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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut merupakan makna yang 

dikandung dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Dengan ini, segala aspek kehidupan bernegara masyarakat 

Indonesia harus berdasar pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila 

sebagai dasar negara dan mampu mengapilkasikan hukum sebagaimana 

mestinya sehingga keadilan yang sebagai salah satu tujuan hukum dapat 

terwujud. Dalam implementasinya, haruslah berpegang teguh terhadap hukum 

positif.  

Dalam perumusan delik, adakalanya suatu perbuatan pidana memenuhi 

unsur/rumusan delik pada dua atau lebih undang-undang. Seperti ketentuan 

tentang pornografi yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi, yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Berkaitan dengan hal ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 

63 ayat (2) KUHP, mengatur, “Jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana 

yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus 

itulah yang diterapkan”, sehingga berdasar pasal inilah asas lex speciali 

derogate legi generali diatur. Oleh karena itu, melalui adanya makalah ini, 

pembaca diharapkan dapat memahami asas tersebut serta penerapannya 

dengan contoh kasus “Kehutanan” yang akan dibahas menggunakan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor  

32  tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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1.2. Rumusan Masalah  
 

1. Apa definisi lex specialis derogate legi generali? 

2. Bagaimana penerapan asas tersebut dalam kasus kehutanan? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 
 

2.1. Pengertian Asas Lex Speciali Derogat Legi Generali 
 Dalam segala disiplin ilmu, terdapat dasar-dasar yang dipegang dan 

dijunjung tinggi. Disiplin ilmu hukum memiliki sebutan kata “dasar” tersendiri 

yang disebut “asas”. Namun, asas bukanlah hukum konkret karena asas adalah 

sebagai suatu dasar fundamental yang melatarbelakangi peraturan konkret dan 

dalam pelaksanaan hukum1. Dalam undang-undang atau peraturan konkret 

lainnya tidak boleh ada pertentangan antara undang-undang tersebut dengan 

asas hukum. Begitu juga dengan pelaksanaan dan penegakkan hukum, 

putusan hakim harus “sejalan” dengan asas hukum yang berlaku.  

Lex speciali derogate legi generali mengandung arti bahwa aturan yang 

bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Asas ini 

berbeda dengan asas lex superior derogat legi inferiori (undang-undang yang 

lebih tinggi dapat mengalahkan yang lebih rendah)2, asas undang-undang lebih 

tinggi mengalahkan undang-undang lebih rendah lebih kepada piramida hukum 

dimana UUD 1945 adalah yang tertinggi dari undang-undang lain. Asas lex 

speciali derogate legi generali adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana 

yang lebih didahulukan - untuk diberlakukan –  jika dalam suatu peristiwa 

hukum melanggar beberapa peraturan. Asas ini juga dikenal dengan istilah 

 
1 Darmawan, F. S., & Tawang, D. A. D, PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI 
GENERALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM 
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL SECARA ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR, Jurnal Hukum Adigama, No. 1, 
2019, h. 7 

2 La Hafi, F. and Budiman, B., 2017. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan 
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Ihkam: 
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 12(1), pp.149-169. 
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asas preferensi3. Dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pidana, asas 

preferensi(khusus) ini tidak dapat menyelesaikan perkara yang seandainya 

terjadi perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang khusus. Jika 

keadaan tersebut terjadi, maka terdapat asas derivate(turunan) yang akan 

digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut, asas ini disebut sebagai 

specialitas yuridikal dalam bahasa yuridis Belanda4. Dengan menggunakan 

asas specialitas yuridikal, adapun criteria dari spesialitas sistematis adalah 

objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan 

khusus, 

 

2.2 Penerapan Asas Preferensi(Lex Speciali Derogat Legi Generali) dalam 
Kasus Kehutanan 
Kita buat permisalan, 

Apabila seseorang diduga telah melakukan pembakaran hutan, maka 

seseorang tersebut telah melanggar ketentuan, 

1. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan yang berbunyi, “setiap orang 

dilarang membakar hutan” 

2. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi, “setiap orang dilarang 

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ” 

Maka terlebih dahulu dilihat unsur-unsur pada kasus tersebut. Disini penulis 

mengambil contoh kasus karhutla Sumatera dan Kalimantan 2019. 

Kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan tahun lalu 

menurut data KLHK(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) telah 

mencapai luas 328.722 hektare. Setelah dilakukan peninjauan oleh kepala 
 

3 Agustina, S., Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. 
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 2015, h. 2 

4 Eddy O. S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pustaka), h. 417 
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BNBP dan Kapolri, terdapat perkebunan kelapa sawit yang tidak ikut terbakar. 

Menurut ahli, fakta ini menunjukkan bahwa ada praktik land clearing. Hal ini 

dilakukan oleh oknum-oknum tersebut karena biaya yang lebih murah dan 

dengan kesempatan yang mendukung seperti musim kemarau yang tentunya 

memudahkan praktik pembakaran.  

Hal ini tentu telah melanggar pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan. 

Namun hal ini masih sangat luas apa arti “membakar” dalam UU ini. Apakah 

“membakar” sebagian, apakah “membakar” dari segi limbah yang dihasilkan 

dari proses pengolahan hutan oleh pihak yang telah mendapat konsesi, 

sehingga maksud dari “membakar” disini masih luas dan abstrak. 

Namun dalam UU PPLH, terdapat ketentuan pembukaan lahan dengan 

cara membakar yang “diperbolehkan”. Ketentuan ini harus memperhatikan 

dengan benar kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang 

dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan 

luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman 

jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah 

penjalaran api ke wilayah sekelilingnya 

Jika ditelisik lebih lanjut, ketentuan ini menentukan larangan dan 

pantangan. Maksud dari larangan dan pantangan tersbut dapat dicapai dengan 

menentukan beberapa elemen, unsur dan syarat yang menjadi ciri khas dari 

larangan tersebut sehingga dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak 

dilarang 5. Sehingga yang telah dilakukan terduga, melebihi ketentuan kearifan 

lokal. Juga karena didapati bahwa pembakaran tersebut dilakukan guna 

membuka lahan dengan fakta bahwa kebun sawit masih aman, sehingga jelas 

dan benar pelaku telah melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH. 

 Sehingga jelas ketentuan UU PPLH harus diutamakan karena lebih 

mengandung unsur-unsur yang telah dilakukan oleh pelaku(delik) dan lebih 

 
5 Moeljatno, 2008,  Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan kedelapan, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 71 
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rinci. Dengan demikian UU PPLH(Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup) merupakan lex speciali derogate legi generali dari UU Kehutanan. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 
Asas lex speciali derogate legi generali adalah asas kekhususan atau 

asas preferensi yang digunakan untuk mendahulukan undang-undang khusus 

daripada undang-undang umum.  

Dalam hal penentuan penjeratan undang-undang harus dilakukan 

dengan analisis unsure-unsur yang memenuhi tiap undang-undang. Dan untuk 

kasus yang memiliki lebih dari satu undang-undang dapat menggunakan asas 

spesialitas yuridikal dengan penentuan kriteria objek dari definisi umum 

 

3.2. Saran  
Melihat fakta-fakta yang ada hingga hari ini, karhutla masih dan terus saja 

terjadi sehingga sebaiknya pemerintah harus benar-benar menyikapi dengan 

tegas. Meski Inpres(instruksi presiden) No. 11 tahun 2015 telah lama menjadi 

upaya baru pemerintah sejak 2015, namun fakta dilapangan menunjukkan 

bahwa oknum-oknum terkait dan oknum-oknum baru tidak takut untuk 

mengeruk keuntungan dari rusaknya lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Di negara yang majemuk, agraris, dan berkepulauan ini, Indonesia 

kaya akan budaya dan adat. Dibuktikan dengan banyaknya suku dan 

budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk 

menjaga kestabilan kehidupan, dibutuhkan ideologi dan hukum yang 

mengatur dengan baik. Di samping itu, terdapat satu unsur penting untuk 

suatu kehidupan masyarakat dan negara, yakni tanah. Meskipun elemen 

yang memiliki fungsi kebutuhan tempat tinggal, tempat tumbuh kembang 

sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat1 

ini sering menimbulkan masalah hingga berpotensi menjadi sengketa2, 

tanah adalah sebagai media bagi bidang pertanian, juga sebagai sumber 

utama bagi penghidupan petani dan mata pencahariannya3.  

