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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Yuridis Tanah Dalam Aspek Hukum Adat 

1. Kebiasaan Menurut Hukum Adat Indonesia. 

Bagi setiap orang yang akan menggali suatu ilmu untuk mempelajari 

hukum di suatu tempat, maka kiranya penting untuk mengetahui dari mana 

berasalnya aturan-aturan ini dulunya ditemukan.9 Tempat dari menemukan 

aturan tersebutlah maka ditemukan suatu aturan yang mengikat terhadap 

setiap insan yang berada di daerah atau tempat tersebut, tempat menemukan 

aturan tersebut biasa disebut dengan “Sumber Hukum” dalam artian formil, 

yang dimaksud sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan 

aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni 

aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang 

tegas dan nyata.10 Maka berawal dari penemuan aturan inilah Indonesia 

sebagai Negara yang mengakui segala aturan yang hidup di masyarakatnya 

seperti masyarakat hukum Adat, di masyarakat hukum Adat hidup dengan 

aturan yang menjadi suatu kebiasaan mereka dan menjadikan kebiasaan 

tersebut menjadi sebuah aturan mereka.  

Kebiasaan Mr. J.H.P Bellefroid dalam bukunya “Inleding Tot De Rech 

Sweten Schap In Netherland”. Cetakan kedelapan, Halaman 53, mengatakan 

                                                           
9 Hartono Hadiseoprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2001. 

Hal 9 
10 A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Eresco, bandung, 1995, hlm. 
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: Hukum Kebiasaan, ini juga dinamakan “kebiasaan” saja, meliputi semua 

peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi 

ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku 

sebagai hukum.11 Sehingga dengan demikian jelas bahwa kebiasaan (hukum 

kebiasaan) merupakan sumber hukum yang diakui oleh negara. Untuk 

timbulnya hukum kebiasaan itu memerlukan syarat-syarat tertentu yaitu 

sebagai berikut :  

a. Harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam keadaan yang 

sama dan harus selalu ditaati oleh umum. Dalam hal ini harus diketahui 

bahwa tidak perlu seluruh rakyat ikut menimbulkan kebiasaan itu 

hanyalah golongan-golongan orang yang berkepentingan saja, bahkan 

yang berbeda dalam keadaan yang tertentu. Kebiasan-kebiasaan ini 

biasanya dibentuk oleh kelompok yang memiliki ikatan dengan daerah 

tersebut, maka kebiasaan tersebut sering kali menjadi suatu kebiasaan 

yang menjadi suatu kebiasaan dari suatu daerah tertentu. 

b. Harus ada keyakinan hukum dari pada golongan orang-orang yang 

berkepentingan. Keyakinan hukum ini dalam bahasa lain biasa disebut 

“Opinio Juris Seu Necessitatis” dan keyakinan hukum ini mempunyai 

arti :12 

1) Keyakinan hukum dalam arti materiil, artinya suatu keyakinan bahwa 

hukum atau keyakinan bahwa suatu aturan itu membuat hukum yang 

                                                           
11 http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptip-kualitatif/, diakses tanggal 06-09-2014 
12 Ibid, 
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baik. Jadi yang dilihat isinya, apakah isi suatu aturan itu baik atau 

tidak 

2) Keyakinan hukum dalam arti formil, artinya orang yakin bahwa 

aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengingat akan 

nilai dari pada isi aturan tadi. 

Dalam membahas tentang hukum Adat ada beberapa macam perbedaan 

pendapat dari beberapa ahli bahwa mereka menjelaskan tentang hukum 

kebiasaan dan hukum adat itu memiliki perbedaan salah satu menurut ahli 

R. Van Djik yang berpendapat bahwa ia sebenarnya tidak sependapat untuk 

mwnggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai bentuk dari terjemahan 

hukum Adat, bahwa dia berpendapat bahwa hukum kebiasaan memang 

suatu aturan yang timbul akibat dari suatu kebiasaan masyarakat hukum 

adat, artinya bahwa masyarakat yang telah demikian melakukan kebiasaan 

tersebut selalu berulang-ulang tanpa mendapat perlawanan dari masyarakat 

Hukum Adat, disinilah tanda bahwa kebiasaan tersebut dapat diterima dan 

diinginkan oleh masyarakat Hukum Adat, sedang apabila seseorang mencari 

sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal maka hampir senantiasa 

akan diketemukan suatu alat pelengkapnya masyarakat tertentu dalam 

lingkungan besar maupun kecil maka sumber hukum tersebut dari 

masyarakat itu sendiri.13 

                                                           
13 C. Dewi Wulansari, (ed), Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, 

Bandung 2012, Hal 9 
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Berbeda dengan Van Djik tentang hal itu, bahwa Soerjono Soekanto 

sebagaimana yang dikutip oleh Soleman menulis bahwa : “Hukum Adat 

pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan 

yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan 

belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan 

yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada 

“Rechsvardigeordening Der Samenelving”.14 

Menurut Solaeman Biasane Taneko dengan tidak mempertentangkan 

kedua konsepsi diatas tersebut, ia mengatakan bahwa pengertian hukum 

adat adalah sama dengan pengertian hukum kebiasaan dengan alasan 

sebagai berikut : pertama, bahwa istilah atau kata adat apabila 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi hukum adat atau hukum 

kebiasaan. Kedua, bahwa memang didalam proses pelaksanaan hukum ini, 

sering dikuatkan oleh atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, 

namun tidak semua aturan disini akan bersumber atau mempunyai sumber 

dari alat pelengkap itu sendiri.15 

Masyarakat adat merupakan suatu masyarakat yang sejarahnya terbentuk 

pada awalnya manusia-manusia yang hidup mandiri dan terpisah-pisah 

menjalani kehidupan sendiri-sendiri, manusia adalah mahluk sosial yang 

                                                           
14 Soleman B. Taneko, Hukum Adat Suatu Pengantar Dan Prediksi Masa Mendatang, Cetakan Pertama, 

Eresco, Bandung, 1987, Hal 5 
15 Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung 2009, 

