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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tanah merupakan tempat bagi manusia untuk mejalani kehidupannya. 

Manusia hidup dan melakukan aktivitasnya diatas tanah dan dapat dikatakan 

hampir semua kegiatan hidup manusia dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung selalu dilakukan diatas. Manusia dibentuk dari tanah oleh 

penciptanya. Dimanapun manusia itu terbentuk pasti berasal dari tanah dan 

apabila meninggal dunia memerlukan tanah untuk penguburanya. Begitu 

pentingnya tanah untuk kehidupan seorang manusia untuk menjalankan dan 

mempertahankan diri.  

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha 

Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana 

dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai 

peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap 

orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan 

kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.1 

                                                      
1 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah,Ghalia Indonesia,Jakarta,1985, hal. 7 
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Tanah dipergunakan sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber 

penghidupan oleh manusia untuk menanam padi, jagung, sayur-sayuran. Tanah 

juga merupakan fondasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Di samping itu tanah juga merupakan sumber kekayaan bagi mereka yang 

memiliki dan menguasainya karena semua yang terkandung di dalamnya bisa 

merupakan sumber pendapatan ataupun sumber penghasilannya dan Manusia 

sangat tergantung dengan tanah 

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) dimana mereka saling 

membutuhkan satu sama lain. Hubungan timbal balik, maka sering kali timbul 

fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang 

berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan 

penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.2 

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin 

tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang 

menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di 

pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas dan harga pun semakin 

mahal. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah 

tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan.3 `Dilihat dari kebutuhan 

                                                      
2 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1 
3 Jamil Anshari, Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara, Makalah pada 

Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27-6-2003, hal. 1 
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pemerintah akan keperluan pembangunan dapatlah dimengerti bahwa tanah 

negara yang tersedia sangatlah terbatas4 

 Dinamika pertanahan mempunyai peranan yang besar dalam dinamika 

pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan 

bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.5  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA 

adalah ketentuan mengenai tanah. Timbulnya sengketa hukum yang bermula 

dengan pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-

keberatan dan tuntutan hak atas tanah mereka, baik terhadap status tanah, 

prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.    

Dengan adanya permasalahan itu munculah kasus – kasus sengketa tanah di 

Indonesia beberapa waktu lalu seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa 

selama 72 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan 

jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hanya sebatas menandai 

                                                      
4 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Kompas, Jakarta 

2008, Hal. 256. 
5 Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 
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dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal 

berkembang menjadi kepemilikan individual. 

Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. 

Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan 

terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang 

berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk 

mempertahankan tanah yang dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Mochammad Tauhid yaitu soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan 

penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi 

manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup 

manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang 

ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.6 

Pada dasarnya secara filosofi tanah sejak awal tidak diberikan kepada 

perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual 

miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah 

selama itu dikuasainya.7Beberapa ahli seperti W.G Vegting dan Gaius 

berpendapat bahwa negara tidak perlu mempunyai hak milik atas tanah atau 

hubungan negara dengan tanah adalah bukan hubungan pemilikan sebab 

                                                      
6 Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat 

Indonesia, STPN Press, Yogyakarta, 2009, hal. 3. 
7 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta 1993, hal. 82 
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hubungan milik adalah kepunyaan perseorangan yang merupakan bagian dari 

hukum alam.8  

Secara garis besar tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan dapat 

dibagi menjadi lima kelompok:   

1. Kasus-kasus berkenaaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-

tanah   perkebunan,  kehutanan dan lain-lain. 

2.  Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan 

landreform.  

3. Kasus kasus berkenaan dengan ekses ekses penyediaan tanah 

untuk perkebunan.  

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.  

5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.9 

Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi 

antara lain disebabkan oleh:   

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;  

2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian; 

3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi 

lemah;  

                                                      
8 Ronald Z. Titahelu, Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-

besar Kemakmuran Rakyat, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hal. 

191. 
9 Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2000 hal.1. 
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4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat 

atas tanah (hak ulayat);  

5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam 

pembebasan tanah;  

6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara 

lain:  

a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal,  

b. Sertifikat palsu,  

c. Sertifikat tumpang tindih (overlapping),  

d. Pembatalan sertifikat.10 

Maka dengan adanya konflik atas tanah tersebut membuat masyarakat 

hukum adat perlu lebih berhati-hati dalam menjaga tanah adat karena tanah adat 

rentan sekali untuk dijadikan masalah oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab, untuk halnya meguasai tanah-tanah yang mereka inginkan, untuk 

mencari keuntungan dengan berkembangnya waktu jumlah penduduk Bali 

mendingkat. 