Dalam sejarahnya, instrumen yang mengatur tentang pertanahan 

sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok Agraria 

(UUPA) adalah oleh Hukum Adat tentang Pertanahan. Namun, lahirnya 

UUPA tidak serta-merta meng-cover segala peraturan dan urusan 

pertanahan di nusantara. Hal ini dikarenakan Indonesia yang sangat erat 

dengan hukum kerajaan (swapraja) dan kental akan hukum adat. Atas 

fakta bahwa UUPA ini tidak secara serta-merta meng-cover segala 

peraturan dan urusan pertanahan di nusantara, dan perbedaan kultur dan 

hukum (adat) tiap daerah, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan yang 

terjadi di lapangan, terutama yang berhubungan dengan hak ulayat. 

Sehingga dalam hal ini penulis menjelaskan dan memberikan gambaran 

 
1 Martini, S, Ash-Shafikh, MH, Afif, NC 2019, ‘Implementasi reforma agraria terhadap 
pemenuhan harapan masyarakat yang bersengketa lahan’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan 
Pertanahan, vol. 5, no. 2, hlm. 151 

2 Darwin Ginting, dalam Laporan Akhir BPHN PKJ 9 2012  

3 Bambang Eko Turisno MMH jilid 40 No. 1 Maret 2011 hlm. 1 



4 

 

atas perbedaan eksistensi hak ulayat sebelum dan sesudah UUPA antara 

tanah adat Minahasa dan Toraja. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1.1.1. Bagaimana Hak Ulayat didefinisikan secara definitif dan 

konstitusional; 

1.1.2. Bagaimana eksistensi Hak Ulayat di Minahasa sebelum dan 

sesudah UUPA; 

1.1.3. Bagaimana eksistensi Hak Ulayat di Toraja sebelum dan sesudah 

UUPA. 

 

1.3. Tujuan 
Tujuan atas dibentuknya makalah “EKSISTENSI HAK ULAYAT 

SEBELUM DAN SESUDAH UUPA ANTARA TANAH ADAT 

MINAHASA DAN TORAJA” ini adalah: 

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana Hak Ulayat didefinisikan secara 

definitif dan konstitusional; 

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Hak Ulayat di Minahasa 

sebelum dan sesudah UUPA; 

1.3.3. Bagaimana eksistensi Hak Ulayat di Toraja sebelum dan sesudah 

UUPA.. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1. Hak Ulayat 
Dalam studi Hukum Agraria (Agrariche Recht) terminologi Hak 

Ulayat, atau dalam kepustakaan hukum adat disebut beschikkingsrecht, 

acapkali terdengar. Hak ini melekat pada hukum adat karena pemilik Hak 

Ulayat adalah masyarakat adat. Secara Etimologi kata Ulayat diartikan 

sebagai Kawasan, Wilayah, Marga dan Nagari4. Di sisi lain, kata Hak 

mempunyai arti Milik (Kepunyaan), Kewenangan, Kekuasaan untuk 

berbuat sesuatu, Kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, 

derajat atau martabat. 

Secara konstitusional, pengakuan hak ulayat di Indonesia dapat 

dilihat pada Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia yang 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 di atur dalam Undang 

Undang.” 

Dalam Pasal 2 UUPA ditegaskan bahwa kewenangan masyarakat 

hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing 

semata-mata merupakan pelimpahan atau mandat kewenangan Negara5. 

Sehingga, telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi 

merupakan wewenang absolut dari masyarakat karena kewenangannya itu 

ditentukan atau dimandatkan oleh Negara6. 

