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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat 

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal 

dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari 

kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah 

ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat 

mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.14 

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas 

merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) 

Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) 

Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat 

merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan 

sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan 

tercipta apabila manusia melakukan hubungan.15 

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari 

wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan 

pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat 

merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang 

                                                           
14 Dikutip dari http://eprints. uny. ac. id/8538/3/BAB%202%20-%2008401244022. pdf, 

tanggal 27 Februari 2015, Pukul 15:46.   
15 ibid 
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cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat 

merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama 

cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap 

diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai 

kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan 

perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.16 

Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara 

mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada 

beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah17: 

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari 

pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. 

Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam 

bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi 

kehidupan bersama antar manusia. 

                                                           
16 Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta : Bandung, hal. 5.   
17 ibid 
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Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup 

bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan 

bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena 

setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. 

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat 

memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris 

disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan 

manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka 

mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh 

kesamaan.18 

“Adah” atau “adat” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat 

yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Dengan begitu yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan.19 

Menurut Maria SW Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum 

adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai 

kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas 

wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.20 

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan 

oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius 

van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum 

                                                           
18 ibid 
19 ibid 
20 Maria. S. W. Sumard jono, 1996. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan 

Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 56. 
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adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum 

adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah 

tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri 

baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para 

anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat 

sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara 

para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk 

membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam 

arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.21 

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan 

dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai 

masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak 

ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau 

penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, 

memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan 

wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 

anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah 

kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan 

                                                           
21 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat 

Hukum Adat Atas Tanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal. 30.   
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hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan 

hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.22 

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting 

terkait dengan ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 

3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu 

dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan 

masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan 

nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak 

boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih 

tinggi. 

2. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat di Bali 

Pokok pangkal kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali 

berdasar pada penuangan dari falsafah agama Hindu yang disebut Tri Hita 

Karana yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan 

keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya 

menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan 

kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat keseluruhan dengan 

alam ke-Tuhanan. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai 

kehidupan/pola hidup masyarakat Bali, sehingga kini upaya pengembalian 

                                                           
22 Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, 

(Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hal. 23   
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masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal diatas. Berikut adalah 

uraian singkat mengenai ketiga hal pokok tersebut23: 

a) Hubungan Antar warga 

Di dalam susunan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal 

adanya wadah “desa adat” yang mengorgansir masyarakat secara bulat. 

Eksistensi desa adat sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh 

aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang 

menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga sebagai 

tempat pemujaan Trisakti. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi Pura Bale 

Agung sebagai tempat pemujaan Brahma, Pura Puseh sebagai tempat 

pemujaan Wisnu dan Pura Dalem sebagai tempat pemujaan Durga. Dari 

ketiga sarana inilah bersumber begitu banyak kewajiban dan hak-hak. 

Hubungan antarwarga desa ini, meliputi aturan-aturan nyata yang 

dibuat oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk awig-awig yang 

mengatur misalnya batas-batas pekarangan, pitra yadnya yaitu warga 

masyarakat harus mengindahkan juga hubungan keagamaan dengan 

upacara-upacara di tempat persembahyangan desa. Dalam aspek lain 

hubungan antarwarga ini menonjol juga di dalam hal pentaatan terhadap 

kebiasaan pergaulan hidup yang dihormati yang dapat berupa tata susila, 

sopan santun dalam pergaulan hidup di suatu desa dan lain-lain. 

  

                                                           
23 I ketut Artadi, 2012, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Bali: Pustaka Bali 

Post, hal. 42 
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b) Hubungan Warga dengan Kelompok Masyarakat 

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam 

bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis 

(awig-awig), termasuk pula yang tidak tertulis tetapi ditaati secara turun-

temurun. Di dalam perhubungan ini, tercermin bagaimana masyarakat 

dalam kehidupan kelompok berhadapan dengan warga masyarakat secara 

perseorangan.  