Jumlah penduduk Provinsi Bali sebanyak 3.890.757 jiwa yang 

mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 

2.342.579 jiwa (60,21 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 1.548.178 jiwa 

                                                      
10 Lutfi I Nasoetion, Konflik Pertanahan (Agaria) Menuju Keadilan Agraria), Yayasan AKATIGA, 

Bandung, 2002, hal.112 
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(39,79 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota 

bervariasi dari yang terendah sebesar 4,38 persen di Kabupaten Klungkung 

hingga yang tertinggi sebesar 20,27 persen di Kota Denpasar.11 

Provinsi Bali telah mengalami pertumbuhan pesat bersama dengan 

kemajuan pembangunan Kota Denpasar, misalnya dengan gaya hidup 

masyarakat setempat yang menunjukkan ciri-ciri dan sifat masyarakat 

perkotaan serta bertransformasi menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, 

pendidikan, dan industri terutama industri pariwisata. Kompleksitas aktivitas 

yang semakin bertambah sehingga status Kota Denpasar ditingkatkan menjadi 

Kota Administratif yang terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar 

Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Perkembangan Kota 

Administratif Denpasar yang sangat pesat dalam berbagai sektor sehingga 

sudah waktunya dibentuk pemerintahan kota yang mempunyai wewenang 

otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan. Pesatnya 

pembangunan pada berbagai bidang kehidupan mendorong Pemerintah Kota 

Denpasar melakukan pemekaran wilayah menjadi empat kecamatan. 

Terjadinya sengketa dari dulu hinga sekarang ini semakin bertambah 

banyak, baik yang sifatnya sederhana maupun yang sifatnya kompleks. 

Sengketa tanah yang terjadi tidak dapat dihindari dizaman sekarang, ini 

disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman 

                                                      
11 Diakses dari http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=51&wilayah=Bali (bps.go.id),pada tanggal 

26 september 2017 pukul 12.43 
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sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Pentingnya peran tanah bagi 

masyarakat Bali dan juga tingginya nilai ekonomi tanah sekarang ini 

merupakan salah satu pemicu terjadinya sengketa. 

Sengketa yang juga dikenal konflik adalah dua kosa kata yang tidak 

sama, tetapi sulit untuk dibedakan sehingga di dalam penggunaannya 

adakalanya dilakukan secara bergantian. Sengketa adalah perbedaan nilai, 

kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan atau badan 

hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status 

kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah 

tertentu oleh pihak tertentu atau status Keputusan Tata Usaha Negara 

menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas 

bidang tanah tertentu12 

Wilayah – wilayah tanah adat di Bali luas sekali di berbagai macam 

daerah-daerah pelosok di kabupaten. Mereka beranggapan tanah itu sesuatu 

yang sakral, karena telah ada dan dipuja sejak zaman nenek moyang dulu. 

Dalam berkehidupan kita tidak pernah lepas dari permasalahan. Sehingga tak 

jarang terjadi sengketa-sengketa mengenai tanah adat milik suatu suku ini 

terjadi. 

                                                      
12 Runtung, Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai 

Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Berastagi, disertasi,PPS USU, Medan,2002), hal. 

74 
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Memandang dari kejadian yang pada umumnya terjadi dengan tanah 

adat yang dirampas dan dikuasai oleh investor, "Biasanya, tanah-tanah adat 

menjadi lokasi upacara adat. Penduduk tidak mengerti dan sangat kurang 

pemahamannya dalam proses pembuatan sertifikat. Berkat persekongkolan atau 

konspirasi yang dilakukan oleh para investor dengan pejabat, ada gejala bahwa 

tanah adat diserobot dan diberikan kepada investor," jelas Wayan yang juga 

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD. 

Sengketa-sengketa tentang tanah adat marak terjadi antara tanah adat 

dan perusahaan, kepemilikan turun termurun yang diakui sampai juga kasus 

dimana permohonan warga suku atas tanah adatnya tentang hak-hak 

kepemilikannya kepada Bupati di tingkat kabupaten hingga sampai Gubernur 

di tingkat provinsi. Sehubungan dengan sengketa pertanahan yang terkait 

dengan hak-hak dan kepentingan adat atau masyakarakat hukum adat, muncul 

varian penyelesaian sengketa pertanahan yaitu peradilan adat. 

