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ABSTRACT

THE STATUS OF CUSTOMARY RIGHTS (ULAYAT) UPON
COMMUNAL LAND AFTER THE ENACTMENT OF LAW NO. 6 OF 2014

ON VILLAGE

By

SORAYA FELISIA

Land is part of the earth's surface with its certain limit. The process of legal
recognition of customary rights of indigenous peoples are complicated, therefore
with the enactment of Law No. 6 of 2014 on Village, it is expected that the
indigenous people can use this opportunity to acquire, maintain, and sustain the
existence of their customary land which can be started with agreements of the
local customary rights. The problem in this research is formulated to find out the
status of ulayat (customary rights) upon communal land after the enactment of
Law No. 6 of 2014 on Village.

This study uses normative juridical approach which means to use deductive study
in analyzing the articles in constitutions regarding the issue. The juridical
approach means to use the existing literature or secondary data. While normative
approach means the legal research aims to gain normative knowledge about the
relationship between one regulation to the others.

The results of the study revealed that the customary rights upon communal land
after the enactment of Law No. 6 of 2014 on Village was seen as an important
legal breakthrough that facilitate indigenous peoples to obtain legal certainty
about the communal land. The ministerial regulation of Agraria Minister No. 9 of
2015 has simplified the issue of rights of the indigenous people on their
communal lands. Further, the Law No. 6 of 2014 on Village regulates and protects
the rights of indigenous peoples who live in the District / City as a manifestation
of the 1945 Constitution as the basis of land for the benefit of indigenous peoples.

Based on the conclusion above, it is expected that the customary rights of
indigenous people as in accordance with the Law No. 6 of 2014 on Village, has to
be set to regulate the rights of communal land in order to pursue the justice. It is
also important to make a particular local policy which regulates the customary
rights in the regions with a large population of indigenous people.
Keywords : Customary Rights, Land Tenure, Communal Law.



ABSTRAK

KEDUDUKAN HAK ULAYAT ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh

SORAYA FELISIA

Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang memiliki
batas tertentu. Proses pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat yang
rumit, seharusnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, diharapkan untuk menggunakan peluang ini untuk memperoleh, menjaga, dan
mempertahankan eksistensi tanah adat yang diawali dengan kesepakatan-kesepakatan
masyarakat adat. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana
kedudukan hak ulayat atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis Normatif yaitu suatu
penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dibahas. Penelitian
hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan
yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat
Normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan Normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain.

Hasil penelitian bahwa kedudukan hak ulayat atas tanah setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang sebagai terobosan hukum
penting yang mempermudah masyarakat adat untuk memperoleh kepastian hukum
atas tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 menyederhanakan persoalan hak-hak sebatas pada
hak masyarakat hukum adat atas tanah adatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa mengatur dan melindungi hak masyarakat adat yang tinggal di
Kabupaten/Kota merupakan wujud dari UUD 1945 sebagai landasan tentang tanah
untuk kepentingan masyarakat adat.



Soraya Felisia

Berdasarkan kesimpulan tersebut diharapkan hak ulayat masyarakat hukum adat di
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, harus lebih mengatur
hak-hak atas tanah adat menunjukkan adanya upaya untuk menertibkan pemakaian
tanah adat sehingga benar-benar menjamin keadilan. Perlu dibuat Peraturan Daerah
yang lebih mengatur tentang hak ulayat di Kabupaten/Kota yang daerahnya masih
banyak masyarakat adat agar bisa mengatur hak ulayatnya.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Tanah, Hukum Adat
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang

memiliki batas tertentu. Di atas bidang tanah tersebut terdapat hak atas tanah baik

yang dimiliki secara perorangan maupun badan hukum. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) mengenai hak atas

tanah yang dapat dibedakan antara lain yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut

Hasil Hutan, Hak Ulayat dan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hal-hal

tersebut di atas yang akan ditetapkan.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat

hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan

wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama

penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius

magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak

yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang.
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Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu

merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang

bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik

bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan

peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu

sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa

dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat

mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.1 Kedalam berhubungan dengan

para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan

bukan anggota masyarakat hukum adatnya,yang disebut “orang asing atau orang

luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah

memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat

hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan

pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan

untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan

dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum

adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau

membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat

hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

1Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannya., Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 190
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Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan

pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek

pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan

lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu

masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang

lebih tinggi dan luas.

Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan

bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih

mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 UUPA, kedudukan hak ulayat dalam Pasal tersebut adalah: Dengan

mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak

yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain

yang lebih tinggi.

Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah

melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak

ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan,

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara

Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, bahwa Hak

ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut
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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 menurun dan tidak

terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang

bersangkutan.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan

terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 UUPA. Berdasarkan penjelasan di atas tanah adat

merupakan salah satu bentuk dan jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh

masyarakat adat dan diakui keberadaanya oleh negara seperti yang diatur di dalam

UUPA. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”

umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat

ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah, sebagai penjelmaan dari

seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat bukan orang seorang. Hukum

adat mempunyai hukumnya khususnya tanah yang diusahakannya itu dapat

dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang

memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal mengatur urusan agraria agar tidak

terjadi monopoli penguasaan terhadap rakyat, wewenang yang bersumber pada

hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam

arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara
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hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kekuasaan yang diberikan

kepada negara untuk mengatur segala persoalan yang berkenaan dengan agraria

harus dipergunakan untuk mencapai satu tujuan.

Salah satu persoalan mendasar mengenai masalah pertanahan di Indonesia adalah

mengenai lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan hak

masyarakat adat atas tanah. Permasalahan hak masyarakat adat atas tanah telah

dibahas oleh pendahulu penyusun UUPA, penyusunan UUPA menggantikan

konsepsi domein verklaring yang diterapkan oleh penguasa kolonia Belanda

dengan konsepsi hak menguasai negara yang diambil dari konsepsi hak ulayat

pada masyarakat hukum adat.

