
 
 

 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.Latar Belakang 

Tanah memberikan penghidupan bagi mereka. Imam Sudiyat menyatakan bahwa, 

sebagai salah satu unsure esensial pembentuk negara, tanah memegang peranan 

vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, pendukung negara yang 

bersangkutan, lebih-lebih corak agrarisnya mendominasi. Tanah memiliki 

kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat berdasarkan sifat dan 

faktanya. 
1
 Kedudukan tanah dalam lingkungan hukum adat memiliki fungsi yang 

sangat fundamental. Tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat dibentuk 

sedemikian rupa, melainkan juga sebagai tempat untuk mempertahankan hidup, 

atau model esensial yang mengikat masyarakat dan anggota-anggotanya.  

 

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai 

organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945. 
2
 Terdapat tiga hal dari ketentuan pasal 33 ayat 

(3) tersebut yaitu, 1) bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, 2) 

bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa indonesia harus 

menggunakan bumi air dan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besar 
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kemakmuran rakyat, 3) bahwa hubungan antara negara dengan bumi, air dan 

kekayaan alam merupakan hubungan menguasai.  

 

Bagi negara indonesia, sebagai negara agraris keberadaan tanah memiliki fungsi 

yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Bidang yang 

menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas 

tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana 

pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Sering 

kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi 

objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini 

terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun 

persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun 

semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh indonesia baik diperkotaan 

maupun di pedesaan.  

 

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih 

dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah 1) meletakan 

dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk 

membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, 

terutama rakyat dalam rangka masyrakat adil dan makmur, 2) meletakan dasar-

dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, 

3) meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah bagi masyarakat seluruhnya.  
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Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan 

dan mengunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus 

dilaksanaka secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada 

negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih kenal dengan sebutan 

UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum 

petani indonesia karena dalam kehidupan masyarakat khususnya didaerah 

pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dan 

tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. Untuk 

mencapai tujuan itu ditegaskan perlunya perencanaan pengunan tanah. Hal ini 

ditegaskan didalam Pasal 14 dan 15 UUPA. Pasal 14 menentukan agar Pemerintah 

membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan 

bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Disamping itu tanah-tanah adat 

sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-relegius. 
3
 

 

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat 

hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan 

wilayahnya. Sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut 

ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu berhubungan dengan hak bersama 

kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas 

kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, 

penggunaan dan pemeliharaannya.  
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Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat 

hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang 

belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai res nullius. Batas 

wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara 

pasti dan tanah sebagai hak ekonomi setiap orang atau badan hukum dapat 

memunculkan konflik maupun sengketa. Berbagai sengketa pertanahan itu telah 

mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk 

mengeluarkan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang 

potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja tata usaha karena selama 

sengketa berlangsung.  

 

Kedudukan hak ulayat sudah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa 

negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, dan prinsip hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Secara konstitusional, 

jaminan hukum adat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. 
4
 Bagi 

masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah 

merupakan tempat, dimana masyarakat hukum bertempat tinggal. Keberadaan 

tanah ulayat selalu dipertanyakan pada saat suatu pembangunan sedang dan telah 

dilaksanakan pada suatu daerah. Proses itu cenderung menimbulkan konflik atau 

sengketa dalam implementasinya. Tanah untuk pembangunan menimbulkan reaksi 

negatif dan protes masyarakat adat setempat karena proses perencanaan dan 
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proses pemberian izinnya, dilakukan dengan tidak melibatkan masyarakat hukum 

adat setempat. Keberadaan tanah ulayat sering dipertannyakan dan diragukan 

keberadaannya, status kepemilikannya dan juga batas-batasnya tidak jelas 

sehingga pendataan dan pendaftaran tanah sulit dilakukan untuk memastikan 

kepemilikannya.  

 

Dampak sosial dari konflik adalah dapat terjadinya ketidak hamonisan 

kerenggangan sosial diantaranya warga masyarakat, termasuk hambatan bagi 

terciptanya kerja sama diantara mereka. Dalam hal ini konflik dapat terjadi 

dengan instansi pemerintah dan warga masyarakat disekitar lokasi tanah sengketa, 

sehingga menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah berkenaan ketidakpastian hukum. Konflik berlangsung ruang atas 

suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik atau sengketa biasanya 

berada dalam status quo sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat 

dimanfaatkan akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya 

lingkungan yang dapat merugikan kepentingan pihak. Hubungan ini bukan saja 

antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat 

suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.  