Hal 9 
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tidak bisa hidup sendiri mereka berkembang biak sehingga menjadi suatu 

kelompok keluarga yang besar, dari kelompok yang besar tersebut seiring 

berjalan waktu dari kelompok tersebut pastinya ada pemimpin yang 

memimpin kehidupan kelompok keluarga yang besar ini, petua pada 

dasarnya atau yang memimpin kelompok keluarga besar ini biasa disebut 

dengan kepala adat, kepala adat juga pada dasarnya adalah seseorang yang 

memiliki keahlian spritual dan pengalaman hidup yang berhubungan dengan 

spritual. Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah adalah bapak 

masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, 

dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan (Soepomo, 

1979:45). 

2. Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan–kesatuan masyarakat yang 

mempunyai kelengkapan – kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, 

mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan 

hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. 

Ciri – ciri masyarakat hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia 

yang teratur, Menetap di suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan 

wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), 

mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. 
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Masyarakat Hukum adat didefiniskan sebagai sekelompok orang yang terikat 

oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan 

hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar satu garis 

keturunan.16 

Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor 

lebih mendalam tentang masyarakat hukum 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.17 Sebagaimana juga yang terdapat dalam 

kutipan buku Fifik Wiryani yang mengutip pendapat dari B. Ter Haar Bzn 

yang memberikan istilah masyarakat adat dengan persekutuan hukum 

(rechtsgemeenschap) yaitu “lingkungan-lingkungan teratur yang bersifat 

                                                           
16 Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu .2014, (Masyarakat Adatdan hak ulayat di Provisi Papua 

Barat), jurnal administrasi publik. Op. Cit.  
17 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat 

Atas Tanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30.    
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kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekuasaan sendiri baik 

berupa kejasmanian maupun kerohanian”.18 

Maka penulis mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas 

bahwasannya masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang 

hidup rukun dalam wilayah kekuasaan dan memiliki kedaulatan yang 

religius terhadap alam dan wilayahnya, serta memiliki kebiasaan sehari-hari 

yang menjadikan kebiasaan tersebut suatu aturan hidup dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat hukum adat di Indonesia telah secara jelas di akui didalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didalam pasal 18B ayat 

(2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”  

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok masyarakat yang 

memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, telah 

banyak kita dapati perbedaan masyarakat adat tiap daerah di Indonesia 

adapun tipe-tipe masyarakat adat dalam membagi daerah hukum adatnya 

menurut Siti Soetami didalam bukunya adalah sebagai berikut :19 

                                                           
18 Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat, 2009, Malang : Setara Press Malang 
19 Siti Soetami, A., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1995 
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a. Tipe masyarakat hukum adat yang genealogis, merupakan 

masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah, misalnya 

masyarakat hukum adat Toraja. 

b. Tipe masyarakat hukum adat yang teritorial,  yaitu masyarakat 

hukum yang berdasarkan/bertalian dengan tempat tinggal atau 

daerah, misalnya masyarakat hukum adat aceh. 

c. Tipe masyarakat hukum adat yang genealogis-teritorial, merupakan 

masyarakat hukum adat yang pertaliannya disini selain pertalian 

daerah juga pertalian darah. 

pembahasan tipe pembagian wilayah masyarakat hukum adat ini 

menurut Siti Soetami merupakan suatu hal yang mendasar ditemukannya 

bentuk-bentuk pembagian wilayah kekuasaan hukum adat suatu masyarakat 

hukum adat tersebut. 

3. Penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat 

Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam 

masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang 

mendukung adat-istiadat  tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan 

kebersamaan, idealisme  dan  keadilan. Sulit untuk dibayang-kan bahwa 

adat-istiadat walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan 
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mewujudkan kepastian hukum jika terdapat  kai-dah-kaidah mengikat yang  

mengatur  tata  kehidupan  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.20  

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat 

mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, 

masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat 

penting, karena merupakan factor utama dalam peningkatan produktivitas 

agraria.21 Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang secara harfiah 

memiliki kedaulatan dan kekuasaan terutama atas tanah kekuasaan dan 

batasan wilayah hukum adat, tanah adat yang dikuasai masyarakat adat 

merupakan suatu hal yang memang menjadi dasar atas terbentuknya 

kekuasaan oleh masyarakat hukum adat, tanah adat bagi masyarakat hukum 

adalah merupakan suatu lahan yang religius dan dikuasai secara tidak 

langsung untuk menunjang kehidupan kelompoknya. 

