
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, 

jumlahnya terus semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai lahan untuk  penanaman modal baik 

untuk perkebunan, industri, maupun pembangunan perumahan. Sengketa tanah 

yang sering terjadi memunculkan berbagai konflik yang kompleks, karena tidak 

hanya melibatkan satu atau dua individu saja yang bersengketa seperti 

perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan Badan Hukum, 

perseorangan dengan Instansi Pemerintah tetapi juga melibatkan banyak pihak 

atau masyarakat banyak seperti kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat. 

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Lampung terdapat sedikitnya 11 (sebelas) perusahaan besar yang tanahnya diakui 

atau diklaim oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai Tanah Ulayat mereka, 

diantaranya sengketa tanah antara:  

1. PT. Bumi Madu Mandiri dengan Masyarakat Hukum Adat Buay Bahuga di 

Kabupaten Way Kanan;  

2. PT. Huma Indah Mekar dengan Masyarakat Hukum Adat Mego Pak Buay 

Pemuka di Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

3. PT. Sac Nusantara dengan Masyarakat Hukum Adat Mego Pak Buay 

Tegamoan di Kabupaten Mesuji.
1
 

                                                           
1
  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung; “Data Sengketa, Konflik, dan 

Perkara Tahun 2013” 
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Salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah antara Masyarakat Hukum Adat 

dengan perusahaan adalah banyaknya Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

yang belum atau tidak terdaftar (tidak bersertipikat atas nama Masyarakat Hukum 

Adat) dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh perusahaan, atau dalam 

perkembangan investasi ekonomi, masyarakat Hukum Adat sudah melepaskan 

hak-haknya terhadap Tanah Hak Ulayat tersebut melalui pembebasahan lahan 

dalam rangka perolehan tanah oleh perusahaan untuk penanaman modal,  dan di 

sisi lain, Tanah Hak Ulayat banyak yang sudah beralih menjadi hak individu 

anggota Masyarakat Hukum Adat dan sudah terdaftar atau bersertipikat atas nama 

individu-individu tersebut melalui mekanisme Pengakuan Hak Bekas Tanah Adat. 

Pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat terdapat di dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu dalam Pasal 

18 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang mengakui adanya hak asal usul dalam 

daerah-daerah istimewa. Dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 

yang menjelaskan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya 

dalam Pasal 18.B ayat (2) dan Pasal 28.I ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-dua, 

terdapat pengakuan yang semakin dipertegas sekaligus penghormatan terhadap 

kesatuan masyarakat hukum adat, sedangkan dalam perubahan ke-empat UUD 

1945 diberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia yang 

termuat di dalam Pasal 32. Tetapi di sisi lain, dengan lahirnya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, eksistensi Masyarakat Hukum 

Adat sebagai satu kesatuan yang tetap dan teratur dalam suatu teritorial maupun 

genealogis, menjadi terpecah-pecah, tidak hanya subyek tetapi juga obyek dari 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. 
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Bagi Bangsa Indonesia, hubungan manusia dengan tanah merupakan hak yang 

sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, maka 

akan lahir kemiskinan dan ketidakadilan bagi sebagian rakyat Indoneisa. 

Hubungan yang mendasar dan asasi dimaksud dijamin dan dilindungi 

keberadaannya oleh Konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya 

sebagai landasan kebijakan pertanahan di Indonesia ditetapkanlah Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang memiliki tujuan, sebagaimana 

diuraikan dalam Penjelasan Umum Angka  I  UUPA, dijelaskan bahwa: ”Di dalam 

Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk 

perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting 

untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-

citakan. Hukum agraria yang berlaku sekarang ini, seharusnya merupakan salah 

satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur 

tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan 

penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas.
2
 

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat telah diakui keberadaannya dan diatur 

dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 

1 dan 2 pelaksananan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, 

                                                           
2
  Boedi Harsono, “Hukum Agrariaia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agrariaia, Isi dan Pelaksanaan”,  Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2008, 

Hlm. 32. 
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yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
3
 Selanjutnya 

dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi 

air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan negara”.
4
 Isi ke-dua pasal tersebut merupakan 

pengakuan keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. 

