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ABSTRAK 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM RANGKA 

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA DI DUSUN 

CILAMAYA LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh: Nuril Anwari 

 

Percepatan pembangunan jalan tol sumatera yang layak secara ekonomi, 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Praktek pelaksanaan pengadaan 

tanah  untuk kepentingan umum dapat menimbulkan masalah, khususnya sengketa 

kepemilikan tanah. Sengketa kepemilikan terjadi antara Marjaya dan Sri Wati, 

karena tumpang tindih kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Sertipikat 

Hak Milik.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penyelesaian 

sengketa kepemilikan tanah dalam rangka Pembangunan Jalan Tol Trans 

Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan. (2) Apakah faktor 

penghambat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah Dalam rangka 

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung 

Selatan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif 

dan yuridis empiris. Kajian pada data primer yang berupa wawancara pada 

instansi terkait dan masyarakat. data sekunder berupa literatur dan peraturan 

perundang- undangan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penyelesaian sengketa yang di 

dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Mediasi/ Non 

Litigasi), difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kantor 

Pertanahan Kalianda serta Lembaga Swadaya Masyarakat, dan penyelesaian 

sengketa di Pengadilan (Litigasi), sebagai contoh Perkara Nomor 

Register:42/pdt/16/PN KLA antara Sri Wati Tunas (sebagai penggugat), dan 

Marjaya (sebagai tergugat). Dalam putusan hakim, majelis hakim menyatakan alat 

bukti tergugat yang berupa surat keterangan tanah tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Hakim menganggap sertifikat hak milik atas nama penggugat memiliki 

pembuktian yang kuat sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian 

sengketa melaui (Non Litigasi) ialah faktor dari para pihak, karena mediator hanya 

memberi solusi dan arahan tanpa bisa memaksa dan (Litigasi) membutuhkan 

biaya dan waktu yang besar. Pilihan jalur penyelesaian tergantung pada pilihan 

para pihak yang bersengketa yang sudah tentu dengan segala pertimbangan atas 

factor waktu, biaya dan efisensi.   

 

Kata Kunci: Tanah, Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi, Litigasi 
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MOTO 

 

“We can succeed if we learn from mistakes.” 

Kita dapat sukses apabila kita belajar dari kesalahan. 

 

“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”. 

( H.R. Ahmad ) 
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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, manusia 

hidup dan berkembang karena adanya tanah.Pada perkembangannya, tanah 

membiasi banyak fungsi dan kegunaannya baik itu fungsi sosial, ekonomi agama 

dan politiik. Dalam ranah sosial tanah menjadi factor utama pendukung kehidupan 

dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan 

dicapai, sehingga dalam hal ini konsep hak kepemilikan tanah menentukan 

susunan kehidupan dalam suatu Negara.  

 Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai 

organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 Ayat 

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

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .  

 Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

yang berkaitan dengan bumi atau tanah, pengaturan hak atas tanah telah diatur 

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

Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat(1)UUPA Bahwa: 

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 
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tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat”.
1
 

 

 Dominasi kegiatan manusia dibidang ekonomi yang berkaitan dengan 

tanah diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA. 

Jenis hak atas tanah diatur dalam UUPA diantaranya Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha, hak pakai dan sebagainya. Akibat pemanfaatan 

tanah sesuai dengan kebutuhan manusia melalui perbuatan hukum sering 

menimbulkan sengketa sebagai contoh peralihan hak atas tanah.Selain itu tanah 

juga sering menjadi obyek sengketa oleh berbagai pihak dan kelompok, bisa 

antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, 

masyarakat dengan pemerintan dan pengusaha dengan pemerintah.
2
 

 Untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan hukum 

yang dapat diterima oleh masyarakat.Pengadaan tanah merupakan perbuatan 

pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, 

khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan 

dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak 

atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.
3
 

 Dalam perkembangannya, landasan hukum pengadaan tanah diatur 

dalam:  

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (selanjutnya disebut 

“Permendagri Nomor 15 Tahun 1975”), tentang Ketentuan-ketentuan 

Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;  

                                                           
1
 YudhiSetiawan, instrumen hukum campuran(gemeenschapelijkrecht) dalam konsolidasi 

tanah,PT raja grafindo persada, Jakarta, 2009, hlm. 3 
2
Arif Budiman, Fungsi Tanah dan Kapitalis,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm.69 

3
Maria S.W. Sumardjono,  Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 

(Jakarta: Kompas, 2008), hll 280. 
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2. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (selanjutnya disebut “Keppres 

Nomor 55 Tahun 1993”), tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

PembangunanUntuk Kepentingan Umum; diganti dengan  

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (selanjutnya disebut “Perpres Nomor 

36 Tahun 2005”)  sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 

Tahun 2006 (selanjutnya disebut Perpres Nomor 65 Tahun 2006), dan 

4. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya 

disebut “Perpres Nomor 148 Tahun 2015”) yang disahkan pada tanggal 14 

Agustus 2015, sebagai peraturan pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2015. 

 Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional 

yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah 

yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang 

terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, 

kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan, 

dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. 

 Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas 

tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang 

bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, 

membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan 
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mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah 

sebagai berikut:  

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk 

Kepentingan Umum dan pendanaannya.  

2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:  

 a.  Rencana Tata Ruang Wilayah,  

 b.  Rencana Pembangunan Nasional/Daerah,  

 c.  Rencana Strategis, dan  

 d.  Rencana kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.  

3. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan 

semua pemangku dan pengampu kepentingan.  

4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 

5. Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dngen pemberian 

ganti kerugian yang layak dan adil. 

 Di tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum yang diharapkan akan menjamin hak masing-masing pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang ini dinilai lebih demokratis 

karena lebih terukur, adanya perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. 

Petunjuk pelaksanaan (selanjutnya disebut juklak) teknis, yang salah satunya 

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. 

 Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dimana semakin 

tahun semakin meningkat dan  terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik 
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di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Sengketa atas tanah tidak dapat 

dilepaskan dalam kaitannya dengan konsep Negara kesatuan republik indonesia 

yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana 

tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesi tahun 

1945. Data di Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya akan disingkat (BPN) 

menyebutkan, jumlah permasalahan tanah yang meliputi sengketa, konflik, dan 

perkara seluruh Indonesia 4.591 kasus. Menurut Mentri Agraria dan Tata Ruang 

Fery Mursyidan Baldan dalam sehari 12 sengketa tanah yang di tandatangani nya. 

Hal itu menjadikan salah satu tantangan bagi BPN menuntaskan permasalahan itu 

dengan Operasi Tuntas Sengketa.Jangka waktu penyelesaiannya selama 60 hari, 

sedangkan Operasi Sidik Sengketa, jangka waktu penyelesaiannya 90 hari.
4
 

 Melihat sengketa  yang terjadi telah berdampak pada faktor-faktor yang 

lain yang menyangkut hubungan sosial dalam masyarakat, alasan tersebut 

dikarenakan apabila seseorang tidak sepaham dalam hal pendapat mengenai tanah 

maka hubungan secara sosial akan memudar juga. Hal ini juga diperkuat dengan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa:“konflik pertanahan adalah 

perselisihan/pertentangan antara orang perseorangan, kelompok, golongan 

organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau 

telah berdampak luas”. 

 Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimaksudkan 

untuk:  

                                                           
4
http://nasional.sindonews.com/tingginya angka konflik tanah/ online internet tanggal 21 

Januari 2016, di akses tanggal 13 desember 2016, pukul 07.00 
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a. mengetahui akar, sejarah dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka 

merumuskan kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia;  

b. menyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan kepada Kepala BPN RI 

agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh 

pemiliknya serta dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum.  

 Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum akan penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah di Indonesia.  hukum ditempatkan sebagai aturan main 

dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, 

sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving 

vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen”.
5
 (diletakkan untuk menata 

masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum 

adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang 

bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermakanaan. 

Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam 

menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. 

 Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka 

sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. Penyelesaian sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah diluar 

lembaga peradilan menjadi ideal bagi penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa yang menempuh di pengadilan maka terdapat aturan yang 

harus ditaati oleh setiap para pencari keadilan yang mengajukannya, dalam hal ini 

menggunakan hukum acara dalam prosesnya.  

                                                           
5
Ridwan HR,  Hukum Administrasi Negara, cet.ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 

22 
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 Masalah tanah di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak 

sederhana pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat diperlukan agar 

terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan 

adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. Terungkapnya kasus-kasus 

berkenaan dengan gugatan terhadap Warga Negara telah memunculkan rasa tidak 

aman bagi para pemegang Hak perorangan yang merasa kepentingannya dirugikan 

terhadap hak atas tanah. Berangkat dari uraian di atas Penulis akan mengungkap 

bagaimana penyelesaian sengketa tanah dalam rangka pembangunan Jalan Tol 

Trans Sumatera (JTTS).  

 Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan di pulau simatera 

pemerintah perlu mempercepat pembangunan jalan tol sumatera yang layak secara 

ekonomi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dalam pasal 1 Ayat 1 

menyatakan bahwa: 

“Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, 

Pemerintah melakukan pembangunan beberapa ruas Jalan Tol di Sumatera 

dari Bakauheni sampai Banda Aceh” 

 

Pasal 2 menyatakan bahwa: 

“Dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, didahulukan pengusahaan empat ruas 

Jalan Tol yang meliputi: 

 a. Ruas Jalan Tol Medan-Binjai; 

 b. Ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya; 

 c. Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai; dan 

 d. Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.” 

 

 Pemerintah provinsi lampung Lampung pembebasan ganti rugi lahan, 

pembebasan lahan seluas 2.100 hektare. Pembangunan Tol Sumatera ini akan 
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melintasi tiga kabupaten, 18 kecamatan, serta 70 desa, yakni Kabupaten Lampung 

Selatan 13 kecamatan dan 30 desa, Kabupaten Pesawaran 1 kecamatan dan 3 desa, 

dan Kabupaten Lampung Tengah 4 kecamatan dan 14 desa. 

 Di Dusun Cilamaya, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Kabupaten 

Lampung Selatan Sengketa kepemilikan tanah seluas 6.000 meter persegi yang 

kini sudah digusur untuk proses pembuatan JTTS di STA 05 milik warga 

setempat.  

 Tanah yang dimiliki oleh Gatot Gondes Gunawan seluas 8 haketare 

masih ada persoalan dengan beberapa kepala keluarga terkait sengketa 

kepemilikan lahan. Lahan milik gatot gondes yang di tanami berberapa warga 

dusun cilamaya terkena pembebasan lahan, namum warga yang memiliki tanaman 

tidak menerima ganti kerugian dari Gatot gondes. 

 Tanah milik Marjaya Hak kepemilikan tanahnya di klaim oleh Sri Wati, 

seluas 61.270 M2 (Enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh )  berdasarkan 

Sertifikat Hak Milik No.61 Desa Bakuheni atas nama Ny. Hendarin  Soetomo  

yang telah beralih  Sertifikat atas nama SRIWATI TUNAS berdasarkan Akte Jual 

Beli Nomor 48/01/Phn/IX.1999 Akte Jual Beli Nomor 48/01/Phn/IX.1999 tanggal 

17 September 1999. Sementara, Marjaya seluas + 5 (lima) hektar yang masih 

masuk satu kesatuan dalam Tanah seluas 61.270 M2 Sertifikat Hak milik Sri 

Wati. Berita acara Tanah Milik Marjaya memiliki bukti surat jual beli dari tahun 

1972. 

 Penyelesaian yang ditempuh selama ini adalah melalui upaya Mediasi 

(non litigasi) oleh Pemerintah daerah Lampung Selatan dan Badan Pertanahan 

Nasional, Kantor Pertanahan kalianda mempertemukan pihak-pihak yang terkait 
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dalam penyelesaian sengketa tanah di kantor Pertanahan Kalianda, dan 

penyelesaian sengketa (Litigasi) Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor perkara: 

42/pdt/16/PN KLA pihak Penggugat: Sri Wati Tunas, Tergugat: Marjaya.  

 Dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa tanah Dusun Cilamaya 

dengan mengangkatnya ke dalam sebuah Skripsi dengan judul  Penyelesaian 

sengketa Tanah dalam rangka Pembangunan Jalan Tol di Dusun Cilamaya 

Kabupaten Lampung Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah : 

a. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah dalam rangka Pembangunan Jalan 

Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan? 

b. Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Dalam rangka 

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah dalam rangka Pembangunan 

Jalan Tol transSumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan. 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah 

Dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara : 

a. Teoretis/Akademis 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam 

memperbanyak referensi ilmu dibidang Hukum Agraria khususnya cara 

penyelesaian sengketa pertanahan. 

 

b. Praktis 

1) Dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang 

dihadapi dalam masalah Hukum Agraria khususnya mengenaicara 

penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah agraria khususnya 

mengenai cara penyelesaian sengketa pertanahan di Dusun CilamayaDesa 

Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provisi 

Lampung 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Tanah 

 Sebutan "tanah" dalam bahasan ini dapat dipahami dengan berbagai arti, 

maka penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah 

tersebut digunakan. Dalam hukum tanah sebutan istilah "tanah" dipakai dalam arti 

yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan Pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa; 

"Atas dasar hak menguasai dari Negara ..., ditentukan adanya macam-macam hak 

atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh 

orang-orang." 

 Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA.Hak tanah mencakup hak atas sebagian 

tertentu yang berbatas di permukaan bumi.Tanah diberikan kepada dan dipunyai 

oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan atau 

dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak 

akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 

bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga 

penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang 

angkasa yang di permukaan bumi. 

Sifat religius hukum tanah nasional juga tampak dengan apa yang tersurat dalam 

konsiderans dan rumusan Pasal 5 UUPA, yang memuat kandungan suatu pesan 

atau peringatan kepada pembuat undang-undang agar dalam membangun hukum 
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tanah nasional tidak mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur 

yang bersandar padahukum agama. 

