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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang amat kaya dengan 

berbagai keberagaman yang ada baik dari adat istiadat, kekayaan alam, suku, 

agama, bahasa dan kebudayaan yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. 

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) 

menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan dari lebih 17.000 

pulau, dengan keanekaragaman hayati 47 jenis utama dari ekosistem, Etnis atau 

kelompok sebesar 365 sub etnis, dan sejumlah 500 bahasa yang berbeda dengan 

populasi kependudukan sebesar 250 juta jiwa.
1
 

Data selanjutnya yang diambil dari sumber yang berbeda adalah data Badan 

Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang telah merilis perkembangan terbaru tentang 

status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia pertanggal 17 Agustus 2021, dengan 

data sebagai berikut : Peta wilayah adat sejumlah 1.034 dengan luas mencapai 

sekitar 12.4 hektare, yang tersebar di 136 Kabupaten/Kota di 29 provinsi. Bila di 

rinci yang tersertifikasi sebanyak 29 peta dengan luasan 563.722 hektare, 

terverifikasi 146 peta seluas 2.810.454 hektare, teregistrasi 649 peta seluas 

6.420.134 hektare dan tercatat sebanyak 207 peta seluas 2.641.007 hektare.
2
 

Mengacu pada data tersebut diatas terlihatnya sebaran Wilayah Adat yang 

terdapat di Indonesia, maka dapat dikatakan masih adanya Masyarakat Adat yang 

hidup dan menetap dalam wilayah kepulauan Indonesia. Masyarakat Hukum Adat 

tumbuh serta dikembangkan sejalan dengan konsep peraturan-peraturan maupun 

teori-teori yang dipercaya serta ditaati menjadi suatu kebenaran, yang mencakup 

pada konsep tersebut yakni peraturan-peraturan adat dari segi kekuasaan atas tanah. 

Penduduk hukum adat mengenai tanah yang dimiliki tidak  hanya 
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merupakan objek yang memiliki nilai ekonomi sehingga adalah hal yang bisa di 

perjualbelikan seperti pada penduduk modern, namun tanah pada alam berfikir 

penduduk adat dapat juga berupa objek yang mempunyai unsur magis (religio 

magis).
3
, 

Tanah pada teori hukum adat adalah kehormatan serta harga diri yang mana di 

tanah itu dikuburkan pada nenek moyang penduduk adat, dan mereka lahir serta 

dibesarkan di tanah tersebut sehingga relasi diantara penduduk hukum adat dengan 

tanah yang merupakan sumber hidup mereka menghasilkan relasi psikologis yang 

dekat. tradisi, kebudayaan, nilai-nilai masyarakat adat bertumbuh sejalan dengan 

relasi penduduk adat di alam lingkungan yang pada aspek tersebut meliputi tanah 

yang memberikan kehidupan.
4
 

Salah satu yang sangat kental tentang masalah suku dan adat istiadat yang di 

warnai dengan banyaknya masyarakat adat yang ada dalam setiap suku di 

Indonesia. Penduduk adat yang tinggal di Indonesia tidak lepas dari relasi penduduk 

adat dengan hukum adat dan tanah. Hubungan masyarakat hukum adat dengan 

tanah amat erat itu didefinisikan menjadi relasi yang saling berpasangan 

(particepered denken). Relasi pertalian diantara satu dengan lainnya yang memiliki 

hubungan yang erat kaitan adalah tanah dimana mereka tempat tinggal, mencari 

makan, serta tanah tempat mereka dikebumikan sampai dengan tanah dimana 

merupakan tempat berlindungnya orang-orang halus pelindungnya tinggal, tempat 

dimana mereka dimakamkan. 

Tanah bagi sebagian daerah seperti Flores, Sumatera Barat, Kalimantan, Bali 

dan lain-lain masih sangat kental dengan kekuasaan masyarakat adat dan hukum 

adat, yang mana kekentalan hubungan mereka adalah dengan adanya aturan adat 

yang mengikat terhadap hubungan tanah dengan masyarakat adat yang disebut 

dengan Tanah Ulayat. Tanah dalam pengurusan, penguasaan dan pengelolaannya 

tunduk pada hukum adat yang diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat. 
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Kedudukan masyarakat adat diakui dalam motto nasional yaitu Bhinneka 

Tunggal Ika yang memilik makna yang sangat dalam yaitu “Berbeda-beda tetapi 

satu jua” hal ini merupakan pengakuan Bangsa Indonesia kepada adanya 

keberagaman yang ada di Indonesia termasuk masalah masyarakat hukum adat. 

