
 

 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah 

dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik sebagai sumber penghidupan 

maupun sebagai tempat berpijak dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. 

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia, karena tanah mempunyai nilai 

ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
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Manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang 

diinginkan, oleh karena itu tidak mengherankan kalau setiap manusia yang ingin 

memiliki dan menguasainya sehingga menimbulkan masalah-masalah sengketa 

pertanahan, seperti dalam pendayagunaan tanah. Manusia dalam mendayagunakan 

tanah tidak seimbang dengan keadaan tanah, hal ini dapat memicu terjadinya 

perselisihan antara sesama manusia seperti perebutan hak, timbulnya masalah 

kerusakan-kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya.  

 

Secara akademis dapat dikemukakan bahwa penyebab terjadinya konflik di bidang 

pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan dalam 

struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola 
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negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, inkonsistensi, dan 

ketidaksinkronisasian. ini baik secara vertikal maupun secara horizontal peraturan 

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tanah, praktek-praktek 

manipulasi dalam perolehan tanah pada masa lalu dan di era reformasi muncul 

kembali gugatan, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan 

serta ketidak jelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat 

dalam sistem perundang-undangan agraria. 

 

Tanah bagi masyarakat mempunyai kedudukan sentral, baik sebagai sumber daya 

produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu masalah tanah 

selalu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus pula. Lebih-lebih lagi 

dalam era pembangunan ini, bahwa pembangunan menjangkau berbagai macam 

aktifitas dalam pembangun manusia di Indonesia seutuhnya, yang sedikit atau 

banyak akan berkaitan dengan bidang tanah.
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Pembangunan sendiri dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

baik untuk prasarana maupun sarana, memerlukan tanah. Demikian pula seluruh 

lapisan masyarakat, dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya memerlukan 

tanah. Oleh karena itu gejala hubungan timbal balik antara manusia dengan tanah 

ini dilihat dari satu sudut pandang bahwa manusia semakin lama semakin 

meningkat mutu dan jumlahnya (kualitas dan kuantitasnya) sehingga kebutuhan 

manusia akan tanah yang relatif semakin sempit ini, semakin bertambah. 
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Menghadapi hubungan timbal balik ini serta sekaligus untuk menata hubungan 

dimaksud, dicetuskan gagasan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan 

pendataan penguasaan tanah yang selalu mutakhir, terutama untuk keperluan 

perpajakan, perencanaan dan pengawasan serta dibalik itu juga bagi masyarakat 

memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya. 

 

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan 

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-besar kemakmuran rakyat. Adapun pengaturan lebih 

lanjut mengenai hukum tanah banyak tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1999 yang diperbarui dengan keluarnya Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran 

Tanah.  

 

Kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah yang diterapkan 

dalam pasal-pasal UUPA tersebut dalam tatanan teoritis idealis tampak 

mencerminkan cita-cita dari pembentukan UUPA itu sendiri yang pada pokoknya 

bertujuan untuk: 
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1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur; 

2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan; 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyar keseluruhan. 

 

Dalam tatanan praktis, bukan hal mudah untuk mewujudkan cita-cita 

pembentukan UUPA tersebut karena konflik kepentingan antara berbagai pihak 

senantiasa menjadi duri dalam pencapaian tujuan tersebut sehingga pelaksanaan 

kebijakan yang mengatur masalah hak-hak atas tanah tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Perselisihan yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal banyak 

mewarnai ranah pertanahan Indonesia, khususnya mengenai hak milik ini 

sehingga pada akhirnya banyak melahirkan sengketa hak milik. Menurut 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan, pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang 

memberikan suatu hak atas tanah negara. 

 

Di Provinsi Lampung, terdapat Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 

(HPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 

416/Kpts-II/1999 adalah seluas +153.459 hektar atau 17,42% dari seluruh 

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tersebut. Seluas + 

145.125 hektar atau 17.2% dari luas HPK, secara de facto sudah diokupasi 

masyarakat menjadi pemukiman/perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang tidak memiliki jaminan kepastian hukum dan pemanfaatan serta penguasaan 

areal tanah dimaksud mengakibatkan berubahnya fungsi kawasan hutan dan 
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rusaknya kawasan hutan. Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat yang 

selama ini memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks HPK, Pemerintah 

Daerah mengusulkan pelepasan kawasan HPK kepada Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan dengan keputusannya nomor 256/Kpts-II/2000.  

 

Pemberian hak atas tanah di Kabupaten Pesisir Barat yang berwenang 

memberikan keputusan pemberian hak atas tanah adalah Kepala Kantor Badan 

Pertanahan Lampung Barat berdasarkan pelimpahan kewenangan pemberian hak 

atas tanah sebagaimana yang di atur dalam peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak 

Atas Tanah Negara. 