 Imam  Sudiyat mendefinisikan tanah dari pengertian geologis-agronomis, 

sebagai pengertian geologis-agronomis, tanah ialah lapisan lepas permukaan bumi 

yang paling atas. Yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan disebut 

tanah garapan, tanah pekarangan, tanah  pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan  

yang digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan. Di 

dalam tanah garapan itu dari atas ke bawah berturut-turut terdapat sisiran garapan 

sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam.
1
 

Hukum Tanah Indonesia Sebelum Berlakunya UUPA  

  Pada masa jauh sebelum berlakunya UUPA, masyarakat Indonesia 

sebenarnya telah melakukan pengaturan terhadap hubungan manusia dengan 

tanahnya melalui sebuah kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat lainnya 

sehingga menghasilkan tata kehidupan yang tentram dan saling 

menghargai.Perubahan terjadi setelah datangnya Belanda ke Indonesia yang pada 

akhirnya juga mengubah ketentuan masyarakat di bidang agraria sebelumnya. 

  Bagi Hukum Tanah di Indonesia pada masa sebelum berlakunya UUPA, 

terdapat dua sumber peraturan yang dianut masyarakat, yaitu peraturan agraria 

yang bersumber  pada Hukum Adat dan Hukum Barat. Perbedaan sumber 

peraturan ini lebih pada pengaturan atas tanah yang dimiliki dan bukan pada  

orang – orang yang memilikinya. Pada saat ini, Hukum Tanah yang  berlaku di  

masyarakat terdiri atas hukum yang tertulis dan yang lainnya tidak tertulis.  

                                                           
1
Imam  Sudiyat,  Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang 

Berkembang, Liberty, Kalianda,1982, hlm. 1. 
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  Pada zaman pendudukan Belanda, antara tahun 1602 –  1799dimana  

Vereenigde Oostindische Compagnie  atau lebih dikenal dengan sebutan VOC 

berkuasa, pengaturan, pemilikan  dan penguasaan tanah menerapkan Hukum Barat 

dengan tidak memperdulikan hak – hak tanah rakyat dan raja – raja di Indonesia, 

tetapi secara umum Hukum Adat yang memiliki corak dan sistem sendiri tidak 

dipersoalkan oleh VOC, bahkan membiarkan rakyat Indonesia hidup menurut adat 

dan kebiasaannya.
2
Sedangkan pada zaman Daendels tahun 1808 – 1811 telah 

terjadi perubahan yang cukup mencolok atas struktur penguasaan dan pemilikan 

tanah dengan sistem penjualan tanah.Kondisi ini menyebabkan munculnya tanah – 

tanah partikelir. 

  Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia 

berusaha mengakhiri dominasi Hukum Agraria Barat yang ditinggalkan oleh 

Pemerintah kolonial. Namun demikian sampai tahun 1950-an Pemerintah 

Indonesia belum mampu menghasilkan suatu Hukum Agraria Nasional yang 

secara tetapmenggantikan Hukum Agraria Barat. Baru pada tahun  1954, 

dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal 

Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. Undang-undang ini hanya mengatur 

secara parsial persoalan tanah di Indonesia, sedangkan aturan secara umum 

tentang Hukum Agraria yang akan menggantikan secara total Hukum Agraria 

Barat warisan penjajah sampai tahun 1959 tidak dapat dibuat.  

 

Hukum Tanah Indonesia Sesudah Berlakunya UUPA  

                                                           
2
Erman Rajagukguk,  Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah Daerah Kebutuhan 

Hidup, Jakarta: Chandra Pratama, 1995. Hlm. 8 
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  Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah penyebutan lazim dari 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok – pokok 

Agraria, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) 

pada tanggal 24 September 1960. UUPA ini merupakan hasil penyempurnaan dari 

hasil – hasil rancangan yang telah dibuat oleh limakepanitiaan pembentukan 

UUPA sebelumnya yang telah ditetapkan sejak tahun 1948 hingga 1959, yaitu 

Panitia Agraria Jakarta, Panitia Soewahjo, Rancangan Soenarjo dan Rancangan 

Sadjarwo, yang kemudian hasilnya dilakukan penyesuaian dengan UUD 1945.  

  Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960,maka 

terjadilah perubahan secara fundamental dibidang Hukum Tanah dan hak-hak 

perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Jika pada masa sebelumnya 

terjadi dualistik Hukum Tanah yang berlaku, maka setelah UUPA terjadi unifikasi 

Hukum  Tanah yang bersumber hanya kepada Hukum Adat Tidak Tertulis.  

Konsekuensi dari hal ini adalah secara tegas dinyatakan tidak berlakunya lagi : 

a.  Hukum Tanah Barat yang liberalistik yang ketentuannya terdapat dalam Buku 

Kedua Kitab Undang – Undang Hukum PerdataIndonesia (kecuali tentang 

ketentuan hipotik yang  masih berlaku),  

b.  Hukum Tanah Adat Tertulis yang diciptakan oleh Pemerintah Belanda dan 

Pemerintah Swapraja. Sangat wajar apabila konsepsi, bahan, norma, sistem, 

asas asas dan lembaga-lembaga hukumnya ditetapkan sebagai sumber 

perumusan Hukum Tanah Nasional, karena Hukum Tanah  Adat Tidak Tertulis 

ini sangat sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia dan juga merupakan 

hukum rakyat Indonesiayang asli.  
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  Dalam hal lain, unifikasi hak – hak perorangan atas tanah (hak – hak atas 

tanah dan hak jaminan atas tanah) yang sudah dikuasai oleh orang dan badan 

hukum baik yang berasal dari Hukum Tanah Barat maupun Hukum Tanah Adat 

(yang tertulis  atau tidak tertulis), melalui diktum kedua UUPA, yaitu ketentuan 

konversi dari hukum terhitung sejak 24 September 1960 dikonversi  atau diubah  

menjadi hak-hak perorangan atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional. Dari 

konteks di atas, maka fungsi UUPA adalah : 

a. Menciptakan unifikasi hukum tanah dan mengakhiri hukum tanah yang 

dualistik,  

b.  Unifikasi hak – hak perorangan atas tanah melalui ketentuan konversi (Diktum 

Kedua UUPA),  

c.  Meletakkan landasan hukum untuk melaksanakan pembangunan Hukum Tanah 

Nasional.  

  UUPA memiliki sifat nasional dalam aspek formal maupun 

material.Dalam aspek formal, UUPA merupakan Hukum  Tanah Nasional yang 

dibuat oleh pembentuk Undang – undang di Indonesia, dibuat di Indonesia, 

disusun dalam bahasa Indonesia, berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan 

meliputi seluruh tanah yang ada di wilayah negara Indonesia. Sedangkan tentang 

aspek material, UUPA harus juga bersifat nasional dalam hal tujuan, konsepsi, 

asas – asas, sistem dan isinya. 
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2.2 Pembuktian Hak Baru dan Hak Lama 

  Dalam tinjauan Hukum Administrasi Negara, Sertipikat merupakan 

dokumen tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerinah (Badan  atau 

Pejabat Tata Usaha Negara) untuk dipergunakan sebagai tanda bukti hak dan alat 

pembuktian yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. 