Dengan demikian, “landasan hukum yang dijadikan sendi-sendi dari Hukum 

Agraria Nasional adalah Hukum Adat menurut versi Undang-Undang Pokok 

Agraria”.
5
 Jelaslah bahwa keberadaan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang 

diakui berdasarkan UUPA masih dapat ditemukan pada masa sekarang.
6
 

Pengakuan yang lebih riil diberikan melalui Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang 

merupakan pengaturan lebih lanjut tentang pengakuan Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat dalam UUPA. 

Pasal 19 UUPA, mewajibkan  pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah. 

Pendaftaran tanah dimaksud adalah merupakan upaya yang diadakan pemerintah 

yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang hak-hak atas tanah. 

Kegiatan pengumpulan data fisik (obyek) dan data yuridis (subyek) dalam 

kegiatan Pendaftaran Tanah, bertujuan untuk memperoleh data mengenai letak 

                                                           
3
  Urip Santoso, Hukum Agraria, Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2013, Hlm. 81 
4
  Ahmad Fauzie Ridwan, “Hukum Tanah Adat-Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila”, 

Dewaruci Press, Jakarta, 1982, Hlm. 12. 
5
  Ahmad Fauzie Ridwan, Ibid, Hlm.16 

6
  Ali Achmad Chomzal, “Hukum Agraria”, Jilid I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004, Hlm. 133. 
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tanah dan penggunaannya, jenis haknya, siapa pemegang haknya, dan atau tidak 

adanya hak pihak lain yang membebaninya, sedang kegiatan yang ketiga adalah 

penerbitan surat tanda bukti haknya. Surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah 

didaftar tersebut disebut sertifikat. Sistem pendaftaran tanah, adalah 

mempermasalahkan tentang apa yang harus didaftar, bentuk penyimpanan dan 

penyajian data yuridis, serta bentuk tanda buktinya. Terdapat dua macam sistem 

pendaftaran tanah yaitu: ”(1). Sistem pendaftaran akta (Registration of deeds); dan 

(2). Sistem pendaftaran hak (Registration of titles)”
7
. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui dan mempelajari lebih mendalam 

tentang prosedur dan mekanisme Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu 

tulisan dalam bentuk tesis dengan judul ”Pendaftaran Tanah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat”. 

 
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum 

adat? 

2. Bagaimanakah bentuk hak atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat? 

3. Apakah yang menjadi hambatan yuridis pendaftaran tanah hak ulayat 

masyarakat hukum adat? 

                                                           
7
  Boedi Harsono, Ibid, Hlm. 76 
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1.2.2 Ruang Lingkup 

Selanjutnya ruang lingkup dalam penulisan tesis ini, penulis batasi pada: 

1. Ruang lingkup disiplin ilmu: penulis batasi pada disiplin Ilmu Hukum 

Administrasi Negara; 

2. Ruang lingkup penelitian: penulis batasi pada Pendaftaran Tanah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung. 

 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis 

tentang: 

1. Untuk menganalisis prosedur pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum 

adat; 

2. Untuk menganalisis bentuk hak atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat; 

3. Untuk menganalisis yang menjadi hambatan yuridis pendaftaran tanah hak 

ulayat masyarakat hukum adat; 

 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

sumbangan pikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pertanahan 

serta berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis 

khususnya dalam hal Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat;  
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran kepada Instansi Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan 

kegiatan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; 

3. Sebagai bahan masukan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para pihak terkait untuk melakukan penelitian lanjutan tentang Pendaftaran 

Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 

 

1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Pikir 

Teori adalah menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu 

terjadi,
8
 dan suatu teori harus di uji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta 

yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.
9
 Sugiyono berpendapat, bahwa: 