Menurut Rustandi Ardiwilaga (1962 :47-48), bahwa lahirnya pemilikan 

tanah bagi individu umumnya diawali pembukaan tanah yang diberitahukan 

kepada kepala persekutuan hukum dan diberikan tanda bahwa tanda itu akan 

digarap. Tanda itu, merupakan tanda pelarangan sehingga hasil pohon, tanah 

ataupun kolam yang ada hanya untuk yang berkepentingan saja, orang lain 

tidak boleh menggunakan dan mengambil hasilnya. Bentuk usaha seperti ini 

bersifat sementara, merupakan hak memungut hasil (genotsrecht), setelah 

panen ditinggalkan dan menggarap tanah di tempat yang lain yang belum 

                                                           
20 Ibid, 
21 Hayatul Ismi. Pekan Baru. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah 

Ulayat dalam Pembaharuan Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum 
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pernah dibuka. Walaupun hak memungut hasil hanya satu sampai dua musim 

saja, hal ini tidak menghilangkan hubungan antara penggarap dengan tiap-

tiap ladang yang pernah digarap, biasanya setelah tiga tahun penggarap 

kembali ke ladang yang ditinggalkan sehingga hubungan ini dapat 

diwariskan ke anak cucunya. Ladang berpindang bersifat ladang milik. 

Dengan demikian hak milik diperoleh dengan pembukaan tanah, setelah 

lebih dulu dibuat tanda-tanda batasnya22 

Masyarakat hukum adat dalam palaksanakan ketatanan kehidupannya 

memiliki aturan yang dijadikan sebagai pedoman, masyarakat hukum adat 

dalam persekutuannya sudah jelas memiliki batas wilayah kekuasaan mereka 

dalam menjalankan kelangsungan hidupnya, masyarakat hukum adat dalam 

menguasai  tanah merupakan suatu hal yang intim (penting) bagi masyarakat 

hukum adat. 

Masyarakat hukum adat dalam menguasai tanah wilayah kekuasaannya 

telah diberi pengakuan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum 

didalam pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan 

Nasional nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi, “Hak ulayat dan yang serupa 

itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebuthak ulayat), 

adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat 

hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para 

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk 

                                                           
22 Rustandi Ardiwilaga, 1962, Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru, Jakarta. 
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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.” dalam memberikan pengkuan dan hak atas tanah yang 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dalam penguasaannya terhadap tanah 

oleh masyarakat hukum adat pemerintah juga memberikan batasan dalam 

penguasaannya agar keseimbangan ini dimaksudkan untuk menyeleraskan 

tujuan dari negara untuk dimasa mendatang. 

Sebagaimana yang dijelaskan didalam buku Fifik Wiryani yang 

memaparkan bahwa Hak Ulayat adalah merupakan Induk dari hak 

pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Yang 

dimaksud degan hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk 

menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan 

belukar didalam lingkungan wilayahnya, guna kepentigan persekutuan 

hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-

orang luaran (pendatang atau orang asing) akan tetapi dengan ijinnya dan 

senantiasa dengan pembayaran pengakuan (rekognisi) dalam pada itu 

persekutuan hukum tetap bercampur tangan, secara keras atau tidak, juga 

atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak didalam 

lingkungan wilayahnya.(Ardiwilaga, 1962:23).23 

                                                           
23 Op.Cit. Fifik Wiryani 
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Dalam masa yang modern ini telah diberikan kebijakan-kebijakan kepada 

para masyarakat hukum adat dalam penguasaannya terhadap tanah, dimana 

pemerintah bersama menteri lingkungan hidup, hutan dan menteri Agraria 

telah memberikan pengakuan penguasaan tanah adat melalui surat 

keterangan atau sejenis sertifikat yang isinya penjelasan peraturan terhadap 

tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat, sehingga pengakuan ini 

sebagai dasar dan acuan dari kepemilikan tanah secara legal dan merupakan 

suatu bentuk pengesahan dari pemerintahan kepada masyarakat adat yang 

menguasai tanah tersebut. 

B. Tinjauan Yuridis Tanah Dalam aspek Hukum Indonesia 

1. Tanah sebagai salah satu kebutuhan Primer. 

Tanah merupakan suatu lahan yang disetiap perseginya memiliki 

kemanfaatan baik diatas maupun dibawah tanah tersebut.24 saat ini tanah 

merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk melangsungkan 

kehidupan biasa dengan disebut dengan kebutuhan primer yaitu kebutuhan 

yang mendasar untuk seseorang melangsungkan hidupnya. Indonesia sebagai 

negara kesatuan menempatkan kedudukan tanah sebagai kedudukan yang 

tertinggi, karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan 

kondisi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris.25   

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penguasaan tanah 

menjadikan suatu tanah merupakan suatu hal yang serius untuk diperhatikan 

                                                           
24 Jaya Setiabudi op.cit. hal 
25 Husen Alting. 2011. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat. Ternate. Jurnal Dinamika Hukum. 

Vol.11 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Khairun. Hal 1 
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oleh pemerintah, dimana dengan seiring berjalannya waktu kepadatan 

penduduk sudah tidak seimbang, maka akibatnya suatu penguasaan tanah di 

suatu daerah terkadang menjadi perebutan oleh beberapa orang dan 

menjadikan suatu tanah tersebut salah satu penyebab konflik beberapa orang 

untuk menguasai tanah tersebut, dalam penguasaan tanah tersebut 

pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur 

terhadap penguasaan tanah agar tidak terjadi suatu monopoli terhadap 

seseorang untuk menguasai tanah yang berlebihan. 