 
4 I D. A. Widyani, L. E. AM Pandiangan, ‘Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum 
adat Rantepao Toraja Utara’, hlm. 199 

5 Andreyla R. Nusa, Kajian Hukum tentang Tanah Adat (Klakeran) di Minahasa Menurut UU 
Nomor 5 Tahum 1960, Lex Privatum Vol. V/No. 2/2017. hlm. 22 

6 Ibid. hlm. 22 
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Dari sini secara definitif, Boedi Harsono memberikan definisi 

bahwa Hak Ulayat Masyarakat hukum adat diartikan sebagai serangkaian 

wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang 

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya 

yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa7. 

Boedi Harsono berpendapat, bahwa Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat 

dinyatakan masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yakni8:   

1) Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu 

persekutuan Hukum Adat tertentu, yang merupakan suatu 

masyarakat Hukum Adat.  

2) Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat 

Hukum Adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan 

bersama para warganya sebagai "labensraum"-nya.  

3)  Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan 

diakui oleh para warga masyarakat Hukum Adat yang 

bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana 

hak ulayat 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istilah Hak Ulayat ini 

menunjukan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat 

dengan tanahnya di mana hubungan tersebut merupakan rangkaian 

wewenang, hak, serta kewajiban masyarakat hukum adat atas suatu 

wilayah yang merupakan wilayahnya.  

 

 
7 Boedi Harsono,1999,Hukum Agraria Sejarah dan Pembentukan Undang Undang Pokok 
Agraria,Jakarta:Djambatan.h 185 

8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 58 



7 

 

2.2. Eksistensi Hak Ulayat di Minahasa 

Suku Minahasa berasal dari salah satu provinsi di Sulawesi yakni 

Sulawesi Utara. Para ahli seperti A.L.C Baekman dan M.B Van Der Jack 

berpendapat bahwa orang Minahasa berasal dari ras Mongolscheplooi 

yang sama dengan pertalian Jepang dan Mongol ialah memiliki lipit 

Mongolia9. Sebelumnya, Minahasa dikenal dengan nama Malesung, dan 

kata Minahasa sendiri berasal dari kata Minaesa, Mahasa, Minhasa yang 

berarti menjadi satu, merujuk dari musyawarah-musyawarah tertinggi di 

Minahasa dulu dalam rangka menyelesaikan perselisian atau konflik antar 

mereka, membagi batas-batas wilayah sub etnik, dan membicarakan 

persatuan menghadapi musuh dari luar10.  

 Dikarenakan suku tersebut sudah sejak lama ada, maka hukum 

adatnya begitu kental, tak terkecuali mengenai hukum adat tentang 

pertanahan dan Hak Ulayat. Berikut adalah penjelasan Hak Ulayat 

sebelum dan sesudah hadirnya UUPA 

2.2.1. Sebelum Hadirnya UUPA 
Masyarakat adat di Minahasa sebagian besar masih mempertahankan 

kultur dan adat istiadat mereka mengenai hak atas tanah ulayat yang 

diberikan oleh nenek moyang mereka. Tanah adat tersebut secara original 

berasal dari tanah warisan leluhur yang telah diperuntukkan oleh anak atau 

sampai pada cucunya menjadi milik bersama (kalakeran) untuk mengikat 

kesatuan kekeluargaan11. Dalam penguasaan tanah kalakeran pada 

anggota-anggotanya tidak diperbolehkan mengalihkan pemilikan hak atas 

 
9 Steven Sumolang, 2015 , Etnik Minahasa, Asal Usul dan Proses Menjadi Sebuah Suku 
Bangsa, < https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulut/etnik-minahasa-asal-usul-dan-
proses-menjadi-sebuah-suku-bangsa/  > accessed 27 Oktober 2020 

10 Ibid. Steven Sumolang, 2015 , Etnik Minahasa, Asal Usul dan Proses Menjadi Sebuah Suku 
Bangsa,  accessed 27 Oktober 2020 