Teori adalah jalur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, 

definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori 

mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan 

(prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala.
10

 Sedangkan Kerangka 

Teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan 

menginterprestasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-

hasil penelitian terdahulu.
11

 

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis 

mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan 

                                                           
8
  J.J.J.M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial , Jilid I, Asas-Asas, FE, UI, Jakarta, 1996  Hlm. 

203  
9
  J.J.J.M. Wuisman, Ibid, Hlm. 16 

10
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D., Alfabeta, Bandung, 2012, 

Hlm. 54. 
11

  Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 1996, Hlm.23 
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perbandingan, pegangan teoritis
12

.  Bagi peneliti, Pendaftaran Tanah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat, dilakukan melalui alat-alat bukti adanya hak tersebut 

berupa Subyek Hukum  (Masyarakat Hukum Adat), Obyek Hukum  (Tanah Hak 

Ulayat Masyarakat Hukum Adat), peraturan perundang-undangan Pendaftaran 

Tanah, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang.  

Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang 

relevan, karena “kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari 

hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan”.
13

 Sugiyanto mengutip pendapat Uma Sekaran dalam bukunya Business 

Research (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah penting.
14

 Soerjono Soekanto, berpendapat, 

bahwa kerangka teori memiliki kegunaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. 

2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, 

membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-

definisi. 

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah 

diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. 

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh 

karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan 

mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa 

mendatang. 

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan 

pada pengetahuan peneliti.
15

 

                                                           
12

  M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80 
13

  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  UI-PRESS, Jakarta,1986, Hlm. 125 
14

  Sugiyono, Op Cit., Hlm. 60 
15

  Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm 121 
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1.4.1 Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Seperti kita ketahui bersama, bahwa negara kita adalah suatu negara agraris, 

karena sebagian besar dari penduduknya adalah hidup dari bercocok tanam. 

Karena itu faktor tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Di samping  

itu sifat masyarakat kita yang religio magis, maka unsur tanah memegang peranan 

yang dominan pula. Kalau kita teliti, maka secara garis besar, arti tanah itu bagi 

Bangsa Indonesia, yaitu: Pertama: Sebagai sumber mata pencaharian, karena 

sebagian besar hidup dari bertani, maka faktor tanah adalah sebagai modal usaha 

pertanian yang pokok; Kedua: Tanah merupakan tempat tinggal/tempat kediaman 

bagi orang-seorang keluarga maupun persekutuan; Ketiga: Tanah adalah tempat di 

mana para warga masyarakat yang meninggal dunia dikebumikan; Keempat:  

Tanah adalah tempat tinggal para roh-roh halus, seperti para leluhur, danyang-

danyang, dan lain-lain yang memberi perlindungan dan kekuatan gaib bagi 

masyaraklat adat; Kelima: Tanah merupakan harta kekayaan, yang karena 

letaknya dan kemajuan daerah, kemungkinan sekali harga atau nilai ekonomisnya 

semakin lama semakin tinggi; Keenam:  Tanah dapat memberi kenyamanan dan 

ektrentaman dengan dapat ditanaminya pohon-pohon yang rindang atau tebat-

tebat/kolam ikan yang menyegarkan.
16

 

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 modal esensial yang mengikat masyarakat dan anggota-anggotanya. Oleh 

                                                           
16

  Mg. Sri Wiyarti, “Hukum Adat II”. Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1989, Hlm. 91 
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karena itu, selalu terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara hak-hak 

seseorang sebagai anggota masyarakat dengan hak-hak masyarakat secara umum 

atas tanah yang ditempati. Satu hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian 

serius bahwa hukum tanah sekarang telah mengalami unifikasi melalui UUPA. 

