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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bumi diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki empat unsur, yaitu : tanah, 

udara, air, dan api. Peranan tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

kehidupan manusia karena manusia pun berpijak di atas tanah. Segala kehidupan 

yang dilakukan manusia selalu membutuhkan tanah. Dilihat dari sudut pandang 

lainnya, tanah dibutuhkan manusia untuk membuat tempat tinggal, tempat usaha 

serta dapat juga menjadi tempat berinvestasi pada zaman sekarang. Semakin hari, 

nilai dari tanah sendiri semakin naik karena tanah menjadi kebutuhan manusia yang 

terbatas dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa semua kegiatan dan aktivitas 

manusia selalu membutuhkan tanah sehingga kedua hal tersebut tidak dapat terlepas 

satu sama lain. Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah1 :  

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas 
2. Keadaan bumi di suatu tempat 
3. Permukaan bumi yang diberi batas 
4. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang 

diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara 
 

Pengertian mengenai Hukum Tanah di Indonesia, diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya 

disebut dengan “UUPA”), dalam pasal 4 dijelaskan bahwa : Atas dasar hak 

menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

																																																								
1Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 10.27 
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orang.  Hukum Tanah bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya. Ia hanya 

mengatur salah satu aspek yuridisnya yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. 

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat 

disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem, yang disebut Hukum 

Tanah2. Tanah dalam pengertian yuridis sendiri adalah permukaan bumi, sedangkan 

hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, 

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.3 Hukum Tanah sendiri memiliki  

pengaturan mengenai berbagai “hak penguasaan atas tanah”. Dalam UUPA 

misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak 

penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional kita, yaitu4 : 

1. Hak bangsa Indonesia yang disebut  dalam Pasal 1, sebagai hak 
penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik; 

2. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata 
beraspek publik; 

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, 
beraspek perdata dan publik; 

4. Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri 
dari :  
 

i) Hak-Hak atas Tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung 

ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 

16 dan 53 

ii) Wakaf, yaitu Hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49. 

iii)  Hak Jaminan atas tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 

39, dan 51. 

																																																								
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta 2005, Djambatan, hal. 17 
3 Ibid, hal. 18 
4 Ibid, hal. 24 
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Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara 

bebas oleh manusia, akan tetapi terikat pada ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah atau negara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sejarah 

mengenai perkembangan kepemilikan tanah di Negara Republik Indonesia dibagi 

menjadi dua yaitu adanya hak eigendom atau hak milik atas tanah yang tunduk pada 

hukum barat, yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan dan hak milik atas 

tanah berdasarkan Hukum Adat Nasional. Setelah Indonesia merdeka, penguasaan 

tanah secara umum dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.5 

Berdasarkan uraian di atas, hak menguasai tanah pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh Negara, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 2 UUPA. Dalam Pasal 

2 ayat (2) disebutkan bahwa Hak menguasai dari Negara memberi wewenang 

untuk: 

a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 
ruang angkasa; 

 
Hak menguasai Negara sendiri memiliki batasan-batasan untuk dikuasainya. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan : Atas dasar hak 

																																																								
5 J. Andy Hartanto, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat, Yogyakarta 2012, 
Laksbang, hal. 9 
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menguasai dari Negara  sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain serta badan-badan hukum. Dari penjelasan pasal tersebut, penguasaan 

tanah juga dimiliki oleh perorangan/individual yang mempunyai hak untuk 

menggunakan tanah tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPA, terdapat 

beberapa hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

yaitu : 

a) Hak milik, 

b) Hak guna usaha, 

c) Hak guna bangunan, 

d) Hak pakai, 

e) Hak sewa, 

f) Hak membuka tanah, 

g) Hak memungut hasil hutan, 

h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.  

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, manusia memiliki hak untuk 

menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam 

kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan tanah untuk membuat tempat 

tinggal. Tanah juga berfungsi sebagai pembatas antara beberapa manusia yang 

menempati wilayah tertentu, kepentingan manusia akan tanah menimbulkan 
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terjadinya bentrok dalam masyarakat karena manusia berusaha untuk menguasai 

atau memiliki tanah tersebut. Untuk itulah dibutuhkan batasan-batasan kepemilikan 

tanah agar tidak terjadi sengketa dalam kepemilikan tanah tersebut. Dalam Pasal 7 

UUPA, dijelaskan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan 

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Ketentuan pokok 

mengenai penetapan batas maksimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 17 ayat 

(1) dan (2) UUPA. Pasal 17 ayat (1) UUPA menentukan bahwa dengan mengingat 

ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai 

dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu atau badan hukum. Sedangkan 

Pasal 17 ayat (2) UUPA menentukan bahwa penetapan batas maksimum pada ayat 

(1) pasal ini akan dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang 

yang singkat.6 

 

