
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18b 

ayat (2) berbunyi “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.” Konsep pelindungan 

terhadap mahsyarakat hukum adat beserta dengan hak-haknya yang dijelaskan 

diatas,  merupakan suatu pembuktian bahwa masyarakat hukum adat harus 

dipertahangkan dan harus mendapat perhatian besar dari pemerintah.  

Hukum Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg 

(dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan 

merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa 

bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad. 

Perkembagannya itu ada yang cepat da nada yang lamban.secepat apapun 

perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan 

yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya. 

Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas (paguyuban) Sosial manusia 

yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah 

tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh 

seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan 



kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak 

mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.
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Salah satu wujud peranan hukum yang mengatur bidang pertanahan telah 

digariskan dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang peraturan 

dasar Pokok-pokok Agraria ( selanjutnya disingkat : UUPA ) yang merupakan 

penjabaran Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa : “ Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. 

Tanah masyarakat hukum adat (hak ulayat) tersebut menurut 

kenyataannya masih tetap ada, dalam suasana pembangunan dan telah 

diberlakukannya UUPA. Meningkatnya kebutuhan dan terbatasnya persediaan 

tanah untuk pembangunan menyebabkan tanah adat mendapat perhatian 

sebagai salah satu alternative untuk pengadaan lahan pembangunan. 

Hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan 

:”atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud 

dalam pasal 2 ditentukan ada macam-macam hakatas permukaan bumi, yang 

disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain 

serta badan-badan hukum”. 

Hidup manusia tidak mungkin dilepaskan dari tanah. Tiap membicarakan 

eksistensi manusia sebenarnya secara tidak langsung kita juga membicarakan 

tentang tanah. Tanah adalah tempat bagi manusia menjalani kehidupannya 
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serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu 

sampai taraf perkembangan sekarang manusia tetap membutuhkan tanah 

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan 

pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan 

digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk 

keperluan teoritik-akademik. Istilah tersebut digunakan untuk memberi 

identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum 

sendiri, untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur jauh yang 

memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis. Sejak tahun 1990-an penggunaan 

istilah masyarakat adat mencuat ke permukaan bersamaan dengan tuntutan 

dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh aktifis 

organisasi non pemerintah. Penggunaan istilah tesebut makin diminati banyak 

kalangan sejak era reformasi di indonesia. 

Perbedaan pemaknaan terminilogi tersebut juga terjadi pada penggunaan 

istilah “masyarakat hukum” dan “masyarakat hukum adat” yang secara khusus 

kedua istilah meman pengertiannya berbeda. Kusumadi Pujosewojo 

mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, 

terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum 

adat adalah masyarakat yang timbul secara sepontang diwilayah tertentu, 

berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi 

atau penguasa lainny, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara 

anggotamemandan bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan 



menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat 

dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. 

Secara konseptual, hak ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang ber-

Klen (Clan), dan masyarakat ber-klen tersebut berasal dari masyarakat yang 

bersistem kekerabatan unilateral (sistem gabungan antara sistem matrelenial 

dengan sistem patrilineal). Landasan-landasan kekerabatan teersebut kemudian 

memunculkan pengertian “hak ulayat”. Dalam pengertian ekstensif, tanah hak 

ulayat pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama, sumber 

ebutuhan taktis, lalu sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan hajatan 

adat (penuntutan adat). Dengan demikian, pengertian hak ulayat menurut 

konsepsi hukum adat adalah hak yang dimiliki oleh suatu klen/kerabat 

masyarakat adat dalam suatu satuan hukum adat. 

Undang-undang pokok agraria menggunakan hak ulayat (wilayah) untuk 

menunjukan pada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat 

hukum bersangkutan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat 

dan hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat di jelaskan dalam pasal 3 

UUPA yang berbunyi “hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya 

masih ada, tidak bertentang dengan kepentingan nasionnal dan tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih 

tinggi”. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan, UUPA 



memperkenalkan konsep pengakuan bersyarat, yang kemudian diikuti secara 

baku oleh peraturan perundangan sesudahnya.
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Identifikasi tanah adat makin lama makin dibutuhkan, karna: masyarakat 

adat semakin dinamis dalam menyikapi proses perubahan dan pembangunan, 

dan hal ini mutlak dilakukan supaya mereka dapat tetap mempertahankan 

keberadaannya, perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh dinamika 

pembangunan terhadap hukum adat tanah memberikan dampak lansung 

terhadap hukum tanah tertulis diindonesia, dan hukum adat tanh, merupakan 

sumber utama perkembangan hukum tanah nasional di indonesia, dan juga 

pelengkap dari hukum tanah nasonal yang tertulis.   