 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki cukup 

banyak konflik tanah. Berdasarkan data kantor wilayah Badan Pertanahan 

Nasional yang selanjutnya di singkat BPN Provinsi Lampung , hingga Oktober 

2013, jumlah konflik tanah mencapai 401 kasus (yang telah diselesaikan 343 

kasus). Konflik tanah yang berada di Provinsi Lampung pada umumnya 

bersumber atau banyak berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat di 
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Provinsi Lampung. konflik tersebut terjadi antara masyarakat hukum adat dengan 

desa-desa transmigrasi, masyarakat hukum adat dengan perusahaan perkebunan, 

masyarakat hukum adat dengan instansi pemerintah, 
5
 

 

Sengketa yang sering kali muncul di daerah tersebut adalah sengketa perdata yang 

berkenaan dengn masalah tanah diantara warganya dalam hal pemilikan dan 

penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak 

ulayat, subyek dan  obyeknya hak ulayat. Di sisi lain pernah terjadinya sengketa 

perdata, sengketa antar masyarakat adat dengan obyek tanah ulayat di kabupaten 

Lampung Utara. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan 

Nasional  No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat, menjadi dasar untuk membantu dalam penyelesaian 

sengketa hak ulayat atas tanah di masyarakat Kabupaten Lampung Utara.  

 

Kabupaten Lampung Utara masih memiliki atau terdapat masyarakat adat, 

diantaranya masyarakat hukum adat Kabupaten Lampung Utara yang berasal dari 

Kecamatan Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Sungkai Jaya dan adanya sembilan 

marga Abung siwomego yaitu marga Nyunyai, Unyi, Nuban, Subbing, Kunang, 

Beliuk, Selagai, Anek tuho, Nyerupa atau Nowat. Terhadap ketentuan eksistensi 

mengenai tanah adat masih diakui keberadaannya, dilain sisi sudah banyak tanah-

tanah ulayat yang diambil alih atau dikuasai oleh perusahaan.  

 

Masyarakat hukum adat adalah 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 
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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.  

Pengakuan terhadap eksistensi masyaratkat hukum adat lampung dan tanah 

ulayatnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 amandemen ke IV. 

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang secara administratif mendiami 

Provinsi Lampung. Sistem pemerintahan suku Lampung bersifat Genealogis 

Patrilinial Chat, kekuasaan diatur berdasarkan garis keturunan patrilinial, yaitu 

anak laki-laki tertua (penyimbang). Kepala adat yang merupakan kepala dari 

masyarakat hukumnya, dinamakan penyimbang. Sistem keadatan masyarakat 

Lampung dibagi dalam kelompok, yaitu masyarakat yang menganut adat saibatin, 

masyarakat yang menganut adat pepadun, dan orang-orang rebang. Dasar 

pengaturan hak ulayat tanah masyarakat hukum adat meliputi Hukum Adat/ aturan 

yang dibuat Kepala Adat Lampung Utara,  Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung menjelaskan aturan hukum 

mengenai masyarakat hukum adat, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas perlu dibahas 

tentang “Pengelolaan Hak Ulayat Atas Tanah di Masyarakat Hukum Adat 

Pepadun Kabupaten Lampung Utara”.  
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1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pengelolaan hak ulayat atas tanah di 

masyarakat hukum adat Pepadun Kabupaten Lampung Utara? 

2. Siapa sajakah yang berwenang dalam pengelolaan hak ulayat atas tanah 

dimasyarakat hukum adat Pepadun Kabupaten Lampung Utara? 

 

1.3.Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Administrasi Negara pada 

umumnya, dan khususnya di bidang hukum pertanahan yang meliputi pengelolaan 

hak ulayat masyarakat hukum adat Pepadun Kabupaten Lampung Utara, yang 

memiliki subjek penelitian yaitu masyarakat hukum adat pepadun, objek 

penelitian tanah masyarakat hukum adat, serta pengaturan hukum adat secara 

formal dan formilnya (pengaturan berdasarkan hukum adat kebiasaan dan 

pengaturan hukum berdasarkan perundang-undangan. Penelitian dilakukan di 

Desa Negara Tulang Bawang tepatnya di Papan Balak dan Papan unik, 

Kecamatan Perwakilan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara pada tahun 

2015.  

 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengelolaan hak ulayat atas tanah 

dimasyarakat hukum adat Pepadun Kabupaten Lampung Utara.  
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2. Untuk mengetahui subjek yang berwenang dalam pengelolaan hak ulayat atas 

tanah di masyarakat hukum adat Pepadun Kabupaten Lampung Utara.  

1.4.2. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang Hukum Agraria khususnya cara penyelesaian sengketa 

pertanahan untuk tanah-tanah hak ulayat di Kabupaten Lampung Utara.  

 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah: 

1. Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang 

hukum.  

2. Dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dalam masalah 

hukum agraria khususnya mengenai pengeloaan hak ulayat atas tanah di 

masyarakat hukum adat Kabupaten Lampung Utara.  

3. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi 

Strata Satu pada Fakultas hukum Universitas Lampung.  