Undang-undang ini sering disebut sebagai peratuiran yang bersandarkan pada 

hukum adat, seperti dinyatakan dalam bagian konsiderans-nya (berpendapat):  

“Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-

pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang 

berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin 

kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan 

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. 
17

 

 

Sejak awal mulanya UUPA ditujukan untuk menempatkan Negara Indonesia 

sebagai ekspresi kekuasaan yang sah dari Rakyat Indonesia. Melalui UUPA, 

Pemerintah Nasional Indonesia berkomitmen untuk memodernisasi Hukum Adat, 

dan untuk membuatnya lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang baru sebagai salah satu anggota bangsa-bangsa 

yang merdeka di dunia. Hal ini dinyatakan secara jelas bahwa “Hukum Agraria 

yang berlaku untuk bumi, air, dan udara adalah bukan Hukum Adat, namun 

pelaksanaan dari Hukum Adat.
18

 Selanjutnya hubungan hidup manusia dalam 

suatu masyarakat adat dengan tanah di mana mereka berdiam, bersifat abadi dan 

megis-religius. Tanah menjadi sumber kehidupan, tempat mereka dilahirkan, 

tanah di mana mereka dimakamkan, bahkan tempat kediaman roh-roh halus dan 

                                                           
17

  H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, 

Bandung, 2001. Hlm. 160. 
18

  Noer Fauzi Rachman, Landreform Dari Masa Ke Masa”, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012, 

Hlm. 19 
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arwah para leluhurnya,
19

 yang di dalamnya eksistensi manusia juga berakar 

bahkan di mana eksistensi tersebut bergantung dan yang terus hidup dalam cara 

berpikir partisipatif persekutuan yang telah berakar di dalamnya, dapat dan 

malahan harus dimengerti dan dipahami sebagai hubungan dan perimbangan 

hukum kelompok tersebut dengan tanahnya.
20

 

Persoalan yang sering muncul adalah bergesernya penggunaan “hak mengusai” 

oleh negara yang berintikan “mengatur” dalam kerangka populisme menjadi 

“memiliki” dalam kerangka pragmatisme untuk melaksanakan program 

pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam istilah 

Sudijono, pemiskinan petani terjadi karena pemerintah keluar dari desain 

ideologis UUPA, yakni dari populisme menjadi liberal-individualisme. Pergeseran 

pilihan nilai dan penerobodsan atas desain ideologis kemudian ditindih problem-

problem lain seperti tak diperhatikannya lagi secara sungguh-sungguh tanah-tanah 

milik  masyarakat menurut hukum adat yang dikenal sebagai Hak Ulayat. Sangat 

banyak kasus yang diadukan menyangkut banyaknya tanah yang seharusnya 

merupakan milik Masyarakat Adat dipindahkan haknya kepada pihak lain. 

Ketiadaan bukti formal tentang tanah ulayat, serta anggota masyarakat yang 

secara hukum kadangkala cair dan sangat fleksibel telah mempermudah 

pencaplokan tanah-tanah adat ini.
21

 

 

 

 

                                                           
19

  Muchtar Wahid, “Memaknai Kepastian Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan 

Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis”, Republika, Jakarta, 2008. Hlm. 12 
20

  B. Ter Har Bzn, “Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat” Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 

49 
21

  Moh. Mahfud, MD, Mebangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006, 

Hlm. 253.  Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.121.  
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1.4.2 Pendaftaran Tanah  

Pendaftaran Tanah (Kadaster) menurut Rudolf Hemanses,  adalah: “Pembukuan 

bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan Pengukuran dan Pemetaan, 

yang seksama dari bidang-bidang itu”.
22

 Pendaftaran Tanah diatur dalam UUPA 

Pasal 19 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang 

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan secara 

teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa Pendaftaran Tanah 

dilaksanakan berdasarkan Azas  Sederhana, Aman, Terjangkau, Mutakhir, dan 

Terbuka. Sedangkan tujuan dari Pendaftaran Tanah ditegaskan dalam Pasal 19 

ayat (1) UUPA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: 

untuk memberikan kepastian hukum, menyediakan informasi kepada semua 

pihak, dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

Konsepsi hak menguasai dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUPA tersebut, selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, ditetapkan beberapa 

hak atas tanah yang dapat diberikan kepada seseorang, baik secara perorangan 

maupun bersama-sama, atau oleh suatu badan hukum. Sedangkan jenis-jenis hak 

tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yang terdiri dari: Hak Milik; Hak 

Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka Tanah; 

Hak Memungut Hasil Hutan; Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 

tersebut di atas, yang ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang 

sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA. 

