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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat 

1. Pengertian Hak Ulayat 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian hak ulayat 

yakni, hak yang memiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai 

tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya; hak pertuanan; hak purba.
13

 

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan 

hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan 

wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. 

Dalam pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya”, itu mencakup luas 

kewenangan masyarakat hukum adat berkaitan dengan tanah, termasuk 

segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam 

wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
14

 

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat 

sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa 

wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya 

laku ke dalam maupun ke luar.
15

 

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan 

wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh 

seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada 

tanah sebagai “rei nullius”. Umumnya batas wilayah hak ulayat hukum 

territorial tidak dapat ditentukan secara pasti.
16

 Hubungan yang erat dan 

                                                           
13

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20ulayat , diakses pada 

tanggal 21 Februari 2022 pada pukul 17.07 WIB 
14

 Maria S.W Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: 

Kompas 2009), hal.170. 
15

 Fakultas Hukum UGM, Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yurisdiksi UUPA, 

Depdagri-FH UGM, 1978. 
16

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan ketujuh (edisi revisi), (Jakarta: Djambatan 1999) 

hal.179-180. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20ulayat
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bersifat religio-magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak 

untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil dari 

tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-

binatang yang ada di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak 

petuanan atau hak ulayat.
17

  

R. Susanto menuliskan beberapa ulasan mengenai hak ulayat yang 

diartikan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Prof. B. Ter Haar Bzn 

dalam bukunya mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan 

hukum atas tanah yang berlaku baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam; 

artinya hak persekutuan hukum untuk mengatur pemakaian tanah bagi 

anggauta-anggautanya sedemikian hingga tiap-tiap anggauta desa itu 

mendapat bagian tanah sendiri-sendiri, dengan pembatasan-pembatasan bagi 

kepentingan desa. Ke luar; artinya orang-orang asing (bukan anggauta desa) 

hanya dapat mengerjakan tanah seizin desa dengan membayar kerugian 

sebagai pengakuan hak persekutuan desa.
18

 

Menurut van Vollenhoven, hak ulayat adalah suatu  hak yang 

sudah sangat tua meliputi Indonesia yang asal muasal bersifat keagamaan. 

Hak ini dimiliki oleh suatu suku (stam), atau boleh sebuah gabungan desa 

(drops bond) atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah 

dipunyai oleh suatu orang individu
19

, sedangkan Holleman, menguraikan 

sebagai berikut:  

Hak pertuanan diumpamakan sebagai cat (warna) dasar 

sebuah lukisan. Segala jenis hak atas tanah yang bertumpu 

di atasnya dimisalkan sebagai warna luar dan nyata sekali 

terhadap warna dasar. Hak pertuanan adalah fondasi bagi 

semua hak-hak luar biasa, maka hak-hak luar biasa 

meluntur, maka hak pertuanan akan Nampak sekali, 

                                                           
17

 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika 200) hal. 

48. 
18

 R. Susanto. Hukum Pertanahan (Agraria). (Jakarta: Pradnya Paramitha). hal. 24 
19

 Van Vollenhoven, Ichtisar De Indonesia en zijn grond Jilid 1, (terjemahan Soewargono). 

Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1956, hal 16-17. 
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sebaliknya jika tidak ada hak-hak luar biasa diatasnya, 

maka hak pertuanan akan nampak secara penuh.
20

 

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan hak ulayat adalah hak 

yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah dalam 

lingkungan tertentu, tanah ulayat menjadi kepemilikan bersama yang 

merupakan peninggalan nenek moyang sehingga para warganya dapat 

menguasai, memanfaatkan dan mengambil dari sumber daya alam, termasuk 

tanah bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. 

 

2. Subjek Hak Ulayat  

Pasal 3 UUPA menyatakan secara tegas bahwa subyek dari hak 

ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat. Dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan pendefinisian Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai 

berikut: 

1. Pasal 1 ayat (1) Permendagri No. 52 Tahun 2014, yang 

dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah:  

Warga Negara Indonesia yang memiliki karakter khas, 

hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adat 

nya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur, dan/atau 

kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat 

dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem 

nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, 

budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu 

secara turun-temurun. 

 

2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 10 Tahun 

2016 mendefinisikan  

Masyarakat hukum adat dengan sangat ringkas dan 

tidak menyinggung sama sekali adanya harta kekayaan 

yang dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat sebagai 

salah satu unsurnya, yaitu sebagai berikut: “Masyarakat 

hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh 

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 

                                                           
20

 H.M.G, Ohorellah,  Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan sumbangannya 

terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-undang lainnya. Disertai 

Program Pascasarjana-Unhas, 1993,  hal. 9 
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persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal 

ataupun dasar keturunan. 