Apabila sertipikat dikatakan sebagai suatu dokumen formal suatu surat tanda bukti 

hak atas tanah, berarti bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memegang 

sertipikat tanah menunjukan mereka  mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu 

bidang tanah tertentu.  Ketika suatu sertipikat dikonsepkan sebagai suatu alat 

bukti hak kepemilikan atas tanah maka sertipikat bukan merupakan alat bukti 

satu-satunya adanya keberadaan hak kepemilikan atas tanah. 

  Ketentuan hukum  yang diatur dalam Pasal 23 dan 24 PP Nomor  24 

tahun 1997, menunjukan konstruksi hukum yang mensyaratkan adanya alat bukti 

tertentu yang dapat dijadikan alas hak (title) yang dapat dipergunakan bagi 

seseorang atau badan hukum dapat menuntut kepada Negara adanya keberadaan 

hak atas tanah yang dipegang atau dimiliki. Secara hukum dengan berpegang pada 

alat bukti ini maka merupakan landasan yuridis guna dapat dipergunakan untuk 

melegalisasi asetnya untuk dapat diterbitkan sertipikat tanda bukti sekaligus alat 

bukti kepemilikan hak atas tanah. 

  Pertama, instrument yuridis atau alat bukti kepemilikan yang disebut 

sebagai HakBaru  atas tanah harus dibuktikan dengan “Penetapan Pemerintah” 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang apabila hak tersebut berasal dari  

tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Wujud kontret dari penetapan 
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pemerintah ini adalah Surat Keputusan Pemberian Hak Kepemilikan atas Tanah, 

yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan lainnya.
3
 

  Kedua, Akta Autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah  menurut ketentuan 

hukum termasuk Alat Bukti Kepemilikan Hak Baru, dimana Akta Autentik  

tersebut memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada 

penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak 

pakai atas tanah hak milik yang terlah diatur di dalam Pasal 23 Peraturan  

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

  Ketiga, instrument yuridis tertulis lainnya yang disebut sebagai Hak 

Lama diatur dalam Pasal 24 Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang 

diakui keberadaannya oleh hukum sebagai alat bukti tertulis kepemilikan hak atas 

tanah. Selanjutnya instrument yuridis tentang keberadaan alat bukti kepemilikan 

tersebut secara terinci diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria  / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Didalam Pasal  24 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 dari PMNA/KBPN Nomor  3 

tahun 1997, beserta penjelasan Pasalnya disebutkan alat bukti kepemilikan  lama 

yakni: grosse/salinan akta  eigendom, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan 

berdasarkan peraturan swapraja, surat tanda bukti hak milik yang 

dikeluarkanberdasarkan peraturan Menteri Agraria Nomor  9 tahun 1959, surat 

keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum 

maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk 

mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah memenuhi semua kewajiban yang 

                                                           
  3

 Boedi Harsono. Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria, Bagian 3. Era study Club. 

Jakarta. 1980. Hlm 1 
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disebut didalamnya, petok D / girik, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia 

sebelum berlakunya PP Nomor  10 tahun 1961, akta pemindahan hak dibawah 

tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Desa/Kelurahan  yang 

dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang 

dialihkan, akta pemindahan yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum 

dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta ikrar wakaf / surat ikrar 

wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan  PP Nomor  28 tahun 

1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, risalah lelang,  surat penunjukan 

pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil pemerintah, surat  

keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kepala kantor PBB dengan 

disertai alas hak yang dialihkan, lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan 

nama apapun juga sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, 6, dan 7  ketentuan 

konversi. Alat-alat bukti  kepemilikan hak ini pada hakekatnya merupakan 

representasi dari pengakuan dari Negara terhadap hak kepemilikan yang dipunyai 

oleh warga Negara Indonesia. 

 

2.3   Sistem Pendaftaran Tanah 

  Telah dikatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian 

hak atas tanah, maka UUPA meletakkan kewajiban  kepada pemerintah untuk 

melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, disamping 

kewajiban pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya sesuai peraturan  

perundang-undangan yang berlaku.Untuk mengetahui sejauh  mana jaminan dan 

kepastian  hak atas tanah yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam 

pendaftaran itu, maka terlebih dahulu perlu diketahui mengenai sistem 
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pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA, karena kuat tidaknya jaminan 

kepastian hukum yang diberikan dan pendafatran dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah.Ada 3 (tiga) macam sistem pendaftaran tanah yaitu: 
4
 

a.  Sistem Torrens 

  Sistem torrens adalah sesuai dengan nama penciptanya, yaitu sir robert 

dari ausrtalia selatan. Menurut sistem torrensini setiap hak atas tanah yang 

didaftarakan itu dicacat dalam buku tanah dan salinan buku tanah yang dinamakan  

sertipikat diserahkan kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah tersebut, 

penyerahan sertipikat itu dilakukan dengan sebuah akta pejabat. 

Adapun sertipikat tanah menurut  sistem torrens ini merupakan alat bukti bagi 

pemegang hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak bisa diganggu gugat 

lagi, dalam arti kita tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. 

b.  Sistem Positif 

  Menurut sistem positif ini segala yang tercantum dalam buku tanah serta 

sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang di berikan itu adalah berlaku tanda bukti 

hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas 

tanah.Ciri pokok dari sistem positif ini ialah bahwa pendaftaran tanah adalah 

untuk menjamin dengan sempurna, bahwa nama orang yang terdaftar dalam buku 

tanah adalah tidak dapat dibantah lagi, sekalipun ternyata kemudian hari orang 

tersebut bukan pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Segala hal yang terdaftar 

dalam buku tanah  adalah dianggap benar secara mutlak sehingga tidak dapat 

                                                           
  

4
Bahtiar Efendi. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. 

Bandung: Alumni. 2005.Hlm 30.  
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dilawan dengan alat bukti lain untuk membuktikan ketidak benarannya sertipikat 

tersebut. 

c.  Sistem Negatif 

  Kebalikan dari kedua sistem pendaftaran tanah tersebut di atas adalah 

sistem negatif. Menurut sistem negatif ini, segala apa yang tercantum di dalam 

sertipikat tanah di anggap benar sampai di buktikan sebaliknya di muka sidang 

pengadilan.Sistem negatif pendaftaran tanah tidaklah menjamin bahwa nama yang 

terdaftar buku tanah tidak dapat dibantah  lagi, jika nama yang terdafatar itu 

bukan pemilik yang sebanarnya, melainkan masih dapat dibantah ketidak 

benarannya. 

  Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah sistem manakah  yang 

dianut oleh UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? Dalam 

penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 antara lain 

disebutkan, bahwa pembekuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah atas nama 

seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah 

itu akan kehilangan haknya, melainkan orang tersebut masih dapat hak dari orang 

terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak atas tanah itu. Dari 

penjelasan ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sistem pendaftaran  tanah yang 

dianut dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem negatif. 

  Sedangkan menurut negatif tendensi positif. Dalam sistem negatif 

mengandung unsur positif, dimana sistem pendaftaran tanah tidak berada pada 

sistem negatif semata, akan tetapi juga bisa berada dalam sistem positif, sehingga 

disebut pendaftaran tanah  dengan sistem negatif mengandung unsur positif dianut 
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oleh UUPA dan dikembangkan lebih lanjut dalam PP Nomor  24 Tahun 1997, 

seperti tertuang dalam Pasal 32 sebagai berikut : 

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

dengan  

data mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, yang 

ada dalam surat dan buku tanah yang bersangkutan.  