Amandemen kedua tahun 1999 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : Pasal 18B ayat 

(2) : hak-hak tradisional mayarakat (hukum) adat untuk mengurus dan mengatur 

masyarakatnya dan mengelola sumber dayanya diakui dan dihormati oleh Negara. 

Dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ayat (3) : identitas budaya dan hak- 

hak tradisonal masyarakat (hukum) adat dihormati dan dilindungi oleh negara 

sebagai hak asasi manuasia (HAM). 

Berdasarkan uraian diatas tersebut bahwa untuk daerah-daerah tertentu adanya 

campur tangan pemerintah sebagai salah satu langkah pengakuan atas hak-hak 

masyarakat adat yang dikaitkan dengan tanah seperti Kabupaten Lebak, Banten 

pengakuan dilakukan dengan Penetapan Hukum melalui Peraturan Daerah (PerDa) 

Nomor 32/2001 tentang Perlindungan Atas Tanah Ulayat. Kabupaten Merangin, 

Jambi dilakukan dengan SK Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003 tentang 

Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum 

Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. 

Peraturan Daerah (PerDa) di Sumatra Barat tentang Tanah Ulayat dan 

Pemanfaatannya (PerDa TUP).
5
 

Berbagai perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk pengakuan 

masyarakat adat sangat diperlukan oleh Daerah Pora Nusa Tenggara Timur yang 

masih kuat hubungan pertalian masyarakat adat dengan tanah adatnya. Pentingnya 

peraturan hukum yang mengakui keberadaan mereka telah dapat dilakukan oleh 

beberapa daerah lainnya. Masyarakat adat yang ada di daerah Pora Nusa Tenggara 

Timur memerlukan pula suatu perangkat hukum yang memberikan kepastian atas 

tanah adat yang merupakan tempat kegiatan mereka setiap harinya. 

Merujuk kepada Badan registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyajikan data 

tentang status pengakuan wilayah adat berdasarkan kebijakan daerah yang bersifat 
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pengaturan dan penetapan yaitu ada sejumlah 154 wilayah adat yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan total luasan 2.46 juta hectare atau 

sekitar 19,8 persen dari total daerah adat yang terdaftar. Dan pada wilayah provinsi 

Kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah untuk pengakuan 

masyarakat adat tada 671 peta daerah adat dengan luasan mencapai 7,66 juta 

hectare. Dan terdapat kurang lebih 2,31 juta hektare wilayah adat belum 

mempunyai landasan hukum pengakuannya.
6
 

Menyadari kegunaan tanah untuk penduduk, sekaligus adalah SDA yang tidak 

bisa di perbaharui (unrenewable), maka pada aspek tersebut ini pemerintah melalui 

bermacam kebijakannya sudah berusaha dalam pengaturan penggunaan, 

peruntukkan, serta pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut 

telah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 

sebagai berikut: bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. 
7
 

Keberadaan masyarakat adat, hukum adat dan juga tanah ulayat, negara dalam 

hal ini telah mengupayakan tentang pengurusan, pengusaan dan pengelolaan tanah 

ulayat tersebut menjadi bagian yang penting untuk ikut campurnya Negara. Hal ini 

agar terjadinya pemerataan dan pemanfaatan yang baik bagi pengurusan, pengusaan 

dan pengelolaan bagi masyarakat luas. 

Selanjutnya dalam pengaturan Undang-undang ternyata kekuatan yang 

mengikat mengenai tanah yang menyerap hukum adat dan diakuinya hak ulayat 

tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang disebut 

sebagai UUPA, UUPA ini dikenal dengan “Umbruella Act”. Pasal 5 UUPA 

berbunyi hukum agraria yang berlaku diatas bumi, air, dan ruang angkasa adalah 

hukum adat selama sejalan dengan kepentingan negara serta nasional yang didasari 

oleh kesatuan bangsa dengan sosialisme nasional beserta peraturan-peraturan yang 
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lain, segala sesuatu mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum 

agama. 
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Merujuk pada ketentuan pasal dari Undang-Undang pokok Agraria di satu sisi 