Setiap warga yang punya pekerjaan menyangkut adat istiadat 

masyarakat, anggota/warga yang punya pekerjaan harus mengerti dan 

berhati-hati dalam bertingkah. Bahkan kesopanan adat dan tata susila yang 

dianggap patut itu menjadi terdorong ke depan pada setiap tindakan dan 

dilaksanakan dengan sedemikian penuh kesadaran oleh setiap anggota 

masyarakat, karena takut akan sanksi sosial yang umumnya ditimpakan oleh 

kelompok masyarakat. 

c) Hubungan dengan Alam ke-Tuhanan 

Manifestasi hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara 

bulat masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat 

persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Ke 

pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban 

keagamaan. Tidak jarang kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya 

dengan sumber kekayaan dan kehidupans sehari-hari bahkan sejumlah 

kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, 

pekarangan dicantolkan dengan kewajiban ke pura atau ke desa. 
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Setiap langkah kehidupan, terkait dengan begitu menyatu pada 

sarana-sarana desa yang ada dan hampir setiap kegoncangan yang terjadi di 

masyarakat selalu dihubungkan dengan alam ke-Tuhanan. 

B. Sistem dan Penguasaan Tanah Adat 

1. Pengertian Sistem  

Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau 

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, 

materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kata Sistem berasal dari 

bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma). Dapat diartikan 

bahwa Sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan 

yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, 

contoh umum seperti suatu negara.24 Dan dibawah ini beberapa penjelasan 

dari para ahli tentang sistem : 

Menurut Indrajit “Sistem merupakan kumpulan dari komponen – 

komponen yang memiliki elemen saling berhubungan satu sama lain.”25 

Menurut Harijono Djojodihardjo “bahwa sistem adalah gabungan obyek 

yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri 

obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.”26 

2. Tinjauan Tentang Penguasaan Tanah Adat 

Penguasaan tanah Dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu 

penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik. 

                                                           
24 Di kutip dari http://www.sumberpengertian.co/pengertian-sistem tanggal 18 Jul 2018 
25 ibid 
26 ibid 

http://www.sumberpengertian.co/pengertian-sistem
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Penguasaan tanah secara yuridis merupakan penguasaan tanah yang di 

landasi hak yang di lindungi oleh hukum dan umumnya memberikan 

kewenangan kepada pemegang gak atau menguasai tanah tersebut secara 

fisik.27  

Penguasaan tanah secara fisik merupakan penguasaan tanah yang 

penguasaannya tidak melekat pada pihak yang menguasai secara yuridis, 

contohnya ada tanah yang disewakan, penguasa secara yuridis ada pada 

pemilik tanah, sedangkan penguasaan tanah secara fisik ada pada si 

penyewa tanah 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria 

(UUPA) memuat beberapa tingkatan atau jenjang hak penguasaan atas 

tanah, yaitu28 : 

a. Hak Bangsa Indonesia 

b. Hak Menguasai dari Negara 

c. Hak Ulayat Masyarakat Adat 

d. Hak Perorangan / Individu 

Dalam Penguasaan tanah dalam hukum adat menurut Boedi 

Harsono, dalam UUPA Pasal 3, Hak Ulayat merupakan serangkaian 

wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat yang berhubungan dengan 

tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subyek dari hak ulayat 

adalah masyarakat hukum adat, baik bersifat teritorial (warga yang tinggal 

                                                           
27 Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan  Undang – 

Undang Pokok Agraria  isi dan Pelaksanaannya. Jakarta. Djembatan. Hal 23 
28 Ibid hal 264 
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di wilayah yang sama) maupun yang bersifat genealogik (warga yang terkait 

dengan hubungan darah).29 Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasannya 

tanah yang berada dalam lingkungan masyarakat adat tersebut merupakan 

penguasaan penuh dari masyarakat hukum adat. 

C. Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Nasional 

1. Tinjauan Tentang Hukum Tanah Nasional 
  

Sebelum adanya UUPA di Indonesia sudah di atur dalam hal tanah 

menggunakan hukum adat masing – masing karena belum ada permersatu 

suku dan bangsa, lalu setelah Belanda masuk indonesia terdapat beberapa 

hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia, setiap hukum 

mengatur golongan penduduk tertentu. Untuk tanah dengan hak barat 

diatur dengan hukum barat dan untuk tanah-tanah yang dimiliki oleh 

penduduk pribumi atau tanah dengan hak adat diatur dengan hukum adat. 

Jadi pada saat itu Indonesia mengalami dualisme hukum yang mengatur 

tentang tanah baik itu hukum barat dan hukum adat. 