11 Andreyla R. Nusa, Kajian Hukum tentang Tanah Adat (Klakeran) di Minahasa Menurut 
UU Nomor 5 Tahum 1960, Lex Privatum Vol. V/No. 2/2017. hlm. 22 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulut/etnik-minahasa-asal-usul-dan-proses-menjadi-sebuah-suku-bangsa/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulut/etnik-minahasa-asal-usul-dan-proses-menjadi-sebuah-suku-bangsa/
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tanah kepada orang lain12. Penyebutan istilah tanah ulayat di setiap daerah 

pun berbeda-beda, seperti di Ambon disebut Patuanan, di Bali disebut 

Prabumian Panjar, di Kalimantan disebut Panyampeto dan di Jawa 

disebut Wewengkon13 

Di Minahasa secara khusus, Hak Ulayat ini berlaku keluar dan 

kedalam14. Yang dimaksud berlaku keluar di sini adalah secara prinsip, 

warga yang bukan warga persekutuan tidak diperbolehkan turut 

mengenyam atau menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan 

persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta 

telah membayar pancang atau uang pemasukan dan kemudian memberikan 

ganti rugi. Orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh 

kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.  

Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang 

berarti semua warga persekutuan besama-sama sebagai suatu kesatuan 

melakukan hak ulayat dengan maksud dan tujuan memetik hasil dari pada 

tanah besrta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup 

diatasnya15. 

2.2.2. Setelah Hadirnya UUPA 
UUPA hadir di tengah masyarakat pada tahun 1960, mengatur dasar-

dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air, dan ruang 

angkasa serta pendaftaran tanah; hak guna bangunan, hak guna usaha dsb. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa UUPA juga menjamin hukum 

adat yang ada. Sehingga hingga hari ini eksistensi Hak Ulayat di sana 

masih terjamin.  

 
12 Ibid. hlm.  22 

13 Djaren Saragih, 1984, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, hal.75. 

14 Andreyla R. Nusa, Kajian Hukum tentang Tanah Adat (Klakeran) di Minahasa Menurut 
UU Nomor 5 Tahum 1960, Lex Privatum Vol. V/No. 2/2017. hlm. 23 

15 Ibid.  hlm. 23 
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Namun, dewasa ini nilai-nilai luhurnya mulai luntur. Hal ini 

dibuktikan oleh fakta bahwa di kalangan masyarakat saat ini sudah banyak 

yang membagi tanah pusaka kalakeran menjadi tanah pasini16 dan menjual 

tanah kelakeran atau mengalihkan hak atas tanah kelakeran kepada orang 

lain. Seiring berjalannya waktu, tanah kalakeran boleh dijual asal kepada 

saudara atau kerabat, apabila tidak ada yang mampu beli baru dapat dijual 

kepada orang lain  

Tetapi, perihal perolehan hak atas tanah17 di Minahasa dapat diperoleh 

melalui merombak hutan secara seluasnya oleh si perombak. Setelah 

matinya si perombak maka hak atas tanah perombak di peruntukan kepada 

ahli waris-waris yang atau keluarga dikenal dengan tanah kalakeran. 

Namun karena banyak menimbulkan permasalahan kemudian tua in-

taranak membagi tanah kalakeran kepada ahli-ahli waris menjadi tanah 

pasini (individual bezit)18 

 

2.3. Eksistensi Hak Ulayat di Toraja 

Membahas Hak Ulayat Toraja, tentu membahas sejarahnya terlebih 

dahulu. Sekilas, Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, to riaja, yang 

berarti “orang yang berdiam di negeri atas”. Pemerintah kolonial Belanda 

menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan 

ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran kayunya19. 