Pengaturan di dalam UUPA belumlah memadai, dibutuhkan peraturan yang

operasional. Pengaturan yang operasional baru dibuat pada Tahun 1999 melalui

Permenag Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian permasalah hak

ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini tidak terimplementasikan secara baik

dan merata disetiap daerah, salah satunya karena proses pengakuan hukum

terhadap hak ulayat masyarakat adat yang rumit harus melalui penelitian dan

penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah. Kemudian Menteri Agraria/Kepala

BPN mengganti peraturan tersebut dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2015

tentang tata cara penetapan Hak Komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan

masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Seharusnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, diharapkan untuk menggunakan peluang ini untuk memperoleh, menjaga,

dan mempertahankan eksistensi tanah adat yang diawali dengan kesepakatan-
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kesepakatan masyarakat adat, kesepakatan-kesepakatan desa dan lain-lain yang

seharusnya mampu untuk dapat menjaga eksistensi tanah adat ini. Indonesia,

khususnya di desa adat masih banyak masyarakat hukum adat yang menguasai

hak atas tanah dan dianggap sebagai tanah adat.

Sebagimana dijelaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;

d. Penyelsaian sengketa adat beerdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat

dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan

mengutamakan penyelsaian secara musyawarah;

e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan

hukum adat yang berlaku di desa adat;

g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat desa adat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan

membahasnya lebih jauh ke dalam bentukskripsi yang berjudul “Kedudukan

Hak Ulayat Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan mengambil

beberapa perumusan masalah antara lain:

Bagaimanakah kedudukan hak ulayat atas tanah setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan hak ulayat atas tanah setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan

manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan

ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Agraria mengenai

kedudukan hak ulayat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi dalam

mengambil kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan yang dimaksud

dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah baik Pemerintah
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Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang kedudukan hak ulayat atas tanah

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang

berguna kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan

khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hak ulayat atas tanah setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah,

yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.2 Menurut Muhamad

Yamin tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar,

manusia hidup dalam melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat

manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua

kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu

memerlukan tanah.3

Sebagaimana dalam Pasal 4 UUPA menyebutkan bahwa, atas dasar hak

menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 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 ataupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

2Tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1). Permukaan Bumi atau lapisan bumi
yang diatas sekali, 2). Permukaan bumi yang diberi batas, 3). Permukaan bumi yang terbatas dan
ditempati suatu bangsa, negara atau menjadi daerah negara atau negeri, Lihat Pusat Bahasa
Depdiknas, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1132.

3 Muhamad Yamin dan Lubis, 2004, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa
Press, Medan, hal. 26.
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Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal diatas ialah permukaan

bumi.4 Dalam hukum agraria kita, istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis,

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, yaitu dalam

Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara

sebagai yang dimaksud 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 bersamasama dengan orang-orang lain

serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “tanah” dalam pengertian yuridis

adalah permukaan bumi (Pasal 4 Ayat (1) UUPA). Sedangkan hak atas tanah

adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan

ukuran panjang dan lebar.

2.2 Hak Atas Tanah

a. Pengertian Hak Atas Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas

tanah selanjutnya disingkat (HAT) adalah hak atas sebagian tertentu

permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan

lebar. Oleh karena itu, pengertian HAT lebih menunjuk kepada interpretasi

hak terhadap tanahnya, dalam arti sebagai bagian tertentu dari permukaan

bumi. Sedangkan wewenang untuk menggunakan atau mengelola tanah yang

bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan

4Permukaan bumi memberikan suatu interpensi autentik tentang apa yang diartikan oleh pembuat
Undang-Undang PA dengan istilah “tanh”, lihat Sudargo Gautama, 1997, Tafsiran Undang-
Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996),
cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 94.
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sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di

atasnya.

Pengertian HAT terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yang menyatakan,

“Atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang orang lain serta badan-badan hukum”.

Hak menguasai dari negara, mempunyai implikasi bahwa negara dapat

memberikan HAT kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama

atau kepada sebuah badan hukum. Pemberian HAT dari negara kepada orang

perorangan, kelompok atau kepada badan hukum tersebut berarti pemberian

wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh

peraturan perundangan dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

Interpretasi terhadap HAT yang diberikan negara terbatas pada hak untuk

mempergunakan tanahnya, sedangkan hak untuk mengelola benda-benda lain

di dalam tanah, misalnya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak

termasuk daam pengertian hak yang diberikan oleh negara. Hak tersebut

diatur secara khusus dalam undang-undang tentang Ketentuan Pokok

Pertambangan.5

5K. Wantjik Saleh, 1990, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15.
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b. Hak Perorangan Atas Tanah

Semua orang diberi kesempatan untuk memperoleh HAT (Pasal 4

UUPA) baik itu orang perorangan (sendiri maupun bersama), dan Badan

Hukum. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam konsepsi Hukum

Tanah Nasional, tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan

secara individual dan tidak ada keharusan untuk menguasai dan

menggunakannya secara kolektif (Pasal 16 Ayat (1) UUPA)

Berkaitan dengan HAT, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUPA,

HAT dapat dibedakan antara lain:

1. Hak Milik

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan hak

milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial.

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah negara

minimal 5 hektar dalam jangka waktu yang terbatas dan tertentu,

yaitu maksimal 35 tahun yang kemudian dapat diperpanjang dengan

maksimal 25 tahun di bidang pertanian, perikanan atau peternakan.

Pengaturan mengenai Hak guna usaha terdapat dalam Pasal 28

UUPA. Peraturan lebih lanjut tentang hak guna usaha tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.
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3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya

sendiri, yang mempunyai jangka waktu terbatas dan tertentu yaitu

maksimal 30 tahun, yang dapat diperpanjang dengan maksimal 20

tahun. Pengaturan Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 UUPA

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil

dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang

lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya

yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan

tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan

ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 41 UUPA)

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk

sesuatu keperluan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah

uang sebagai sewa. Pengaturan mengenai hak sewa terdapat dalam

Pasal 44 UUPA. Menurut JB Daliyo, antara HGU, HGB, HP dan HS

terdapat kesamaan, yaitu hak yang memberi wewenang untuk

memakai/menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri, dan

selanjutnya dapat dikelompokkan sebagai hak pakai.
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6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan hanya dapat

dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan

pemerintah hal ini diatur dalam Pasal 46 UUPA.

7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak serta hak-hak lain

yang bersifat sementara di atas akan ditetapkan dengan Undang-

Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

8. Hak-hak yang bersifat sementara yang disebut dalam Pasal 53

UUPA adalah :

1) Hak Gadai;

2) Hak Usaha Bagi Hasil;

3) Hak Menumpang;

4) Hak Sewa Tanah Pertanian.

