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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Republik Indonesia sebagai Negara yang struktur perekonomiannya bersifat 

Agraris, menetapkan kedudukan tanah sebagai hal yang utama. Pasal 33 ayat 3 

Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan ideal hukum Agraria Nasional 

menetapkan bahwa “Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Atas landasan ideal ini, sesuai dengan falsafah Pancasila bangsa Indonesia 

memandang tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat 

magis religius dan karenanya adalah keramat.
1
 

Selanjutnya mengingat pentingnya kedudukan tanah seperti tersebut diatas, 

adalah, sudah sepantasnya apabila penguasaan atas bumi, air termasuk kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya berada pada Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan 

tertinggi. Negaralah yang dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan dan 

kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa. 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar dimana 

saja orang tersebut berada. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki nilai ekonomis, 

sekaligus magis-religio kosmis menurut pandangan bangsa Indonesia, tanah sering 

memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan goncangan dalam 
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masyarakat, lalu ia  pula yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional.
2
 

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. Begitu pula pada saat manusia meninggal dunia, manusia masih 

memerlukan tanah untuk melakukan proses penguburannya.
3
  

Permasalahan yang menyangkut dengan tanah pada akhir-akhir ini meningkat 

volumenya, sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif. Di lain pihak permasalahan tanah yang timbul 

tidak lepas dari penduduk yang secara nasional meningkat cukup tinggi, dan 

kebutuhan akan tanah sangat penting sekali baik itu digunakan untuk perumahan, 

industri, pertanian, dan lain sebagainya, dengan kondisi ini membawa akibat pada 

harga tanah. 

Mengingat pentingnya arti tanah bagi setiap masyarakat maka sangat perlu 

adanya peraturan yang mengatur tentang hubungan setiap masyarakat dengan tanah, 

untuk hal ini Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan nama 

singkatan resminya UUPA. Dengan dikeluarkannya UUPA tersebut diharapkan 

                                                           
2
 John Salindeho. 1998.  Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 7. 
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adanya keseragaman hukum dalam bidang pertanahan secara nasional di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Kebijaksanaan pertanahan sebagai pelaksana UUPA lebih beorientasi pada 

pemerataan, keadilan, kesejahteraan, masyarakat banyak dan berwawasan pada 

pengembangan otomatisasi urusan pertanahan. Pada hakekatnya kebijaksanaan 

peratanahan ditunjuk untuk : 

a. Memperkuat posisi tawar dan daya saing masyarakat golongan ekonomi lemah. 

b. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat ekonomi lemah 

untuk memanfaatkan peluang ekonmi-politik. 

c. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Didalam UUPA tersebut diatur mengenai tanah Adat atau tanah hak ulayat, 

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat 

hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan 

wilayahnya, sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang 

bersangkutan sepanjang masa.
4
 Mengenai hak ulayat ini diatur dalam Pasal 3 UUPA 

yang bunyinya sebagai berikut : 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat 

dan hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum Adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 

nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” 

                                                           
4
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Dari isi Pasal 3, UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan 

terhadap hak ulayat oleh UUPA disertai dengan dua syarat yaitu mengenai 

“eksistensinya” dan mengenai “pelaksanaannya”. “Eksistensi” artinya selama tanah-

tanah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum Adat masih ada maka keberadaannya 

tersebut diakui oleh UUPA dan “pelaksanaanya” artiya penggunaan dari tanah hak 

ulayat tersebut nantinya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. 

Kriteria bagi adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum Adat tertentu 

tidak ada penjelasannya dalam UUPA  maupun dalam penjelasannya, kiranya masih 

adanya hak ulayat diketahui dari kenyataan mengenai :
5
 

1. Masih adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu 

masyarakat hukum Adat tertentu. 

2. Masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum Adat tersebut, 

yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum Adat itu 

sebagai “lebensraum-“nya. 

3. Selain itu eksistensi hak ulayat masyarakat hukum Adat yang bersangkutan juga 

diketahui dari kenyataan, masih  adanya kepala Adat dan para tetua Adat yang 

pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-

hari, sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum Adatnya, 

mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama 

tersebut. 

                                                           
5
 Ibid. Hal.192. 



5 
 

 
 

UUPA tidak mengadakan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan 

perundangan mengenai hak ulayat dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung 

menurut hukum Adat setempat. Keberadaan dari tanah-tanah hak ulayat sekarang ini 

masih dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu khususnya di Desa-Desa yang masih 

terdapat masyarakat hukum Adatnya, tetapi di kota-kota besar keberadaan tanah hak 

ulayat hampir sudah tidak ada lagi. Hak ulayat pada kenyataannya cenderung 

melemah. 

