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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia 

hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu 

berhubungan dengan tanah dan dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup 

manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. 

Tanah mempunyai arti arti dan peranan penting bagi kehidupan manusia karena 

semua orang memerluka tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan 

mengingat susunan susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar 

yang masih bercorak agraria. Tanah adalah suatu harta yang ada di muka bumi ini 

yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya 

memberikan problema-problema rumit. Hal ini adalah  logis, mengingat bahwa 

faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban 

adalah tanah. Tanah bagi kehidupan manusia memiliki makna yang 

multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi 

yang dapat mendatangkan kesejahteraan  

Di Indonesia, yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah 

menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen 

diantara persoalan lainya. Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama 

yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek “landreform” 

ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA.  
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Tanah  mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, 

maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan 

selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka 

dapat menimbulkan suatu  sengketa tanah di dalam  masvarakat. Dalam kenyataan 

sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu 

aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan 

pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh 

tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.  

Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan 

mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan 

maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. 

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak 

(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik 

terhadap status tanah, prioritas, maupun  kepemilikannya dengan harapan dapat 

memperoleh  penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Dalam masyarakat tradisional masyarakat di Indonesia khususnya di 

Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo permasalahan-
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permasalahan diantara mereka diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat 

oleh para pihak yang bermasalah dengan asas musyawarah.  

Pada hakekatnya setiap desa adat di Kecamatan Aesesa merupakan 

persekutuan hukum,yang memiliki aturan-aturan hukum tersendiri. Aturan mana 

meliputi seluruh aspek kehidupan baik terhadap perorangan,masyarakat dan 

bahkan sampai melibatkan  Negara. Melihat permasalahan yang ada hubungannya 

dengan tanah hal inipun tidak pernah lepas dari aturan-aturan yang berlaku pada 

masyarakat. 

Banyaknya perkara perdata maupun pidana yang melanda didalam 

masyrakat yang  menyangkut soal tanah sesungguhnya tidak boleh dilepaskan dari 

adanya hukum  pertanahan di Kelurahan Mbay I yang beraneka ragam. Tiap-tiap 

desa mempunyai aturan-aturan dan kebiasaan adat tersendiri dalam menyelesaikan  

perkara atau sengketa tanah yang terjadi diwilayahnya. Perkara masalah tanah 

tersebut ditunjang oleh adanya  pemahaman yang secara dangkal mengenai 

masalah pertanahan oleh masyarakat awam. Adanya pemasalahan masalah 

pertanahan yang berbeda-beda antara individu yang satu dan individu yang 

lainnya dapat menimbulkan sengketa pada masyarakat hukum. Timbulnya 

sengketa-sengketa dalam masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum 

merasakan pentingnya arti tanah dalam kehidupan manusia. Pada kehidupan 

bermasyarakat hukum tanah memegang peranan sangat penting dalam kehidupan 

manusia. 

Hal ini dapat disadari karena ada dua hal yang menyebabkan tanah itu 

memiliki fungsi yang sangat penting yaitu : karena sifatnya,yakni merupakan 
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benda atau kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun 

juga masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan 

menjadi lebih menguntungkan. Karena faktanya,yaitu suatu kenyataan bahwa 

tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan suatu penghidupan 

kepada persekutuan, tempat tinggal dimana para warga persekutuan yang 

meninggal dunia dikebumikan dan roh para leluhur persekutuan (Soerojo 

Wignyodipoero.1985:197). 

Adanya fungsi tanah yang demikian ini, maka ikatan antara masyarakat 

hukum dan tanah adalah sangat kuat. Sengketa kerap kali bermunculan  karena hal 

ini akibat dari adanya kepentingan yang sama yang kemudian saling bergesekan.  

Konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Aesesa, pada tahun-

tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Konflik terbuka 

seringkali meletup ke permukaan, baik yang berskala kecil sampai yang berskala 

besar dalam  wujud  bentrok fisik antar kelompok,perusakan dan pembakaran 

rumah warga. Pemicunya beragam,salah satunya mengenai tanah baik mengenai 

status tanah itu sendiri maupun mengenai tapal batas wilayah yang kemudian 

melebar dan melibatkan komunitas yang lebih luas. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bertolak dari pemikiran dasar sebagaimana diuraikan dalam latar belakang , 

maka lingkup permasalahan pokok yang dijadikan landasan analisis dalam 

pelaksanaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik (sengketa) tanah di 

Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo? 
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1.2.2 Bagaimana peran hukum adat Mbay Dhawe dalam penyelesaian sengketa 

tanah di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo 

tersebut? 

1.2.3 Apa yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah 

menurut hukum adat Mbay Dhawe di Kelurahan Mbay I, Kabupaten 

Nagekeo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mendiskripsikan latar belakang terjadinya konflik (sengketa) tanah 

di Kelurahan Mbay I, Kabupaten Nagekeo 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan peran hukum adat Mbay Dhawe dalam 

penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Mbay I, Kabupaten Nagekeo. 

1.3.3 Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses penyelesaian 

sengketa tanah menurut hukum adat Mbay Dhawe di Kelurahan Mbay I, 

Kabupaten Nagekeo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat penelitian ini untuk kelurahan adalah dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu pengelolaan 

tanah secara adat terkait dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan 

Mbay I, Kabupaten Nagekeo.  