Beberapa HAT mempunyai sifat sementara dimaksudkan agar suatu ketika hak-

hak tersebut dapat ditiadakan sebagai lembaga hukum, karena UUPA

menganggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum agraria yang baru, terutama

mengenai pencegahan terjadinya tindakan pemerasan (eksploitasi sesama

manusia). Hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak sewa tanah pertanian

merupakan hak yang memungkinkan timbulnya hubungan yang mengandung

unsur pemerasan, mengingat hak tersebut memberi wewenang kepada pemegang

haknya untuk menguasai dan mengusahakan tanah kepunyaan orang lain.
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2.3 Pengertian Hukum Adat

Dikalangan masyarakat umum instilah hukum adat jarang digunakan, yang

banyak dipakai dalam pembicaraan ialah istilah “adat”, dengan menyebut kata

“adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus

berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan “adat jawa” maka

yang dimaksud adalahh kebiasaan berprilaku dalam masyarakat jawa. Jadi istilah

hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-

aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah.

Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata arab, “Huk’m” dan “Adah”. Huk’m

artinya “suruhan” atau “ketentuan”, adah atau adat artinya “kebiasaan”, yaitu

perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum kebiasaan.

Adat kebiasaan yang diakui dalam perundangan misalnya Pasal 1571 KUHperdata

(BW) menyatakan :

”Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu

yang ditentukan, melainkan setelah satu pihak memberitahukan kepada pihak

yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan

tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.

Nampaknya tidak ada suatu alasan untuk menyebut “hukum” selain hal-ikhwal

yang oleh fungsionaris-fungsionaris persekutuan yang telah ditunjuk untuk

menyatakan dalam putusan-putusan mereka apa yang merupakan hukum dan telah

ditetapkan sebagai hukum. Hukum adat adalah jawaban atas pertanyaan apabila
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kita secara teoretis menyebutkan sebagai hukum adat yang berlaku, tentang

norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku.6

Hukum adat pada dasarnya adalah cerminan dari apa yang diyakini seseorang

sebagai cara hidup yang benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan mereka.

Dalam bentuk tradisionalnya hukum adat dicirikan oleh model penyampaiannya

yang tidak tertulis dalam kehidupan komunitas. Kekhasan hukum adat terletak

pada tradisi lisannya. Melalui tradisi lisan ini karakter adat itu dilestarikan dan

melalui tradisi ini pula hubungan antara masa lalu, masa sekarang dan masa depan

dipertahankan. Oleh karena informasi yang dibawa dalam komunitas biasanya

disampaikan secara lisan maka hukum di dalam adat pun jarang dikodifikasikan.

Manakala kodifikasi itu ada didalam adat, aturan umum melainkan sebuah

pengecualian.

Hal ini mirip dengan prinsip tradisi oral adalah kecenderungan merujuk tradisi

nenek moyang dalam bentuk cerita-cerita atau petuah-petuah sebagai sumber adat.

Pratik nenek moyang ini yang diwariskan melalui informasi lisan, betul-betul

merupakan inti ajaran adat. Inilah karakter tradisional hukum adat. Sebagai

hukum tradisional, preskripsi hukum adat selalu berusaha menghubungkan apa

yang terjadi dimasa silam dengan apa yang terjadi saat ini. Itulah sebabnya kita

menemukan kebanyakan ajaran-ajaran hukum para ahli adat mengakar pada

cerita-cerita masa lalu yang berfungsi sebagai justifikasi bagi ketentuan-ketentuan

dan institusi adat bersangkutan. Petuah-petuah yang diformulasikan dalam bentuk

6 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2014, hal.
9.
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pepatah dan perumpamaan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar

kehidupan komunitas, diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.7

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari Hukum

Adat antara lain:

1. Van Vollenhoven

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang di dalamnya memuat

aturan-aturan hidup, hukum adat tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tetap

ditaati dan masih digunakan oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan

bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan

yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan

lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.8

Hukum adat merupakan hukum yang telah tumbuh dan berkembang sejak

zaman nenek moyang. Hukum adat mempunyai sifat-sifat tertentu atau khas.

Adapun sifat-sifat hukum adat adalah sebagai berikut :

a. Kebersamaan (komunal), manusia menurut hukum adat adalah makhluk

sosial yang terikat dalam ikatan kemasyarakatan. Rasa kebersamaan ini

meliputi seluruh lapangan hukum adat. Misalnya, sering terlihat pada

warga desa yang mempunyai pola hidup tolong menolong, bantu-

membantu, dan kerja bakti secara gotong royong.

b. Religi magis, artinya seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat

dilepaskan dari hal-hal yang gaib sifatnya. Misalnya, pada upacara-upacara

7 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekunder, Pusktak Alvabet Anggota IKAPI,
Tanggerang, 2008. Hal 44-45.

8 Van Vollenhoven, 1982, Het Adatrecht Van Nederland Indie, Djambatan, Jakarta, hal. 7
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adat sering dilakukan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada ruh-ruh

leluhurnya yang ingin meminta restu serta bantuannya.

c. Konkret, artinya setiap tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan

kenyataan atau yang diucapkan. Misalnya, pemakaian kata “jual” apabila

nyata-nyata terlihat adanya tindakan pembayaran “kontan” dari si pembeli

dan “ penyerahan barang” dari si penjual.

d. Visual, artinya hubungan hukum dianggap terjadi apabila didahului dengan

suatu ikatan yang dapat dilihat atau berupa tanda. Misalnya, pemeberian

panje (uang muka) dalam jual beli, dan pemberian sebentuk cincin sebagai

tanda pertunangan.9

Semula hukum adat di Indonesia ditemukan berdasarkan simbol-simbol hukum

adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi rakyatnya. Hukum ini

berakar dalam perekonomian subsitensi serta kebijakan paternalistik, kebijakan

yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan. Penilaian yang serupa dibuat dari

hukum yang diterima di banyak negara terbelakang. Hampir di manapun

hukum ini gagal dalam langkah dengan cita-cita modernisasi. Sistem

tradisional dari kepemilikan tanah mungkin tidak cocok dengan penggunaan

tanah yang efisien, karena karakternya yang suda kuno dari hukum komersial

yang memungkinkan menghalangi investasi asing. Bahkan secara lebih

mendasar hukum yang diterima tidak di persiapkan untuk menyeimbangkan

hak-hak pribadi dengan hak masyarakat dalam kasus intervensi ekonomi yang

terencana.