 

2.  Dalam hak suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat yang sah maka 

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan 

itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 

mempunyai hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak 

diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang hak dan kepala kantor pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. 

 

  Ketentuan Pasal  32  Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  24 tahun 

1997 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 

Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2), dan Pasal 38 Ayat (2) UUPA, yang berisikan bahwa 

pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku  sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah 

yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan 

surat tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis 

yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima 

hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti 

lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilanlah yang  

berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat 

tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan penbetulan sebagaiamana 

mestinya tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat dikarenakan sewaktu-
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sewaktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas 

diterbitkannya sertipikat. Untuk  menutupi kelemahan dalam ketentuan Pasal 32 

Ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 dan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada pemilik sertipikat dari gugatan dari pihak lain dan 

menjadikannya sertipikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak. Maka 

dibuatlah ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997, sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila 

memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu : 

a. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, 

b. Tanah diperoleh dengan itikad baik, 

c. Tanah dikuasai secara nyata 

d. Dalam waktu lima  tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang 

mengajukan keberatan secara  tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala 

kantor  pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke 

pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. 

  Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah 

diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 

diterbitkannya sertipikat itu  telah tidak mengajukan keberatan secara  tertulis 

kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan 

ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah 
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atau penerbitan sertipikat tersebut. Ketentuan setelah 5 (lima) tahun sertipikat 

tanah tak bisa digugat , disatu sisi memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum tetapi disisi lain kebijakan tersebut juga riskan  dan  tak memberikan 

perlindungan hukum kepada rakyat kecil yang sejauh ini belum sepenuhnya 

paham hukum. 
5
 

  Pengumuman penerbitan sertipikat tanah di kantor kepala desa/kelurahan 

atau media massa tidak menjamin masyarakat dapat mengetahui atas adanya 

pengumuman  sehubungan dengan penerbitan sertipikat. Hal ini dikarenakan 

masyarakat belum terbiasa membaca pengumuman di kelurahan atau media 

massa. Pembatasan 5 (lima) tahun saja hak untuk menggugat tanah yang telah 

bersertipikat harus disambut dengan rasa gembira karena akan memberikan 

kepastian hukum dan ketentraman pada orang yang telah memperoleh sertipikat 

tanah dengan itikad baik. Pengalaman menunjukkan bahwa sering terjadi 

sertipikat hak atas tanah yang telah berumur lebih dari 20 tahun pun (karena 

sertipikat tersebut telah diperpanjang sampai dengan 20 tahun lagi ) masih juga 

dipersoalkan dengan mengajukan gugatan. Bahkan baik di Pengadilan Negeri 

maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan pihak tergugat umumnya tidak 

berhasil dengan mengajukan eksepsi kedaluwarsaan baik akusatif maupun 

extingtip karena Hakim menganggap Hukum Tanah Nasional kita berpijak pada 

hukum adat yang tidak mengenal lembaga verjaring.  

 

 

                                                           
  

5
 Irwan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, 

Surabaya. Hlm 186. 
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2.3.1 Pengertian Sertifikat  

 Mengenai pengertian sertifikat, dalam beberapa literatur kamus memberi 

arti yang berbeda-beda, sebagai berikut : 

a. Kamus Bahasa Inggris yang ditulis E. Pino dan Wittermans : tahun 1953, 

sertifikat dalam teks aslinya  certificate, diartikan sebagai “ surat keterangan, 

surat lulusan, atau ijazah “.  

b. Kamus Bahasa Indonesia populer yang ditulis Bambang Marhijanto tahun 

1996, dimana sertifikat diartikan  sebagai surat keterangan yang menguatkan 

kedudukan sesuatu (menurut hukum yang sah), surat tanda bukti. Maksudnya, 

ialah dengan sertifikat itu seseorang dapat membuktikan kedudukannya, 

posisinya, pembuktian mana dikuatkan oleh apa yang tersurat didalam 

sertifikat itu.  

c. Kamus Hukum yang ditulis oleh J.C.T Simorangkir, dkk tahun 2000 dalam teks 

aslinya  certificate dimana sertifikat diartikan sebagai surat tanda bukti, 

maksudnya ialah dengan sertifikat ituorang dapat membuktikan kedudukannya 

apakah sebagai pemilik suatu benda dan sebagainya.  

  Berdasarkan pengkajian literatur yang dilakukan penulis, sertifikat yang 

diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan 

data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah dan jika terdapat 

catatan– catatan menyangkut data fisik atau data yuridis maka penerbitan 

sertifikat ditangguhkan. 

Fungsi Sertifikat Bagi Pemegangnya  

  Sebagai konsekuensi dari terciptanya kepastian hukum mengenai subyek 

dan obyek maka dengan diterbitkannya sertifikat tersebut dapat menimbulkan 
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beberapa fungsi bagi pemiliknya yaitu : Nilai ekonomisnya (harga jual) lebih 

tinggi Dalam jual beli pada umumnya pembeli (konsumen) memiliki pandangan, 

lebih baik kalah dalam membeli tetapi menang dalam pemakaian daripada 

menang dalam membeli tetapi kalah dalam memakai.  

  Bertolak dari pandangan seperti itulah sehingga tanah yang telah 

bersertifikat memiliki harga yang jauh lebih tinggi ketimbang tanah yang belum 

bersertifikat.Kenapa demikian, karena tanah yang telah bersertifikat telah 

memiliki jaminan kepastian hukum baik subyek maupunobyeknya.Kepastian 

hukum mengenai subyek, dalam hal ini ada jaminan oleh hukum bahwa penjual 

adalah pemiliktanah yang sesungguhnya. Dengan begitu telah menepiskan 

keragu-raguan dari pembeli atas gangguan pihak ketiga. Kepastian hukum 

mengenai obyek, bahwa luas dan batas-batas tanah tidak perlu diragukan lagi 

karena kedua hal tersebut telah tersurat di dalam sertifikat tanah.
6
 

Dapat memberi proteksi yuridis bagi pemegangnya  

  Seseorang yang bukan pemilik tanah menerbitkan sertifikat hak milik 

terhadap tanah tersebut atas namanya tanpa seizin pemilik sesungguhnya jika 

keduanya terlibat sengketa di pengadilan dimana sertifikat dijadikan sebagai 

alatbukti hampir dapat dipastikan pemegang sertifikat ini akanmemenangkan 

perkara, sebab paling tidak secara yuridis ia telah membuktikan hak-haknya 

terhadap tanah tersebut. Kebenaran hukum itu terkadang tidak mencapai 

kebenaran yang sesungguhnya, dengan kata lain “pengertian yang benar” menurut 

hukum ialah pihak yang mampu membuktikan dalil-dalilnya dan mampu 

membuktikan dalil-dalil sangkalannya yang diajukan pihak lawan dengan 

                                                           
6
Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni, 1983, 

Hlm. 73 
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menggunakan alat –alat bukti yang sah. Sebaliknya bagi pihak lawannya 

sekalipun iasebagai pemilik tanah yang sesungguhnya tetapi karena dalam 

perkara, para pihak mampu membuktikan haknya atas tanah yang 

dipersengketakan.
7
 

 

2.3.2 Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli 

  Istilah “hak” selalu tidak dapat dipisahkan dengan istilah 

hukum.Sebagaimana diketahui bahwa hak itu adalah sebagai kepentingan yang 

diakui dan dilindungi oleh hukum. Menurut Lili Rasjidi, “bahwa suatu hak itu 

mengharuskan kepada orang yang terkena hak itu untuk melakukan suatu 

perbuatan atau tidak melakukan sesuatu”. 

