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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Tanah merupakan salah satu hak milik yang sangat berharga bagi 

umat manusia, demikian pula bangsa Indonesia, konsep yang ideal 

menggambarkan hubungan manusia dengan tanah, manusia dengan sang 

pencipta Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi landasan filosofis kehidupan 

manusia untuk hidup di bumi. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari 

tanah karena merupakan satu sumber kehidupan dalam tatanan kehidupan 

sejak zaman tradisional sampai zaman modern.
1
 Dalam kehidupan 

masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan 

sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat 

adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai 

penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang 

diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat 

lainnya. Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak 

kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak 

konstitusional yang dinyatakan dalam UUD 1945 dan amandemennya.
2
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) memberikan landasan hukum bahwa masyarakat hukum adat dapat 

melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya 
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alam lainnya yang berada di wilayah adat. Hal itu dapat dilihat di Pasal 2 ayat 

4 UUPA yang menyatakan: 

 “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”  

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak masyarakat hukum adat 

terhadap sumberdaya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada 

di wilayah adat adalah hak yang bersumber dari pendelegasian hak menguasai 

negara. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 4 ini juga memberikan persyaratan bagi 

masyarakat hukum adat dan dalam hal ini negara dapat menghilangkan hak-

hak masyarakat hukum adat. 

Konflik sebagai akibat adanya pemindahan hak atas tanah dapat 

terjadi terhadap tanah-tanah yang awalnya dikuasai menurut hukum adat dan 

kemudian dikonversi menurut UUPA.
3
 Tentang pengakuan terhadap 

keberadaan hak ulayat, UUPA tidak memberikan kriterianya. Boedi Harsono 

menyebutkan alasan para perancang dan pembentuk UUPA untuk tidak 

mengatur tentang hak ulayat adalah karena pengaturan hak ulayat, baik dalam 

penentuan kriteria eksistensi maupun pendaftarannya, akan melestarikan 

keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah terdapat kecenderungan hak 
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ulayat melemah.
4
 Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh 

keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan 

kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu 

kebijakan pertanahan yang menciptakan keadilan bagi semua pihak. Suatu 

kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian 

kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan 

serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.
5
 

Pada tahun 2003 pemerintah menerbitkan SK menteri kehutanan 

nomor 175/2003 tentang perluasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi 

113.357 ha dan dinamakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 

Kebijakan ini mengangkat kembali konflik tenurial antara masyarakat 

kasepuhan dengan pemerintah. Pemerintah berkeyakinan bahwa status tanah-

tanah tersebut merupakan kawasan hutan negara dan telah dikuasai serta 

disekesaiakan penataan batasnya sejak 1923. Di sisi lain, masyrakat adat 

mengaku bahwa mereka telah menggarap tanah-tanah tersebut sejak turun 

temurun dimulai pada tahun 1910 sebagai tanah-tanah huma. Oleh karena itu, 

sejarah diharapkan dapat membantu menjelaskan dan memahami terjadi 

konflik tenurial tersebut di Lebak, Banten.
6
 

Berbagai kasus terdesaknya hak masyarakat adat seiring dengan 

derasnya investasi maupun proyek pembangunan pemerintah semenjak tahun 
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1970-an telah mendorong pemikiran untuk menentukan suatu kriteria 

obyektif tentang keberadaan hak ulayat berkenaan dengan subyek, obyek dan 

kewenangannya.  Pada akhir tahun 1999, Menteri Agraria/ Kepala BPN 

menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat 

masyarakat hukum adat. Dalam permen tersebut disebutkan antara lain 

keberadaan hak ulayat berkenaan dengan subyek, obyek dan 

kewenangannya.
7
 Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan tentang 

kriteria penentu keberadaan hak ulayat yang terdiri dari tiga unsur, yakni: 

adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang 

menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup 

masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai 

pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah yang berlaku dan ditaati oleh 

masyarakat hukum adat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji tentang: “KEDUDUKAN PRANATA HAK ATAS 

TANAH ADAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat 

dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian yakni: 
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1) Bagaimana pranata mengenai hak penguasaan atas tanah dalam hukum 

adat di Indonesia? 