9 Aim Abdulkarim, Kewarganegaraan, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2006. Hal. 43.
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Sementara itu di indonesia, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan

ruang angkasa ialah hukum adat dimana sendi-sendi dari hukum tersebut

berasal dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa

dan sosialisme Indonesia. Hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan

penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa

lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan

secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas

pengakuan dan tidak tertulis.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat

hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya.

Masyarakat mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkan baik ke luar

maupun ke dalam persekutuan. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka

persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa untuk

memungut hasil dari tanah. Atas dasar kekuatan berlakunya kedalam

persekutuan masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota

masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya dengan cara

membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta

menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmatinya secara pribadi, untuk

kepentingan masyarakat.10

Dasar hukum adat sebagai hukum yang tidak kebal dari segala bentuk

perubahan dan perkembangan memberikan akibat kepada sikap yang positif

10 C. Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat,dalam B.F. Sihombing, Evolusi Kebijakan
Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hal 66.
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kepada tradisi hukum lain yang muncul dalam masyarakat. Seperti halnya

tradisi hukum chthonic pada umumnya, hukum adat pada esensinya merupakan

tradisi yang terbuka sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara hukum

adat dan hukum lain. Kedamaian dan harmoni dalam konteks keadilan pada

umumnya menjadi tujuan utama baik dari hukum adat maupun hukum agama.

Dalam hal, hukum adat tujuan ini dapat dicapai utamanya dengan memberikan

tempat kepada berbagai tradisi hukum baik yang berkembang dari dalam

maupun dari luar masyarakat adat sendiri. Untuk hidup berdampingan secara

harmonis, inilah tampaknya yang menjadi sikap umum adat ketika berhadapan

dengan hukum.11

2. Soepomo

Hukum Adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-

peraturan legislatif (unstatitiry law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang

meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban tapi ditaati dan didukung

oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan

tersebut mempunyai kekuatan hukum.12

Pengertiannya tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :13

a. Hukum Non-Statutair

Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagaian besar adalah

hukum kebiasaan dan sebagaian kecil hukum islam. Hukum adat itu pun

melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang

berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana memutuskan perkara

11 Van Vollenhoven, Indonesia Adat Law, Springer Science Business Media, 1981, hal 7.
12 Soepomo, 1989, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Bandung University, Bandung, hal. 161.
13 Soepomo, Kedudukan hukum adat di kemudian hari, Tjeh. III, Pusktaka Rakjat, Jakarta, 1959,
hal. 29-30
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hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan

hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan firasat sendiri, hukum adat

terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu

sendiri.

b. Hukum Adat tidak tertulis

Dalam tata hukum baru indonesia, baik kiranya guna mengindarkan

kebinggungan pengertian istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim

dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatutory

law). Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara,

hukum yang timbul sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan

didalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary

law) semua inilah merupakan hukum adat.

3. Ter Haar

Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-

keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa

(macht, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku

serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.14

4. Hazairin

Hukum Adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu

bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesesuliaan yang

sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.15

14 Imam Sudiyat, Op. cit, hal.7.
15 Hilman Hadikusumo, 1980, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal. 36.
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5. Sukanto

Hukum Adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan,

tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai

akibat hukum.16

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum

Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam

hubungan satu sama lain, baik yang berupa keseluruhan kelaziman dan kebiasaan

(kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan

dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang merupakan keseluruhan

peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan

dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai

kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat adat.

2.4 Hak Ulayat

a. Pengertian Hak Ulayat

Tanah ulayat merupakan suatu hak atas tanah tertua keberadaannya di bumi

pertiwi, karena tanah ulayat eksistensinya sebelum lahirnya bangsa Indonesia

sebagai negara merdeka. Jika dilihat dari peristilahannya istilah tanah ulayat

ini berasal dari istilah beschikingrechts dari Van Vollenhoven dalam

kepustakaan hukum Indonesia diperjemahkan menjadi tanah ulayat. Istilah

tanah ulayat ini tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda seperti di Ambon

16 Sukanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum
Adat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.
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disebut patuanan, di Kalimantan di sebut panyampeto dan di Bali disebut

prabumian panjar dan di Jawa disebut wewengkon.17

Pesekutuan hidup sebuah kelompok manusia yang merupakan bagian regulasi

yang mempunyai ketergantungan dengan tanah yang diatasnya mereka

bermukim, dan yang memberikan makan dan yang menampung anggota-

anggotanya, yang meninggal dunia serta mengakomodasi dewa-dewa

perlindungan berikut roh-roh nenek moyangnya, yang didalamnya eksistensi

manusia juga berakar bahkan dimana eksistensi tersebut tergantung 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. Dan

kempok ini, seperti kita maklumi dapat berdiam di sebuah pusat

pemungkiman, baik dilengkapi oleh dusun-dusun maupun tidak dan dijuliki

persekutuan desa atau dapat pula tersebar dari pusat pemungkiman secara

sama besar dan bentuknya yang karenanya disebut persekutuan wilayah.

Kelompok tersebut berhak atas tahan seutuhnya dengan hak mempunyai daya

kerja eksternal maupun internal. Berdasarkan daya kerja ke luar, kelompok

tersebut sebagai sebuah unit berwewenang untuk mendapatkan keuntungan

dari tanah tersebut dan sekaligus menutup kemungkinan pihak-pihak luar

memperoleh manfaat dari tanah ini. Pada satu sisi dan pada sisi lain sebagai

satu kesatuan, bertanggung jawab terhadap orang-orang luar pesekutuan atas

delik-delik yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya yang tidak diketahui

tersebut atas tanah-tanah persekutuan.

