
Kebijakan Agraria/Pertanahan di Indonesia dan Pengaruhnya
terhadap Pengakuan Masyarakat dan Wilayah Adat



Fokus
presentasi

Peraturan perundang-undangan, tidak 
banyak menyinggung kebijakan

Peraturan per-UU-an di bidang 
agraria/pertanahan, tidak termasuk di 
bidang kehutanan, pesisir, minerba, 
migas, panas bumi, dan sumber daya air

Peraturan perundang-undangan, tidak 
termasuk putusan pengadilan



Angka-angka di seputar pengakuan 
hak ulayat/tanah ulayat

Sampai 1999 (Permenag/Kepala BPN N0. 5/1999)

Tidak satupun tanah ulayat yang diadministrasi oleh 
Kementerian Agraria/BPN

Sampai 2015 (Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2015)

Seluas 5.101 ha tanah ulayat Masyarakat Baduy
dicatatkan dalam daftar tanah

Sejumlah daerah membuat peraturan daerah mengenai
hak ulayat/tanah ulayat seperti Provinsi Sumbar, 
Kabupaten Lebak, Kabupaten Kampar, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalteng, Provinsi Papua, dan Provinsi
Riau

Sampai 2019 (Permen ATR/Kepala BPN No. 18/2019)

Seluas 19.468,47 Ha ditetapkan oleh Menteri 
ATR/Kepala BPN sebagai tanah dengan hak komunal
untuk Masyarakat Baduy, Masyarakat Kampung Naga, 
Suku Moi14 marga (Sorong), Marga Agofa (Teluk
Bintuni), suku Moi 3 marga (Sorong), dan suku Doreri
(Manokwari); beberapa Desa Pakraman di Balik
menerima sertifikat tanah dengan hak komunal.

Belum bisa memasukan 35.150 ha hutan adat karena
belum diadministrasi oleh Kementerian ATR/BPN







Mengapa pengakuan atas hak
ulayat/tanah ulayat dalam
bentuk penetapan dan 
pengadministrasian, selama 59 
tahun tidak ada kemajuan
berarti?



Ukuran pengakuan secara hukum



Pengakuan atas hak
ulayat/tanah ulayat
menurut hukum
agraria/pertanahan



Kerangka hukum

Peraturan pelaksana

UU

TAP MPR&UU Pokok

Konstitusi UUD 1945 (Pasal 18 B ayat
2,, Pasal 33 ayat 3)

TAP MPR No. IX/2001
UUPA 

(Pasal 3)

UU No. 2/2012

Perpres (Perpres PPTKH)

UU di bidang SDA lainnya
(UU Perkebunan, UU 

Minerba, UU Panas Bumi, 
UU Migas), UU HAM

Peraturan Menteri (Permen
ATR/Kepala BPN mengenai
PTSL, Permen ATR/Kepala

BPN No. 18/2019)

Produk hukum daerah



Landasan
pemikiran



Norma-norma penting



Kewenangan negara atas tanah ulayat berhenti disaat 

hukum adat sudah mengaturnya. Prinsip ini juga berlaku 

pada tanah-tanah hak dan HPL

Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum

Adat tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang 

sudah terdaftar (tanah hak) dan yang telah diperoleh atau

dibebaskan oleh perorangan dan badan hukum

Ketentuan prosedural

Hak ulayat/tanah ulayat diakui apabila memenuhi 4 

unsur

Pengakuan hak ulayat dilakukan apabila sebelumnya

dilakukan penetapan keberadaan masyarakat adat

Tanah ulayat diadministrasi oleh Kantor Pertanahan

dengan cara memberikan nomor identifikasi bidang

tanah dan selanjutnya mencatatkannya dalam daftar 

tanah



Faktor-faktor
penghambat

• Kuatnya faham darwinisme sosial, negara kesatuan, dan sentralisme 
hukum

• Tidak tertarik (indifference) untuk mengurus hak ulayat/tanah ulayat

• Tidak memahami dengan baik regulasi yang dibuatnya. Misalnya 
masih membayangkan bahwa penatausahaan/pengadminsitrasian 
tanah ulayat harus berakhir dengan pemberian hak, dan dengan 
demikian harus ada kejelasan apakah masyarakat adat merupakan 
kategori subjek hukum atau tidak. Pencatatan dalam daftar tanah 
diartikan bahwa belum ada kejelasan subjek hak

• Penggunaan pendekatan positivistik yaitu memahami hak 
ulayat/tanah ulayat dengan cara menerapkan konsep atau aturan 
hukum 

• Menjadikan masalah-masalah yang berasal dari masyarakat sebagai 
alasan untuk tidak melaksanakan pengakuan atas hak ulayat/tanah 
ulayat bukan. Tidak melihat penyelesaian masalah sebagai bagian dari 
tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang diberikan 
kekuasaan hukum

Pengelola negara

• Proses individualisasi dalam masyarakat adat

• Kontaminasi pemahaman adat oleh para petualang atau penunggang 
bebas 

Masyarakat adat



Kesimpulan

Faktor-faktor penghambat (faham, 
ketidaktertarikan, pendekatan, penunggang bebas) 
telah menyebabkan peraturan per-uu-an mengenai 
pengakuan hak ulayat/tanah ulayat menjadi:

• Berfungsi sebagai pemberi atau pencipta hak ulayat/tanah ulayat. 
Tidak sebagai penyedia proses untuk mengadiministrasi hak
ulayat sehingga memiliki daya berlaku

• Berwatak birokratis yang ditandai dengan berkembangnya
syarat dan tahapan, dan inkonsisten

• Tidak tuntas sampai pada hak ulayat yang memiliki daya berlaku

Rendahnya jumlah luasan atau bidang tanah ulayat
yang diakui sepanjang 59 tahun merupakan akibat
dari peraturan per-uu-an dengan ciri-ciri seperti
diatas