Di Indonesia jenis tanah memiliki beberapa macam kategori penguasaan 

salah satunya yaitu tanah Adat (Tanah Ulayat), tanah adat yang saat ini 

masih dalam perlindungan pemerintahan Indonesia perlu mendapatkan 

perhatian lebih dari pemerintahan untuk melindungi hak-hak masyarakat 

Hukum Adat, karenanya eksistensi Hak Ulayat yang dimiliki oleh 

masyarakat Hukum Adat yang dalam perlindungannya terkadang kurang 

diperhatikan sehingga tanah Adat tersebut dirampas oleh badan hukum atau 

perorangan yang berkepentingan di tanah tersebut, dengan melakukan 

berbagai cara untuk mendapatkan tanah tersebut. Dari berbagai macam 

konflik masalah tanah yang ada di Indonesia dan telah menduduki angka 

permasalahan yang tinggi dan serius di Indonesia, jadi permasalahan 

kepemilikan tanah bukanlah merupakan suatu permasalahan yang biasa, 

karena maraknya konflik masalah tanah menjadikan tanah adalah suatu yang 
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sangat dibutuhkan bahkan menjadi suatu kebutuhan primer dalam kehidupan 

suatu yang sangat berharga. 

2. Tinjauan Yuridis Tanah Dalam Aspek Hukum Agraria 

Tanah dalam hukum agraria telah diatur sedemikian rupa untuk 

menunjang kehidupan masyarakat yang terletak diseluruh letak geografis 

Indonesia, sebagaimana yang dimaksud telah diatur didalam Undang-

Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria 

yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah 

kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai 

bangsa Indonesia. Dalam aturan Undang-Undang Dasar Pokok Agraria 

nomor tahun 1960 telah mengatur juga tentang kepemilikan dan 

kemanfaatan tanah yang ada diseluruh Indonesia. Berkaitan dengan 

kepemilikan tanah, Undang-Undang pokok Agraria telah mengatur beberapa 

jenis hak atas tanah yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu :26 

a. Hak  Milik 

b. Hak Guna Usaha 

c. Hak Buna Bangunan 

d. Hak Pakai 

e. Hak Sewa 

f. Hak Membuka Tanah 

g. Hak Memungut Hasil Hutan 

                                                           
26 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok dasar agraria 
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adapun hak-hak atas tanah tersebut menurut Boedi Harsono, hak 

membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebenarnya bukan hak atas 

tanah dalam arti yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena kedua hak 

tersebut tidak memberikan wewenang untuk menggunakan tanah. Hak 

membuka tanah dan hak memungut hasil hutan merupakan bentuk 

penyesuaian hak ulayat, tujuan dimasukannya hak ini kedalam Undang-

Undang Pokok Agraria adalah semata-mata untuk menseleraskan Undang-

Undang Pokok Agraria dengan hukum Adat.27 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang 

yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas 

tanah tersebut. Dari hak-hak diatas yang dijelaskan Boedi Harsono dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hak atas tanah berbeda dengan hak atas 

penggunaan tanah, salah satu contoh hak memengut hasil hutan, tidak 

menguasai tanah tetapi memiliki hak untuk memengut hasil hutan diatas 

tanah tersebut.  

Hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria memiliki 

beberapa  persyaratan dan ketentuan dalam menggunakan atau mengklaim 

hak atas tanah, salah satu tanah yang dapat diklaim adalah tanah masyarakat 

adat yaitu tanah ulayat, bahwasannya tanah masyarakat adat telah diakui dan 

dilindungi oleh negara terutama keberadaan masyarakat adat yang ada di 

                                                           
27 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi 

dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005. Hlm 228. 
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Indonesia telah diakui secara jelas didalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, tanah ulayat merupakan tanah yang 

dimiliki oleh masyarakat adat yang dikuasai secara adat dan berkuasa secara 

turun temurun, Mahyuni berpendapat hak-hak tradisional adalah hak-hak 

yang tercipta dari, oleh dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas 

kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para leluhur 

mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan 

berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam hak-hak tradisional 

dimaksud adalah hak untuk mempertahankan hidup secara biologis, sosial, 

nilai-nilai budaya maupun kepercayaan mereka.28 

3. Asas-asas dalam Undang-Undang Hukum Agraria 

Asas-asas merupakan suatu landasan di bentuknya suatu aturan terkait 

suatu kebiasaan dimana kebiasaan tersebut adalah suatu landasan pula akibat 

dari terbentuknya asas-asas yang di junjung tinggi untuk suatu ukuran 

tindakan. Dalam UUPA dimuat 8 asas dari hukum agraria nasional. Asas -

asas ini kerena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan 

dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Delapan asas tersebut, 

adalah sebagai berikut :29 

a. Asas kenasionalan; 

                                                           
28 Mahyuni, “Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak 

Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan”. Makalah. http://mahyunish.blogspot.com 

/2013/09/makalah-pengakuan-danpenghormatan.html (diaksestanggal 11 Februari 2015) 
29 Asri Agustiwi SH.,M.H. Hukum dan Kebijakan hukum Agraria di Indonesia, jurnal ilmiah, 2018 
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b. Asas pada tingkat tertinggi, bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara; 

c. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa dari pada kepentingan 

perseorangan atau golongan; 

d. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; 

e. Asas hanya negara indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah; 

f. Asas persamaan bagi setiap warga negara indonesia; 

g. Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif 

oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat 

pemerasan; 

h. Asas tata guna tanah/pengunaan tanah secara berencana. 