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik, memiliki 

masyarakat yang beragam. Sebagai negara kepulauan, masyarakat Indonesia 

memiliki berbagai macam adat dan budaya yang berbeda. Definisi  Masyarakat 

Hukum Adat menurut Pasal 1 butir 31 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : Masyarakat hukum adat 

adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan 

																																																								
6 Diakses dari http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/Agusta%20Rizani(3).pdf pada tanggal 12 
Desember 2017 pukul 10.30 
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yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan 

pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pengertian mengenai masyarakat 

hukum dan masyarakat hukum adat memiliki perbedaan. Menurut Kusumadi 

Pujosewojo, masyarakat hukum adalah masyarakat yang menetapkan, terikat, dan 

tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan 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 anggota.7 

Hukum adat mempunyai peranan penting dalam pembangunan Hukum Tanah 

Nasional. Dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional, hukum adat berfungsi 

sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Pasal 3 

UUPA, menyebutkan peranan hukum adat masih dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia. Pasal tersebut berbunyi : Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 

dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat 

hukum adat adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian 

rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan 

UU dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak-hak yang dimiliki oleh 

masyarakat adat seperti yang disebutkan di atas disebut dengan Hak Ulayat. Namun 

																																																								
7 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta 2006, 
Kompas, hal. 56 



	 7	

demikian dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional Positif, norma-

norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi.8 Terdapat dua hal 

penting yang harus dicermati dalam peralihan hak yang tunduk pada hukum adat, 

yaitu9: 

a) Peralihan hak harus bersifat kontan dan terang, maksudnya penjual 

menyerahkan barang sesuai harga yang telah disepakati dan langsung 

menerima uang, sedangkan pembeli langsung menerima barangnya. 

Peralihan tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang 

(biasanya di hadapan Kepala Desa atau Kepala Persekutuan Hukum 

Adat) dengan disaksikan beberapa orang saksi; 

b) Adanya jaminan dari kepala suku/masyarakat hukum/desa agar hak-hak 

ahli waris, para tetangga (buren recht) dan sesame anggota suku 

(naastings recht) tidak dilanggar apabila tanah haknya akan dialihkan 

baik dijual lepas, dijual tahunan atau dijual gadai. Apabila transaksi 

atau peralihan hak atas tanah tersebut tidak ada dukungan (jaminan) 

dari kepala suku/masyarakat hukum/desa, maka perbuatan tersebut 

dianggap perbuatan yang tidak terang, tidak sah dan tidak berlaku bagi 

pihak ketiga.  

 

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 UUPA masyarakat adat mempunyai 

hak atas tanah yang disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dipunyai 

																																																								
8I Made Suwitra, diakses dari http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/viewFile/51/43 
pada tanggal 12 desember 2017 pukul 10.30 
9 J.Andy Hartanto, op.cit, hal. 2 
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oleh suatu suku sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk 

menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Tanah ulayat 

merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia peninggalan 

nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai 

unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut 

sepanjang masa.10  Dalam hak ulayat juga dikenal adanya tatanan hukum adat uang 

mengatur penggunaan bagian-bagian dari tanah ulayat oleh anggota persekutuan 

masyarakat hukum adat dengan cara membuka tanah dan mengolahnya sehingga 

timbul hubungan hak perseorangan antara anggota itu dengan tanah tersebut mulai 

dari hak pakai hingga hak milik tetap, dan apabila tanah tersebut ditinggalkan 

pengolahnya jatuh kembali ke bawah kekuasaan persekutuan dan jika persekutuan 

membutuhkan tanah itu dapat mengambilnya dengan begitu saja.11  

Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki ikatan yang kuat 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Bali sendiri dikenal 

adanya desa pakraman. Desa adat atau desa pakraman di Bali merupakan salah satu 

dari berbagai kesatuan hukum masyarakat adat yang ada di Indonesia12. Pasal 4 

Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman 

menyebutkan bahwa “Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di 

Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup 

																																																								
10 Maria S.W. Sumardjono , Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta 2007, Kompas, 
hal. 48 
11 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, 2006 sebagaimana dikutip di dalam buku Prof.Dr. 
H.Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Kepemilikan Properti di Indonesia, Bandung 
2013, Mandar Maju, hal. 15 
12 S. Hendriatiningsih, A. Budiartha, Andri Hernandi, Masyarakat dan Tanah Adat di Bali, Jurnal 
Sosioteknologi Edisi 15 Tahun 7 Desember 2008, Bandung 2008, hal. 520 
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masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau 

kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta 

berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.13 Pengaturan tentang tanah di dalam 

desa pakraman memiliki pengertian yang berbeda dengan tanah nasional. Tanah-

tanah yang berkaitan dengan persekutuan hukum adat di Bali dikenal dengan istilah 

tanah adat atau tanah desa atau tanah druwe desa. Tanah-tanah druwe desa di Bali 

ini jika dikaitkan dengan kepustakaan hukum adat inilah yang dapat dipersamakan 

dengan hak ulayat14. Macam-macam hak atas tanah menurut adat bali15 :  

1. Hak atas Druwe 

Hak atas druwe adalah istilah hak milik yang dikenal di lingkungan 

masyarakat hukum adat di bali 

2. Hak atas Druwe Desa 

Hak atas druwe desa adalah bila masyarakat membeli tanah untuk 

dipakai buat kepentingan-kepentingannya sendiri, maka di sini dapat 

disebut “hak miliknya” dusun atau wilayah. Dikenal dalam masyarakat 

Bali dengan istilah hak atas druwe desa. 