                                                           
22

  Rudolf Hermanses dalam Ali Ahmad Chomzah, Hukum Agrariaia (Pertanahan Indonesia) 

Jilid II, Prestasi Pustaka, Jakarta,  2003, Hlm. 58. 
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Makna dikuasai negara dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dimaksud, tidak terbatas 

pada pengaturan, pengurusan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan hak-hak 

perorangan. Tetapi, negara mempunyai kewajiban untuk turut ambil bagian secara 

aktif dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Bagir Manan, 

berpendapat, bahwa Negara Indonesia Merdeka adalah negara kesejahteraan 

sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD RI 1945. Dasar pemikiran 

lahirnya konsep hak penguasaan negara, dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945, 

merupakan perpaduan antara teori negara hukum kesejahteraan dan konsep 

penguasaan hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguasaan negara 

adalah kewenangan negara untuk mengatur (Regelen), mengurus (Bestuuren), dan 

mengawasi (Tozichthouden). Dibalik hak, substansi penguasaan negara adalah 

terkandung kewajiban negara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah 

sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23

 Pasal 

4 ayat (1) UUPA menetapkan: atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-

badan hukum. Berdasarkan uraian di atas, pengertian tanah secara yuridis adalah 

permukaan Bumi, termasuk bagian tubuh bumi serta ruang di atasnya, sampai 

batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Sedangkan, 

hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang 

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
24

 

                                                           
23

  F.X. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing”, Indepth Publising, 

Bandar Lampung, 2012, Hlm. 11. 
24

  F.X. Sumarja, Ibid, Hlm. 14. 
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Diagram 1 : Bagan Alir Landasan Konstitusional Pengakuan Terhadap 

Masayarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat, serta Landasan 

Konstitusional Kebijakan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUD 1945 

Pasal 33 ayat (3) 

Landasan Konstitusi Pembentukan 

Kebijakan Hukum Pertanahan Nasional 

UU No. 5/1960 Tentang UUPA 

- Pasal 18 (Sebelum Perubahan) 

- Pasal 18.B (Perubahan Kedua) 

- Pasal 18.I (Perubahan Kedua) 

- Pasal 32 (Perubahan Keempat) 

Memberi Pengakuan Terhadap Eksistensi 

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 

Masyarakat 

Hukum Adat 

Tanah Hak 

Ulayat 

Masyarakat 

Hukum Adat 

Hak dan kewenangan yang 

menurut hukum adat 

dipunyai dan melekat pada 

masyarakat hukum adat 

PP No. 24/1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah 

Pasal 9: 

Mewajibkan penyelenggaraan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan 

yang diatur dengan peraturan pemerintah 

Prosedur Pendaftaran Tanah 

Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat ? 

Pasal 3 dan Pasal 5: UUPA 

Memberi Pengakuan 

Terhadap Eksistensi Tanah 

Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat 

Sertipikat Hak Atas 

Tanah  

(Jenis Hak Atas Tanah 

Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat?) 