4. Eksistensi masyarakat hukum Adat Dalam Hukum nasional Indonesia. 

Hukum Adat adalah suatu kompleksitas norma-norma yang bersumber 

pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi 

peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari 

dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan 

dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).30 

Hukum adat dalam hukum nasional merupakan suatu bagian dari hukum 

konstitusi negara Indonesia yang telah diakui eksistensinya dimasyrakat 

hukum adat, hukum adat didalam keterlibatannya dalam pembangunan 

                                                           
30 Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia.  Setara Press, Malang, 2014 
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nasional yang menjunjung tinggi peradilan umat manusia hanya berlaku bagi 

masyarakat hukum adat yang masih ada peradabannya, pengakuan atas 

peradaban masyarakat hukum adat telah diberikan oleh pemerintah, walau 

telah diberikan pengakuan atas peradaban masyarkat hukum adat bukan 

berarti masyarakat adat telah lepas dari hak dan kewajiban dari hukum 

nasional, salah satu pengakuan masyarakat hukum adat terdapat didalam 

Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 yang 

berkaitan dengan penguasaan tanah Ulayat dan pemanfaatan hutan. 

Pemerintah mengakui masyarakat Hukum Adat yang ada di seluruh letak 

geografis Indonesia, yang sebagaimana tercantum dalam pasal 18 B ayat (2) 

yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik” dalam pasal ini telah menjelaskan bahwa masyarakat 

Hukum Adat diakui di Negara Republik Indonesia, dalam pengakuan ini 

ditujukan untuk tercapainya tujuan dari negara untuk memberikan keadilan 

bagi seluruh rakyatnya. 

Dalam pengakuan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat 

merupakan suatu dasar pertimbangan keadilan bagi seluruh rakyat negara 

republik Indonesia, dalam pengakuannya pemerintah telah memberikan hak-

hak kepada masyarakat hukum adat  terkait penguasaan tanah ulayat dan hak 

untuk memungut hasil hutan, sekian banyak masyarakat adat yang masih 
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eksis di muka bumi pertiwi ini telah memberikan suatu tugas dan pekerjaan 

rumah bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kemaslahatan 

masyarakat hukum adat. 

Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat 

hukum adat yang ada di daerahnya membuat peraturan gubernur tentang 

keberadaan masyarakat adat di daerah provinsi tersebut dan turun ke 

peraturan daerah kabupaten yang mengatur kemaslahatan masyarakat hukum 

adat. Masyarakat adat 

Masyarakat hukum adat dalam menjalankan kesehariannya di seluruh 

letak geografis Indonesia tunduk taat pada hukum nasional yang berlaku, 

bukan berarti masyarakat hukum adat yang berdaulat melupakan dan tidak 

tunduk taat pada hukum nasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. 

Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut Hukum Adat, khususnya yang 

menyangkut hak ulayat, yang bersifat kolektif dan melindungi komunitas 

pemilik hak atas tanah itu. Bahkan, dalam Tap MPR IX/2001 pasal 4, huruf 

(j) berbunyi, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat 

hukum Adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber 

daya alam.31 Maka jelaslah sudah pengakuan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap masyarakat hukum Adat, akan tetapi pengakuan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat hukum adat tidak 

                                                           
31 http://rumahopini.com/politisasi-hak-ulayat/#xzz3G2g4LDPL, diakses Tanggal 13-10-2-14 

http://rumahopini.com/politisasi-hak-ulayat/#xzz3G2g4LDPL
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memberikan perlindungan terhadap urusan rumah tangga kelompok 

masyarakat hukum adat, seringkali kita mendengar beberapa salah contoh 

permasalahan yaitu masalah tanah adat yang kehilangan eksistensinya. 

Dalam pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat ada beberapa 

unsur-unsur yang dipenuhi agar memiliki pengakuan dari negara, menurut 

peraturan menteri NegaraAgraria/kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang 

pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,yang 

terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Yakni :  

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa 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 hidupnya seharihari, dan; 

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan 

penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga 

persekutuan hukum tersebut.  

Dalam peraturan ini yang telah menyebutkan unsur-unsur tentang 

pengakuan negara terhadap masyarakat adat, dan pengakuan ini menjadi 

suatu landasan dasar untuk menentukan bahwa masih ada atau tidaknya 

masyarakat adat disuatu daerah. Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam 
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bukunya “kebijakan pertahanan antara regulasi dan implementasi” 

menjelaskan pula tentang kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak 

ulayat harus berdasarkan:32 

a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu 

subyek hak ulayat 

b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai 

lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat 

c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan 

tindakan-tindakan tertentu. 

Pengaturan mengenai masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya di 

bawah konsep pengakuan dengan UUPA juga dapat ditemui pada UU 

Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999). Beberapa pasal yang mengatur tentang 

eksistensi masyarakat adat dalam UU Kehutanan ini antara lain adalah pasal 

4 ayat 3, dan pasal 67. Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan menyebutkan: 

"Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum 

adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." Sedangkan pasal 67 UU 

ini menyebutkan :33 

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan 

diakui keberadaannya berhak: 

                                                           
32 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, kompas, Jakarta 

hlm.57 
33 Andi Aco Agus. Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal 

Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM 
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a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup seharihari masyarakat adat yang bersangkutan; 

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan 

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan 

kesejahterannya. 

(2) Pengukuhan dan hapusnya keberadaan masyarakat hukum adat 

sebagaimana, 

dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Lebih jauh lagi, penjelasan pasal 67 UU Kehutanan no. 41 tahun 1999. 

menyebutkan:"Ayat (1): Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika 

menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain :34 

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; 

d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang 

masih ditaati; dan 

                                                           
34 Ibid, 
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e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan 

sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari." 

Beberapa penjelasan diatas yang mengatur tentang pengakuan 

masyarakat hukum adat diatas adalah merupakan suatu dasar acuan 

pemerintah dalam mengakui kedaulatan masyarakat hukum adat di 

Indonesia, pengaturan tentang pengakuan ini bertujuan untuk mempermudah 

dan membatasi segala sesuatu yang tidak di inginkan dalam 

pelaksanakannya, salah satu contohnya adalah adanya oknum suatu 

kelompok yang mengaku-mengaku sebagai masyarakat adat perdahal 

sebenarnya sudah tidak ditemukan lagi karifan masyarakat adatnya. 