 

Proses pemberian hak atas tanah juga dilaksanakan di Kecamatan Bengkunat 

Pesisir Barat, sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai suatu 

upaya penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat atas lahan Kawasan Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di Kecamatan Bengkunat Pesisir Barat. 

Dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 dijelaskan dalam Pasal 1 

bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) adalah Kawasan 

yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya pemukiman, fasilitas umum, 

sosial, kegiatan ekonomi dan lain-lain atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 

 

Semula Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang terletak di 

Kecamatan Bengkunat Pesisir Barat adalah tanah negara yang tidak dimanfaatkan 

dan banyak yang diokupasi oleh masyarakat setempat menjadi pemukiman serta 
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tanah garapan sebagai penghidupan masyarakat yang tidak memiliki jaminan 

kepastian hukum dan pemanfaatan dan penguasaan areal tanah di maksud 

mengakibatkan berubahnya fungsi hutan dan rusaknya kawasan hutan. Sehingga 

adanya kepastiaan hukum dalam pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang 

dapat Dikonversi (HPK) merupakan hal yang penting bagi terselenggaranya 

pengelolaan sumber daya alam khusunya hutan secara berkesinambungan.  

 

Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat yang selama ini memanfaatkan dan 

menguasai secara fisik tanah Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 

(HPK) sebagai mana di maksud di atas agar di berikan hak penguasaan atas tanah, 

pemerintah daerah mengusulkan pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat 

Dikonversi (HPK) kepada menteri kehutanan dan perkebunan. Lalu di 

keluarkanlah surat keputusan menteri kehutan dan perkebunan Nomor 256/Kpts-

II/2000 tentang Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung yang 

kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor 

G/283.A/B.IX/2000 tentang Penetapan Status Kawasan Hutan. Dengan di 

setujuinya pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 

tersebuat, maka Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi 

bukan kawasan HPK yang pengaturan tata ruang atau tata guna tanah Kawasan 

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi kewenangan Gubernur.  

 

Oleh karenanya untuk pelaksanaan pengalokasian pendistribusian dan pemberian 

hak atas tanah dimaksud kepada masyarakat, badan hukum dan instansi 

pemerintahan yang selama ini telah memanfaatkan dan menguasai secara fisik 

tanah tersebut, di keluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 
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Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat 

Dikonversi (HPK) seluas 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam 

Rangka Pemberian Hak Atas Tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. 

Dilanjutkan dengan mengeluarkannya peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Produksi 

yang dapat Dikonversi di Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melaksanakan penelitian dalam Skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Tanah Negara Kepada 

Masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunat Kabupaten 

Pesisir Barat” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka 

yang menjadi permasalahan yang perlu diteliti dalam skripsi ini adalah:  

1. Bagaimana pelepasan Hak Milik Tanah Negara Eks Kawasan Hutan Produksi 

Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat?  

2. Bagaimana pemberian dan pendaftaran hak Hak Milik Tanah Negara Kepada 

Masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunat 

Kabupaten Pesisir Barat?  

3. Apakah kendala-kendala pemberian Hak Milik Tanah Negara Kepada 

Masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunat 

Kabupaten Pesisir Barat?  
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1.2.2 Ruang lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Kebijakan Pertanahan yang di 

dalamnya membahas tentang hukum Pertanahan, Persyaratan, prosedur dan 

pelasanaan Pemberiah Hak Atas Tanah Negara Kepada Masyarakat Kecamtan 

Bengkunat Pesisir Barat. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelepasan Hak Milik Tanah Negara Eks Kawasan Hutan Produksi 

Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat 

2. Mengetahui pelaksanaan pemberian dan pendaftaran Hak Milik Tanah Negara 

Kepada Masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunat 

Kabupaten Pesisir Barat  

3. Mengetahui kendala-kendala pemberian Hak Milik Tanah Negara Kepada 

Masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunat 

Kabupaten Pesisir Barat  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk 

mengembangkan wawasan terutama Hukum Administrasi Negara (HAN) 
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lebih khususnya mengenai hukum kebijakan pertanahan Kabupaten Pesisir 

Barat, terkait eksistensi dan penerapan Pemberian Hak Atas Tanah Negara 

Kepada Masyarakat di Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunat 

Pesisir Barat. 

 

2. Kegunaan praktis  

Kegunaan praktis penelitian ini adalah untuk: 

a. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang Hukum Adminstrasi 

Negara (HAN) dalam kaitannya terhadap Hukum kebijakan tanah 

Kabupaten Pesisir Barat.  

b. Bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrasi 

pemerintahan yang ada hubungannya dengan Hukum Administrasi 

Negara.  

c. Menambah referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data yang 

melakukan penelitian berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara 

lebih khususnya mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara Kepada Masyarakat di Kawasan Hutan Produksi Kecamatan 

Bengkunat Pesisir Barat. 

 

 

 

 


