Bandung, Alumni, 1968) halaman.58 

6
 Sulaiman Nitiatma, Hukum Yang Baik, (Semarang, GUPPI –Undaris- 1997) halaman 29 

7
  Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, ( Bandung, Angkasa, 1980 ) halaman.112. 



mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang 

dilakukan” oleh Pemerintah. 

 

3. Good Governance.  : 

“asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

 

4. Sustainable Development : 

Kesadaran global/Internasional akan lingkungan hidup ketika diadakan 

konferensi Internasional tentang lingkungan hidup manusia yang diselenggarakan di 

Stockholm Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang diikuti oleh 113 Negara dan 

bebrapa puluh peninjau. Hasil konferensi ini lazim disebut dengan Stockholm 

declaration, 8 yang melahirkan 26 prinsip/asas dimana Prinsip I Deklarasi 

Stockholm 1972  : dikatakan “Setiap manusia memiliki hak fundamental atas 

lingkungan yang sehat dan layak bagi kehidupan” dan “Setiap manusia bertanggung 

jawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan generasi kini dan 

mendatang”.  

Namun demikian hasil konferensi Stockholm tidak efektif karena 

karusakan lingkugan masih terus terjadi baik di Negara maju maupun dunia ketiga, 

hal ini membuat keprihatinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian 

membentuk apa yang dinamakan dengan World Commission on Environment and 

Development yang pada akhirnya melahirkan bebrapa konsep salah satunya adalah 
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Sustaineble Development9  dimana dikatakan berbagai pengembangan 

sektoral,seperti:  pertanian, kehutanan, industri, energi,  perikanan, investasi, 

perdagangan, bantuan ekonomi, memerlukan sumber daya alam yang harus 

dilestarikan kemampuannya untuk menunjang proses pembangunan secara 

berkelanjutan.10  

Kesadaran nasional negara  kita akan tetapi kita lihat pengaturan 

mengenai pengaturan lingkungan hidup Indonesia; Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3215) telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi 

upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya 

pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.  

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya 

Undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat 

dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi 

masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya 

masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian 

fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperanserta, 

tetapi juga mampu berperan secara nyata. Sementara itu, permasalahan hukum 

lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan 

pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, 

perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin 

mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati 

perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-
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 Adji Samekto, Hukum Lingkungan Global dan Nasional, Undip 1997 

10
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undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 1997 dikatakan : 

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara 

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan ekonomi nasional 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

Kita perhatikan juga Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai pengganti Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak bisa kita lepaskan 

dalam membangunan karena menyangkut dua hal yang saya sampaikan diatas yaitu  

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, tentunya lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk 

kesejahteraan masyarakat, masyarakat dan Pemerintah sangat memahami pentingnya 

pembangunan nasional karena itu orientasi pembangunan tersebut sudah melalui 

setidaknya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan memperhatikan 

asas-asas seperti keserasian dan keseimbangan, keteraduan, manfaat, ekoregion, 

partisipatif, kearifan lokal dalam paradigm baru dimana penguatan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan penguatan otonomi daerah.11 

Sedangkan asas-asas sebagaimana diatas dapat dilihat dalam penjelasan 

pasal demi pasal dimana yang dimaksud dengan “asas keserasian dan 
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keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan 

berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta 

pelestarian ekosistem. 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau 

menyinergikan berbagai komponen terkait. 

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia 

selaras dengan lingkungannya. 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, 

ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat 

didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku 

dalam tata kehidupan masyarakat. 

 

B. Fungsi Hukum 



Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup atau 

bermasyarakat. Karena hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak 

terjadinya ketegangan di dalam kehidupan sosial masyarakat, karena hukum mengatur 

dan  menentukan hak dan kewajiban serta, melindungi kepentingan individu dan 

kepentingan sosisal.  

Fungsi hukum  dalam kehidupan masyarakat seperti; menertibkan masyarakat 

dan pengaturan pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan 

mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan, 

memelihara dan mempertahankan  hak, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam 

rangka penyesuaian dengan kebutuhan masvarakat, serta memenuhi tuntutan keadilan 

dan kepastian hukum. Selain itu juga fungus hukum sebagi sarana ketertiban dan 

ketentraman dalam  masyarakat dan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan 

sosial lahir dan batin sebagaimana di amantkan dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945. 

Pada umumnya supaya fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, para 

pelaksanaan penegak hukum tentunya dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau 

menerapkan hukum dengan seninya tersendiri, dengan cara menafsirkan hukum 

sedemikian rupa yang disesuaikan dengan keadaan dan posisi pihak-pihak. Bahkan 

bila perlu hukum dapat diterapkan dengan analogis atau menentukan kebijaksanaan 

untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum.  

Selain sebagaimana diuraikan diatas yang perlu diperhatiakn adalak faktor 

pelaksana penegak hukum, karena yang dibutuhkan dalam menegakkan hukum yang 

dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Disamping fungsi 

hukum yang perlu diketahui pula adalah tujuan utama hukum adalah untuk 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 



keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan 

diharapkan kepentingn manusia akan dpat  terlindungi dalam mencapai tujuannya. 

Karena fungsi hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam 

masyarakat dan juga membagi wewenang serta mengatur cara memcahakan masalah 

hukum. 

Tujuan serta fungsi hukum dalam kehidupan manusia yang semakin terus 

berkembang  sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut 

berada, dan secra  garis besarnya  fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial 

yaitu menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan 

dalam masyarakat. Kemudian perlu deketahui pula bahwa diadakannya hukum sama 

dengan tujuan Negara yang sesuai dengan bungi undang-udang 1945 yaitu untuk 

mmebentuk suatu Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

di Indonesia serta untuk memajukan kesejahterraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya tujuan dan fungsi hukum ini 

adalah akat secara damai, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar tidak saling 

menggagu serta untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan manusia sehari-

hari di masyarakat.  

 