5. Tanah adat ditinjau dari peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur 

Kalimantan Timur adalah provinsi yang memiliki berbagai macam suku 

dan budaya, suku asli yang ada di Provinsi Kalimantan Timur antara lain 

adalah suku Kutai, Dayak, dan Melayu, adapun suku Dayak memiliki 

beberapa macam klan yaitu diantaranya Dayak Tunjung, Kenya, Bahau, dan 

Benuaq. Dari sekian banyaknya suku yang ada di Kalimantan Timur suku-

suku tersebut telah tersebar di beberapa wilayah provinsi Kalimantan Timur 

dan telah memiliki urusan rumah tangga atau peradatannya masing-masing, 

dalam kepengurusan peradatannya masyarakat adat tiap daerah bahkan 

disetiap desa memiliki perbedaan dalam kepengurusan rumah tangga 

mereka, masyarakat  desa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur 

merupakan kumpulan dari satuan masyarakat adat yang berdaulat dan 
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memiliki sistem kepemimpinan yang internal didalam desa tersebut dimana 

ada kepala suku atau kepala adat dan lembaga adat yang mengatur 

kehidupan masyarakatnya. 

Masyarakat desa yang ada disetiap letak geografis wilayah Kalimantan 

Timur merupakan suatu satuan masyarakat hukum adat, walaupun tidak 

setiap daerah terdapat perkumpulan masyarakat adat yang masih eksis, 

terutama didaerah yang masih pedalaman dihutan-hutan Indonesia terdapat 

masyarakat adat yang masih eksis dengan peradatannya. 

Begitu banyaknya satuan perkumpulan masyarakat adat yang ada di 

Indonesia menyebabkan pemerintah daerah harus segera melindungi satuan 

masyarakat adat yang ada di wilayah Kalimantan Timur, adapun landasan 

dasar dari memberikan perlindungan kepada masyarakat adat yang ada di 

Kalimantan Timur adalah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 B yang menjelaskan tentang 

perlindungan dan mengakui keberadaan masyarakat adat serta dengan urusan 

rumah tangganya masing-masing yang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang. 

Adapun peraturan pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam 

memberikan perlindungan kepada masyarakat adat di daerah kalimantan 

timur terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur no.1 

tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat 

hukum adat di provinsi Kalimantan Timur. Pemerintahan daerah Kalimantan 
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Timur dalam memberikan hak-hak masyarkat hukum adat diantaranya 

adalah terkait tanah ulayat, sebagaimana terdapat didalam pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Daerah Pemerintah Kalimantan Timur no. 1 tahun 2015 tentang 

pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi 

kalimantan timur, yang menjelaskan bahwa “masyarakat hukum adat 

memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya yang mereka 

miliki atau tempat secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme 

lain yang sah menurut hukum adat setempat”. Dari penjelasan pasal ini 

sudah jelas kenyataannya bahwa masyarakat adat yang berada diseluruh 

letak geografis daerah provinsi Kalimantan Timur berhak akan segala 

sesuatu wilayah yang dikuasainya secara langsung maupun secara turun 

temurun. 

Bukan hanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang 

mengakui dan melindungi satuan masyarakat adat, tetapi pemerintahan 

tingkat daerah Kabupaten pun juga melindungi dan mengakui masyarakat 

Hukum adat di daerahnya masing-masing, Salah satu contoh masyarakat 

adat yang hingga saat ini masih eksis dalam peradatannya adalah Desa Juaq 

Asa Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini 

menjadi obyek penelitian penulis. Adapun bentuk perlindungan yang 

diberikan pemerintahan daerah kabupaten Kutai Barat dalam melindungi dan 

mengakui masyarakat adat yang ada didaerahnya tersebut, sebagaimana telah 

tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat no. 13 tahun 2007 



43 
 

tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum 

adat, didalam peraturan ini menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang 

masih ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan masih ada sepanjang 

sejarahnya maka akan di akui dan dilindungi atas segala urusan rumah 

tangga yang dimiliki masyarakat adat tersebut seperti halnya hak tanah 

ulayat dan lain-lainnya yang dikuasai secara turun temurun. 

6. Desa Juaq Asa. 

Kebudayaan menurut Parsudi Suparlan, Kebudayaan didefinisikan 

sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang 

digunakannya untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan dan 

pengalamanya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya35, berbicara 

tentang kebudayaan masyarakat adat di desa Juaq Asa kita akan memulai 

dari wilayah desa, yang terletak ditengah hutan antara kecamatan Barong 

Tongkok dan kecamatan Linggang Bigung, tetapi desa Juaq Asa berada tepat 

di wilayah kawasan kecamatan Barong Tongkok.  

Desa Juaq Asa saat ini memiliki jumlah penduduk yang berkisaran antara 

1000-1500 jiwa penduduk, suku yang ada di desa Juaq Asa mayoritas adalah 

suku Dayak Tunjung, walaupun ada juga dari masyarakat Dayak dengan clan 

yang berbeda yaitu Dayak benuaq, Dayak kenya dan Dayak bahau. 