masyarakat adat, hukum adat dan tanah ulayat diakui oleh Negara disatu sisi ada 

ketentuan lain yang harus tunduk pada Undang-Undang dan peraturan- peraturan 

yang ditetap Negara. Berdasarkan hal tersebut diatas maka, bukanlah satu hal aneh 

jika terjadi konflik tentang tanah ulayat yang berkembang saat ini. Masyarakat adat 

pada faktanya masih ada begitu juga aturan-aturan hukum yang ada dan diyakini 

oleh masyarakat adat pun masih berjalan tidak mati. Satu sisi Negara menginginkan 

bahwa masyarakat adat dengan keterikatannya mereka terhadap tanah mampu 

mengedepankan kepentingan umum dan bukan kepentingan sekelompok 

masyarakat atau pun kepentingan individu. Hal ini membuat makin terjepitnya 

masyarakat adat terhadap pengelolaan atas tanah ulayat dimana ruang gerak mereka 

di persempit dengan makin kuatnya kekuasaan Negara lebih membela kepada 

pengusaha. 

Hal lain yang menjadi pemicu konflik pertanahan yang berkepanjangan 

diantaranya adalah adanya masalah penundaan rancangan undang-undang tentang 

pengakuan dan perlindungan masyarakat yang masih belum disahkan. Bagi 

masyarakat adat dengan hal ini berlarut terlalu lama membuat mereka merasa tidak 

diakui secara hukum. 

Pengaturan pada tingkat Peraturan Daerah yang mana telah dipraktikkan di 

beberapa daerah yang setara dengan Peraturan Daerah diantaranya Sumatera Barat, 

Bali, Jambi dan Baduy yang telah mengatur secara khusus bagaimana hak status 

atas tanah adat dan penggunaannya oleh masyarakat adat maupun pihak lain yang 

dapat memberikan pengakuan hak dan juga kepastian hukum pada status tanah adat 

dan juga masyarakat adat. 

Demi untuk mewujudkan keinginan dari masyarakat adat tentang kepastian 

hukum terkait dengan tanah ulayat maka terdapat pejabat yang ditunjuk Negara 

yang berwenang untuk membuat akta yang diperlukan sebagai dasar bukti 
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kepemilikan dari tanah ulayat tersebut baik yang dimiliki perorangan maupun 

sekelompok masyarakat adat. 

Notaris sebagai PPAT mempunyai peranan yang penting bagi mewujudkan 

kepastian hukum bagi masyarakat adat tentang proses masalah tanah yang terkait 

dengan peralihan hak tanah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat. 

Pejabat yang mempunyai kewenangan membuat akta tersebut adalah Notaris 

dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang umumnya disebut pejabat umum. 

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 tahun 2014 Pasal 1 Notaris adalah Pejabat 

Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. PPAT 

berdasarkan PP Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 mengenai amandemen atas 

PP Nomor 37 tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Pasal 1 ayat 1 Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT yakni pejabat 

umum yang diberikan tanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik tentang 

tindakan hukum tertentu yang menyangkut hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun.
9
 

Profesi yang sangat istimewa sebagaimana tersebut diatas yaitu Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan pejabat publik yang diangkat 

dan ditunjuk oleh negara dan mengabdikan dirinya sampai dengan akhir masa 

jabatan (pensiun) masih mengemban tanggung jawab atas apa yang menjadi tugas 

dan kewenangannya. Mengingat pentingnya profesi tersebut, islam sudah sejak 

awal mengatur tentang masalah kenotariatan yang juga merupakan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Al-quran surah Al- 

Baqarah ayat 282 : 
10
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Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila kalian bermuamallah tidak secara 

tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kalian menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu meng-imlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi dari utangnya. Jika yang 

berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakan, maka hendaknya walinya mengimlakan dengan jujur. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara 

kalian). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhai, supaya jika seorang lupa, 

maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil” dan janganlah kalian jemu menulis utang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu 

lebih dari adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (tulislah muammalah kalian itu), 

kecuali jika muamallah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan diantara kalian”, 

maka tak ada dosa bagi kalian (jika) kalian tidak menulisnya, dan persaksikanlah 

apabila kalian berjual beli”, dan janganlah penulis dan saksi itu saling menyulitkan. 

Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada diri kalian, dan bertaqwalah kepada Allah”, mengajar kalian”, dan 

Allah maha mengetahui segala sesuatu.” 

 

Tafsiran dari pandangan islam tentang seorang penulis yang memiliki 

kewenangan untuk menuangkan semua pencatatan terhadap suatu 

perbuatan/muamallah. Mencatat/menuliskan dalam hal tafsir Al-Quran adalah 

pencatatan tentang hutang agar para pihak yang berhutang dan yang memberikan 

pinjaman tidak lupa atau pun selisih dalam hal tanggung jawab sebagai 

kewajibannya membayar hutang tersebut. Selain menuliskan tentang hutang yang 

dimaksud, dalam ayat tersebut diwajibkan adanya saksi yang ditunjuk. Fungsi saksi 

ini adalah bahwa segala yang dituliskan dihadapan para pihak dapat disaksikan oleh 
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saksi, jika suatu saat hal tersebut  terjadi selisih paham. Saksi bertugas untuk 

memberikan keterangan sepanjang perbuatan hukum itu dilakukan. 

Berkembangnya jaman membuat arti penulis mempunyai pengertian yang luas 

sebagaimana halnya saat sekarang penulis dikenal dengan sebutan Notaris yang 

juga menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas dan tanggung jawab 

untuk membuat penulisan berupa akta yang mana isi dari akta tersebut merupakan 

keterangan para pihak. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mencatat 

dengan tidak boleh mengeyampingkan prinsip kehati-hatian selaku pejabat umum. 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pencatat dalam islam 

atau pejabat publik dilarang untuk mengurangi apa yang harus dicatat dalam akta 

yang dibuatnya 

Notaris pun harus bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagaimana tertuang dalam Al- Quran surah An-Nisa ayat 58 : 
11

 

 

“Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manausia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” 

 

Tafsir dari ayat diatas yaitu bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) tidak boleh berpihak kepada siapapun, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hal-hal kepada 

pihak lain yang bukan merupakan penghadap selaku para pihak yang 

berkepentingan dengan akta yang dibuat oleh pejabat publik. Demikianlah islam 

telah mengatur hal-hal yang terkait dengan tugas dan kewenangan dari Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Al-quran diatas memberikan tafsir bagi 
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Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diantaranya masalah amanat yang 

dimaksud amanat adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

mempunyai hak untuk tidak membocorkan perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilaksanakan oleh para penghadap atau para pihak saat melakukan perbuatan 

hukum dalam suatu akta. Kedua bersikap adil, jika bicara masalah adil sangatlah 

sulit berbicara tentang adil, adil memiliki takaran atau ukuran yang relatif. Namun, 

adil dalam hal ini bahwa pejabat publik tidak boleh berat sebelah kepada para 

penghadap yang membutuhkan jasanya dalam tugas dan tanggung jawabnya. 

Semua pihak diperlakukan sama. Adil dalam porsi para pihak, adil dalam syarat dan 

ketentuan dari akta sampai dengan isi akta yang menyangkut hak dan kewajiban 

para pihak itu semua pejabat publik seperti Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah harus bersikap sama dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Adil menurut tugas dan fungsi jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat mereka tidak boleh memihak atau berat 

sebelah. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus memberikan 

pelayanan yang prima bagi setiap warga negara yang membutuhkannya dalam 

memberikan pelayanan pembuatan akta, disana tidak ada kata diskriminasi bagi 

setiap warga negara yang ingin menuangkan perbuatan hukumnya dalam suatu akta. 

Adil tidak memihak, jabatan ini harus benar-benar mandiri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengakui kedudukan hak adat 

dengan amat jelas memiliki sifat individual maupun berkelompok guna 

memberikan pembuktian hak kepemilikan adat yang diakui ketika pendaftaran atas 

hak tanah dengan sistematik selaku pembuktian hak tanah adat. 