Dualisme dalam pengaturan atau hukum tersebut lebih banyak 

merugikan golongan pribumi, hal ini disebabkan karena hukum adat yang 

mengatur tanah-tanah dengan hak adat merupakan hukum yang tidak 

tertulis sedangkan tanah-tanah hak barat diatur dengan hukum yang sudah 

tertulis dan tanah-tanah hak barat dapat dikatakan hampir semuanya 

terdaftar pada kantor Overschrijvings Ambetenaar menurut 

Overschhrijvings Ordonannatie S. 1834-27 dan ditetapkan oleh Kantor 

                                                           
29 Ibid, hal, 288 
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Kadaster menurut Peraturan-peraturan Kadaster.30 Hal ini menyebabkan 

kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah hak barat lebih terjamin 

dari pada hak masyrakat pribumi yang menggunakan hukum adat yang 

dimana dimanfaatkan oleh golongan kolonial. 

Oleh karena dualisme tersebut maka perlu diadakan unifikasi di 

bidang hukum di bidang pertanahan, maka pada tanggal pada tanggal 24 

September 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang disingkat UUPA dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960 dan 

Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lemberan Negara Republik 

Indonesia nomor 2043. Diharapkan dengan adanya UUPA tersebut maka 

dualisme dalam hukum pertanahan tidak terjadi lagi dan memberikan 

keadilan beserta kemakmuran kepada rakyat.31 

Setelah adanya UUPA tersebut maka seluruh hak atas tanah yang 

ada di Indonesia adalah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 

UUPA. Untuk hak-hak barat dan hak-hak adat yang dulu pernah ada maka 

akan dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam 

UUPA. Selain itu UUPA juga memerintahkan untuk mengadakan 

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemilik tanah (Pasal 19).32 

  

                                                           
30 Boedi Harsono. Op.Cit. Hal.54.   
31 Nadira Balqies, Op.Cit , Hal,31. 
32 ibid 
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2. Tinjauan Tentang Hak Ulayat  
a. Pengertian Hak Ulayat 

Hak pertuanan atau hak ulayat merupakan hak persekutuan atas 

tanah. Penyebutan hak ulayat dibeberapa daerah mempunyai sebutan yang 

berbeda. Menurut pendapatnya Suroyo W, istilah-istilah daerah yang 

berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang 

merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan antara lain “petuanan” 

(Ambon), “panyampeto” (Kalimantan), “wewengkon” (Jawa), 

“prabumian” (Bali), “pawatasan” (Kalimantan), “totobuan” 

(Bolongmangondow), “ulayat” (Minangkabau).33 

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang lekat 

sebagai kompetisi khas pada masyarakat hukum adat, berupa 

wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya 

berlakunya keluar maupun ke dalam. Kekuatan berlakunya keluar ternyata 

dari adanya kekuasaan atau hak menguasai dari masyarakat hukum 

terhadap tanahnya yang harus dihormati dan diakui, terutama oleh orang 

luar. Kekuatan berlakunya ke dalam terbukti dengan adanya wewenang 

atau hak mengatur dari masyarakat hukum terhadap tanahnya, untuk 

mencapai sebesar-besar kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan para 

warganya. Hak ulayat mempunyai hubungan yang tetap/abadi dengan 

masyarakat hukum pendukungnya, artinya tetap ada sepanjang tanah 

sebagai obyek dan masyarakat hukum sebagai subyek haknya.34 

                                                           
33 Hastuti Hesty, S.H. 2000. Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak 

Ulayat Dalam Otonomi Daerah. Jakarta. Pengayoman. Hal ,36-37.   
34 ibid 
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Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki 

oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan 

lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan 

masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk 

tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.  

Selain penjelasan yang ada diatas, terdapat beberapa penjelasan lain 

mengenai hak ulayat yakni seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu 

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak 

dalam lingkungan wilayahnya, sebagai pendukung utama penghidupan dan 

kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa dan tidak akan 

pernah habis. 

Dalam perpustakaan hukum adat hak ulayat disebut dengan nama 

“beschikkingsrecht”, nama ini diberikan oleh Van Vollenhoven 

sebagaimana yang di kutip oleh Boedi Harsono, untuk menyebut hak 

ulayat.35 Pemberian istilah “beschikkingsrecht” oleh Van Vollenhoven ini 

perlu dibedakan dengan istilah “beschikkingskring” yang berarti 

lingkungan ulayat. Lingkungan ulayat ini adalah tanah yang merupakan 

wilayah yang dikuasai oleh hak ulayat.36 

                                                           
35 Boedi Harsono. Op.cit. Hal.186. 
36 Made Suasthawa Dharmayuda. 1987. Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah 

Berlakunya UUPA CV. Kayumas Agung. hal.15. 