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, mengartikan masyarakat hukum 

adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang 

berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih 

tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di 

antara para anggota, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai 

orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang 

hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.
21

 

Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua (2) yaitu: 

a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para 

warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Menurut pengertian yang 

dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, yang 

dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang 

territorial adalah, masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota 

masyarakat  terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan 

duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai 

tempat pemujaan terhadap roh-roh  leluhur.  

b. Masyarakat hukum adat genealogis adalah suatu kesatuan 

masyarakat yang teratur, para anggotanya terikat pada keturunan yang sama 

dari satu leluhur. Baik secara langsung karena terikat hubungan darah 

maupun terikat karena pertalian perkawinan atau adat.
22

 

Ter Haar mengemukakan ciri-ciri yang melekat pada Masyarakat 

Hukum Adat adalah sebagai berikut: 

1. Anggota-anggota dari kelompok masyarakat tersebut bertindak 

sebagai suatu kesatuan, dalam hal beberapa orang berbuat 

sesuatu, maka semuanya memperoleh keuntungan atau 

kerugian, dari perbuatan itu; 

                                                           
21

 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: 

Buku Kompas, 2006) hal.56  
22

 H. Hilman Hadikusuma, Op.cit. hal. 106. 
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2. Didalamnya terdapat orang yang diberikan hak mendahulu, hak 

lebih atau kekuasaan; 

3. Memiliki kekayaan berupa tanah, air, tanaman, bangunan, kui, 

dan bangunan yang dipelihara bersama, dan dijaga 

kebersihannya untuk kepentingan kekuasaan ghaib dan hanya 

mereka sendiri (anggota kelompok masyarakat tersebut) yang 

dapat mengambil manfaatnya, dengan mengecualikan hal-hal 

tertentu 

4. Terjadinya suatu kenyataan hukum ghaib; dan 

5. Tiada seorangpun (yang merupakan bagian dari kelompok 

masyarakat tersebut) yang mempunyai keinginan dan angan-

angan untuk membubarkan kelompok masyarakat itu, yang 

mungkin dilakukan adalah keluar dari kelompok tersebut atau 

melepaskan diri dari kelompok itu, hanya mungkin terhadap 

persekutuan yang dibentuk berdasarkan daerahnya.
23

 

Beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah: mereka 

merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri 

terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan 

mempunyai kewenangan tertentu.
24

 

Selain subjek hak ulayat berupa masyarakat atau individu juga 

dikenal badan hukum sebagai pihak yang diberi wewenang dan tugas untuk 

melakukan pemeliharaan, pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang 

dimiliki, sekaligus mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan 

sumber daya tersebut, dengan tujuan agar pemanfaatanya tetap lestari dan 

tidak menimbulkan konflik.
25

 

 

                                                           
23

 Winahyu Erwiningsih dan Fakhrisya Zalili Sailan, Hukum Agraria Dasar-Dasar dan 

Penerapannya di Bidang Pertanahan. (Yogyakarta: FH UII Press 2019) hal.87. 
24

 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: 

Kompas 2001) hal. 56. 
25

 Husen Alting, Dinamika Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat 

atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang),  (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2011) 

hal. 57. 



 

15 
 

3. Objek Hak Ulayat 

Objek hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkup 

wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah 

mempunyai hak di atas tanah tersebut maupun belum, dengan demikian 

dalam lingkup hak ulayat tidak mengenal adanya tanah res nullius,  

sehingga tanah yang ada dalam wilayah masyarakat pasti ada pemiliknya.
26

 

Hak diperoleh atas tanah dapat berupa hak ulayat, membuka tanah 

(ontiginning-recht), memungut hasil hutan atau menikmati (genorecht), hak 

pakai (gebruiksrecht), hak milik adat (inland bezitrecht), hak memungut 

hasil hutan (zemelrecht), hak menebang pohon/hutan (kaprecht), hak 

berburu (jachtrech), dan sebagainya.
27

 

Selanjutnya Bushar Muhammad mengemukakan objek ulayat 

meliputi;
28

 

a. Tanah (daratan) 

Yang dimaksud dengan tanah disini adalah tanah yang belum 

dibuka, dasar sungai yang menjadi kering, pulau-pulau yang 

baru muncul dan tanah delta (aanslibbing). 

b. Air (perairan) 

Yang termasuk bagian dari air adalah perairan, danau, pantai 

dan lain-lain. 

c. Tumbuh-tumbuhan 

Yang termasuk tumbuh-tumbuhan disini adalah tumbuhan 

secara liar, pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu 

pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya. 

d. Binatang  

Yang termasuk dalam binatan disini adalah semua binatang-

binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat , hidup liar 

bebas dalam hutan. 