  Dapat diartikan Peralihan hak sebagai suatu perbuatan hukum yang 

bertujuan memindahkan hak atau barang atau benda bergerak atau tidak bergerak. 

Perbuatan yang mengakibatkan dialihkan hak atau barang atau benda tersebut 

antara lain dapat berupa jual-beli, tukar-menukar, hibah yang diatur dengan 

peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 

Dalam hal ini yang termasuk ”peralihan hak atas tanah tidak hanya meliputi jual 

beli tetapi dapat juga terjadi karena hibah, tukar-menukar, pemberian dengan 

wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang bermaksud memindahkan hak 

pemilikan tanah”.
8
 Pada umumnya peralihan hak atas tanah ini yang paling 

banyak terjadi di dalam masyarakat adalah peralihan hak atas tanah dengan jual 

beli. 

                                                           
7
Ibid. hlm. 434 

8
Ali Ahmad Chomzah,  Hukum Pertanahan I, Pemberian Hak atas Tanah 

Negara,Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002, hlm. 15. 
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  Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari 

pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.Sejak berlakunya UUPA, 

peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, penukaran, 

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik atas tanah. 

  Dalam hal pelaksanaan dari peralihan hak atas tanah tersebut para pihak 

harus melakukannya di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa:  

1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai Hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun  

yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah  

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum ini.  

2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah jual beli, 

tukar menukar, hibah, pemasukan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah 

Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Kuasa membebankan Hak  

Tanggungan. 

 

  Selanjutnya berdasarkan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa:  

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 

beli,tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

  Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus 

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu akta 

jual beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data 
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pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 Ayat 1 huruf 

a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah 

(pembeli tanah).
9
 

 

2.4 Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan  

2.4.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

 Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan adalah 

melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris 

disebut  

Alternative Disputes Resolution  (ADR). Ada juga yang menyebutnya sebagai 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Koorperatif (MPSSK).
10

Penyelesaian 

sengketa dengan menggunakan  Alternative Disputes Resolution (ADR) 

sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan 

karakter dan cara hidup masyarakat yang bersifat kekeluargaan,dibandingkan 

dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang cenderung bersifat 

konfrontatif, lebih memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan 

aspek yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. 

  Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana juga di atur 

dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini: 

                                                           
9
Saleh Adiwinata,  Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok 

Agraria,Bandung, Alumni, l980, hlm. 21 
10

Priyatna Adurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, 

Jakarta, 2002, hlm.11. 
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a)  Musyawarah ( Negotiation) 

 Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak 

digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun 

sengketa di antara mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat ini disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2). 

  Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa atau oleh kuasanya, 

tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk 

mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negosiasi 

berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum.Pada 

umumnya negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, dimana 

para pihak masih beritikad baik dan bersedia untuk duduk bersama memecahkan 

masalah.
11

 

b)  Konsiliasi 

  Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang 

utama.Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan 

tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Dalam bentuk konsiliasi, 

konflik pertanahan diselesaikan melalui parlemen, dimana kedua belah pihak 

berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan.
12

 

  Konsiliasi adalah penyelesaian konflik, termasuk konflik pertanahan 

yang di tengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral yang dipilih atas 

kesepakatan para pihak. Konsiliator tersebut harus terdaftar di kantor yang 

                                                           
11

 Ibid, hlm. 182 
12

 Ibid, hlm. 336 
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berwenang menangani masalah pertanahan, dalam hal ini misalnya di Kantor 

BPN. Konsiliator harus dapat menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama 

tiga puluh hari sejak menerima permintaan penyelesaian konflik tersebut.Pada 

kesempatan pertama penyelesaian tersebut, konsiliator wajib mendamaikan para 

pihak terlebih dahulu.Jika terjadi kesepakatan damai, maka dibuatkan perjanjian 

bersama untuk kemudian didaftarkan di pengadilan wilayah hukum mana 

kesepakatan damai itu di buat. Bila salah satu pihak tidak menjalankan 

kesepakatan tersebut, pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi di 

pengadilan tempat perjanjian bersama didaftarkan. 

c)  Mediasi  

  Mediasi merupakan pengendalian konflik (pertanahan) yang dilakukan 

dengan cara membuat consensus di antara dua pihak yang berkonflik untuk 

mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam 

penyelesaian Pengendalian ini sangat berjalan efektif dan mampu menjadi 

pengendalian yang selalu digunakan oleh masyarakat.Dalam menyelesaikan 

konflik melalui cara mediasi, kedua belah pihak sepakat mencari nasehat dari 

pihak ketiga. Penyelesaian konflik melalui bentuk ini dilakukan atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik bahwa masalah mereka akan 

diselesaikan melalui bantuan seorang atau beberapa penasehat ahli maupun 

melalui seorang mediator. Pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) serta 

independen, dalam artian tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. 

  Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik melalui mediasi, Gunawan 

Wijaya berpendapat bahwa mediator selaku pihak di luar perkara yang tidak 

memiliki kewenangangan memaksa, berkewajiban mempertemukan para pihak 
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yang berkonflik guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang  

dipermasalahkan.
13

 

d)  Arbitrase 

  Merupakan pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua 

belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa akan 

hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan bagi mereka dalam 

menyelesaikan konflik tersebut. 

  Dalam penyelesaian secara arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk 

mendapatkan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan keluar bagi konflik yang 

terjadi di antara para pihak. Yang berperan untuk menyelesaikan konflik di sini 

ialah seorang arbitrator atau majelis arbitrator. Selain ketiga jenis pengendalian 

konflik yang sudah dipaparkan, Badan Pertanahan Nasional pun sebagai Lembaga 

Pemerintah Pelaksana Kebijakan Nasional Pertanahan. Pasal 33 Ayat 3 UUD 

1945 menyebutkan bahwa negaraadalah pihak yang menguasai dan mengelola 

tanah untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar ketentuan 

tersebut maka negara membentuk Badan Pertanahan Nasional yang diharapkan 

sebagai perpanjangan negara dalam hal penguasaan dan pengelolaan tanah bagi 

kemakmuran rakyat. 

  Pembentukan BPN didasarkan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 

1988 tentang BPN. Organisasi dan tata kerja BPN dibentuk berdasarkan 

Keputusan Kepala BPN No.11/KBPN/1988  jo  Keputusan Kepala BPN No.1 

Tahun 1989tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN di Provinsi dan 

Kabupaten/Kotamadya. 