Salah satu tujuan dari adanya UUPA yaitu diharapkan dapat memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang dalam kaitannya dengan tanah. 

Untuk dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum tersebut maka 

sesuai dengan Pasal 19 UUPA yang bunyinya : 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 

a. Pengukuran, perpetaan dan pebukaan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

 

Dari bunyi Pasal 19 tersebut diatas maka pemerintah diwajibkan 

menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum. Mengenai pendaftaran tanah tersebut lebih lanjut 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 
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yang juga mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Obyek dari pendaftaran tanah adalah 

seluruh tanah yang dikuasai dengan hak-hak yang diatur dalam UUPA, yaitu Hak 

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

Berdasarkan Pasal 21 UUPA untuk menguasai tanah dengan status hak milik 

tidak semua orang atau badan hukum yang dapat memilikinya, contohnya orang asing 

tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik, begitu juga dengan perseroan 

terbatas yang merupakan badan hukum tidak dapat menguasai/memiliki tanah dengan 

status hak milik, tetapi mengenai hal ini  terdapat pengecualiannya. 

Tanah-tanah milik pura yang sebelum adanya aturan mengenai badan 

keagamaan yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik statusnya hanya 

merupakan tanah Adat atau hak ulayat dari Desa Pakraman, oleh karena itu 

perlindungannya secara yurisdis sangat kurang, hal ini disebabkan karena tanah Adat 

atau tanah hak ulayat tidak dapat didaftarkan, UUPA sendiri tidak memerintahkan 

pendaftarannya, dan dalam Peraturan Pemerintah 24/1997 Hak Ulayat tidak 

dimasukan dalam golongan obyek pendaftaran tanah. 

Mengenai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan 

Bandan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Pasal 1 dari 

peraturan tersebut menyebutkan bahwa badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

hak milik atas tanah adalah : 

1. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah 

mendengar Menteri Agama; 
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2. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah 

Mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. 

Jadi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38/1963 tersebut badan-

badan keagamaan dapat memiliki tanah dengan status hak milik, mengenai 

kepemilikan tanah dengan hak milik tersebut disertai dengan pembatasannya yang 

disebutkan dalam penjelasan dari peraturan pemerintah tersebut yaitu pemilikan tanah 

oleh badan-badan keagamaan terbatas pada tanah-tanah yang langsung berhubungan 

dengan usaha kegamaan. 

Kabupaten Karangasem terbagi menjadi 109 Desa Pakraman. Menurut 

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman Pasal 1 

anggaka 4 : 

“Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Propinsi Bali yang 

mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat 

Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan Desa yang 

mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus 

rumah tangganya sendiri”. 

 

Tanah-tanah Adat di masyarakat hukum Adat, ada yang berada dibawah 

kekuasan masyarakat hukum Adat dan ada yang berada dibawah kekuasaan hak 

pribadi atau perorangan, baik dalam bentuk hak milik, hak pakai, ataupun hak untuk 

menikmati. 

Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang pura sebagai lembaga 

keagamaan yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik, tanah-tanah yang 

dimiliki oleh pura tersebut merupakan tanah-tanah Adat/tanah hak ulayat dan 
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biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah tersebut dilakukan oleh dan 

diatas namakan oleh BenDesa (pengurus Desa Pakraman), penggunaan nama 

BenDesa dalam hal pengurusan dan penguasaan tanah-tanah milik pura adalah 

merupakan kebiasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh krama (warga) Desa Adat 

kepada BenDesa Desa Adat (Prejuru).  

Setelah berlakunya UUPA beserta aturan konversinya terdapat tanah-tanah 

milik pura yang digarap oleh orang yang menggarapnya (penyakap) dalam jangka 

waktu yang lama, dari generasi ke generasi, kemudian penggarap tersebut 

menggunakan alasan konversi tersebut sebagai celah untuk mendaftarkan tanah yang 

seharusnya milik pura tersebut menjadi milik pribadi. Dan juga karena telah 

menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama maka terbit pipil atau SPPT 

atas nama penggarap, berdasarkan pipil atau SPPT tersebut mereka megajukan 

pendaftaran tanah. Hal ini lah yang menyebabkan beralihnya tanah milik pura ke 

perorangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

SK.556/DJA/1986 yang menjelaskan bahwa Tanah Plaba/Laba Pura dapat di 

konversikan sebagai hak milik pura, dan persoalan-persoalannya, dengan demikian 

banyak fungsi tanah Adat tersebut memacu adanya kepemilikan tanah secara 

monopoli baik itu secara perorangan maupun oleh masyarakat tersebut, maka 

timbullah berbagai macam konflik yang menyangkut tanah Adat tersebut.  