 

                                                           
26

 Hayatul Ismi,  Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di 

Indonesia, (Forum Kerakyatan 2017), hal. 76. 
27

 Hayatul Ismi, Op.Cit., hal. 76. 
28

 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Pramitha 2002) hal. 13. 
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4. Hubungan Hukum Antara Masyarakat Hukum Adat 

Dengan Hak Ulayat 

Menurut Boedi Harsono, Hak ulayat mengandung 2 (dua) aspek yaitu 

aspek keperdataan dan yang berupa kewenangan mempunyai (entitlement to 

possess) terhadap wilayah ulayat yang meliputi tanah, perairan dan sumber 

daya alam yang terdapat di wilayah ulayat. Kemudian aspek publik, yaitu 

berupa kewenangan yang mengatur penguasaan dan penggunaan tanah 

ulayat dan sumber daya alam yang termasuk di wilayah ulayat, baik oleh 

anggota masyarakat hukum adat maupun oleh pihak yang bukan bagian dari 

masyarakat hukum adat. Aspek ini memiliki dua sifat keberlakuan 

kewenangan, yaitu kekuatan ke dalam dan ke luar.  Hubungan hukum hak 

ulayat antara tanah dengan masyarakat hukum adat dapat dikelompokkan 2 

(dua) bentuk, yakni hubungan hukum secara internal dan secara eksternal. 

Hubungan hukum ini dimaksudkan agar penggunaan hak ulayat tidak 

menimbulkan perselisihan baik antara sesama masyarakat hukum adat 

maupun dengan orang lain yang bukan masyarakat hukum adat tersebut.
29

 

2.1.  Hubungan Hukum Hak Ulayat Secara Internal 

  Penguasa adat memiliki kewajiban utama untuk memelihara 

kesejahteraan dan kepentingan masyarakat hukum, mencegah dan 

menyelesaikan timbulnya perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian 

tanah hak ulayat. Boedi Harsono menyebutkan pada asasnya penguasa adat 

tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya 

kepada siapapun dengan pengecualian Penguasa adat berwenang menunjuk 

hutan-hutan tertentu sebagai hutan cadangan, yang tidak boleh dibuka oleh 

siapapun, dan menunjuk tanah tertentu digunakan untuk keperluan umum 

atau bersama seperti untuk kuburan, tempat penggembalaan, masjid dan 

sebagainya.
30

 

                                                           
29

 Hayatul Ismi, Ibid. hal. 77. 
30

 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaanya, Jilid I, cetakan keduabelas (edisi revisi) (Jakarta: Djambatan 2008) hal.187. 
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  Masyarakat hukum adat memiliki keleluasan untuk membuka 

tanah dan mempergunakan tanah dalam wilayah hukumnya, dalam 

membuka tanah tersebut masyarakat adat diwajibkan untuk memberitahukan 

kepada penguasa adat agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam 

pemanfaat tanah tersebut, pemberitahuan ini bukan bersifat permintaan izin 

dalam pembukaan tanah. Masyarakat yang berada di wilayahnya jika 

membuka tanah yang diperuntukkan melakukan usaha-usaha seperti 

berladang, kebun, sawah, tebat, perumahan dan lain-lain tidak perlu 

melakukan pembayaran, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri dan keluarganya.
31

 

2.2. Hubungan Hukum Hak Ulayat secara Eksternal 

Orang lain yang berada diluar masyarakat adat dapat 

memanfaatkan tanah, membuka tanah, mengambil hasil hutan, berburu dan 

sebagainya yang ada di wilayah hukumnya jika diberikan izin oleh penguasa 

adat, dan diwajibkan memberikan barang sesuatu yang disebut pengisi 

adat.
32

 Orang asing dengan izin penguasa adat untuk memperoleh hasil 

hutan dan penguasaan tanah, biasanya harus memberikan persepuluhan 

kepada penguasa adat. Pemberian izin dalam jangka waktu tertentu 

diberikan sesuai dengan tujuan khusus untuk dimanfaatkan bagi tanaman 

yang mempunyai jangka waktu pendek. Pemanfaatan tanah ulayat yang 

diberikan izin oleh penguasa adat kepada orang asing biasanya hanya dapat 

dikuasai dengan hak pakai dalam jangka waktu tertentu, umumnya untuk 

sekali panen. Bagi orang asing dengan tanpa izin dari penguasa adat untuk 

membuka tanah atau mengambil hasil hutan maka yang bersangkutan dapat 

dikenakan pidana menurut hukum adat. Proses dan tata cara mengadili 

sangat tergantung pada masing-masing daerah.
33

  