17 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984, hal 75.
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Daya kerja ekstenal hak ulayat mengekspresikan diri sedemikian oleh karena

pada orang-orang asing nonpersekutuan atau para pendatang ini, juga yang

berasal dari pesekutuan tetangga, untuk memperoleh izin dari persekutuan

dengan membayar sejumlah uang pengakuan terlebih dahulu dan sebuah ganti

rugi yang dibayar kemudian dapat memanfaatkan daerah hak ulayat, yang

didalamnya secara prinsip tidak dapat memperoleh hak individual atas tanah

yang lebih lama dari hak menikmatinya ialah suatu periode panen, dan bahwa

para pendatang dari luar ialah orang-orang nonpersekutuan tidak

diperkenankan mewariskan atau mewarisi maupun membeli dan menerima

gadai tanah-tanah pertanian, bahkan memasuki daerah hak ulayat dapat saja

dilarang secara hukum adat atau diikat dengan persyaratan-persyaratan.18

Hak ulayat menjamin kehidupan dari pada anggota-anggotanya dalam

lingkungan ulayat tersebut, karena itu tiap-tiap anggotanya berhak untuk

mengambil hasil dari tanah, binatang serta tumbuhan di atas ulayat tersebut.

hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan persekutuan

adalah timbal balik dan mempunyai daya kekuatan sama, artinya hak

perseorangan mempertahankan diri terhadap hak persekutuan adalah sama

kuatnya dengan hak persekutuan mempertahankan diri terhadap hak

perseorangan. Masyarakat ini mempunyai hak tertentu atas tanah dan

melakukan haknya baik ke luar maupun ke dalam masyarakat itu.

Berdasarkan atas berlakunya haknya ke luar, kumpulan ini sebagai kesatuan,

berkuasa memunggut hasil dari tanah itu dengan menolak orang berbuat

demikian, sebagai kesatuan, mereka bertanggungjawab terhadap orang-orang

18 Ter Haar, Freddy Tengker, dan Bambang Daru Nugroho, Asas-asas dan tatanan Hukum Adat,
Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 51-55.
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luar masyarakat itu bersama, dan anggota masyarakat itu berhadapan dengan

anggota lain dengan jalan membatasi tuntutan dan hak perseorangan dengan

jalan melepaskan tanah-tanah perseorangan yang memunggut hasil untuk diri

sendiri.19

Hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan

sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat

hukum adat tertentu diwilayah tertentu merupakan lingkungan hidup para

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah,

dan wilayah tersebut, baik kelangsungan hidup dan kehidupannya yang

timbul dari hubungan secara lahiriah dan betiniah turun-menurun dan tidak

terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah

bersangkutan.

Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan

kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu

yang merupakan ulayat, sebagai “lebensraum” para warganya untuk

mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, didalamnya

wilayah tersebut. wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan

secara lahiriah dan batiniah turun-menurun antara masyarakat hukum adat

tersebut dengan wilayah bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan

hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniah bersifat religio

magisch yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat

bersangkutan, bahwa wilayah tersebut adalah pemberian suatu kekuatan gaib

atau peninggalan nenek moyang diperuntukan bagi kelangsungan hidup dan

19 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 49.
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penghidupannya sepanjang masa. Maka hubungan itu pada dasarnya

merupakan hubungan abadi.20

Dalam Hukum Adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak

Ulayat yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan

hukum publik. Dengan demikian, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

tersebut selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para

anggota atau warganya, yang termaksuk bidang hukum perdata dan juga

mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin

penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk

bidang hukum publik.21

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

Masyarakat Hukum Adat, yang berkaitan dengan tanah yang terletak dalam

lingkungan wilayahnya, yang sebagian telah diuraikan di atas merupakan

pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan

sepanjang masa.22 Masyarakat Hukum Adat, sebagai penjelmaan dari seluruh

anggotanya, yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang, yang

mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam artinya

berhubungan dengan para warganya dan ke luar artinya dalam hubungannya

dengan bukan anggota Masyarakat Hukum Adatnya.23

20 Boedi Harsono, 2002, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti,
jakarta, hal.54.

21Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hal.230.

22Ibid., hal. 186.
23Ibid.,hal. 195.
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b. Ciri-Ciri Hak Ulayat

Dalam Kehidupan Persekutuan hukum adat merupakan suatu kehidupan

masyarakat di dalam badan-badan persekutuan bersifat kekeluargaan. Dalam

hal ini merupakan satu kesatuan hidup bersama seperti berikut :24

1. Mereka hidup dalam satu lingkungan sejak kecil.

2. Sejak masa kanak-kanak hingga tua mereka hidup seragam dalam satu

hukum adat dan istiadatnya.

3. Mereka mengenal jelas sifat, corak dan tingkah laku mereka masing-

masing.

4. Mempunyai kesamaan dan bertindak pada titik tolak dari hukum alam

yang sama.

5. Mengulangi dan mengikuti segala persoalan hidup sejarah dan peristiwa

lampau menjadi satu dasar pemecahan segala masalah hidup mereka.

6. Kebahagian mereka bergotong royong dan ketentraman diharapkan

semata-mata dari kawan sekelompok, baik secara berkelompok ataupun

perseorangan.

7. Masing-masing tergabung dalam satu kelompok, bukan berdiri sendiri-

sendiri.

Besarnya dan eratnya hubungan rasa kekeluargaan mereka dalam segala

upacara atau maksud-maksud mereka bukannya dapat dilakukan secara

perorangan atau berpisah dari kelompoknya. Segala rencana atau apapun

selalu dilakukan secara berunding mufakat.

24 J.U, Lontana, Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kelimantan Barat, Bumi Restu, Jakarta,
1990, hal. 417.
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Untuk mengetahui tanda-tanda masih adanya hak ulayat disuatu masyarakat

hukum adat harus ada unsur :

a. Masayarakat adat yaitu terdapatnya sekelompok orang masih merasa

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu

pesekutuan hukum tertentu, mengakui dalam penerapan ketentuan-

ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

b. Wilayah yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu menjadi lingkungan hidup

para warga peresekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil

keperluan hidup sehari-hari.

c. Hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya yaitu

terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan

penggunaan tanah ulayat masih berlaku dan ditaati oleh para warga

persekutuan hukum tersebut.

d. Adanya pemerintahan sendiri.

e. Ada harta kekayaan berwujud maupun tidak berwujud.

f. Adanya kepala adat.

Menurut Van Vollenhoven adanya hak ulayat diberi enam tanda-tanda khusus

yakni :25

1. Hanya masyarakat hukum itu sendiri berserta warganya dapat dengan

bebas mempergunakan tanah terletak dalam wilayahnya.

2. Orang asing (luar masyarakat hukum) hanya boleh mempergunakan tanah

itu dengan izin, jika penggunaannya tanpa izin dipandang sebagai suatu

delik.

25 Maria A. Sumardjono, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Adi Ofiset,
Yogyakarta, 1982, hal. 6-7.
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3. Untuk pengunaan tanah tersebut kadang-kadang bagi warga masyarakat

dipungut recognisi, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum selalu

dipungut recognisi.