Jika suku Minahasa ini berada di Sulawesi Utara, suku Toraja 

berada di Sulawesi Selatan. Dan dikarenakan suku Toraja ini hampir sama 

 
16 Ibid. hlm. 21 

17 Yang merupakan suatu adat dan tradisi setempat 

18 Andreyla R. Nusa, Kajian Hukum tentang Tanah Adat (Klakeran) di Minahasa Menurut 
UU Nomor 5 Tahum 1960, Lex Privatum Vol. V/No. 2/2017. hlm. 21 

19 Samhis Setiawan, 2020, ‘Sejarah Suku Toraja’ < https://www.gurupendidikan.co.id/suku-
toraja/#ftoc-heading-2  > accessed 27 Oktober 2020 

https://www.gurupendidikan.co.id/suku-toraja/#ftoc-heading-2
https://www.gurupendidikan.co.id/suku-toraja/#ftoc-heading-2
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sudah sejak lama ada, maka hukum adatnya begitu kental, tak terkecuali 

mengenai hukum adat tentang pertanahan dan Hak Ulayat. Berikut adalah 

penjelasan Hak Ulayat sebelum dan sesudah hadirnya UUPA 

2.3.1. Sebelum Hadirnya UUPA 
Di Sulawesi Selatan atau tepatnya di kabupaten Tanah Toraja dan 

Toraja Utara, bermukim suku Toraja yang sebagian besar masyarakatnya 

masih memegang, memedomi, mengilhami, dan menjujung tinggi nilai-

nilai adat baik dalam berperilaku maupun di dalam penyelesaian masalah 

ataupun penyelesaian sengketa20. 

   Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widyani dan 

Pandiangan, proses terjadinya hak ulayat pada masyarakat kecamatan 

Rantepao Toraja Utara (Toraja) adalah berbarengan dengan terbentuknya 

persekutuan hukum adat toraja, yang pada mulanya hanya memanfaatkan 

tanah untuk di tanami tanaman yang dapat menghasilkan dalam jangka 

waktu yang cepat/waktu singkat, seperti tanaman ubi jalar, singkong, kayu 

kasuari21. 

Dari beberapa hak, salah satu hak tradisional masyarakat Toraja, 

disebut dengan Tanah Tongkonan. Istilah tersebut berasal dari kata 

Tongko yang diartikan duduk. Istilah ini sama dengan kegunaan 

Tongkonan oleh masyarakat di sana, yang berfungsi sebagai tempat duduk 

bersama masyarakat hukum adat setempat22. Tongkonan juga merupakan 

wilayah masyarakat hukum yang genealogis, suatu kesatuan masyarakat 

yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada garis keturunan yang 

sama dengan satu leluhur baik secara langsung karena keturunan 

(hubungan darah) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan 

 
20 Andrew M Ponglabba, 2018, ‘Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya Menurut UU No 5 
Tahun 1960 (Kajian Hukum Adat Toraja)’, Lex Privatum Vol. VI/No. 7 

21 I D. A. Widyani, L. E. AM Pandiangan, ‘Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum 
adat Rantepao Toraja Utara’, hlm.204 

22 Ibid. hlm.202 
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atau pertalian adat23. Masyarakat genealogis terdiri dari masyarakat 

patrilineal24, matrilineal25, dan parental26.  

Pengertian lain yang dapat diberikan adalah Tongkonan sebagai 

balai pertemuan tempat pemangku adat membimbing dan mengatur 

masyarakat adatnya. Tongkonan ini juga berfungsi sebagai pusat ilmu dan 

kehidupan serta regenerasi dalam tatanan masyarakat toraja, di dalam 

Tongkonan itulah para leluhur menyampaikan pesan dan amanah kepada 

generasi pelanjut tongkonan. Bagi masyarakat umum, Tongkonan diilhami 

sebagai tempat menyelesaikan permasalahan permusyawarahan dalam 

lingkungan keluarga, sehingga Tongkonan mempunyai peranan besar bagi 

masyarakat Toraja. Tanah Tongkonan berarti tanah yang di kuasai oleh 

masyarakat hukum adat (lahan, hutan) secara turun temurun di Toraja27. 