Masyarakat hukum adat saat ini bukan merupakan masyarakat adat yang 

primitif, yang menutup diri dan juga bukan yang tidak mengenal hal-hal baru, 

sebagai percontohan masyarakat adat Baduy Jawa Barat mereka saat ini telah sangat 

maju, baik dari segi perilaku sudah berpakaian, mereka mulai memberikan hasil 

karya mereka dengan hasil pengrajin dari kayu buatan tangan. Tentunya masyarakat 

adat saat ini mampu menerima masukan dari pihak luar dan mampu berinteraksi 

dengan baik, dan tidak mungkin sudah sangat banyak yang mengenyam pendidikan 

formal untuk membangun masyarakat adat lainnya agar tidak tertinggal. Bagi 
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masyarakat adat yang telah mampu berinteraksi dengan kehidupan dan 

perkembangan saat ini, tidak sedikit dari mereka yang menyuarakan tentang 

masalah kepastian hukum terhadap tanah ulayat yang merupakaan bagian 

terpenting bagi mereka dalam memenuhi kebutuhannya. 

Tanah bagi masyarakat adat memiliki nilai yang sangat sakral, sehingga tidak 

dengan mudahnya siapapun masuk, menggarap, mengelola dan memiliki tanah, 

karena disana masih aadanya kepala adat yang merupakan susunan tertinggi yang 

mempunyai kewenangan untuk memutuskan boleh atau tidaknya tanah ulayat 

tersebut dimiliki ataupun dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri atau masayarakat 

diluar masyarakat adat. 

Topik mengenai Kemanfaatan Hukum Peran Perjabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam Upaya Peralihan Hak Tanah Ulayat Oleh Anggota Masyarakat Adat Daerah 

Pora Nusa Tenggara Timur menjadi penting untuk dibahas, dikarenakan semakin 

banyaknya terjadi konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait dengan 

pengakuan tanah ulayat yang merupakan tempat bagi leluhur, pemenuhan 

kehidupan dan kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat dan juga belum 

adanya kepastian hukum dan dasar yang kuat bagi masyarakat adat atas tanah ulayat 

tersebut. 

Penelitian penulis adalah riset yang bisa dibuktikan kebenerannya dimana 

peneliti sudah melakukan perbandingan dengan banyak riset terdahulu. Adapun 

penelitian yang serupa dengan riset ini diantaranya: 

1. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Adat Dan 

Peranan Notaris-PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Undang- 

Undang Pokok Agraria Di Kota Sorong Papua Barat” oleh Dwi Pratiwi 

Markus, Jurnal Akta Vol. 4 No. 3 September 2017, hasil penelitian menunjukan 

kepada proses registrasi tanah adat yang diberlakukan di Kota Sorong mirip 

dengan registasi tanah biasanya sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 1997 

mengenai Pendaftaran Tanah, tetapi pada pelasanaan pendaftaran tanah 

tersebut masih terjadi banyak kendala yang dihadapi dilapangan terutama pada 

sistem tertib administrasi yang ada di Kepala Desa, Kelurahan dan Kecamatan 

yang pada kenyataan masih tidak lengkap data yang dimiliki oleh pejabat desa 
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tersebut, hal ini dikarenakan hukum adat yang banyak tidak tertulis ditambah 

dengan pemahaman yang sangat terbatas dari masyarakat adat itu sendiri dalam 

proses pendaftaran tanah yang menimbulkan konflik antara masyarakat adat 

dengan Badan Pertanahan Nasional, disinilah porsi penting bagi Notaris PPAT 

untuk membantu penduduk melakukan pendafataran tanah yang menjadi 

haknya meskipun pada hakekatnya PPAT tidak bertanggung jawab pada tahap 

registrasi tanah tetapi selaku pejabat negara yang dinilai mengerti mengenai 

eksistensi peraturan hukum PPAT dijadikan sebagai perantara diantara 

penduduk dengan Badan Pertanahan Nasional sehingga mengurangi 

kesalapahaman antara masyarakat dengan Badan Pertanahan Nasional. 

2. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Beradasarkan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah” oleh Abuyazid 

Bustomi, Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Volume 18 

Nomor 2, Bulan Mei 2020, hasil pembahasan adalah peranan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah menurut pendaftaran tanah Nomor 27 tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah, berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah membantu 

pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintah dalam pendaftaran tanah 

dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

masyarakat serta terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dan akibat 

dari pendaftaran tanah tersebut pemilik akan memperoleh bukti hak berupa 

sertifikat, bagi yang tidak mendaftarkan tanahnya maka pemilik tidak 

mempunyai sertifikat, yang merupakan alat pembuktian yang kuat dan jaminan 

kepastian dibidang pertanahan. 

3. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia” oleh Foky Fuad, SH, 

M.Hum, Artikel, hasil pembahasan adalah perlunya proses reformasi agraria 

untuk menghilangkan ambivalensi dalam UUPA, UUPA mengakui adanya 

keragaman hukum (pluralisme hukum) dalam bentuk pengakuan hukum adat 

dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. UUPA harus mampu menampung 

aspirasi hukum adat dan masyarakat hukum adat dengan konnsep-konsep dan 

nilai-nilai hukumnya. Sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. 
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IV/MPR/1999 tentang GBHN mengamanatkan bahwa penataan system hukum 

nasional yang menyeluruh dan terpadu harus dengan mengakui dan 

menghargai keberadaan hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat 

dipersepsikan sebagai suatu kumpulan masyarakat yang suatu saat akan punah, 

namun kelompok masyarakat hukum adat dilihat sebagai kumpulan masyarakat 

sebagai subyek hukum dalam pengelolaan sumber daya agraria nasional. 

Berangkat dari pembahasan mengenai hal tersebut diatas tanah adalah asset 

yang sangat penting karena setiap manusia sebagai masyarakat dan penduduk 

Indonesia sangat membutuhkan tanah. Perlu disadari semakin berkembangnya 

jumlah penduduk di Indonesia tentunya sangat membutuhkan wilayah atau pun 

ruangan untuk dapat dibangun sebagai tempat bernaung yang dasar pijakannya 

adalah tanah. Semakin kekinian dan tekanan jumlah penduduk maka, tanah 

merupakan kebutuhan primer yang menjadi sasaran utama bagi siapa pun untuk 

mendapatkan tanah tersebut. Hal ini karena makin minimnya area pertanahan yang 

ada sedangkan setiap harinya pertambahan penduduk terus bertambah. 

Penulisan tesis yang didasari oleh latar belakang yang sudah dijabarkan, 

penulisan tesis ini memiliki tujian guna melakukan penelitian tanah ulayat dalam 

masyarakat adat pada proses peralihan hak, dengan mengangkat judul penelitian 

“Kemanfaatan Hukum Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Upaya 

Peralihan Hak Tanah Ulayat Oleh Anggota Masyarakat Adat Daerah Pora 

Nusa Tenggara Timur Hak”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Dilandasi atar belakang masalah tersebut, perumusan permasalahan yang 

hendak dibahas pada studi ini dirumuskan menjadi: 

1.2.1. Bagaimanakah peran instansi dalam upaya peralihan hak tanah ulayat 

masyarakat adat Daerah Pora Nusa Tenggara Timur? 

1.2.2. Bagaimanakah bentuk peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

peralihan hak ulayat masyarakat adat Daerah Pora Nusa Tenggara Timur? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Menurut persoalan yang telah dikemukakan maka studi ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk menganalisis peran instansi dalam hal terjadi peralihan hak tanah 

ulayat masyarakat adat Daerah Pora Nusa Tenggara Timur. 

1.3.2. Untuk menganalisis peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

peralihan hak ulayat masyarakat adat Daerah Pora Nusa Tenggara Timur. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Aspek Teori: 

Penelitian ini diespektasikan mampu memperkaya bahan pustaka atau 

literasi mengenai pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat adat yang 

dikaitkan dengan tanggung jawab PPAT dalam hal terjadinya peralihan hak 

yang terjadi di daerah Pora Nusa Tenggara Timur. 

1.4.2. Aspek Praktis: 

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sumbangsih wawasan 

pihak-pihak terkait dengan tanggung jawab PPAT terkait peralihan hak tanah 

ulayat masyarakat adat Pora Nusa Tenggara Timur. 

 
1.5. Kerangka Konsep 

1.5.1. Kerangka Konseptual 

Berbagai keterangan atau pendapat atau teori yang sistematis dan 

relevan. Berbagai keterangan tersebut diperoleh dari kepustakaan yang 

menjadi rujukan dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, sehingga 

sangat berguna untuk Menyusun landasan teori dalam penelitian.
12

 

 

 
 

12
Prof. (Em) Dr.E. Saefullah Wiradipraja, SH, LL.M, “Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan 

Penulisan Karya Ilmiah Hukum”, Bandung, CV. Keni Media, 2016, Cetakan kedua, hal.41. 
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Dalam penelitian pengertian operasional berdasarkan teori-teori yang 

hendak dimanfaatkan supaya tidak terdapat ikonsistensi definisi. 