4. Masyarakat adat bertanggungjawab terhadap delik-delik tertentu terjadi

dalam wilayahnya, delik mana tidak dapat dituntut pelakunya.

5. Masyarakat adat tidak dapat melepaskan hak ulayat, memindah

tangankanya ataupun mengasingkan secara menetap.

6. Masyarakat adat masih mempunyai campur tangan (intensip atau kurang

intensip) terhadap tanah-tanah sudah diolah.

Dalam berlakunya hak ulayat ke dalam masyarakat hukum berserta anggota-

anggotanya dapat mempergunakan tanah secara bebas, namun dalam hal ini

hak-hak perseorangan dari anggota masyarakat hukum dapat dibatasi

kepentingannya masyarakat hukum pada umumnya. Disinilah letak

keistimewaan hak ulayat itu, yaitu adanya hubungan timbal balik antara hak

ulayat dengan hak perseorangan.

c. Subyek dan Obyek Hak Ulayat

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat bersangkutan, terdiri

atas orang-orang yang merupakan warganya. Subyek hak ulayat bukan

perseorangan juga bukan kepala adatnya. Masyarakat hukum adat dengan

berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah sekelompok

orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu

persekutaun hukum karena tempat tinggal atau atas dasar kebersamaan

keturunan.
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Pelaksanaan hak ulayat adalah penguasa adat, masyarakat hukum adat

bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama dengan para tertua adat

masing-masing. Penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat

melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik

sebagai petugas masyarakat hukum adatnya.

Sedangkan yang menjadi obyek hak ulayat itu sendiri adalah :26

1. Tanah (daratan)

2. Air (perairan misalnya sungai, danau)

3. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup liar (pohon buah-buahan, pohon untuk

kayu pertukangan atau kayu bakar)

4. Binatang liar yang hidup besar dalam hutan.

Terhadap tanah yang telah diusahakan pengaruh dari hak ulayat tidak sama di

berbagai daerah. Dalam hal ini adanya 3 tingkatan :

1. Hak ulayat yang menjadi kuat karena tidak ada pemiliknya lagi dan jatuh

kepada masyarakat hukum dimana masyarakat hukum kemudian

menyerahkannya kepada seorang anggota masyarakat hukum lainnya,

akan tetapi pemilik baru ini terikat kepada aturan-aturan masyarakat

hukum, dalam arti ia tak boleh memindahkan hak atas tanah tersebut dan

setiap kali lalai mengerjakannya, tanah dapat diambil kembali.

2. Hak ulayat kuat berlakunya terhadap tanah merupakan milik inti

penduduk selama ada anak laki-laki dan pemilik terus menerus

mengusahakan tanah tersebut, masyarakat hukum tak dapat mengizinkan

26 Maria S. Sumarjono, op cit, hal. 10.
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perubahan-perubahan terhadap milik inti tersebut, tidak boleh diwariskan

secara menyimpang dari aturan masyarakat hukum tersebut.

3. Disamping tanah milik inti dapat tanah pertanian dimana hak ulayatnya

sudah menipis, campur tangan masyarakat hukum sedikit sekali, pemilik

dapat dengan bebas menjual tanahnya.

Jadi seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah untuk

mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon di atas tanah

sehingga mempunyai hak milik atas tanah itu, hak milik ini diperoleh

meskipun yang mengerjakan tanah praktis tidak boleh lebih dari satu atau dua

tahun. Tanah tidak lebih dari sekali panen, maka warga pesekutuan

memperoleh hak mempergunakan tanah bukan hak milik.

d. Hak Milik Adat

Hak Milik itu dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak mana memberi

kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil

sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah olah

sebagai eigenaar, dengan memperhatikan peraturan-peraturan Hukum Adat

setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.

Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut kehendak sendiri

asal tidak melanggar Hukum Adat setempat dan tidak melampaui batas-batas

yang diadakan pemerintah. Ia berkuasa menjual tanahnya, menggadaikan,

memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan jika ia meninggal dunia

tanah itu menjadi hak warisnya.
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Hak milik (adat) adalah hak perorangan yang paling kuat, dimana

pemegangnya mempunyai wewenang yang luas terhadap tanahnya asal :

memperhatikan Hak Ulayat sepanjang masih ada, memperhatikan hak pemilik

tanah lain, memperhatikan ketentuan yang ada dan peraturan lain.

Tanah di Jawa masih terdapat tanah milik desa yang hasilnya untuk kas desa

yang sering disebut “tanah bondo desa atau tanah titi sawa”. Sedang tanah

milik adat yang berasal pembukaan tanah yang biasanya dilakukan oleh

perorangan disebut tanah yasan.Pemerintah Belanda dahulu tanah milik adat

sering diterjemahkan dengan Inland bezits recht atau Erfelijke individueel

bezit terjemahan mana sebenarnya kurang tepat. Sedang dalam peraturan-

peraturan pemerintah dahulu yang dipakai erfelijk indiviudueel gebruiksrecht,

perkataan itu adalah kurang tepat. 27

Perkataan erfelijk kurang tepat apabila yang mempunyai hak desa yang tidak

dapat mati, perkataan gebruiksrecht dapat membingungkan orang, karena hak

gogol atau pekulen yang hanya mempunyai izin untuk mengerjakan tanah itu,

sedang hak miliknya ada pada desa, juga dinamakan gebruiksrecht. Isi dari

hak milik yang kita maksudkan diatas, dapat ditegaskan sebagai berikut. Hak

milik adalah hak yang memberi kekuasaan sepenuhnya untuk bertindak atas

tanah, dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:28

a. Hak itu dibatasi dengan peraturan dari pemerintah pusat upama S.1875-

179 tetang larangan menjual tanah dan S.1906-83 tentang Ordonansi

Desa.

27ibid, hal.38.
28R. RoestandiArdiwilaga, Op. Cit.,hal. 55
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b. Hak Ulayat dari desa yang sekedar masih meliputi hak milik harus

diindahkan;

c. Kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain yang mempunyai hak-hak

tanah tersebut harus dihormati. Oleh sebab itu, hak-hak erfdienstbaarheid

atau Undang-Undang menurut hukum Romania yang berdasar

perseorangan (individualistisch) dalam Hukum Adat tidak dikenal;

d. Peraturan-peraturan menurut Hukum Adat yang ternyata masih berlaku,

harus diperhatikan misalnya kewajiban untuk mengizinkan hewan-hewan

dari orang lain masuk tanah itu selama tanah itu tidak ditanami dan tidak

dipagari. Jadi yang dapat memperoleh hak milik menurut peraturan yang

berlaku ialah : 29

1) Perseorangan (individu);

2) Persekutuan hukum misalnya di Jawa, Bali dan Lombok, marga di

Sumatera, perseroan dagang Indonesia Indonesia dan sebagainya.

