
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah adalah karunia dari Tuhan Maha Esa kepada umat manusia di 

muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai 

meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan 

sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, 

tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana 

pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, 

kultural, politik, dan ekologis.
1
 

Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam 

secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Konstitusi, Pasal 33 

Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun, kata 

“dikuasai” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak menunjukkan negara adalah 

pemiliknya. Pada penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah. Pengertian 

tanah “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, tetapi kewenangan tertentu yang 
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diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskan 

secara tegas di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA bahwa kewenangan negara 

adalah: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

tanah atau pemeliharaannya. 

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 

bumi, air, dan ruang angkasa itu. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.
 2

 

Pada konsep hukum tanah nasional, hubungan antara subyek hak dan 

tanah sebagai obyek hak dikenal pengertian tanah negara dan tanah hak. 

Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak. Dengan 

demikian, tanah-tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang 

tercantum dalam Pasal 16 UUPA, demikian pula tanah ulayat dan tanah wakaf 

tidak termasuk dalam pengertian tanah negara. Sedangkan yang dimaksud 

tanah hak adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang 

diatur dalam Pasal 16 UUPA. Diantara berbagai hak atas tanah yang pada 

umumnya dikenal oleh masyarakat adalah: hak milik (HM), hak guna usaha 

(HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP). 
3
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Pada saat ini, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, tidak hanya 

bagi kepentingan pemerintah, masyarakat juga memerlukan tanah untuk 

pemenuhan kehidupannya. Dalam pandangan hukum, bahwa hubungan 

manusia dengan tanah semakin menjadi penting, karena hubungan ini bukan 

saja antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota 

masyarakat suatu masyarakat hukum adat (rehtshemeentschap) dalam 

hubungan hak ulayat.
4
  

Istilah “hak ulayat” dijumpai dalam Pasal 3 UUPA, namun tidak ada 

satu rumusan pengertian hak ulayat secara jelas. Di dalam Pasal 3 UUPA 

hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu 

menurut kenyataannya masih diakui eksistensi sehingga lebih lanjut hak 

ulayat itu harus diperhatikan dan dihormati. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA 

hanya disebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah apa 

yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut dengan istilah 

“beschikkingsrecht”.
5
 

Dalam referensi hukum adat disebutkan bahwa hak ulayat adalah suatu 

hak yang sudah tua, bersamaan dengan terbentuknya suatu lingkungan 

masyarakat, baik dalam bentuk territorial, desa kampung dan berbagai 

penyebutan lainnya. Hak tersebut berisi kewenangan-kewenangan untuk 
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mengatur peruntukan, penggunaan, pengelolaan, pemanfaatan serta 

pemeliharaan.
6
 

Pengertian hak ulayat terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat (PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999), yakni kewenangan yang menurut 

hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah 

tertentu yang merupakan lingkungan 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 temurun dan tidak terputus antara masyarakat 

hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.  

Kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum 

adat menjadi penting, karena terkait dengan hak ulayat yang dimilikinya. 

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” 

atau the indigenous people (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering 

disebut dengan istilah “masyarakat adat”.
7
 Pengertian masyarakat hukum adat 

menurut Pasal 1 angka (3) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 adalah 

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga 

bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun 

atas dasar keturunan.  
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Suatu masyarakat hukum adat diakui kebenarannya, jika menurut 

kenyataannya memenuhi unsur antara lain: 

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap), 

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, 

c. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih 

ditaati, dan 

d. Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8
 

Berdasarkan referensi hukum yang ada, masyarakat hukum adat dan 

hak ulayat yang dimilikinya memang mendapat pengakuan dan 

pengaturannya. Tetapi, praktek di lapangan menunjukkan bahwa apa yang 

dicita-citakan oleh para pembuat peraturan perundang-undangan jauh dari 

yang diharapkan. Hal ini terlihat dari maraknya konflik mengenai tanah ulayat 

yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, misalnya di Aceh, Sumatera Barat, 

Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, 

Ambon, dan Wamena – Papua.
9
 

Salah satu kasus mengenai sengketa tanah ulayat terlihat dalam 

Putusan Nomor 749 PK/Pdt/2011 antara perusahaan perkebunan PT. Mutiara 

Agam/PT. Minang Argo dengan masyarakat hukum adat Suku Tanjung. 

