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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

Masalah pertanahan di Negeri kita telah muncul dalam banyak aspek 

dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan 

baik  melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi 

pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instasi Badan Pertanahan 

Nasional. Sengketa atau konflik merupakan salah satu bentuk konflik yang 

membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. 

 Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, karena manusia memerlukan tanah semasa hidup sampai 

dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola 

perekonomian sebagian besar bercorak agrarian. Tanah bagi kehidupan 

manusia mengandung makna yang multidimensial. Pertama, dari sisi 

ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan 

kesejahteraan.  Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seorang 

dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai capital budaya 

dan menetukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah 

bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada 

tanah.
1
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 Karena makna yang multidimensial tersebut ada kecenderungan 

bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan 

cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Sangat berartinya tanah bagi 

kehidupan manusia dan bagi Negara dibuktikan dengan diaturnya  secara 

konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)  bahwa 

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap 

pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang 

kemudian dikenal dengan sebutan undang-undang pokok agraria (UUPA). 

Dengan penjelasan diatas bahwa: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah 

merupakan landasan konstitusional lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan 

bahwa ”Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam 

menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik 

bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya,  hukum adat lahir dan 

tumbuh dari masyarakat sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, 

kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh 

komunitas masyarakat adat,  hukum adat memiliki relevansi kuat dengan 
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karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat, dengan 

demikian hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat 

hukum adat. Dalam prinsip kesamaan, persoalan yang timbul adalah 

bagaimana antara semua yang sama itu dapat bertahan menjadi suatu 

keutuhan dan dapatkah hidup bersama benar-benar wujud sebagai suatu 

kesatuan dan hidup bersama dapat dipertahankan dengan berpedoman pada 

prinsip rukun. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat 

didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan 

bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan 

perorangan, suasana hidup domkratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama 

dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. 

Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal, 

Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam 

sistem pemerintahan adat,  tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum 

adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, 

nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan 

bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota 

masyarakat. 

Masyarakat hukum adat dalam kesadarannya selalu mementingkan 

kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan 

individual dalam kehidupan sosial mereka. Sengketa yang terjadi antar 

individual maupun antara kelompok dalam pandangan masyarakat hukum 
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adat adalah tindakan yang menggangu kepentingan bersama dan oleh karena 

itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola 

penyelesaian adat.
2
 

Dalam kehidupan masyarakat adat sering terjadi persoalan-persoalan 

seperti masalah sengketa batas tanah, perkebunan dan pembukaan lahan dan 

lain-lain antar sesama masyarakat sendiri. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat adat merupakan masyarakat agraris, yaitu masyarakat yang 

mempunyai keterkaitan dengan masalah pertanahan ataupun pertanian. 

Persoalan-persoalan tersebut terjadi karena kesalah pahaman dalam 

mengklaim batas tanah ataupun batas perkebunan. Dalam masyarakat adat 

jika terjadi sengketa-sengketa seperti tersebut diatas, masyarakat lebih suka 

menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat atau yang lebih berperan 

dalam menyelesaikannya adalah ketua adat atau kepala desa.  Kasus tanah 

yang muncul dari tahun ke tahun masih saja mendomnasi di Kepulauan 

Kangean khususnya Desa Duko, secara umum yang menjadi sumber sengketa 

tanah adalah perebutan hak penguasaan tanah seperti hak milik perorangan 

dll. Perebutan hak ini bisa bersumber dari pembagian waris maupun jual beli, 

tukar menukar dan ada juga sengketa tanah yang muncul karena adanya 

penyerobotan lahan yang sama-sama mengklaim milik pihak-pihak yang 

bersengketa tanpa adanya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara 

hukum yaitu sertifikat.  

                                                           

     
2
 Hendra Surya, 2012, Peran Petua Seneubok Dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah Di 

Dalam Masyarakat Adat,16 November 2012 
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Dalam  Pasal 19 UUPA disebutkan bahwa:  

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
3
  

 

Diperkuat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

yang tetap mempertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah 

yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yang intinya  

bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian 

hukum dibidang pertanahan. 

Dijelaskan dalam Pasal 3 (a) PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa: 

 “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.
4
 

 

Hal mendasar  yang  menyebabkan permasalahan tanah di Kepulauan 

Kangean khususnya Desa Duko adalah tidak tertibnya administrasi dibidang 

pertanahan, hampir keseluruhan kasus tanah yang terjadi karena masing-

masing pihak tidak mempunyai bukti yang kuat atas penguasaanya. Ada juga 

yang merasa sebagai pemegang hak yang sah karena berasal dari warisan 

orang tuanya, tetapi dulunya pihak pewaris membeli tanah tanpa dibuktikan 

dengan peralihan hak yang prosedural, diyakini oleh ahli waris bahwanya 

pewaris membeli tanah tersebut dari pihak penjual yang membutuhkan uang 

mendadak. Pada akhirnya ahli waris pemilik merasa tetap sebagai pemilik dan 

tetap ingin mempertahankan tanah-tanahnya sehingga muncullah sengketa 

                                                           
      

3
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

     
4
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
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hak milik atas tanah yang menghadapkan ahli waris melawan ahli waris. 