1.5.1.1. Tanah Ulayat 

Bidang tanah yang diatasnya ada hak ulayat dari suatu penduduk hukum 

adat tertentu. 

1.5.1.2. Masyarakat Adat 

Adalah adalah gabungan masyarakat yang konstan serta terstruktur 

dimana para anggota bukan saja berikatan dengan lokasi tinggal di sebuah 

wilayah baik yang berhubungan dengan dunia selaku lokasi hidup ataupun 

pada relasi rohaniah selaku lokasi untuk memuja arwah nenek moyang 

(territorial) namun juga berkaitan dengan relasi kerturunan dalam ikatan 

hubungan perkawinan maupun kerabat yang identik dari 1 nenek moyang 

termasuk secara tidak langsung dikarenakan ikatan pernikahan maupun 

ikatan adat (Genekologis)
13

 

1.5.1.3. Hukum adat 

Merupakan peraturan yang adalah hasil dari praktik serta adat istiadat 

dari periode ke periode yang maka dari itu merupakan sumber hukum.
14

 

1.5.1.4. Notaris 

Pengertian Notaris yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 

Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris berbunyi: Notaris merupakan 

pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik 

serta mempunyai tanggung jawab yang lain sesuai yang dijelaskan pada 

perundang-undangan tersebut maupun dilandasi oleh perundang- 

undangan yang lain 

1.5.1.5. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Definisi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dirumuskan dalam Pasal 1 

angka 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan 

Atas Tanah beserta objek-objek yang berhubungan dengan Tanah berbunyi: 

pejabat umum yang dilimpahi tanggung jawab dalam pembuatan akta untuk 

 

13
 http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/876 

14
Hhtp://hukum.uma.ac.id/2021/01/31/hukum-adat-adalah/ 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/876
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memindahkan hak atas tanah, akta untuk membebani hak atas tanah, serta 

akta pelimpahan kekuasaan untuk memberikan hak tanggungan berdasarkan 

kebijakan undang-undang yang diberlakukan 

1.5.1.6. Sertifikat 

Surat tanda pembuktian hak sesuai yang dijelaskan di Pasal 19 ayat (2) 

huruf c UUPA mengenai hak tanggungan, hak kepemilikan atas unit rusun, 

tanah wakaf, hak pengolahan, serta hak atas tanah yang tiap-tiap hak 

tersebut telah dicantumkan pada berkas tanah yang berkaitan 

1.5.1.7. Akta Notaris 

Pada UUJN Pasal 1 ayat (7) dinyataka bahwasanya, yang dikategorikan 

sebagai akta notaris merupakan akta autentik yang disusun oleh maupun di 

depan Notaris berdasarkan wujud serta ketentuan yang ada pada perundang- 

undangan mengenai profesi notaris tersebut. 

1.5.1.8. Pendaftaran Tanah 

Serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan 

kontinu, tertata serta saling berkaitan, mencakup pengumpulan, 

pengelolaan, dokumentasi, presentasi beserta pengelolaan informasi yuridis 

serta informasi fisik pada wujud data serta list tentang unsur-unsur tanah 

serta satuan rusun, mencakup pelimpahan surat pembuktian haknya untuk 

sebidang tanah yang telah terdapat hak serta hak kepemilikan untuk unit 

rusun beserta hak-hak khusus yang terdapat di dalamnya. 

 
1.6. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan metode maupun tahap pengecekan serta 

penyidikan yang memanfaatkan metode menalarkan konsep-konsep yang logis 

analitis dan didasari oleh konsep-konsep, perumusan, maupun kaidah-kaidah 

ilmu spesifik guna melakukan pengujian fakta sebuah konsep maupun hipotesa 

mengenai peristiwa maupun keadaan-keadaan alamiah, kejadian hukum 
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maupun kejadian sosial tertentu.
15

 Pada studi ini, penulis memanfaatkan metode 

studi yakni dijabarkan menjadi: 