28 
 

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat 

hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak 

ulayat tersebut berisi wewenang untuk37 : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk 

permukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan 

permukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah; 

2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanh 

(memberikan hak tertentu pada subyek tertentu); 

3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah (jual beli, 

warisan, dan lain-lain). 

Hak ulayat mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri-ciri tersebut adalah38 :  

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang 

berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah 

kekuasaannya.  

2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin 

penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu dianggap melakukan 

pelanggaran.  

3. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat 

dengan tujuan untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan 

untuk kepentingan orang lain ia dipandang sebagai orang asing, 

                                                           
37 ibid 
38 ibid 
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sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing 

hanya diperkenankan mengambil manfaat di wilayah hak ulayat 

dengan izin kepala adat dengan disertai pembayaran upeti kepada 

persekutuan adat.  

4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi 

dalam wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan hukum, 

yang merupakan delik.  

5. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan 

untuk selamanya.  

6.  Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, atau dikuasai oleh 

orang perorangan. 

b. Subjek dan Objek Hak Ulayat 

Kedudukan tanah dalam lingkungan hukum adat sangat 

fundamental, tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat di bentuk 

sedemikian rupa, melainkan juga sebagai tempat untuk mempertahankan 

hidup, atau modal esensial yang mengikat masyarakat dan anggota-

anggotanya. Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah 

masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah 

tertentu.39Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 yaitu:  

1) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat 

tinggal di tempat yang sama.  

                                                           
39 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999  
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2) Masyarakat hukum adat geneologik, disebabkan para warganya terikat 

oleh pertalian darah.  

Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi: 40 

I. Tanah (daratan). 

II. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya). 

III. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, 

pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya) 

IV. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan. 

Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat 

territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, 

sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, 

bukan orang seorang. Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai 

hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya 

dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang 

memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal 

itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya 

secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja. 

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu 

dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat 

dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa 

                                                           
40 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta:Pradnya Paramita, 1983, hal. 

109   
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sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat 

tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih 

ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. 

Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada 

kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. 

Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 ditentukan 

dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu, bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari 

masyarakat hukum adat untuk selanjutnya disebut hak ulayat, adalah 

kewenagan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakayt hukum 

adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para 

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk 

tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan 

kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahirian dan batiniah 

turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut 

dengan wilayah yang bersangkutan. 

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip 

pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum 
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adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok 

Agraria. Kebijaksanaan tersebut meliputi:41 

1) Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat. 

2) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang 

serupa dari masyarakat hukum adat . 

3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya. 

c. Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum Tanah Nasional 

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat 

tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah 

dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-

daerah dimana tidak pernah ada Hak Ulayat tidak akan dilahirkan Hak 

Ulayat yang baru. 

Masih adanya Hak Ulayat pada suatu masyarakat hukum adat 

tertentu, antara lain dapat diketahui dari kenyatan mengenai masih adanya 

suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat 

hukum adat tertentu dan masih adanya tanah yang merupakan wilayah 

masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama 

para warga masyarakat hukum adat itu sebagai “lebensraum”-nya. Selain 

itu dapat diketahui juga dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para 

Tetua Adat dalam kenyataanya, yang masih diakui sebagai pengembangan 

tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah 

                                                           
41 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 

Tanah, Jakarta : Djambatan, 2004, hal. 57.   
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ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan.  

Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian 

rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Merupakan 

suatu kenyataan, bahwa jika dalam usaha memproleh sebagian tanah ulayat 

untuk keperluan pembangunan, dilakukan pendekatan kepada para 

pengusaha adat serta masyarakat adat-istiadat setempat, yang hakikatnya 

mengandung pengakuan adanya Hak Ulayat.42 

Dalam Konstitusi Negara setelah amandemen mengakui keberadaan 

masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, 

masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalan undang-undang. 

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dalam Pasal 4 huruf  j disebutkan 

bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan 

pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, 

                                                           
42 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta. Djambatan. hal. 190-192. 
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penghormatan dan perlindungan hak masayarakat hukum adat dan 

keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. 

