
 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab hasil penelitian dan 

pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hak ulayat masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang masih ada dan diatur 

dengan hukum adat setempat akan tetapi tidak dalam bentuk tertulis, hak ulayat 

masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang memiliki hubungan hukum yang 

bersifat perdata yaitu berupa hak kepunyaan bersama atas tanah ulayat 

masyarakat Adat Desa Negara Tulang Bawang. Ada yang bersifat publik 

berupa tugas dan kewenangan mengelola tanah ulayatnya agar tetap dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang secara 

bersama. Pengakuan dan penghormatan pada hak ulayat atas tanah masyarakat 

adat Desa Negara Tulang Bawang berdasarkan pada prinsip penghormatan hak 

asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum, untuk itu pengaturannya 

berlandaskan pada Hukum Adat, namun di kabupaten Lampung Utara menurut 

pemerintah pengakuan tidak ada pengakuan hukum terhadap hak komunal, 

kolektif, dan individu masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang harus 

diakui dan dilindungi. Eksistensi mengenai hak ulayat tidak ada menurut 

pemerintah karena tidak ada perda yang megatur tentang hak ulayat di 

Kabupaten Lampung Utara. Masyrakat Marga Bunga Mayang masih 
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mengkalim tanah tersebut adalah tanah adat yang lazim digunakan di 

Kabupaten Lampung Utara berdasarkan waris adat kekeluargaan dan dari segi 

hukumnya berdasarkan ketentuan Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di Kabupaten Lampung Utara 

kepedulian terhadap prespektif pengelolaan hak ulayat atas tanah masih 

kurang. Hal ini dapat di lihat masih adanya sengketa pertanahan, norma hukum 

tidak diakui eksistensi hukum adat, banyak sengketa yang timbul karena 

beralihnya hak ulyat  tanah adat beralih menjadi hak milik perorangan atau 

beralih dikuasai oleh perusahaan. Eksistensi masyarakat adat Desa Negara 

Tulang Bawang dan tanah ulayat diatur tegas dalam konstitusi Pasal 19 UUPA 

mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia, termasuk tanah ulayat masyarakat hukum adat. 

Dan di Kabupaten Lampung Utara belum ada peraturan tentang penetapan 

masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang dan tanah ulayatnya. Sehingga 

bagaimana pengelolaan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat belum 

terpublikasi atau belum ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Menurut Pasal 2 P ermen Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa 

pelaksanaan penguasaan tanah ulayat masyarakat adat Desa Negara Tulang 

Bawang berdasarkan peraturan perundang-undangan ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan 

oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum 

adat stempat.  
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2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila : 

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 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. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas sebagai dasar 

keberadaan tanah ulayat masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang masih ada 

dan masih mengkui bahwa tanah di desa Negara Tulang Bawang yang menjadi 

lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya 

mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Dan pengelolaannya dilakukan oleh 

masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang dengan di ketuai oleh kepala adat 

dan tetua-tetua adat. 

 

5.2. Saran 

1. Tanah ulayat masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang belum ada 

peraturan tentang penetapan masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya.  

Hanya ada sebagian dari masyarakatnya mengklaim bahwa didesa Negara 

Tulang Bawang  ada tanah adat dan Pengelolaan terhadap tanah ulayat 
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masyarakat hukum adat belum terpublikasi atau belum ditetapkan oleh 

pemerintah. Berdasarkan Pasal 19 UUPA mewajibkan pemerintah 

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, 

termasuk tanah ulayat masyarakat hukum adat. Diharapkan agar Pemerintah 

melakukan program pendaftaran tanah ulayat agar melindungi hak-hak ulayat 

dari masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan dan kebahagian serta 

kelangsungan hidup masyarakat hukum adat khususnya masyarakat Adat 

Desa Negara Tulang Bawang.  

2. Bagi Masyarakat Adat Negara Tulang Bawang bahwa UU No. 6/2014 telah 

memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengatur 

pemerintahan desa itu sendiri melalui wewenang yang telah diberikan  UU 

BAB XII mengenai Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Masyarakat 

Desa. Dan UU juga mengatur ketentuan khusus pada BAB XIII mengenai 

ketentuan Khusus Desa Adat serta kewenangannya. Ini berarti hukum telah 

mengakui adanya masyarakat adat dan desa adat. 