 Desa Juaq Asa memiliki kebudayaan yang pada dasarnya sama dengan 

kebudayaan yang dimiliki masyarakat adat lainnya yaitu seperti acara 

                                                           
35 Imam maulana. Definisi kebudayaan menurut para ahli. https://mediabacaan.blogspot.co.id. 03 maret 

2011 

https://mediabacaan.blogspot.co.id/
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spritual dan memiliki beberapa macam tarian salah satunya tarian penghusir 

malapetaka, panen raya, dan lain-lainnya. Masyarakat desa Juaq Asa 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kebun, seperti kebun karet, 

cabai, terong, durian, rambutan, asam. Masyarakat desa Juaq Asa masih 

memegang teguh kebudayaan adatnya dari leluhur terdahulunya hingga saat 

ini masih dijaga dan tetap dipercaya masyarakat adat desa Juaq Asa sebagai 

landasan aturan hidup dan berprilaku.  

 Desa Juaq Asa memiliki kebiasaan yang disebut dengan acara “belian” 

dimana proses belian dilakukan dengan awal acara yaitu pembunuhan kerbau 

dengan cara kerbau yang sudah menjadi perlengkapan acara adat sudah 

mendapat perestuan dari kepala adat desa, setelah itu leher kerbau diikat 

dengan tali rotan yang sudah di kuncir lumayan panjang dan diikatkan di 

patung yang sudah ditancapkan ditengah lapangan yang luas, setelah itu 

pembacaan ritual dan mulai memukul bokong dari kerbau untu membuat 

kerbau mengamuk dan berlari-lari, dan yang bagian menombak kerbau 

berjumlah 8 orang yang bertugas untuk menombak bagian kerbau yang 

sudah di beri tanda oleh kepala adat, siapa dari ke 8 orang ini yang berhasil 

menombak maka dia akan mendapat rahmat dari leluhur dan kenaikan 

martabat diri di kalangan kelompoknya. 

Berbicara tentang tanah adat yang ada di desa Juaq Asa, desa Juaq Asa 

adalah desa satu-satunya di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki sertifikat 

tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat, tanah adat yang dimiliki 
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desa Juaq Asa telah mendapat pengakuan langsung oleh menteri lingkungan 

hidup dan hutan yang mengakui tanah tersebut adalah milik masyarakat adat 

desa Juaq Asa dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana telah disahkan 

oleh Menteri lingungan hidup dan hutan didalam SK yang dikeluarkan pada 

tanggal 5 september 2017 nomor : SK. 4618/MENLHK-

PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2017. 

C. Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum Tanah Nasional 

Pengakuan (erkenning). secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan 

mengaku atau mengakui, sedangkan mengakui berarti ‘menyatakan berhak’. 

Pengakuan dalam konteks eksistensi suatu negara, yaitu keberadaan suatu negara 

atau pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu 

wilayah yang disebut dengan pengakuan de facto, selain pengakuan secara 

hukum (de jure) yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, seperti 

pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.36 

Menurut Sodiki, konsep penguasaan tanah yang berlaku pada masyarakat 

tradisional, antara lain hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai 

suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di 

dalamnya terdapat hak individu atas tanah, yakni hak yang lahir karena 

pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong).²³ 

Muchsin mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat 

hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para 

                                                           
36 Husein Alting. “penguasaan tanah masyarakat hukum adat (suatu kajian terhadap masyarakat hukum 

adat ternate)”, Jurnal dinamika Hukum, volume 11 nomor 1, januari 2011, hlm. 89. 
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warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah di 

dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.37 

Hak ulayat diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat tertentu 

yang dimana telah memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat yang 

berdaulat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah dimana 

hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali dan sudah menjadi tanah 

privat yang dikuasai oleh pihak-pihak yang memilikinya. Di daerah yang dahulu 

kalanya tidak memiliki hak tanah ulayat maka tidak akan dilahirkan suatu hak 

tanah ulayat yang baru. Masih eksisnya Hak Ulayat pada suatu masyarakat 

hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kenyataan 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 wilayah intimnya. Selain itu dapat 

diketahui juga dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para petua Adat dalam 

kenyataanya, yang masih diakui sebagai pengembangan tugas kewenangan 

mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan 

tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain 

diakui pemerintahan akan tetapi pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

                                                           
37 Muchsin, "Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional", Varia Peradilan, XXI 

(245) April 2006, Jakarta 
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berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.  

Dalam Konstitusi Negara setelah amandemen, Indonesia mengakui 

keberadaan masyarakat hukum adat yang terletak diwilayah geografis Indonesia, 

sebagaimana yang terdapat  didalam 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, 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 
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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, dari penguasaan hak ulayat yang berikan oleh negara diharapkan tidak 

menjadi suatu kekuasaan yang hakiki terhadap tanah adat tersebut oleh 

masyarakat hukum adat artinya diharapkan dari penguasaan tanah ulayat oleh 

masyarakat adat dapat mewujudkan tercapainya tujuan dari negara untuk 

mensejahterakan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh 

masyarakat Indonesia, seperti yang penulis sampaikan diatas bahwa 

pembatasan-pembatasan penguasaan tanah adat oleh pemerintah bertujuan untuk 

memberikan pengawasan terhadap tanah yang dikuasai oleh masyrakat adat.  

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 dalam rangka 

penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat 

hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan 
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pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 

ulayat harus dilindungi, karenanya selaras dengan perkembangan zaman meski 

telah banyak kita jumpai masyarakat yang telah meninggalkan kebiasaan 

adatnya dan berkelompok dalam bagian adatnya, maka dari zaman yang modern 

ini tidak dapat di sama ratakan atas hak-hak yang di berikan, melainkan 

masyarakat hukum adat kenyataannya masih eksis di beberapa daerah dan masih 

menjadi kesatuan masyarakat yang berdaulat. 