3) Familie atau keluarga sedarah, seperti di Minangkabau dan Manado.

Menurut pendirian pemerintah hak milik dibagi dalam 2 (dua) bagian

yaitu:30

a) Hak Milik peseorangan yang turun temurun, atau dengan singkat

hak milik (erfelijk individueel bezit);

b) Hak milik komunal, atau dengan singkatan komunal (communal

bezit).

Perbedaan antara hak milik perserorangan dan hak milik Komunal menurut

pendapat pemerintah dahulu hanya terletak dalam pemegang hak saja, sebab

29Eddy Ruchiyat, Op. Cit, hal.39-42.
30Loc. Cit.
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isinya sama. Apabila yang memegang hak milik itu perserorangan, hak itu

disebut hak milik perseorangan yang turun temurun, sedang jika yang

memegang hak itu persekutuan hukum seperti desa dan sebagainya, hak itu

dinamakan hak milik komunal. Hak milik komunal ini dibagi lagi atas dua

bagian yaitu :31

1. Hak milik komunal dengan bagian-bagian yang tetap

2. Hak milik komunal dengan bagian-bagian yang pada waktu tertentu

berganti-ganti.

Dalam hal ini haruslah diingat, bahwa disuatu desa yang sawah-sawah atau

ladang-ladangnya menjadi hak milik komunal, pekarangan perumahan adalah

senantiasa menjadi hak milik perseorangan. Tetang hak milik komunal ada

beberapa pendapat:32

1. Hak komunal adalah hak milik dari para gogol bersama-sama, yaitu dari

mereka yang mengerjakan tanah itu. Inilah pendirian pemerintah pada

mulanya, hal ini ternyata dari alasan-alasan dalam conversie Besluit;

2. Hak komunal adalah hak milik dari desa sebagai badan hukum. Inilah

pendirian pemerintah yang kemudian dan antara lain ternyata dari Pasal 10

Ordonansi Desa. Residen F.A.E. Lacevlle yang kira-kira dalam tahun 1930

diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelidiki otonomi desa di Jawa dan

Madura, berpendapat bahwa tanah komunal itu menurut pendapat rakyat

sesungguhnya harus dipandang, sebagai persekutuan Hukum Adat. Akan

tetapi hak dari desa itu dalam hal ini bukanlah hak milik, yang dapat

dilepaskan kepada perserorangan. Hak orang-orang gogol atas tanah

31Loc. Cit.
32Loc. Cit.
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komunal adalah hak pakai.

3. Pendapat yang sekarang dianut ialah bahwa tanah komunal itu bukan tanah

milik desa, tetapi tanah dari mereka yang memakainya.

e. Mayarakat Hukum Adat

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang Masyarakat Hukum Adat

selanjutnya disingkat (MHA), yaitu sebagai berikut : Masyarakat Hukum

Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan

hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak

bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.33

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang

dalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan

individu di sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena

tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari

masyarakat Hukum Adat ini terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-

royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang

berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh S.Nomoruck

Hurgronje dengan istilah Hukum Adat pada akhir abad ke-19.34 Merupakan

bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan dari

33 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1970), hal. 44.
34 Sajuti Thalib, 1985,Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam), Bina

Asara, Jakarta, hal. 9.
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pada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa

yang bersangkutan dari abad ke abad.

Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah Hukum

Adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak

dapat dikodifikasi.35 Di kalangan masyarakat istilah “Hukum Adat” jarang

digunakan, yang lazim digunakan adalah “adat” saja. Adat berarti kebiasaan

di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing,

misalnya suku Gayo menggunakan istilah “Odot” (eudeut), Minangkabau

Lembaga/adat lembaga, Minahasa dan Maluku menggunakan istilah “adat

kebiasaan”, Batak Karo menggunakan istilah “basa” (bicara), dan Jawa

Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah “ngadat” untuk

menggambarkan istilah Hukum Adat.36

2.5 Hak Komunal

Hak komunal adalah hak milik para grogol bersama-sama, yaitu orang yang

mengerjakan tanah. Tanah komunal bukan tanah milik desa tetapi tanah dari yang

memakainya walaupun masih terbelakang dalam hak ulayatnya. Berdasarkan

Permenag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas

Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan

Tertentu pada Pasal 1 Hak Komunal atas Tanah yang selanjutnya disebut Hak

Komunal adalah Hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau

hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada

dalam kawasan hutan atau perkebunan.

35 Imam Sudiyat, 1985, Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal. 5.
36Ibid, hal. 2.
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Hak Komunal dengan Hak ulayat dalam Permenag Nomor 9 Tahun 2015

hakikatnya adalah membangun satuan hukum, karena hak ulayat dan hak komunal

mempunyai karakteristik berbeda, tetapi oleh Permenag dianggap sama. Hak

ulayat berdemensi publik sekaligus perdata. Dimensi publiknya tampak dalam

kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah sebagai ruang

hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharaannya, hubungan hukum

antara masyarakat hukum adat dan tanahnya, dan perbuatan hukum terkait dengah

tanah masyarakat hukum adat.

Hak komunal dikategorikan sebagai hak atas tanah maka terhadap hak komunal

dapat diterbitkan sertifikat, sebaliknya hak ulayat bukan hak atas tanah maka

keberadaannya hak ulayat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dan

apabila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, batas

digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan dicatat dalam daftar tanah.

2.6 Pengertian IP4T

Proses pemberian hak komunal dilakukan oleh Tim Inventarisasi Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya di singkat

(IP4T) adalah kegiatan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga

menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.

Program ini merupakan salah satu program dari Kantor Pertanahan. Program ini

bukan Program seperti Larasita dan Prona yang bisa  menghasilkan produk

Sertifikat Tanah, akan tetapi program ini hanya merupakan pintu masuk untuk

kedua program tadi. Akan tetapi melalui Program ini sebidang tanah akan menjadi
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tercatat dan diakui penggunaannya oleh Kantor Pertanahan walaupun hanya

sekedar peta bidang tanah yang terselip dalam sebuah peta besar.

Dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan IP4T oleh Tim IP4T dalam rangka

penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan adalah

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri

Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia,

dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun

2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata

Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan IP4T adalah sebagai pedoman

operasional dalam melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di

dalam kawasan hutan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan

arahan pelaksanaan IP4T oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan

tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Sasaran penyusunan petunjuk

pelaksanaan ini adalah terlaksananya kegiatan IP4T oleh Tim IP4T dalam rangka

penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

2.7 Desa

a. Kedudukan Desa

Posisi pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi

dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi

menurut Undang-Undang ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota,

dan memposisikan pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah
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kabupaten/kota sebagaimana tersurat pada Pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi

antara lain “dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

provinsi diselenggarakan sendiri dengan cara menugasi desa”. Yang

dimaksud dengan menugasi desa dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas

dari gubernur kepada desa yang bukan merupakan penerapan asar tugas

pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada desa tidak menjadi

kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa,  sehingga Desa

merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Dengan kata lain,

pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa lebih banyak menjalankan tugas

pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari

kehendak untuk menempatkan Desa pada posisi yang mandiri, terbitlah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut

Undang-Undang Desa).

b. Kewenangan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pada Pasal 20 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa

titik berat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan

desa, tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan

pemerintahan saja.
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Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini, dan

relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan

konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan

yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan konkuren adalah

urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;

dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan

kewenangannya oleh Presiden. Dalam semesta pembagian urusan ini, Desa

dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah

pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan

tugas adalah pemerintah kabupaten/kota.

c. Asas Pengaturan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yang sebagian besarnya mengatur tentang pemerintahan daerah, maka secara

spesifik tidak mencantumkan asas pengaturan desa, selain hanya

mencantumkan asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian,

asas pengaturan desa merupakan klausul baru dalam Undang-Undang Desa,

meskipun tidak berada pada Bab tersendiri tentang Asas tetapi menjadi

bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum.

Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir,

berpendapat dan bertindak. Dalam Undang-Undang Desa pengaturan desa
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memiliki 13 prinsip yang mesti dijadikan perhatian oleh para pemangku

kepentingan dalam memberikan pengaturan desa. Prinsip-prinsip pengaturan

desa lebih dikedepankan agar dapat tercapai tujuan dari terbitnya Undang-

Undang ini. Berikut ini adalah asas-asas yang menjadi temuan berfikir dalam

pengaturan Desa:37

a. Rekognisi

Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

b. Subsidiaritas

Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan

pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;

c. Keberagaman

Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem

nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan

sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

d. Kebersamaan

Asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama

dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan

unsur masyarakat desa dalam membangun desa;

e. Kegotongroyongan

Asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk

membangun Desa;

37 Firmansyah, 2013, Nurul dan Wing Prabowo. Berhukum dari Desa, Memotret Proses Lahirnya
Aturan Berbasis Masyarakat Desa, Perkumpulan HuMA, Jakarta, hal. 34-35
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f. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian

dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;

g. Musyawarah

Asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut

kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang

berkepentingan;

h. Demokrasi

Asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam

suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau

dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan

dijamin;

i. Kemandirian

Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah

Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka

memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

j. Partisipasi

Asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

k. Kesetaraan

Asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

l. Pemberdayaan

Asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan ke-

sejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan
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kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa; dan

m. Keberlanjutan.

Asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara

terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan

dan melaksanakan program pembangunan desa.

d. Tujuan pengaturan Desa

Tujuan pengaturan Desa sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-

Undang Desa merupakan ketentuan baru, meskipun penempatannya tidak

pada bagian khusus tentang tujuan, tetapi bagian dari Bab tentang Ketentuan

Umum. 38

Ketentuan tentang tujuan pengaturan Desa memperkuat posisi Desa dalam

kerangka NKRI serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola

desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi

masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Dengan terbitnya Undang-Undang ini, pemerintah Desa dalam hal

mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya

dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.39

38 Djohani Rianingsih, Op.Cit, hal. 102
39 Ibid



44

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif

yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan

dibahas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu

pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Sedangkan bersifat Normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk

memperoleh pengetahuan Normatif tentang hubungan antara satu peraturan

dengan peraturan lain.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang

diperoleh daris hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen,

arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis,

khususnya dalam hukum administrasi negara dan hukum agraria.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan

hukum primer, dalam hal ini terdiri dari :
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Buku-buku Literatur yang berkaitan dengan hukum Administrasi Negara, Hukum

Adat, dan Hukum Agraria.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang

Badan Pertanahan Nasional;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

9. Permenag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak

Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang

berada dalam Kawasan Tertentu.

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara studi pustaka:

Studi Pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan

merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi

yang dibutuhkan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis.

3.4 Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai

berikut :

1. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan

kedudukan hak ulayat atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah

data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya.

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang

ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul

diseleksi dan di ambil data yang diperlukan.

3. Seleksi Data

Seleksi data yaitu memeriksa secara keseluruhan dan untuk menghindari

kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
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4. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk di analisis.

5. Penyusunan Data

Penyusunan data yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis

sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah di pahami.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang

bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Kualitatif

diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data

sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan

perundangan, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya maupun

informasi dari media massa.40

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan,

pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitas data

tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang

ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat

memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan

akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.

40Ibid,Hal 63.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan hak ulayat dalam hukum positif

Indonesia masih diakui, hal demikian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) serta dalam

berbagai Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengatur dan melindungi hak masyarakat adat yang tinggal di Kabupaten/Kota

merupakan sebagai landasan hukum tentang tanah untuk kepentingan masyarakat

adat. Status hukum Tanah Komunal Masyarakat Hukum adat semakin kuat

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan hak-hak atas tanah

adat merukan hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat

hukum adat untuk mewujudkan cita-cita luhur dan komitmen pemerintah sesuai

Pasal 33 UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terkait kepemilikan

atas tanah dan sumber daya alam lainnya.



87

5.2 Saran

Hak ulayat masyarakat hukum adat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, harus lebih mengatur hak-hak atas tanah adat menunjukkan

adanya upaya untuk menertibkan pemakaian tanah adat sehingga benar-benar

menjamin keadilan, perlu juga dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang

hak ulayat di daerah yang terdapat masyarakat hukum adat.
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