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   BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang menjadi tempat di mana 

manusia serta makhluk hidup lainnya tumbuh dan berkembang. Tanah mengandung 

substansi yang berguna dan penting untuk seluruh makhluk hidup, misalnya 

mineral. Selain itu, tanah dapat dikelola oleh manusia dan memberikan manfaat 

yang sangat banyak. Tanah dapat menjadi lahan pertanian untuk menghasilkan 

bahan pangan, dan di atas tanah manusia dapat membangun tempat tinggal.  

Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhannya akan 

tanah. Menurut Wahid Muchtar, hubungan manusia dengan tanah bersifat hakiki 

magis-religius yaitu hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka 

memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk 

kepentingan bersama sebagai makhluk sosial maupun kepentingan perseorangan1.  

Kendati tanah adalah hal yang bersifat hakiki dan memberikan manfaat kepada 

manusia, tanah juga dapat menimbulkan konflik. Diantaranya adalah penempatan 

lahan secara ilegal, hak waris atas tanah, sertifikat hak tanah ganda, tanah yang 

tidak terurus oleh pemiliknya, dan masih banyak permasalahan perihal tanah 

                                                           
1 Muchtar Wahid. Memaknai kepastian hukum hak milik atas tanah: suatu analisis dengan 

pendekatan terpadu secara normatif dan sosiologis. (Republika, 2008), hal 2 
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lainnya. Permasalahan menyangkut tanah dapat terjadi di mana saja, termasuk di 

Indonesia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai jual tanah semakin lama semakin melonjak, 

baik tanah di daerah terpencil, di daerah rawan banjir, dimana pun lokasinya, sebab 

tanah dibutuhkan oleh manusia dan ketersediaan lahan makin lama makin terbatas. 

Nilai tanah inilah yang kerap kali menjadi salah satu pemicu konflik, orang kerap 

mengklaim hak kepemilikian sebuah tanah untuk mendapatkan keuntungan. 

Masalah mengenai hak kepemilikan tanah tidak hanya terjadi di masa sekarang 

kerena nilai progresifitas tanah, sebelum Indonesia merdekapun konflik mengenai 

tanah telah ada.  

Konflik perihal tanah ini membuat dibentuknya Undang-Undang. Sebelum 

merdeka dan memiliki Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Indonesia 

menggunakan hukum adat dan pada saat Belanda menjajah Indonesia, Indonesia 

juga menganut pula Undang-Undang Agraria buatan Belanda.  Setelah merdeka, 

Indonesia tidak langsung memiliki Undang-Undang baru sehingga masih 

menggunakan Undang-Undang Agraria; Agrarische Wet, dan Domeinverklaring 

yang disesuaikan dengan keadaan negara pada saat itu, dan juga hukum adat. 

Hukum adat tidak dipakai sepenuhnya untuk menjadi undang-undang dalam 

mengatur mengenai pertanahan karena hukum adat yang dahulu dianut oleh 

Indonesia hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya sendiri, harus 

diteliti dan dibedakan antara hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip 

persatuan bangsa dan seterusnya (pasal 5) dan tidak merupakan penghambat 

pembangunan, serta hukum adat yang hanya mementingkan suku dan masyarakat 
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hukumnya sendiri, yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan kesatuan 

bangsa serta dapat menghambat pembangunan negara2. Hukum adat yang tidak 

bertentangan tersebut tetap berlaku dan merupakan hukum agraria nasional yang 

berasal dari hukum adat, kecuali hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang 

sudah dikonversikan (Ketentuan-ketentuan Konversi pasal II, IV, VII). Hukum adat 

yang bertentangan tidak diberlakukan lagi (tidak diadatkan). Demikian ini adalah 

Konsekuensi Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Kepentingan bangsa 

harus di atas kepentingan suku bangsa dan kepentingan Negara di atas kepentingan 

masyarakat hukum. Dengan demikian bukan hukum adat yang bertentangan dengan 

prinsip persatuan bangsa saja yang harus tidak di berlakukan lagi (tidak diadatkan), 

tetapi kepala-kepala suku/masyarakat hukum adat, dalam melaksanakan 

wewenangnya yang diperoleh dari hak ulayat dan hak-hak lain semacam itu 

(diperbolehkan oleh Pasal 3 UUPA) harus juga tunduk pada peraturan-peraturan 

yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional 

Indonesia3. 