Lembaga adat menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Pulau Kangean 

dalam menyelesaikan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang dipimpin 

oleh kepala adat atau kepala desa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 

pancasila dan adat istiadat dan budaya setempat serta agama yang merupakan 

dasar acuan penyelesaiaan sengketa di Kepulau Kangean. 

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup obyek yang akan 

diteliti, dimana yang akan penulis teliti disini adalah sebatas hak milik atas 

tanah saja, khususnya terhadap sengketa tanah hak milik perorangan di Desa 

Duko Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih mendalam terkait penyelesaian sengketa tanah secara adat 

dengan judul” UPAYA PENYELESAIAN  SENGKETA TANAH HAK 

MILIK PERORANGAN BERBASIS ADAT ISTIADAT DI WILAYAH 

KECAMATAN ARJASA KEPULAUAN KANGEAN (Studi Kasus Di Desa 

Duko) 

 

B.   Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa  tanah 

hak milik perorangan di Desa Duko Kecamatan Arjasa Kepulauan 

Kangean? 

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan 

berbasis adat istiadat di Desa Duko Kecamatan Arjasa Kepulauan 

Kangean? 

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa 

tanah hak milik perorangan di Desa Duko Kecamatan Arjasa Kepulauan 

Kangean. 

C.  Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan hukum ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

terjadinya sengketa tanah hak milik perorangan di Desa Duko Kecamatan 

Arjasa Kepulauan Kangean. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah hak milik 

perorangan berbasis adat istiadat Di Desa Duko Kecamatan Arjasa  

Kepulauan Kangean. 

3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam 

penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan di Desa Duko 

Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean. 
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D.  Manfaat dan kegunaan Penelitian 

1.   Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

keilmuan hukum khususnya terkait hukum adat dan pihak-pihak yang 

memerlukannya, antara lain: 

a. BPN (Badan Pertanahan Nasional) 

b. Kepala Desa/adat 

c. Masyarakat atau pihak-pihak bersengketa terkait pertanahan 

2.   Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya mengenai upaya penyelesaian sengketa  hak atas tanah milik 

perorangan yang berbasis adat istiadat di Kepulauan Kangean. 

b. Untuk meningkatkan pengetahuan serta membentuk pola fikir yang 

dinamis dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama menjalani 

studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.   Kegunaan 

a. Bagi penulis 

1) Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

ilmu hukum khususnya hukum adat dalam hal upaya penyelesaian 

sengketa hak atas tanah yang berbasis adat istiadat. 



9 
 

b. Bagi Kepala Desa/adat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum 

perdata khususnya kepala desa/adat dalam pengambilan keputusan bila 

nantinya menghadapi kasus yang serupa. 

c. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat atau 

pihak-pihak yang yang bersengketa terkait masalah yang penulis 

utarakan diatas. 

E.     Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis 

sosiologis (empiris) dimana dalam penelitian ini memandang hukum 

sebagai fenomena sosial karena didasarkan pada fakta-fakta yang ada 

dilapangan. 

1.  Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam 

masyarakat.
5
 Atau dengan kata lain pendekatan yuridis sosiologis dapat 

diartikan sebagai pendekatan yang dititik beratkan pada aturan 

hukum/yuridis yang dikaitkan dengan fenomena sosial yang terjadi 

dilapangan terkait penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang 

                                                           
     5 Pedoman Penulisan Hukum, 2012, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 

Hal: 18. 
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berbasis adat istiadat setempat di Wilayah Kecamatan Arjasa Kepulauan 

Kangean. 

2.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Desa Duko Kecamatan Arjasa Kepulauan 

Kangean, Kabupaten Sumenep. di Desa Duko sebagai tempat penelitian 

penulis menemukan ada 2 kasus sengketa tanah antara lain: 

  Pertama, Kasus sengketa tanah hak milik antara Perorangan 

dengan Pemerintah. Dimana dalam obyek yang disengketakan tersebut 

diatasnya dibangun Sekolah Dasar (SD), namun kasus ini sudah final 

pada bulan 6 tahun 2012 lalu, sehingga penulis meneliti kasus yang 

kedua yaitu, kasus sengketa hak milik perorangan. Tapi yang menarik 

dalam kasus ini adalah dimana diatas obyek tanah yang disengketakan 

telah dibangunnya rumah kediaman secara permanen oleh Bpk Sahaman 

beserta Saudara-saudaranya, yang mana bapak Sahaman tersebut adalah 

Pihak tergugat dalam kasus sengketa tanah tersebut. Dari situlah penulis 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti kasus tersebut lebih dalam lagi, 