2) Apakah sistem hukum agraria nasional menjamin kedudukan pranata hak 

atas tanah adat? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pranata mengenai hak penguasaan atas tanah dalam 

hukum adat di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui sistem hukum agraria nasional menjamin kedudukan 

pranata hak atas tanah adat. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penulisan ini dapat mempunyai manfaat, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menjadi manfaat dan 

memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum perdata 

khususnya dalam pranata mengenai hak penguasaan atas tanah dalam 

hukum adat di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

masukan dan tambahan pengetahuan terkait masalah yang diteliti 
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penulis serta berguna bagi para pihak yang mempunyai minat mengkaji 

masalah terkait. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan tanah pada 

kedudukan yang penting, karena faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kondisi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Selama pemerintahan 

kolonial Belanda, tanah milik masyarakat Indonesia di rampas dan digunakan 

untuk kepentingan kolonial. Kekuatan politik dan hukum pertanahan tidak 

berkeadilan, dimunculkan demi kemakmuran bangsa Belanda dan cenderung 

mengarah pada kapitalisme pertanahan.
8
 

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peran yang sangat 

penting karena merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan 

kehidupan. Selain itu tanah mempunyai hubungan yang erat dalam manusia 

karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia dan dapat 

menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Hal ini diatur dalam 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: ”Bumi air 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
9
 

Pokok-pokok tujuan diberlakukanya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk meletakkan dasar-dasar bagi 

penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk 
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Januari 2011, Hlm. 87. 
9
 K. Wantjik Saleh, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: GHlmia Indonesia, Hlm. 7. 



7 
 

 
 

membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, 

terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur, meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan dalam 

hukum pertanahan, serta meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian 

hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.
10

 

Perlindungan hak asasi masyarakat adat diakui dalam dalam Pasal 18 B 

Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu :  

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.  

Hak masyarakat adat juga dilindungi dalam Pasal 28 I Ayat 3 yang 

menyatakan;  

“identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan hukum normatif. Penelitian dengan metode hukum normatif 

disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai 

penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum 
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doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 

peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 

Dikatakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan 

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat 

sekunder yang ada di perpustakaan.
11

 Dengan penelitian hukum ini 

penulis berharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum 

dalam penelitian ini. 

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena 

bermaksud untuk menggambarkan secara jelas, mengenai berbagai hal 

yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan mengenai 

hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat di Indonesia. 

3. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang berupa bahan-

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritotif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
12
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang digunakan sebagai penjelas dari bahan hukum 

primer, yang terdiri atas hasil karya ilmiah sarjana dan hasil 

penelitian yang terkait dengan objek penelitian. Penulis 

menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, 

jurnal-jurnal hukum dan artikel serta literatur lainnya yang relevan 

dengan penelitian ini.  

4. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi hukum. Studi 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, 

mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen 

serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian 

ini.  

5. Metode Analisis Data 

Teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif 

yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan 

untuk penelitian generalisasi. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya 

dilakukan analisis yang berkaitan dengan hak atas tanah. 
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F. Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka yang di dalamnya berisikan tentang tinjauan 

umum tentang hak atas tanah adat, fungsi tanah dalam sistem 

kemasyarakatan, dan prinsip-prinsip hukum dalam UUPA. 

BAB III Hasil Pembahasan Dan Penelitian yang di dalamnya berisikan 

mengenai pranata mengenai hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat di 

Indonesia, sistem hukum agraria nasional dalam menjamin kedudukan 

pranata hak atas tanah adat, dan perbandingan pranata hak atas tanah adat 

sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-

Pokok Agraria. 

BAB IV Penutup berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan penulisan hukum ini. 

 

 

 

 

 

 

 