Dari penjelasan di atas bahwasannya hak ulayat masuk dalam hak 

atas tanah yang diakui dalam undang-undang, mengenai pengakuan hak 

ulayat tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 3 UUPA yang mengatakan :  

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan 

hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat - masyarakat hukum adat, 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”  

Dalam pasal 5 UUPA di jelaskan bahwa Hukum agraria yang 

berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 

peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatau dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam Pasal 5 

Ayat (3) menyatakan, Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat 

yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih 

berkenaan dengan kekhususannya. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa 
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dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan 

dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh 

hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum 

adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan 

perkembangan zaman. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) 

dikatakan, Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak 

masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 

Kemudian dalam Pasal 5 menyatakan, hutan berdasarkan statusnya terdiri 

dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. 

Selain itu Pemerintah punya kewajiban menetapkan status hutan dan hutan 

adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

dalam Pasal 6 menyatakan, Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan 

oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak 

ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, 

sepan jang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan 

undang-undang. Lebih lanjut dikatakan, hak ulayat masyarakat hukum adat 
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atas sumber daya air sebagaimana tetap diakui sepanjang kenyataannya 

masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 9 

ayat (2) menyatakan, apabila tanah yang diperlukan untuk perkebunan 

adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut 

kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib 

melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan 

warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menurut Pasal 1 ayat (1) yang 

dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum 

adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu 

yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil 

manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, 

bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan 

secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara 

masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pasal 

2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada 

dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut 

ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat masyarakat 

hukum Adat dianggap masih ada apabila:43 

                                                           
43 Boedi Harsono. 2000. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. hal.63-65. 
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a. Terdapat sekolompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan 

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 

tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan 

persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;  

b. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para 

warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil 

keperluan hidup sehari-hari, dan  

c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan 

penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga 

persekutuan hukum tersebut. 

Pasal 4 ayat (1) Pengusasaan bidang-bidang tanah yang termasuk 

tanah Ulayat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 oleh perseorangan 

dan badan hukum dapat dilakukan:44 

a) Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak 

penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang 

apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak 

atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok 

Agraria (UUPA);  

b) Oleh instansi Pemerintah, Badan Hukum, atau perseorangan bukan 

warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas 

tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari 

                                                           
44 ibid 
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Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat 

atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat 

yang berlaku. 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 Tentang 

Desa Pakraman, menjelaskan hak dan kewajiban dari desa pakraman, dan 

juga mengakui hak ulayat di dalamnya. Didalam pasal 9 ayat (1) dan (5) 

yang berbunyi: 

“ (1). Harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada 

maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, 

material dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat religious magis 

yang menjadi milik desapakraman” 

“ (5). Tanah desa pakraman atau dan tanah milik desa pakraman tidak dapat 

disertifikatkan atas nama pribadi” 

Ini menjelaskan bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 3 Tahun 2001 mengakui hak ulayat dan melindungi hak ulayat desa 

pakraman / desa adat Bali.  

d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat 

Tanah Ulayat didefinisikan oleh Putu Oka Ngakan et.al dalam 

buku Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi 

Selatan (hal. 13) sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga 

masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan 
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oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik 

bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang 

luar.45 

Pemanfaatan tanah ulayat juga diatur dalam Perda Sumbar no 16 

tahun 2008. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota 

masyarakat adat itu sendiri, untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk 

kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan 

oleh investor.46 Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat 

dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku.47 

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan 

dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat 

berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk 

kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan 

berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa 

dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan 

hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain 

yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, diketahui 

oleh pemerintahan nagari.48 

                                                           
45 Putu Oka Ngakan et.al dalam buku Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan 

di Sulawesi Selatan. hal. 13. 
46 Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perda Sumbar 16/2008 
47http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-

pemanfaatan-tanah-ulayat di akses tanggal 4 April 2018 
48 ibid 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat
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Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum 

dan untuk kepentingan badan hukum atau perorangan, dapat dilakukan 

setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, 

memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana 

tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya. Selain 

itu, investor juga dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan 

mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan 

kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, 

bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam 

perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di hadapan pejabat 

pembuat akta tanah/notaris.49 

Dari penjelasan di atas, pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh 

pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi 

warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.50 

 

                                                           
49 ibid 
50 ibid 