disamping itu juga karena domisili penulis tidak terlalu jauh dari Desa 

Duko tempat lokasi penelitian, sehingga memudahkan penulis untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam terkait masalah 

tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu Bpk Rifa’i 

dengan Bpk Sahaman.   
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3. Sumber Data 

a. Data primer  

Data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya yang dijadikan 

sebagai obyek penelitian dalam hal ini Kepala Desa, Camat Arjasa, 

tokoh masyarakat atau pemuka agama dan masyarakat sendiri baik 

berupa hasil wawancara, dokumen tertulis, file, video,foto, rekaman, 

informasi, pendapat, dan lain sebagainya 

b. Data sekunder 

Sumber hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer atau data 

yang diperoleh dari sumber kedua dapat berupa buku, jurnal, artikel, 

opini, dsb, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti.  

4. Teknik pengumpulan data  

a. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan mengamati langsung pada obyek yang diteliti, 

meliputi : 

1)   Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui proses 

pengamatan secara langsung obyek yang diteliti, pengamatan 

disini berarti pengamatan terhadap obyek tanah yang menjadi 

sengketa dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti 

tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
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2)  Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada 

responden bersangkutan tentang permasalahan yang diteliti, 

dengan cara mencatat atau merekam langsung jawaban-jawaban 

yang dinyatakan atau didapat dari responden. Dalam hal ini 

Penulis melakukan wawancara dengan Responden yang sudah 

ditentukan dan informan kunci yang sudah ditentukan 

sebelumnya yang antara lain: 

a) Perangkat Desa 

- Bpk Muzanni Selaku Kepala Desa Duko 

- Bpk Moh. Salim Selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat 

- Bpk Munir Selaku Kaur Umum 

b) Tokoh Agama. 

-  Drs. H. Muarifin selaku tokoh agama di Desa Duko 

c) Informan Kunci. 

-  H. Raup selaku orang yang berpengaruh (tokoh 

masyarakat) menjadi informan kunci yang sudah 

ditentukan sebelumnya oleh penulis 

d) Pihak-pihak yang bersengketa. 

-   Bpk Rifai  (Penggugat) 
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-   Bpk Sahaman (Tergugat) 

3)   Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan 

mencatat secara langsung atau tidak lansung dari data-data resmi, 

perundang-undangan, antara lain: UUD 1945, UUPA, PP No.24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PERMA NO.1 Tahun 

2008, PERMENDAGRI No.3 Tahun 1997 dan No.52 Tahun 

2007, UU No.30 Tahun 1999, PP No.72 Tahun 2005 Tentang 

Desa, keputusan, laporan, arsip, catatan yang menjadi subjek 

penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

Yang nantinya dikelola sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 

penelitian. 

b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mempelajari dan memahami berbagai literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

c. Studi internet yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara browsing melalui internet dan mempelajari berbagai literatur 

didalamnya baik berupa, tesis, makalah, blog, artikel, dlsb.  Yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.   

5.   Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah 

dengan pengolahan data deskriptif kualitatif (metode penelitian yang 

menggunakan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dari 

seseorang yang dapat diamati), yang berupa keterangan responden dan 
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data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dianalisis dengan menerapkan teori-teori yang ada untuk 

memberikan gambaran atas data yang disampaikan oleh responden baik 

lisan maupun tertulis. 

F.   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang 

tersusun secara berurutan, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan hukum, 

metode penulisan hukum serta sistematika penulisan 

hukum. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yaitu tentang: 

A.Tinjauan umum tentang sengketa. (1).Pengertian 

sengketa/konflik. (2).Jenis-jenis penyelesaian sengketa. 

(3).Dasar aturan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa 

melalui peradilan desa. (4).Kewenangan dan tugas kepala 

desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.  

 B.Tinjauan umum tentang hak milik atas tanah. 

(1).Pengertian hak milik atas tanah. (2).Terjadinya hak 
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milik atas tanah. (3).Subjek hak milik atas tanah. 

(4).Macam-macam hak atas tanah. (5).Pengertian dan 

landasan hukum pendaftaran tanah. C.Tinjauan umum 

tentang adat istiadat dan hukum adat. (1).Pengertian adat 

istiadat. (2).Pengertian hukum adat. (3).Corak hukum adat. 

(4).Tanah salah satu sumber sengketa masyarakat adat. 

(4.a).Konflik hak ulayat dan hak milik perorangan. 

(4.b).Penyelesaian sengketa tanah melalui kepala desa/adat. 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan pembahasan 

permasalahan yang menjadi fokus kajian dengan 

menuangkan data-data dari hasil wawancara dan penelitian 

yang kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan 

pada kajian pustaka. 

 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait 

dengan permasalahan yang dijadikan kajian penulisan 

hukum penulis. 

 

 

 