Merujuk pada pendapat diatas, maka perlu dilakukan pengujian terhadap 

sistem hukum yang berlaku selama ini di indonesia, guna menempatkan hukum 

adat (hak ulayat) sebagai dasar dari pembentukan hukum nasional di Indonesia 

khususnya yang mengatur pertanahan, sehingga pemberlakuan hak ulayat 

dalam masyarakat mendapat kedudukan sesuai dengan cita-cita masyarakat 

sebagai hukum asli bangsa Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hokum nasional yang 

berlaku di Indonesia masih mengakui eksistensi hukum adat dimana dalam 

hukum adat tersebut juga termasuk hukum adat yang mengatur tentang tanah 

atau yang dikenal dengan hak ulayat sebagai dasar penyusunan UUPA. 

Namun disisi lain bila kita meneliti pasal-pasal dalam UUPA, juga 

terkesan tanah ulayat tidak disebutkan secara terang-terang, hal ini disebabkan 
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karena terdapatnya plurarisme hukum adat yang terdapat di Indonesia, 

sehingga pengaturan tanah-tanah adat (hak ulayat) masih belum jelas pada 

implementasi di lapangan.Ketidakjelasan inipada akhirnya telah menciptakan 

kondisi yang memungkinkan terjadinya penggusuran hak-hak masyarakat adat 

itu sendiri, baik yang disebabkan karena kekuatan dan kekuasaan negara yang 

berorientasi pada pengembangan kegiatan ekonomi yang kapitalistik dan 

ekstraktif maupun karena lemahnya (tidak jelas) pengakuan dan pengaturan 

hak-hak adat atas tanah itu sendiri.
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Penguasaan  tanah oleh negara atau tanah negara merupakan hal yang tak 

asing lagi di perbincangkan dan menjadi perdebatan yang panjang dari 

kalangan elit pemerintah, mahasiswa hingga masyarakat. Pasal 33 ayat (3) 

yang memberikan amanat oleh negara untuk  menguasai seluruh kekayaan 

alam yang pada sejatinya bersifat mengatur untuk kesejateraan masyarakat, 

kini berubah menjadi hak monopoli oleh negara. Negara dengan kekuasaannya 

menguasai seenaknya hak-hak atas tanah baik itu  hak milik maupun hak ulayat 

masyaraat hukum adat.  Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat 

Kecamatan Sahu Timur Desa Ngaon. 

Pada tahun 1980 Masyarakat Desa Ngaon Kecamatan Sahu Timur 

Kabupaten Halmahera Barat bersengketa dengan pemerintah Daerah terhadap 

tanah yang masuk di daerah Desa Ngaon dan sudah menjadi hak ulayat 

masyakat adat. Dari sengketa antara  PEMDA dan masyarakat desa ngaon 

itulah yang membuat masyarakat dari desa ngaon  bersikeras dan melawan 
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pemerintah. Padahal berdasarkan kenyataan sejarahnya atas tanah ulayat 

tersebut diberikan langsung oleh Sultan  kepada masyarakat Adat Desa Ngaon. 

Untuk mengakiri sengketa tersebut masyarakat desa ngaon  mendatangi  

Kesultanan untuk mempertanyakan kedudukan tanah yang masuk di Daerah  

Masyarakat Desa Ngaon benar milik negara atau tanah kosong atau milik 

masyarakat Desa Ngaon. Berdasarkan hak penguasaan dari negara tersebut atau 

hak monopoli dari negara itulah yang menyebabkan eksistensi hak ulayat 

masyarakat hukum adat perlu dipertanyakan. 

Berdasarkan pada kebijakan tersebut, maka dipandang perlu untuk 

membuktikan adanya hak ulayat melalui suatu penelitian terhadap tanda-tanda 

adanya hak ulayat dengan judul“ Eksistensi Hukum Adat atas tanah Ulayat 

di Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat (Studi Kasus Desa Ngaon) 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirimuskan beberapa permasalahan 

yang akan disoroti dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Desa Ngaon 

Kecamatan Sahu Timur Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ? 

2. Bagaimana Peranan Masyarakat AdatDesa Ngaon kecamatan Sahu Timur 

Untuk Mempertahankan Eksistensi Tanah Ulayat Sejalan dengan 

Meningkatnya Pembangunan ? 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengakuan Negara atas eksistensi Tanah Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat Sahu Timur  yang di atur dalam Undang-Undang  

Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 

2. Untuk mengetahui peran Masyarakat Adat Desa Ngaon Kecamatan  Sahu 

Timur  dalam mempertahankan Eksistensi Tanah Ulayat Sejalan dengan 

meningkatnya Pembangunan. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara teoritis, sumbangan 

referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik terutama untuk 

melengkapi kepustakaan Fakultas Hukum Unkhair Ternate, khususnya pada 

bagian hukum perdata. 

2.  Manfaat Praktis. 

     Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan dan untuk menjadi 

bahan masukan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan khususnya 

terhadap Masyarakat Desa Ngaon. 

 

 

 