Jenis Hak Atas Tanah: 

1. Hak Milik; 
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4. Hak Pakai; 
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2. Memberikan Informasi bagi 

yang berkepentingan 

3. Tertib Administrasi 

Pertanahan 

Peraturan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang 

berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yaitu Adil, Kepastian, dan Bermanfaat 
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Diagram 2 : Bagan Alir Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 
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1.5. Kerangka Konseptual 

Suatu kerangka konsepsionil merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.
25

 Suatu 

Konsep atau kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, 

atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang sering kali masih 

bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil belaka kadang-

kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi 

operasionil yang akan menjadi pegangan kongkrit di dalam proses penelitian.
26

 

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dalam teori. Peranan konsepsi dalam 

penelitian ini untuk menghubungan teori dan observasi, antara abstrak dan 

kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang 

digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.
27

 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa: “Kontiunitas Perkembangan Ilmu Hukum” 

selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat 

ditentukan oleh teori”.
28

 Selanjutnya Burhan Ashofa mendefinisikan suatu teori 

merupakan: “Serangkaian asumsi, konsep definisi, dan proposisi untuk 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan 

antar konsep”.
29

 Sedangkan Snelbecker berpendapat, bahwa teori sebagai: 

“Seperangkat proposisi yang terintegritas secara sistaksis, yaitu yang mengikuti 

aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan 

                                                           
25

  Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm. 132. 
26

  Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm. 133. 
27

  Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafsindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm.3. 
28

  Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm. 6. 
29

  Burhan Ashshofa, Op Cit, Hlm.19. 
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data dasar, yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan 

dan menjelaskan fenomena yang diamati”.
30

  

Konsepseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 

hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.
31

  

2. Hak Ulayat adalah kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur 

secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam 

yang ada di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan yang 

menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
32

 

3. Tanah Ulayat adalah tanah bersama-sama yang dimiliki oleh para warga 

masyarakat hukum adat, yang di dalamnya melekat serangkaian hak, 

kewajiban dan wewenang dari masyarakat hukum adat tersebut menurut 

hukum adat mereka, untuk mengelola dan mengambil manfaat terhadap 

tanah yang mereka kuasai yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya.
33

 

                                                           
30

  Snelbecker, dikutip dalam Lexy J. Moleong, Metodologi, Penelitian Kualitatif, Remaja 

Rosdakarya, Bandung, 1990, Hlm. 40  
31

  Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
32

  Pasal 1 angka 4 Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan 
33

  Boedi Harsono; Op Cit, Hlm 185-186 
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4. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun 

temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia 

karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan 

tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan 

tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
34

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Agar tesis ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah serta untuk 

memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi, maka perlu dipaparkan 

sebuah pertanggungjawaban sistematika. Sistematika dalam penulisan tesis ini 

terbagi menjadi lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab. 

 

BAB I. PENDAHULUAN. 

Bab ini berisi tentang uraian singkat dari isi tulisan ini guna memberikan 

gambaran kepada pembaca tentang topik apa yang akan dibahas dalam tesis ini, 

yakni memberikan acuan terarah mengenai permasalahan yang akan dibahas. 

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang 

Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup yang akan dijelaskan pada bab-bab 

selanjutnya, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka 

Pikir, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. 

Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu Masyarakat 

Hukum Adat dapat menjadi pendukung subyek hak pendaftaran tanah, dan Tanah 

                                                           
34

  Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan 
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Ulayat dapat menjadi pendukung obyek hak pendaftaran tanah serta dilanjutkan 

dengan prosedur dan mekanisme Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat. 

BAB III. METODE PENELITIAN. 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan, 

yaitu metodologi penelitian yang dibagi lagi atas jenis penelitian yang meliputi 

pendekatan masalah, sumber data, jenis data atau bahan hukum, pengumpulan 

data, pengolahan data, serta teknik analisa data. 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Bab ini memuat pembahasan dari pokok permasalahan tentang: keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat dapat menjadi pendukung subyek hak pendaftaran 

tanah, dan Tanah Ulayat dapat menjadi pendukung obyek hak pendaftaran tanah 

serta dilanjutkan dengan prosedur dan mekanisme Pendaftaran Tanah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat. 

 

BAB V. PENUTUP. 

Bab ini mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri 

atas kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran 

terhadap permasalahan yang ada, yang merupakan alternatif penyelesaian 

permasalahan yang mungkin berguna dan dapat menambah wawasan hukum 

khususnya hukum Agraria/Pertanahan.  

 