 

Hak druwe desa yang dimiliki Desa Pakraman itu dapat dikatakan hak milik 

atas tanah desa. Hak tersebut seolah-olah memiliki kekuatan hukum dalam status 

																																																								
13 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman 
14 Dewa Ayu Oka Aspriani, A.Rachmad Budiono, dan I Nyoman Sirtha, Status Kepemilikan Tanah 
Druwe Desa di Bali 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188328&val=6466&title=STATUS%20KEP
EMILIKAN%20TANAH%20%20DRUWE%20%20DESA%20DI%20%20BALI pada tanggal 12 
Desember 2017 pukul 10.30 
15 Adrian Sutedi, Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, Jakarta 2007, Sinar Grafika, hal. 42 
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kepemilikan tanah.  Namun apabila dikaitkan dengan Pasal 4 ayat 1 UUPA, tidak 

ada desa pakraman yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini kemudian 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-

Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Lebih lanjut, Pasal 

9 ayat (5) Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman 

menyebutkan bahwa tanah desa pakraman dan atau tanah milik desa pakraman tidak 

dapat disertipikatkan atas nama pribadi. Sehingga hal ini menimbulkan 

problematika dalam status kepemilikan tanah desa pakraman tersebut. Oleh Karena 

sering terjadinya konflik yang diakibatkan oleh ketidakjelasan status tanah desa 

pakraman tidak memiliki sertipikat atau hanya memiliki surat pipil, maka penulis 

memandang perlu untuk menganalisa mengenai permasalahan “STATUS 

KEPEMILIKAN TANAH DESA PAKRAMAN ADAT BALI DI KABUPATEN 

SINGARAJA” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis ingin agar penelitian ini 

dapat memecahkan suatu permasalahan hukum agar tujuan dari penelitian ini dapat 

tercapai, maka dari itu, perlu disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana status kepemilikan tanah yang dimiliki Desa Pakraman di 

Kabupaten Singaraja dalam Hukum Tanah Nasional? 

2. Bagaimana proses permohonan Hak atas Tanah milik Desa oleh 

Pemerintah Desa? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan ditulisnya penelitian ini, tentunya penulis berharap penelitian ini 

dapat memberikan manfaat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tujuan-

tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui,menemukan,dan menganalisis bagaimana status 

kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Desa Pakraman dalam Hukum 

Tanah Nasional; dan 

2. Untuk mengetahui, menemukan,dan menganalisis bagaimana 

pengaturan permohonan Hak atas Tanah milik Desa oleh Pemerintah 

Desa 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Selain mencapai tujuan-tujuan yang sudah dijabarkan tersebut, tentunya 

penulis ingin agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik terhadap 

pengetahuan penulis sendiri, juga pengetahuan pembaca mengenai Status Desa 

Pakraman dalam cakupan Hukum Tanah Nasional, berikut kegunaan yang penulis 

harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini, penulis harapkan agar dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan secara umum mengenai status dari tanah 

desa pakraman di Kabupaten Singaraja serta tata cara permohonan Hak atas 

Tanah Desa oleh Pemerintah Desa 
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2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbang pemikiran 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan tanah adat pakraman di 

Kabupaten Singaraja. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu 

sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan 

pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Laporan hasil penelitian ini akan ditulis 

dalam 5 (lima) bab, yaitu:  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam BAB I : Pendahuluan ini akan berisi uraian mengenai hal yang melatar 

belakangi penulis untuk menyusun penelitian ini. Kemudian, dalam bab ini 

dipaparkan juga rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hal-hal yang telah 

diketahui maupun yang belum diketahui penulis berkaitan dengan judul karya tulis 

ini yang diuraikan dalam kerangka konsep. Selain itu bab pertama ini juga memuat 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam BAB II : Tinjauan Pustaka Mengenai Status Kepemilikan Tanah Desa 

Pakraman Adat Bali Dalam Hukum Tanah Nasional ini akan berisi teori-teori yang 
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berkaitan dengan kepemilikan tanah dari Desa Pakraman berdasarkan adat bali dan 

kedudukannya dalam hukum tanah nasional. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III : Metode Penelitian ini akan berisi Metode Penelitian yang dipakai 

dalam penelitian ini dimana mencakup Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Data 

yang Dikumpulkan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pendekatan dalam 

Penelitian.  

 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Dalam BAB IV : Pembahasan Dan Analisis ini akan berisi mengenai analisis 

terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.  

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam BAB V : Kesimpulan Dan Saran ini akan berisi Kesimpulan yang adalah inti 

dari hasil analisis rumusan masalah dan juga berisi Saran yang adalah masukan dari 

penulis terkait masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 