1.6.1. Uraian tipe penelitian 

Tipe studi ini merupakan studi hukum normatif empiris. Studi ini adalah 

studi yang mengilustrasikan, menjabarkan, memberikan analisa kepastian 

hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab PPAT dalam hal terjadi 

peralihan hak. Kontruksi produk pengamatan hukum normatif yang 

dimanfaatkan dalam penelitian ini yakni aktivitas ilmiah guna 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan hukum, konsep-konsep hukum, 

beserta dogma-dogma hukum, melalui pemanfaatan metode hukum 

normatif untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang 

diamati. Motede studi empiris yaitu dengan mengamati kehidupan yang 

nyata terjadi sebagai lokasi yang ditunjuk dalam penelitian ini. Sehingga 

penerapan peraturan perundangan-undangan dapat dilihat penerapannya 

dalam kehidupan masyarakat 

1.6.2. Pendekatan yang digunakan 

Pendekatan pada studi ini menggunakan pendekatan undang-undang 

(statute approach) dilaksanakan guna melalukan penelitian kebijakan- 

kebijakan hukum yang merupakan tujuan studi, untuk membuka kesesuaian 

serta keselarasan diantara sebuah perundang-undangan dengan perundang- 

undangan yang lain. Melalui pendekatan dengan kasus (case approach) 

yang menjadi isu-isu yang terjadi pada fakta dilapangan. 

1.6.3. Sumber-sumber bahan penelitian 

Pengumpulan sumber-sumber bahan pengamatan merupakan unsur 

terpenting pada sebuah studi, melalui tahap mengumpulkan bahan akan 

didapatkan bahan ataupun informasi yang diperlukan untuk kemudian 

dianalisa seturut target yang hendak dicapai. Pada studi ini memanfaatkan 

metode perolehan informasi dengan studi pustaka (library). Studi Pustaka 

dilaksanakan melalui metode pengumpulan data dengan materi literasi 
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maupun informasi sekunder yang mencakup materi hukum primer, 

sekunder, maupun tersier.
16

 

Informasi sekunder didapatkan lewat studi literasi maupun 

kepustakaan, dimana informasi tersebut mencakup: 

1. Materi Hukum Primer, adalah materi hukum yang bersifat mengikat 

yakni kebijakan undang-undang antara lain: 

a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

c. UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang direvisi dengan 

UUJN Nomor 2 Tahun 2014. 

d. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

e. PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT. 

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu materi hukum yang menghasilkan 

petunjuk serta penjabaran atas materi hukum primer, yang terdiri dari 

karya ilmiah, wawancara, hasil pengamatan, artikel, makalah, buku, 

maupun literasi yang lain yang berkaitan dengan studi ini. 

1.6.4. Prosedur pengumpulan sumber-sumber 

Prosedur pengumpulan sumber-sumber tersebut memanfaatkan analisa 

kualitatif, yakni menggunakan metode pemaparan, penguraian, penjelasan, materi 

pengamatan yang berkualitas dalam wujud kalimat yang beruntun, terstruktur, serta 

efektif dan tidak bertabrakan guna memudahkan interpretasi serta pengertian atas 

materi pengamatan. 

1.6.5. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang 

dibagi dalam 5 (lima) bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini menjadi bab- 

bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap 

permasalahan dengan baik. 



 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Masalah. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas landasan teori tentang Tanah Ulayat, 

masyarakat adat, Notaris- PPAT dan proses peralihan hak. 

BAB III : PERAN INSTANSI DALAM PERALIHAN HAK 

TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DAERAH 

PORA NUSA TENGGARA TIMUR. 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan 

dengan permasalahan dan pembahasannya dalam Peran 

Instansi dalam upaya peralihan hak tanah ulayat masyarakat 

adat. 

BAB IV : KEMANFAATAN HUKUM PERAN PEJABAT 

PEMBUAT AKTA TANAH DALAM UPAYA 

PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT OLEH 

ANGGOTA MASYARAKAT ADAT DAERAH PORA 

NUSA TENGGARA TIMUR 

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang relevan 

dengan permasalahan dan pembahasannya dalam 

kemanfaatan Peran Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam Upaya Peralihan Tanah Hak Ulayat Oleh Anggota 

Masyarakat Adat Daerah Pora Nusa Tenggara Timur. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini mengandung simpulan serta saran dari hasil studi 

tersebut serta hendak ditutup dengan lampiran-lampiran 

yang berhubungan dengan hasil studi yang didapati di 

lapangan yang dimanfaatkan untuk membahas hasil 

pengamatan. 