 

 

                                                           
31

 Hayatul Ismi, Ibid. 
32

 Ibid., hal. 190 
33

 Hayatul Ismi, Ibid., hal. 83. 
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B. Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Perundangan 

Legalitas hak ulayat dalam sistem hukum di Indonesia secara jelas 

diakui dan dilindungi keberadaannya oleh pemerintah yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD 1945), UUPA, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian 

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen 

Agraria No 5 Tahun 1999), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

1.  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

a. Pasal 18B ayat (2)  

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 Undang-Undang. 

 

 

b. Pasal 28I ayat (3) 

Identitas budaya  dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

Dengan demikian dalam konstitusi memberikan jaminan pengakuan 

dan penghormatan hukum adat apabila memenuhi syarat realitas yaitu 

hukum adat masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

syarat idealitas yaitu sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik 

Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang. Namun dalam 

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya. Walaupun tidak ada penjelasan tentang hal 

tersebut, hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dihormati sepanjang 
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masih berlaku pada masyarakat seperti yang termuat dalam Pasal 18B ayat 

(2) UUD 1945.
34

  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) 

a. Pasal 3 UUPA 

 Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

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 yang lebih tinggi. 

 

 

Penjelasan umum angka III (1) memberi pemahaman terhadap 

pengakuan hukum adat, oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar 

tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan 

didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum 

yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan 

masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan 

dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. 

3. Permen Agraria No 5 Tahun 1999 

a. Pasal 1 angka (1) Permen Agraria No 5 Tahun 1999 

Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum 

adat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat 

dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas 

wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para 

warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, 

termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi 

kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari 

hubungan secara turun temurun dan tidak terputus antara 

masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang 

bersangkutan lahiriah dan batiniah. 

 

Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman 

dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan 

dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang kenyataannya masih ada 

                                                           
34

 Agus Sudarmadji dkk, Dinamika Hukum Agraria Indonesia (Dalam Rangka Memperingati 70 

Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S),  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) 
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di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini membuat kebijaksanaan yang 

memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari 

masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA. 

Kebijakan tersebut meliputi:
35

 

1) Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat 

2) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak 

yang serupa dari masyarakat hukum adat 

3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah 

ulayatnya. 

b. Pasal 2 Permen Agraria No 5 Tahun 1999 

  Mengatur mengenai  kriteria dana penentuan masih ada atau tidak 

adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan adanya dari suatu 

masyarakat hukum adat, adapun kriterianya adalah: 

1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya 

masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. 

2) Hak ulayat masyarakat adat dianggap masih ada 

apabila: 

a. Terdapat sekelompok orang yang orang yang masih 

merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai 

warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, 

yang mengakui dan menerapkan ketentuan-

ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya 

sehari-hari; 

b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi 

lingkungan hidup para warga persekutuan hukum 

tersebut dan tempatnya mengambil keperluan 

hidupnya sehari-hari; 

c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, 

penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang 

berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan 

hukum tersebut 

 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

a. Pasal 6 ayat (2) 
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 Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah 

ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 

  Ketentuan pasal tersebut lebih spesifik menyebutkan jenis hak-hak 

masyarakat hukum adat yang harus dilindungi oleh Negara antara lain 

identitas budaya dan hak atas tanah ulayat. Dengan demikian hak ulayat atas 

tanah masyarakat hukum adat merupakan hak asasi manusia yang harus 

diakui, dihormati serta dilindungi, sehingga perlunya pengakuan dan 

perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat adat serta memberikan 

kejelasan atas status hak ulayat masyarakat adat agar tidak terjadinya 

sengketa mengenai hak ulayat masyarakat adat. supaya masyarakat adat 

dapat menguasai, memanfaatkan seluruh tanah seisinya serta memungut 

hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah dalam lingkungan 

wilayahnya. 