Pada akhirnya, tanggal 24 September 1960 muncul Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), salah satu inti dalam 

produk perundangan ini menyangkut pembatasan penguasaan tanah agar tidak 

merugikan kepentingan umum, atau menghindari akumulasi dan monopoli 

kepemilikan tanah oleh segelintir orang. Dengan diberlakukannya UUPA ini 

dimaksudkan juga untuk mengakhiri dualisme dan terciptanya unifikasi hukum 

                                                           
2 Ibid., hal 48 
3 Ibid., hal 49 
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agraria nasional. Dualisme yang dimaksud adalah adanya dua substansi hukum, 

yakni Hukum Barat yang dibentuk oleh Belanda yang masih digunakan pada saat 

itu, dan juga hukum adat yang berlaku bagi penduduk pribumi. Adapun untuk 

mengakhiri dualisme hukum pertanahan yang terjadi, UUPA mengatur 

pengkonversikan hukum barat menjadi; segala jenis penamaan dalam bahasa 

Belanda harus diubah menjadi bahasa Indonesia. Termasuk penamaan hak-hak atas 

tanah dalam bahasa Belanda disebut dengan hak atas tanah bekas hak barat harus 

dikonversikan menjadi hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan di dalam 

UUPA yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.  

UUPA juga menetapkan mengenai jangka waktu berakhirnya hak-hak tanah 

bekas hak barat, yaitu selambat-lambatnya tanggal 24 September 1960. Setelah 

tanggal tersebut tanah akan dikuasai oleh negara, yang dimaksud dengan Hak 

menguasai dari Negara, yaitu: “hak ulayat yang diangkat paling atas, yaitu pada 

tingkatan yang mengenai seluruh wilayah 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 

dengn bumi, air, dan ruang angkasa; 



5 
 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang 

angkasa4. 

Wewenang yang diberikan kepada negara di bidang agraria ini dikerahkan agar 

tercapai satu tujuan, yakni untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (pasal 2 ayat 2 dan 3 UUPA). 

Kemakmuran rakyat ialah kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam 

masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur5. 

Konsekuensi dari diundangkannya UUPA, salah satunya adalah Para pemilik 

tanah diberikan waktu untuk mengkonversikan tanah yang mereka miliki tersebut 

sesuai dengan bagian kedua UUPA tentang Ketentuan-ketentuan Konversi. 

Mengkonversikan tanah itu tidak semudah yang diperkirakan, pastilah ada kendala-

kendala pada saat pelaksanaannya berlangsung.  

Namun, hal yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana bila tanah 

tersebut dikuasai atau dihuni ataupun diduduki oleh orang lain sudah sejak lama, 

dan memang diketahui bahwa sejak tahun 1980, diketahui status tanah dari 

bangunan tersebut adalah tanah negara (konversi tanah itu terjadi karena hukum 

mengatur hal tersebut), memang sebelum itu tanah tersebut diketahui merupakan 

tanah dengan Hak Guna Bangunan (Hak Guna Bangunan dapat dikatakan 

merupakan hak yang baru juga, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 

                                                           
4 Ibid., hal 50 
5 Sudargo Gautama. Tafsiran Undang-undang pokok agraria. (Jakarta: Kinta, 1990), hal 56 
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paling lama 30 tahun, hal ini tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 UUPA), kemudian 

ada orang yang mengaku sebagai kuasa atau ahli waris dari orang yang memang 

pemilik sah dari tanah tersebut (Tergugat), sehingga orang yang sudah tinggal sejak 

lama (Para Penggugat) membayarkan uang sewa kepada Tergugat. Tergugat tanpa 

sepengetahuan dari Para Penggugat kemudian menjual bangunan tersebut kepada 

orang lain. Para Penggugat juga selalu membayar uang sewa serta membayar Pajak 

Bumi dan Bangunannya, dan merasa bahwa seharusnya bangunan tersebut 

ditawarkan kepada dia terlebih dahulu. Tetapi pengakuan dari Tergugat adalah Para 

Penggugat menjual bangunan tersebut kepada pihak lain pula, sehingga bisa 

dikatakan bahwa Para Penggugat ini tidak memiliki itikad baik, sehingga Tergugat 

tidak ingin menjual bangunan tersebut kepadanya. Dengan dasar ini pulalah Para 

Penggugat  ingin agar bangunan itu bisa ia miliki, karena dengan semakin 

langkanya tanah terlebih tanah yang terdapat di daerah perkotaan menjadikan 

seseorang yang bahkan sudah tinggal sejak lama merasa bahwa dialah yang 

seharusnya memiliki hak atas bangunan tersebut dan bukan lagi merasa ia boleh 

menempati rumah tersebut karena seijin dari pemilik tanah terdahulu. Iman 

Soetiknjo dalam bukunya menjelaskan pula apabila hubungan anatara pemilik 

pekarangan dan yang menumpang atau pengindung tidak serasi lagi, biasanya sulit 

untuk mengusir orang yang menumpang atau mengindung itu, walaupun menurut 

hukum adat hal ini dimungkinkan dan pemilik pekarangan memberi sekedar uang 

untuk pindah (=tukon tali, Jawa)6. Kasus yang penulis ambil ini memiliki relevansi 

                                                           
6 Ibid., hal 75 
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dengan apa yang hendak penulis bahas, sehingga penulis ingin menggunakan kasus 

ini sebagai salah satu acuan di dalam penulisan skripsi ini.  