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, yang dimaksud 

pada pasal 5 diatas adalah negara mengakui hutan adat dapat diakui dengan cara 

memberikan sertifikat yang sah dan langsung dari pemerintahan untuk 

memberikan kekuatan hukum atas tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat 

hukum adat. 
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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 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 
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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:  

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;  

Dalam kelompok masyrakat adat tersebut dalam melangsungkan 

kehidupannya terdapat tanah Ulayat tanah yang dikuasai oleh perkumpulan 

masyarakat adat tersebut yang menjadi lingkungan hidup para warga 

persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup 

sehari-hari, dan 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:  

Bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak 

penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang masih berlaku, apabila 

dikehendaki oleh pemegang haknya maka seseorang tersebut dapat 
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mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA);  

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 Negara setelah 

tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh warganya 

sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku, 

D. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat 

1. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi 

Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 

1986 meliputi :38 

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri; 

2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; 

3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi; 

4. Hak atas pendidikan; 

5. Hak atas pekerjaan; 

6. Hak anak; 

7. Hak pekerja; 

8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat; 

                                                           
38 Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.,Aktualisasi 

Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-

Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral 

MahkamahKonstitusiRepublikIndonesia2012.http://www.mahk amahkonstitusi.go.id/public/contet 

infoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian%20MHA-upload.pdf (diakses tanggal 1 Februari 2015). 
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9. Hak atas tanah; 

10. Hak atas persamaan; 

11. Hak atas perlindungan lingkungan; 

12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik; 

13. Hak atas penegakan hukum yang adil. 

Menurut Abdon Nabadan menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang 

berhubungan dengan masyarakat dengan masyarakat adat, setidaknya ada empat 

hak yang paling sering disuarakan, antara lain 39:  

a) Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola 

(menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah 

adatnya; 

b) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk 

peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh 

masyarakat adat; 

c) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem 

kepengurusan/kelembagaan adat; 

d) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistim 

pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli. 

Mengenai fungsi hak-hak tradisional H.M. Koesnoe mengemukakan terdapat 

empat fungsi yang berkaitan dengan hak-hak tradisional dalam persekutuan 

                                                           
39 Yance Arizona., Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat. http://epistema.or.id/wpcontent/ 

uploads/2012/01/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf (diakses pada 08 Februari 2015) 

http://epistema.or.id/wpcontent/
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masyarakat hukum pedesan (adat) berkenaan dengan menjaga tata harmoni 

antara masyarakat dengan tata semesta meliputi : Fungsi pemerintahan, Fungsi 

pemeliharaan roh, Fungsi pemeliharaan agama, dan Fungsi pembinaan hukum 

adat.40 

Hak-hak yang diatas yang telah disebutkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia 

dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 adalah hak 

yang pada umumnya harus dijaga dan diberikan kepada masyarakat hukum adat, 

Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan 

memberikan hak-hak tertentu kepada masyarakat hukum adat, salah satu hak 

yang diberikan kepada masyarakat adat yaitu hak ulayat. Hak ulayat adalah hak 

atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang satu persekutuan, 

Menurut Bushar Muhammad (2002:104), hak ulayat berlaku keluar dan 

kedalam. Berlaku keluar, karena bukan warga masyarakat hukum pada 

prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang 

merupakan wilayah persekutuan yang bersangkutan, Hanya dengan seizin 

persekutuan. Serta membayar ganti rugi orang luar dapat memperoleh 

kesempatan untuk ikut serta menggunakan hak ulayat. Berlaku kedalam, karena 

hanya persekutuan dalam arti seluruh warganya yang dapat memetik hasil dari 

tanah serta segala tumbuhan dan binatang yang hidup dalam wilayah 

40 Irfan Nur Rahman, et.al., Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, 2011), hlm. 4. 
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persekutuan. Hak persekutuan itu pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha 

para warga sebagai perorangan, demi kepentingan persekutuan.41 

Selanjutnya, menurut penulis setuju dengan pendapat yang dikemukan oleh 

Bushar Muhammad yang menyatakan bahwa hak ulayat hanya berlaku bagi para 

perkumpulan atau persekutuan masyarakat hukum adat yang ada didalamnya, 

seperti yang kita ketahui bahwa tanah ulayat adalah sejenis tanah yang dikuasai 

oleh masyaraat hukum adat, karena tanah menurut masyarakat adat adalah suatu 

wilayah yang dikuasai oleh adat secara religius dan spritual.  

Tanah yang dikuasai oleh adat merupakan tanah yang dikuasai secara turun 

temurun dari nenek moyang terdahulu yang menempati daerah kawasan tanah 

tersebut, yang dijadikan untuk perkumpulan dan perhunian dari kelompok 

masyarakat hukum adat dalam melangsungkan kehidupan. Masyarakat hukum 

adat adalah perkumpulan masyarakat yang hidup dan menguasai beberapa 

daerah yang berdaulat sebelum negara berdaulat, jadi masyarakat hukum adat 

adalah masyarakat yang di ambil secara paksa kedaulatannya untuk menjadi satu 

dengan kekuasaan yang dipimpin oleh negara, dalam pengambilan kedaulatan 

ini  menjadi sebuah tugas dan perhatian dari pemerintah dalam memperhatikan 

hak-hak masyarakat hukum adat. 

 

 

                                                           
41 Bushar Muhammad, 2002, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta. 