                                                           
13

Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2001, hlm. 92 
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  Tujuan dibentuknya BPN adalah untuk membuat sistem pengelolaan 

masalah pertanahan di Indonesia. Karena itu pemerintah melakukan pengangkatan  

status Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri menjadi Lembaga 

Pemerintah Non Departemen dengan membentuk suatu organisasi dan tata kerja 

suatu lembaga yang di beri nama Badan Pertanahan Nasional.Tugas lembaga BPN 

adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan 

UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan 

penggunaan, penguasaan dan pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, 

pengurusan dan pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah 

pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden, sedangkan 

fungsi lembaga BPN adalah : 

a. merumuskan kebijaksanaan  

b. perencanaan penguasaan dan pengurusan tanah;  

c. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah 

 dengan prinsip tanah mempunyai fungsi  sosial;  

d. melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah;  

e. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah;  

f. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
14

 

 

2.4.2 Penyelesaian Sengketa Pertanah Melalui Pengadilan Gugatan Perdata 

Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri 

  Dalam perkara ini berlakulah ketentuan-ketentuan perdata seperti 

KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan lain seperti UUPA.Tugas dan kewenangan 

                                                           
14

S.B Silalahi, Sejarah Perkembangan Lembaga Agraria/Pertanahan di Indonesia, 

Seminar Ilmiah Masalah Hukum dan Perekonomian Serta Masalah Pertanahan Proviinsi Bangka 

Belitung, Februari 2004, hlm 6 
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badan peradilan perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta 

menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berperkara. Subjek sengketa di atur 

sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah 

menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999; sekarang menjadi Pasal 16Ayat (1) 

Undang-Undang No. 05 Tahun 2004. Gugatan perdata ada tiga jenis, yaitu:  

1.  Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair 

  Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang 

diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa 

hukumnya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri.
15

 Ciri khas gugatan 

ini adalah: 

  Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak  semata (for the 

benefit of one party only). Gugatan ini diajukan hanya untuk kepenting pemohon 

semata, tidak bersentuhan dengan  hak dan kepentingan orang lain. Jadi, pada 

prinsipnya tanpasengketa dengan pihak lain. Tidak ada orang lain atau pihak 

ketiga yang ditarik sebagai lawan. Jadi bersifat  ex-parte.  

2.  Gugatan Contentiosa 

  Kewenangan badan peradilan menyelesaikan perkara diantara para pihak 

disebut yurisdiksi  contentiosa. Gugatannya berbentuk gugatan contentiosa  atau 

disebut dengan yurisdiksi  contentious. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan 

contentiosaberbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntairyang 

bersifat sepihak.Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah gugatan, yakni 

berupa tuntutan perdata (burgelijk vor denj) sehubungan dengan hak yang  

dipersengketakan dengan pihak lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

                                                           
15

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung 

RI, Jakarta, 1994, hlm. 10. 
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gugatan perdata adalah gugatan  contentiosa yang mengandung sengketa para 

pihak, dengan posisi para  pihak sebagai berikut:  

1.Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai 

penggugat.  

2. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan 

berkedudukan sebagai tergugat.  

3.  Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
16

 Class Action secara umum 

adalah sinonim dari kata  class suit atau representative actionyang berarti:  

 a. Tuntutan melalui pengadilan yang diajukan satu ataubeberapa orang yang 

bertindak sebagai wakil kelompok (class representative). 

 b. Penggugat bukan cuma atas namanya saja tetapi sekaligus atas nama 

kelompok yang diwakili. Namun untuk itu penggugat tak memerlukan surat 

kuasa dari anggota kelompok.  

c. Dalam gugatan tidak perlu disebutkan satu persatu identitas anggota 

kelompok yang diwakili. 

d. Yang penting asal kelompok yang diwakili dapat diidentifikasi secara 

spesifik.  

Pengadilan Tata Usaha Negara  

  Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yakni:  

1.  Melalui Upaya Administrasi. 

Cara ini merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau Bentuk upaya 

administrasi adalah:  

                                                           
16

M. Yahya Harahap,  Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan,  Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan),Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 29.  
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a) Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang 

dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan 

putusan.  

b) Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri 

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan itu.  

2.  Melalui Gugatan.  

  Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha 

Negara ada dua pihak, yaitu:  

a) Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 

dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan 

atau pejabat tata usaha negara baik di pusat atau di daerah. 

b) Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan 

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahk 

padanya.
17

 

Kasasi Di Mahkamah Agung RI  

 Menurut Pasal 131 UU No. 5 Tahun 1986, terhadap putusan tingkat 

akhir, yaitu putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan pemeriksaan kasasi ke 

Mahkamah Agung RI. Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam 

Ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Adapun landasan 

hukum kewenangan kasasi adalah sebagai berikut :
18

 

                                                           
17

Erman Suparman,  Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha 

Negara),Fokudmedia, Bandung, 2004, hlm.59. 
18

Sentosa Sembiring, Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang 

Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 397. 
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1. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi : 

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-

Undang.” 

 

2. Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

mengatur sebagai berikut:  

a)  Pasal 11 Ayat (1) mengemukakan bahwa Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (peradilan 

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PTUN).  

b) Pasal 11 Ayat (2) huruf (a) menegaskan kewenangan yang dimiliki 

Mahkamah Agung dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pengadilan 

negara tertinggi:  

“Mengadili pada tingka kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan di  semua lingkungan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung.”  

 

3. Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung 

 Pada Pasal 28 Ayat (1) huruf (a) dirumuskan tugas dan kewenangan 

Mahkamah Agung yakni memeriksa dan memutus permohonan kasasi. 

Menurut Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tugas dan 

kewenangan Mahkamah Agung adalah:  

a)  Memeriksan dan memutus permohonan kasasi.  

b)  Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili.  

c) Memeriksa dan memutus permohona peninjauan kembali putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 Selanjutnya Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung 

mengaitkan dan mempertautkan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung RI 

mengadili permohonan kasasi dengan aspek:  
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a) Alasan atau syarat permohonan kasasi yang dibenarkan Undang-Undang 

yang disebut secara limitatif pada Pasal 30 Ayat (1).  

b) Pembatalan putusan pengadilan yang dimohon kasasi apabila putusan yang 

bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dideskripsikan pada 

Pasal 30 Ayat (1) yang dimaksud. 

 

2.5 Tinjauan Pembangunan Jalan Tol 

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 

jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol 

(Undang-undang nomor 38 tahun 2004). Menurut Pasal 43 Ayat (1) dijelaskan 

bahwa jalan tol diselenggarakan untuk: 

a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang 

b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa 

guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi 

c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan 

d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan 

 

Jalan tol yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan umum adalah 

jalan lintas alternatif.Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang 

lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh 

Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. Wewenang 

penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah yang meliputi pengaturan, 

pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Rencana umum jaringanjalan 

tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalannasional 

yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan 
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maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai 

bagian jaringan jalan nasional.
19

 

Manfaat Jalan Tol 

Pembangunan jalan tol sebagai jalan nasional yang dapat menjaga 

kesatuan nasional memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah & 

peningkatan ekonomi. 

b. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. 

c. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematanBiaya 

Operasi Kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewatijalan non tol. 

d. Badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tolyang 

tergantung pada kepastian tariff tol.  