 

 

C. Perlindungan Hukum 

Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban  (de drager van de 

rechten en plichten), baik itu manusia (natuurlijke persoon),  badan hukum 

(rechtspersoon), maupun jabatan (ambt), dapat melakukan tindakan-

tindakan hukum berdasarkan kemampuan (bekwaam) atau kewenangan 

(bevoegdheid) yang dimilikinya.
36

 

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen), yaitu interaksi antara 

subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-

akibat hukum, muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari 

subjek hukum di dalam masyarakat. Agar hubungan hukum antar subjek 

hukum itu berjalan harmonis, seimbang dan adil atau berarti setiap subjek 

hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalani 

kewajibannya. Hukum diciptakan sebagai sarana yang mengatur hak dan 

kewajiban subjek hukum, agar subjek hukum dapat menjalankan 
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kewajibannya dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Selain itu hukum 

mempunyai fungsi sebagai perlindungan bagi subjek hukum. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, 

hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara 

normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.
37

 Salah 

satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga 

masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hukum atau 

kedudukan yang tidak seimbang.
38

 Dalam Negara hukum Pancasila, 

perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk 

mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan 

sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan 

merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara 

pemerintah dan rakyat. Hukum harus menciptakan damai sejahtera, agar 

terciptanya tujuan hukum yang mengatur masyarakat secara damai, 

sehingga dapat melindungi kepentingan-kepentingan manusia baik material 

maupun immaterial, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya 

dari perbuatan yang merugikan. Menurut Sjachran Basah, perlindungan 

terhadap warga Negara diberikan bilamana sikap tindak administrasi Negara 

itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap 

administrasi Negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindakannya 

dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
39

 

Terdapat tiga macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya 

kerugian bagi subjek hukum, yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang 

pembuatan peraturan (regeling), perbuatan pemerintah dalam penerbitan 

keputusan (beschikking), dan perbuatan pemerintah dalam bidang bidang 
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keperdataan (materiele daad).
40

 Dari pelanggaran tersebut makan 

diperlukannya perlindungan hukum guna menegakkan hukum itu sendiri. 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan dapat 

disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau 

perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, 

protection adalah the act of protecting.
41

 Menurut Satjipto Rahardjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.
42

 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum 

adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan 

kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
43

 

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

warga negaranya agar hak-haknya seseorang warganegara tidak dilanggar 

dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi  sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian.
44

 

Philipus M. Hadjon  menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan represif.
45

 

1. Perlindungan hukum preventif 
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Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang 

memberikan kesempatan untuk masyarakat agar mengajukan keberatan 

(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu  keputusan mendapat bentuk 

definitif, artinya perlindungan preventif  bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa. 

2. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan hukum 

berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan atau 

dilaksanakan sesudah kejahatan. Perlindungan represif berfungsi untuk 

menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. 

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian 

sanksi terhadap pelanggaran yang telah dikeluarkan. 

Sebelum abad ke-19, kapasitas Negara untuk mencegah tindakan 

pelanggaran sangat terbatas. Pada waktu itu, perlindungan hukum fokusnya 

adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan reaksi terhadap kerugian 

dengan mengupayakan kerugian perdata dan menjatuhkan hukuman pidana. 

Dalam perkembangannya, konsep perlindungan hukum berkembang 

meliputi kewajiban Negara untuk mengambil tindakan yang layak untuk 

mencegah terjadinya tindakan pelanggaran.
46

 Konsep perlindungan hukum 

yakni,  meliputi hal-hal dibawah ini. 

1. Mempertahankan diri sendiri (self-defense) 

Tindakan mempertahankan diri terjadi dalam situasi ketika 

pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman tindakan 

pelanggaran, maka hukum memperbolehkan individu untuk 

mempertahankan dirinya sendiri. Dalam situasi itu, Blackstone menyatakan 

bahwa hukum alam menjadikan individu sebagai pelindung bagi dirinya 

sendiri. 

2. Perlindungan hukum privat (civil protection) 
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Setiap orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya 

dengan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti kerugian yang mereka 

alami. 

3. Perlindungan hukum pidana (criminal protection) 

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum berdasarkan hukum pidana. Kent menyatakan “perlindungan 

individu bagi setiap warga Negara dari tindakan pelanggaran pada hukum 

diberikan oleh kekuasaan pemerintah dan ancaman oleh kitab undang-

undang hukum pidana. 

4. Pencegahan kerugian (prevention of injury) 

Pencegahan kerugian dilakukan melalui dua sarana tindakan, 

pencegahan, yaitu proses mensyaratkan jaminan keamanan dan kewenangan 

pejabat yang berwenang untuk memelihara keamanan.
47
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