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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis yang dijelaskan pada hasil penelitian, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanah merupakan salah satu modal utama sebagai wadah kehidupan 

masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat. Di kenegerian tandun masih diakui adanya 

tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan 

dan penggunaannya diatur berdasarkan pada ketentuan hukum adat 

setempat yang dikenal dengan tanah ulayat. Tanah ulayat ini dapat dikelola 

dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat, dalam hal 

pemanfaatan tanah ulayat di kenegerian tandun diatur dan diawasi oleh 

ninik mamak, karena hak pengelolaan ulayat merupakan wewenang dari 

ninik mamak pemangku adat yang ada di kenegerian tandun. Masyarakat 

punya hak terhadap pemanfaatan tanah ulayat. Dalam pengelolaan tanah 

ulayat harus diketahui atau meminta izin kepada ninik mamak. Bagi 

pengurus tanah ulayat tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan aturan 

adat yang berlaku di desa tandun.  

2. Masyarakat harus ikhlas menerima berapapun hasil perbulannya dari hasil 

perkebunan tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini yang paling berperan 

penting dalam pembagian tanah ulayat tersebut adalah lembaga adat yang 
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merupakan sebuah wadah organisasi permusyawaratan adat, pemuka adat 

dan masyarakat yang berada pada susunan organisasi pemerintahan.  

Pemanfaatan tanah ulayat masih kurang optimal disebabkan oleh 

kurangnya lahan tanah ulayat tidak sebanding dengan jumlah KK, serta karena 

status kepemilikannya yang kurang jelas dalam masa pemenfaatan tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat saat ini 

belum optimal, meskipun sebagian besar pemanfaatannya sudah sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Artinya secara ekonomi, masih terdapat potensi 

peningkatan produktivitas pemanfaatan tanah ulayat yang terbatas terebut. 

Persoalannya sekarang adalah mencari upaya untuk meningkatkan produktivitas 

pemanfaatan tanah ulayat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adat 

merupakan aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang 

sudah menjadi kebiasaan yang berupa wujud gagasan, kebudayaan yang terdiri 

atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang 

lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil nilai-nilai yang dilakukan maka untuk kemajuan 

bersama perlu memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dalam pemanfaatan tanah ulayat di Desa Tandun Yang berwenang adalah 

Ninik Mamak Penghulu Besar, sebaiknya mengenai hasil dari pengelolaan 

tanah ulayat tersebut penghulu melakukan transparansi terhadap 

masyarakat. Sehingga masyarakat adat mengetahui, bahwa mereka 

memiliki ulayat dan manfaatnya terasa oleh masyarakat. 
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2. Ninik Mamak yang ada di Desa Tandun dalam memberikan pembagian 

kepada masyarakat, sebaiknya penghulu bersikap tegas,selektif dan  

komitmen terhadap siapa yang berhak untuk menerima bagian tersebut, 

dan tidak melanggar aturan adat istiadat desa atandun. 

3. Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat dalam pemanfaatan Tanah Ulayat, 

sebaiknya menjalin hubungan yang fungsional. Karena antara desa dan 

adat tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Pemerintah Desa punya 

program untuk rakyat nya dan begitu juga dengan lembaga adat yang 

punya rencana untuk masyarakat adatnya. Selagi untuk kepentingan 

bersama, maka hubungan yang kondusif yang terhindar dari konflik bisa 

terjalin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