 

                                                           
19

Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

  Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisanya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu. 
1
 

a. Pendekatan yuridis normatif 

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami 

persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. 

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat Peraturan perundangan, 

dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan yang 

bergubungan dengan penyelesaian sengketa tanah di kabupaten Lampung Selatan. 

b. Pendekatan yuridis empiris 

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan 

dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang 

ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek  

penelitian   yaitu   dengan  mengadakan   observasi   dan   wawancara khusus 

yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten 

Lampung Selatan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta 

tersebut.  

                                                           
1 Soerjono Soekanto, , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007 hlm. 10 
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 Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dilakukan untuk 

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap 

permasalahan yang akan  dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

  Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan penelitian, dengan cara melakukan wawancara pada masyarakat dan 

instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan 

tentang penyelesaian sengketa tanah terhadap pembangunan Jalan Tol Trans 

Sumatera di Dusun Cilamaya Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data 

ini diperoleh dengan jalan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 

2 bahan hukum yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer 

 Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau 

kaidah dasar, Peraturan dasar, dan Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum 

primer dalam penelitian ini bersumber dari: 
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a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 

Agraria;  

b. Undang- undang  No 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk 

kepentingan Umum 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

d. Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan 

jalan tol di Sumatera 

e. Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 21012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

f. Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

g. Peraturan Kepala Badan  Pertanahan Nasional  Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pengolahan dan Pengkajian Penangan Kasus Pertanahan. 

h. Peraturan Kepala Nasional Nomor 1 tahun 1999 Tentang Tata Cara 

Penanganan Sengketa Pertanahan 

2) Bahan hukum sekunder 

  Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi 

dokumen. 

 

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel 

a. Penentuan Populasi 
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  Populasi adalah jumlah keseluruhan objek  penelitian yang terdiri dari 

manusia, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada 

di Dusun cilamaya Kabupaten Lampung Selatan, dan penegak hukum. 
2
 

b. Penentuan Sampel 

  Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan 

menggunakan cara-cara tertentu.
3
 Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan metode pengambilan sampel berupa Purposive Sampling, yaitu 

dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang 

dianggap telah mewakili populasi. Yaitu yang menangani penyelesaian sengketa  

Ketua Pengadilan Negeri Kalianda ( Bapak Mashuri Efendi, S.H. ,M.H. ), Panitera 

Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda ( Agus Rohman, S.H. ,M.H. ), Pihak 

Penggugat, dan Tergugat ( Sri Wati Tunas dan Nur Salam S.H. ) 

       : 4 orang 

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1) Studi Kepustakaan (Library Research)  adalah usaha untuk memperoleh data 

sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi 

dengan cara mengumpulkan, membaca,  mempelajari, membuat catatan-

catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu 

                                                           
 

2
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Universitas Gajah Mada: Pers. 

Yogyakarta, 1987) hlm.141 
3
Ibid. hlm. 153 
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berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan adakaitannya dengan  Proses 

Penyelesaian Sengketa Tanah di Provinsi Lampung. 
4
 

2) Studi Lapangan (Field Research)  merupakan usaha yang dilakukan untuk 

memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada 

beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan 

dengan  penelitian  Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Provinsi 

Lampung.  

b. Pengolahan data 

  Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan tahapan  

sebagai berikut ; 

1) Pemeriksaan data/editing, hal ini dilakukan setelah  semua data 

dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang 

sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan. 

2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok 

kelompokan yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok 

bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan 

sistematik sesuai dengan penelitian yang dilakukan.  

3) Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara 

sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data.  

 

                                                           
 

4
Ibid. hlm. 13  
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3.5 Analisis Data 

  Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data,  maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisis data.  Metode analisis  data yang digunakan 

adalah    secara kualitatif, yaitu  dengan cara  mendeskripsikan atau  menguraikan 

kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk 

kalimat,  sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan 

kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir 

induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang 

bersifat  



 

 

BAB V  

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

 Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik beberapa 

kesimpulan,yaitu: 

1. Penyelesaian sengketa tanah akibat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 

(JTTS) di Kabupaten Lampung Selatan diupayakan penyelesaiannya melalui 

mediasi oleh permerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Pertanahan 

Kalianda, Dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( Non Litigasi). 

Mediasi bertindak sebagai Mediator adalah Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan 

Perkara Pertanahan, mediasi dilaksanakan di ruang rapat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Selatan Jl. Indera Bangsawan No.02 Kalianda. Hadir dalam 

mediasi kali ini para pihak adalah sebagai berikut : 

1) Nur Salam. (Kuasa Hukum Marjaya) 

2) Sri Wati Tunas 

3) Warga Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan 

4) Lembaga Swadaya Masyarakat Setempat 

Penyelesaian sengketa Di Pengadilan Negeri Kalianda (Litigasi) Perkara Nomor 

Register:42/pdt/16/PN KLA. Pihak Penggugat: Sri Wati Tunas, dan Tergugat: 

Marjaya. Dalam putusan hakim, majelis hakim menyatakan alat bukti tergugat 

Surat keterangan tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 

2. Faktor Penghambat penyelesaian sengketa tanah Di dusun Cilamaya Kabupaten 

Lampung Selatan. Masyarakat cenderung berkembang pada penyelesaian 

sengketa budaya gugat menggugat. Faktor Internal para pihak yang bersengketa di 
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pengadilan cenderung tidak mau untuk bermusyawarah untuk mencapai win-win 

solution. Sengketa keperdataan lahir karena masing-masing pihak yang 

bersengketa, bersikukuh bahwa obyek yang disengketakan adalah hak/miliknya, 

sehingga budaya musyawarah yang memiliki nilai-nilai luhur dalam penyelesaian 

sengketa, mulai ditinggalkan dan beralih pada penyelesaian sengketa secara 

modern dengan menggunakan perangkat pengadilan. Faktor Eksternal  ialah pihak 

yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa tanah terhadap pembangunan 

Jalan Tol Trans Sumatera antara lain dapat disebabkan oleh : 

1)  Kedisiplinan para pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa. 

2)  Kejujuran para pihak yang bersengketa. 

 

5.2.  Saran 

1.  Penyelesaian sengketa pertanahan  disarankan dilakukan dalam dua model, 

yaitu pertama, harus dilaksanakan dengan negosiasi dan musyawarah dengan 

memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya . Dalam hal ini, 

pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator, yang 

cenderung bersifat sebagai partisipan dalam kelompok yang bertikai. 

2.  Pilihan jalur penyelesaian tergantung pada pilihan para pihak yang bersengketa 

yang sudah tentu dengan segala pertimbangan atas factor waktu, biaya dan 

efisensi, Secara umum mediasi memang memerlukan biaya, namun tidak sebesar 

yang diperlukan untuk proses diperadilan. Pemerintah perlu menyebar luaskan 

informasi yang berkaitan dengan mediasi sehingga masyarakat dapat memahami 

benar maksud dan tujuan  mediasi di luar Pengadilan (Non Litigasi) Masyarakat  
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belum  terlalu  memahami  akan maksud,  tujuan,  serta  keuntungan  mediasi 

dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan. 
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