Di sini penulis ingin mengetahui mengenai kedudukan hukum mengenai tanah 

bekas hak barat tersebut, di dalam hal ini pula penulis tertarik untuk membahas 

mengenai kedudukan hukum tanah bekas hak barat yang dikuasai atau dihuni atau 

diduduki oleh orang lain yang tidak menguasai fisiknya, serta upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. 

Maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan penulis, penulis akan 

menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis 

mengenai Sengketa Tanah Bekas Hak Barat yang Pemiliknya Tidak Menguasai 

Fisik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka diperlukan pembatasan 

permasalahan agar dapat memberikan suatu gambaran yang sebenarnya, sesuai 

dengan topik atau judul yang penulis ajukan. Di sini penulis membatasi obyek 

penelitian hanya pada beberapa pokok permasalahan, yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum tanah bekas hak barat yang dikuasai atau 

dihuni atau diduduki oleh orang lain? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis mengenai Sengketa Tanah 

Bekas Hak Barat yang Pemiliknya Tidak Menguasai Fisik ini mempunyai beberapa 

tujuan, yaitu: 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis kedudukan hukum 

tanah bekas hak barat yang dikuasai atau dihuni atau diduduki oleh pihak 

lain. 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, 

khususnya masalah di bidang agraria. 

b. Untuk mendapatkan pengertian yang benar dan pada tempatnya 

mengenai agraria dan berbagai aspeknya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat secara umum dapat memberikan pengetahuan 

tambahan mengenai hukum, khususnya mengenai masalah konversi. 
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b. Bagi kalangan akademis, yaitu untuk memberikan sumbangan 

pemikiran terutama pada mahasiswa fakultas hukum yang tertarik untuk 

mempelajari masalah-masalah hukum di bidang hukum agraria. 

c. Bagi praktisi hukum, dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun 

sebagai tambahan referensi dalam mencari penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan hukum agraria. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara garis besar tentang skripsi 

ini, penulis menyampaikan ringkasan isi dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab I, yang merupakan bab pendahuluan dari skripsi yang berjudul 

Tinjauan Yuridis mengenai Sengketa Tanah Bekas Hak Barat yang Pemiliknya 

Tidak Menguasai Fisik berisikan sajian tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah antara lain bagaimana kedudukan hukum tanah bekas hak 

barat yang dikuasai atau dihuni atau diduduki oleh orang lain, dan bagaimana 

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, serta terdapat 

pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi yang digunakan, dan juga 

sistematika penyajian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II (Tinjauan Pustaka), pada bab ini penulis akan menyajikan teori-

teori para ahli yang dapat mendukung penelitian, di mana teori-teori tersebut 
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didapat dari sumber referensi dan artikel. Diantaranya adalah mengenai sejarah 

hukum agraria di Indonesia, hak-hak atas tanah yang merupakan obyek 

pendaftaran tanah, pengertian dan alat bukti untuk mengkonversikan tanah, 

konsep hukum tanah nasional, sistem pendaftaran tanah, serta beberapa teori-

teori lainnya yang membatasi penulisan dari penelitian ini agar penulisan dari 

skripsi ini tidak keluar dari topik yang dibahas. 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III (metode penelitian), penulis akan menjabarkan metode yang 

digunakan untuk memperoleh data-data yang ada. Jenis penelitian yang penulis 

gunakan, pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum; dimana jenis bahan hukum 

yang penulis gunakan di dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penulis juga akan menjelaskan lebih 

lanjut mengenai teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN/ANALISIS 

Pada bab IV (hasil penelitian dan pembahasan atau analisis), penulis akan 

menjabarkan seluruh data-data hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian. 

Akan diuraikan tentang bagaimana kedudukan-kedudukan hukum pemegang tanah 

bekas hak barat ketika dimiliki oleh orang lain atau yang pemiliknya tidak 

menguasai langsung, dan bagaimana upaya hukum dari masing-masing pihak yang 

terlibat di dalamnya. Penulis juga menyinggung sedikit mengenai keputusan yang 
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dibuat oleh hakim, yakni apakah keputusan yang dibuat oleh hakim sudah benar 

menurut penulis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V (penutup), penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian. Selain itu, terdapat pula saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian. Dalam hal ini, saran yang penulis sampaikan adalah untuk pihak 

penggugat, pihak tergugat serta saran bagi masyarakat luas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