1.4.2 Manfaat bagi penulis, bagi penulis karya tulis ini merupakan prasyarat 

untuk mencapai gelar Sarjana (Strata-1) yang merupakan bagian akhir 

sebelum menyelesaikan Pendidikan Sarjana dengan tujuan untuk memiliki 

kecakapan seorang calon Sarjana dalam mengemukakan pikiran mengenai 
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suatu masalah dan pendekatan dalam bentuk tulisan ilmiah serta 

diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait 

dengan konflik pertanahan terutama berkaitan dengan upaya-upaya 

penyelesaian konflik atau sengketa tanah tersebut melalui hukum adat 

dalam mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah yang masih menjadi 

sengketa tersebut. 

1.4.3 Bagi masyarakat umum dan para tokoh adat,dengan adanya hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan mengenai 

hukum pertanahan baik secara adat maupun agraria sehingga dapat 

menjaga eksistensi dari penggunaan dan kepemilikan tanah tersebut. 

1.4.4 Bagi jurusan Civic Hukum karya tulis ini dapat memberikan informasi 

tertulis tentang adat atau budaya-budaya yang masih berlaku di Indonesia 

bagian Timur Khususnya di Kelurahan Mbay I, Kabupaten Nagekeo serta 

menambah ilmu pengetehuan bagi mahasiswa yang membaca tulisan ini. 

1.5 Penegasan Istilah  

1.5.1 Pengertian Sengketa Tanah  

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan 

atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, 

kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek 

permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan Pertentangan atau 

konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang 

mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, 

yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. 
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Sedangkan tanah merupakan salah satu unsur penting penunjang 

kehidupan semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu sengketa 

tanah merpakan sebuah konflik atas tanah. Konflik atas tanah ini muncul karena 

berbagai hal yang salah satunya adalah kesadaran masyarakat akan kepentingan 

haknya. Pada hakikatnya kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di 

bidang pertanahan antara siapa dengan siapa,sebagai contoh konkret adalah antara 

orang-perorangan atau antara orang perorangan dengan badan hukum dan lain 

sebagainya.   

1.5.2 Pengertian Hukum Adat  

Istilah hukum Adat di kalangan masyarakat awam jarang di gunakan, yang 

banyak di gunakan adalah istilah “adat” saja. Dengan menyebut kata adat  maka 

yang di maksud adalah kebiasaan yang  pada umumnya harus berlaku dalam 

masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang di maksud 

adalah kebiasaan masyarakat jawa begitu pula dengan daerah–daerah lain. Jadi 

istilah Hukum Adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukan 

aturan–aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak 

berbentuk peraturan perundangan yang di bentuk oleh penguasa 

pemerintah. Istilah hukum adat berasal dari kata–kata Arab , “Huk’m” dan 

“Adah” di jamak menjadi Ahkam yang berarti suruhan atau ketentuan. Misalanya 

dalam Hukum Islam (hukum syari’ah) ada lima macam suruhan atau yang di sebut 

perintah yang di sebut Al-ahkam al–khamsah (hukum yang lima) yaitu, wajib, 

haram, mandub, atau sunnah dan makruh. (Asaf. A.A Fyee, 1995 : 23). Adah atau 

Adat artinya kebiasaan , yaitu perilaku kebiasaan masyarakat yang selalu terjadi. 
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Jadi hukum Adat adalah Hukum kebiasaan. Istilah hukum adat yang mengandung 

arti aturan kebiasaan suda lama di kenal di Indonesia, Di eropa (Belanda) hukum 

kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang di sebut “gewoonte rech”, yaitu 

Adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum 

perundangan, sedangkan pengertian adat  istiadat menyangkut sikap dan perilaku 

seseorang yang di ikuti oleh orang lain dalam proses waktu yang cukup lama, ini 

menunjukan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap–tiap 

masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat istiadat tersendiri.  

Adat istiadat dapat  mencerminkan jiwa suatu masyarakat yang merupakan 

satu kepribadian dari suatu masyarakat dan bangsa. Tingkat peradapan, cara hidup 

yang moderen seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat  

istiadat  yang hidup dan berakar dalam masyarakat. 

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, 

sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan 

kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat  istiadat yang hidup di dalam 

masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi  tradisi rakyat dan ini merupakan 

sumber dari hukum adat. 

1.5.3 Pengertian Hukum Adat Mbay Dhawe 

Hukum adat Mbay Dhawe merupakan adat istiadat dalam sebuah 

lingkungan masyarakat ulayat yang mengikat semua orang yang ada didalamnya 

guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kelompok atau individu-

individu yang terikat dengan adat istiadat tersebut. 
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Adat istiadat Mbay Dhawe mencerminkan jiwa suatu masyarakat yang 

merupakan satu kepribadian dari suatu masyarakat dan bangsa. Tingkat 

peradaban, cara hidup yang moderen seseorang tidak dapat menghilangkan 

tingkah laku atau adat  istiadat  yang hidup dan berakar dalam masyarakat suku 

Mbay Dhawe tersebut. 

Adat istiadat suku Mbay Dhawe selalu menyesuaikan diri dengan keadaan 

dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu 

menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat  

istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi  

tradisi rakyat dan ini merupakan sumber dari hukum adat Mbay Dhawe itu 

sendiri.  

 