Perusahaan perkebunan dalam menjalankan usaha perkebunannya, tidak 

menghormati hak ulayat Suku Tanjung. Padahal pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak ulayat termuat dalam: 
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a. UUD 1945 Perubahan Kedua (Pasal 18 B Ayat (2), Pasal 28 I Ayat (3)); 

b. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam; 

c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 5 

Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (2)); 

d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004; 

e. PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999.
10

 

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, perlindungan hak 

ulayat masyarakat adat diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang 

No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dalam pasal 9 ayat 

(1) UU Perkebunan diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha 

perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya 

dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan 

berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal 9 

ayat (2) UU Perkebunan dirumuskan bahwa dalam hal tanah yang diperlukan 

merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut 

kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan 

masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas 
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tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai 

penyerahan tanah, dan imbalannya.        

Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap 

memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih 

tinggi serta kepentingan nasional. Badan hukum perkebunan harus mampu 

bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun 

masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha 

yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah ada, maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN TANAH ULAYAT YANG 

TUMPANG TINDIH DENGAN TANAH PERKEBUNAN (PENDEKATAN 

KASUS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DI KABUPATEN 

AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT)”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-

hak masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya tumpang tindih dengan 

tanah perkebunan?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

Menelusuri dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak 

masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya tumpang tindih dengan tanah 

perkebunan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat 

membantu dalam bidang akademis dan dalam bidang praktisi hukum. 

1.4.1 Bidang Akademis   

Secara akademis penelitian ini dapat menjadi sumbangan dan 

menambah pengetahuan tentang aspek kedudukan tanah ulayat yang 

tumpang tindih dengan tanah perkebunan. 

1.4.2 Bidang Praktisi Hukum 

Secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan 

bagi para akademis dan praktisi hukum dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan aspek kedudukan tanah ulayat yang tumpang tindih dengan 

tanah perkebunan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk makalah 

yang dibagi dalam lima bab yang akan diuraikan dalam beberapa sub bab. 
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Tiap-tiap sub bab disusun secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap uraian, 

sehingga tiap bab tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya. Sistematika skripsi ini dibuat sebagai berikut: 

  

BAB I PENDAHULUAN 

 Membahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari 5 (lima) 

sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan berkenaan dengan aspek kedudukan 

tanah ulayat yang tumpang tindih dengan tanah perkebunan. Latar belakang 

memuat hal-hal yang melatarbelakangi topik dalam skripsi ini, kemudian 

rumusan masalah yang terdiri dari 1 (satu) rumusan masalah berkenaan 

dengan topik yang diangkat. Penulis juga menjelaskan mengenai Tujuan 

Penelitian serta Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini. Pada 

sub bab terakhir terdapat sistematika penulisan. 

 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian yang terdiri dari 2 

(dua) sub bab, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori 

yang berisi kerangka berpikir peneliti mengenai permasalahan hukum yang 

didasarkan pada teori-teori tertentu sebagai pedoman dalam penelitian hukum. 

Dan dalam landasan konseptual berisi pengertian tertentu atas suatu penamaan 

atau sebutan yang digunakan dalam skripsi ini, sehingga maknanya tidak 

meluas. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

 Penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam membahas topik 

penulisan ini di Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini terdapat 4 (empat) 

sub bab, penulis akan menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, metode 

penelitian, cara memperoleh dan mengumpulkan bahan penelitian dalam 

ruang lingkup hukum primer, hukum sekunder dan bahan non-hukum. 

Selanjutnya penulis akan menguraikan sifat analisis serta hambatan penelitian 

dan penanggulangannya. 

   

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

 Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis merupakan rujukan dari rumusan 

masalah dalam Bab I Pendahuluan. Sehingga penulis akan menjawab 

pertanyaan dan menganalisis berdasarkan permasalahan tersebut. Dalam bab 

keempat ini akan dimuat mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang tanah 

ulayatnya tumpang tindih dengan tanah perkebunan. 

  

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri atas 2 (dua) 

sub bab, yaitu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang 

diberikan oleh penulis, sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap 

hak-hak masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya tumpang tindih dengan 

tanah perkebunan. 
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