2.3.2. Setelah Hadirnya UUPA 
Sejak lahirnya UUPA hingga hari ini, Hak Ulayat di Toraja masih 

diakui  eksistensinya/keberadaannya namun terlihat bahwa Hak Ulayat 

semakin melemah yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni : 

a. Faktor Hadirnya Program Pemerintah tentang Pengadan Tanah untuk 

Kepentingan Umum28 : 

Widyani dan Pandiangan menyebutkan dalam penelitiannya bahwa 

terhapusnya tanah Tongkonan disebabkan juga atas adanya program 

pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

misalnya pemerintah membuat jalan umum, membuat lapangan udara 

 
23 Ibid. hlm.202 

24 garis keturunan ayah 

25 garis keturunan ibu 

26 garis keturunan ayah dan ibu 

27 I D. A. Widyani, L. E. AM Pandiangan, ‘Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum 
adat Rantepao Toraja Utara’, hlm. 202 

28 Ibid. hlm 206 
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yang mempergunakan tanah tongkonan, mau tidak mau masyarakat 

harus menyerahkan tanahnya meskipun dengan ganti rugi sesuai 

ketentuan Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum.23  

Dengan berkembang pesatnya daerah Pariwisata mengharuskan 

pemerintah melakukan promosi sehingga mampu memberikan daya 

Tarik bagi wisatawan asing/domestic, dengan cara memanfaatkan 

keindahan panorama yang merupakan wilayah tongkonan masyarakat 

hukum adat rantepao toraja utara. 

b. Faktor Ekonomi29 : 

Widyani dan Pandiangan kembali menyebutkan dalam 

penelitiannya bahwa di temukan adanya hak ulayat yang sudah 

berpindah tangan kepada orang-orang (pihak-pihak) yang bukan 

merupakan penduduk atau masyarakat asli Toraja sebagai akibat 

adanya jual beli tanah Tongkonan (belum ada keterangan berapa 

persen tanah Tongkonan Yang beralih kepada pihak lain), mengingat 

belum pernah ada inventarisasi mengenai tanah Tongkonan tersebut. 

 

 

 

 

 

 
29 I D. A. Widyani, L. E. AM Pandiangan, ‘Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum 
adat Rantepao Toraja Utara’, hlm. 206 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 
Hak Ulayat ini menunjukan adanya hubungan hukum antara 

masyarakat hukum adat dengan tanahnya di mana hubungan tersebut 

merupakan rangkaian wewenang, hak, serta kewajiban masyarakat hukum 

adat atas suatu wilayah yang merupakan wilayahnya.  

Eksistensi Hak Ulayat sebelum dan setelah hadirnya Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 di Minahasa dan Toraja adalah masih 

diakui. Namun, di Minahasa secara khusus mulai luntur nilai kulturnya, karena 

Namun, dewasa ini nilai-nilai luhurnya mulai luntur. Hal ini dibuktikan oleh 

fakta bahwa di kalangan masyarakat saat ini sudah banyak yang membagi 

tanah pusaka kalakeran menjadi tanah pasini dan menjual tanah kelakeran atau 

mengalihkan hak atas tanah kelakeran kepada orang lain. 

Sedangkan di Toraja, Hak Ulayat ini semakin lemah karena dua faktor, 

yakni faktor hadirnya program pemerintah atas Pengadaan Tanah untuk 

Umum seperti dibangunnya jalan umum oleh pemerintah menggunakan tanah 

Tongkonan. Faktor kedua, yakni faktor ekonomi, di mana ada transaksi jual-

beli tanah Tongkonan. 

 

3.2. Saran  
Melihat eksistensi Hak Ulayat sebagai hal budaya dan melekat 

terhadap hukum adat, maka sudah sebaiknya dan sepantasnya unutuk negara, 

pemerintah, badan legislatif, yudikatif, seperti memberikan perlindungan lebih 

untuk hak tersebut. Untuk masyarakat umum, dan masyrakat adat itu sendiri 

agar menjunjung tinggi, melestarikan, menjaga dan menghormati Hak Ulayat 

sebagai suatu anugerah bangsa Indonesia. 
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