Dengan sering terjadinya sengketa tanah masyarakat mendapat 

perlindungan dari negara yang tertera dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat juga menyatakan : 

“Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan 

perlindungan masyarakat hukum adat” 

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang 

Kehutanan bahwa Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil 
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penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh 

masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau 

pihak lain yang terkait, inisiatif yang akan dilakukan Kepala Daerah atau DPRD 

Kabupaten/Kota memerlukan dukungan pakar atau akademisi hukum, dan 

aspirasi masyarakat . 

Dari latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah penyelesaian sengekta tanah adat. Penulis juga akan 

menjadikan sengketa tanah adat di Bali dan bentuk keberpihakan regulasi 

pertanahan terhadap hak masyarakat adat serta peran masyarakat Bali dalam 

mengatasi sengketa tanah adat.  Munculnya praktik jual beli tanah adat di 

kalangan  masyarakat ini masih banyak menimbulkan permasalahan-

permasalahan karena beberapa hal seperti ketidakjelasan perjanjian antara 

pihak investor dengan masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai status 

hukum  tanah adat yang jelas oleh masyarakat di daerah, masih ada 

keberpihakan oknum pemerintah kepada pihak investor yang lebih 

menguntungkan oknum pejabat pemerintah setempat dan intervensi pejabat 

pemerintah yang berlaku tidak adil dan tidak menggunakan hukum atau 

Undang-undang yang berlaku, sehingga penulis menentukan judul penelitian 

sebagai berikut: 

“Tinjauan Yuridis terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah adat di 

desa Suwug Bali berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat 

bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian status Tanah Adat Suwug di Bali dengan 

ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria? 

2. Bagaimana kepastian hukum kepemilikan tanah adat di desa Suwug 

Bali? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari fokus permasalahan yang akan 

dibahas adalah: 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis adanya UUPA yang 

berdasar atas hukum adat tentang tanah yang mejamin kepastian hukum 

bagi masyarakat adat. 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis kepastian UU yang 

di buat berupa pasal-pasal didalam UUPA yang membahas hak 

kepemilikan dari negara yang pelaksanaannya dapat di kuasakan kepada 

masyarakat hukum adat. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi 

semua pihak mengenai status tanah adat dan kepastian hukum 

tanah adat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau 

pertimbangan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran 

bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang terjadi di 

dalam tanah adat yang ada di Bali. 
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1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan 

yang ada yaitu kepastian hukum terhadap tanah adat. Kemudian akan diuraikan 

mengenai rumusan masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian ini, 

manfaat yang ada dari penelitian ini, serta sistematika yang digunakan dalam 

penulisan ini.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dimuat kerangka atau landasan teoritis dan yuridis yang 

akan digunakan sebagai dasar untuk diuji dan kemudian dikembangkan dalam 

BAB IV. Landasan teori berisi mengenai pengertian Masyarakat Hukum Adat, 

pengertian hak ulayat yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu hak ulayat menurut 

hukum adat dan hak ulayat menurut hukum nasional, Hubungan Hukum 

Masyarakat hukum adat dengan Tanah, Hak Perorangan Atas Tanah Menurut 

Hukum Adat, Hukum Adat, Status Tanah Adat dalam Undang-undang pokok 

agraria, Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, 

prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, serta hambatan dalam 

penelitian dan cara penanggulangannya. Bahan-bahan yang digunakan dibagi 
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menjadi empat macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

bahan hukum tersier, dan penentuan wawancara. Sifat analisisnya mengunakan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah hukum 

(historical legal approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Juga dikemukakan mengenai hambatan-hambatan dalam melakukan penelitian 

ini dan cara penanggulangannya. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan analisa dari hasil penelitian 

yang berkaitan dengan kedudukan tanah adat desa Pakraman Suwug di Bali 

yang ada di Indonesia di lihat dari Undang-undang Pokok Agraria dan 

menjelaskan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak pemilik tanah adat 

yang diatur dalam undang-undang pokok agraria. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini adalah bagian akhir dari semua kegiatan penulisan yang berbentuk 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dalam bab ini adalah 

sumbangan dari pemikiran penulis untuk kesempurnaan penulisan ini. 

 