Salah satu konflik tanah Adat yang terjadi di Kabupaten Karangasem adalah 

kasus tanah Adat yang terjadi di Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten 

Karangasem Bali. Konflik tersebut terjadi karena kurang adanya kesadaran antara I 
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Gede Badung dan para masyarakat dari ke 59 (lima puluh sembilan)  Dadia di Desa 

Adat Culik, untuk menyelesaikan konflik tersebut secara musyawarah mufakat. Dan 

kedua belah pihak tetap ngotot mempertahankan haknya, kedua belah pihak 

menganggap bukti kepemilikannya kuat, yaitu warga Dadia I Gede Badung memiliki 

bukti sertifikat hak milik, sedangkan para masyarakat dari ke 59 (lima puluh 

sembilan)  Dadia memiliki bukti pemunder (wasiat), faktor ekonomis, disebabkan 

karena daerah tersebut adalah lokasi pariwisata sehingga harga tanah saat itu sangat 

tinggi, faktor adanya saling curiga apabila dalam penyelesaian konflik tersebut 

memihak salah satu pihak. 

Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh aparat Desa Adat Culik dan juga 

aparat Pemerintah, karena konflik ini terjadi antara warga Desa Adat dengan Desa 

Adatnya, maka apabila diselesaikan oleh aparat Desa Adatnya dari pihak warga Desa 

Adat menganggap putusan tersebut memihak Desa Adat, karena sampai saat ini 

aparat Pemerintah juga belum mengambil tindakan-tindakan yang maksimal sehingga 

para pihak mengambil keputusan untuk mengajukan di pengadilan atau melalui jalur 

hukum. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan semua yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut 

diatas, selanjutnya dapat dianggkat ulasan terhadap permasalahan-permasalahan 

yang timbul antara lain : 

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Culik 

Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali? 
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2. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi dalam penyelesaian sengketa 

tanah ulayat di Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem 

Propinsi Bali tersebut?  

C. Tujuan Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, dan menjawab 

permasalahan yaitu: 

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Culik 

Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam penyelesaian 

sengketa tanah ulayat di Desa Culik Kabupaten Karangasem Propinsi Bali 

tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan keilmuan Hukum Agraria dan Hukum Adat. Khususnya 

dalam mengembangkan kajian ilmu pengelolaan tanah milik Adat terkait 

dengan upaya Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa 

Tanah Ulayat yang terjadi di Kabupaten Karangasem. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

para pihak, antara lain: 

a. Bagi Penulis 

Bagi penulis karya tulis ini merupakan prasyarat untuk mencapai gelar 

sarjana (strata-I) yang merupakan bagian akhir sebelum menyelesaikan 

pendidikan sarjana dengan tujuan untuk menilai kecakapan seorang calon 

sarjana hukum dalam mengemukakan pikiran mengenenai suatu masalah 

dan pendekatannya dalam bentuk tulisan ilmiah, serta diharapkan 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait dengan konflik 

pertanahan terutama berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam 

mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah milik Adat dalam rangka 

mengatasi sengketa tanah hak ulayat. 

b. Bagi Masyarakat 

Bagi para masyarakat umum dan pengurus Desa Pekraman, dengan hasil  

penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan  

mengenai hukum pertanahan sehingga dapat menjaga eksistensi dari 

penggunaan dan kepemilikan tanah  milik Adat. 

c. Bagi akademisi 

Bagi akademisi diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan  

informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam  

tentang lembaga-lembaga keagamaan, sosial, budaya serta pendidikan  
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yang dapat sebagai pemegang hak milik atas tanah dan hukum Adat,  

khususnya dalam mengatasi apabila terdapat perbedaan pengelolaan tanah 

milik Desa Adat antara satu Desa Adat dengan Desa Adat yang lain yang 

diberikan kepada masyarakat anggota Adatnya. 

d. Bagi Pemerintah,  

Bagi Pemerintah, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan  

sebagai masukan dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan  

mengenai penggunaan dan kepemilikan tanah-tanah milik masyarakat 

Adat khususnya di Bali dan  Indonesia pada umumnya. 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis
6
, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sosiologis mengacu 

pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan yuridis sosiologis adalah 

penelitian hukum yang secara sistematis dan intensif melakukan kajian 

terhadap aspek hukum, yaitu yuridis, dari perspektif hukum dan peraturan 

                                                           
6
 Riski Wijaya. 2011. Proposal Penulisan Hukum (Analisis Yuridid Sosiologis Terhadap Proses 

Penyidikan yang Dilakukan oleh PihakKepolisian dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak). Fakultas Hukum. Universitas 

Muhammadiyah Malang. hal. 12. 
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Perundang-undangan dan aspek sosial, yang mana merupakan aplikasi 

fenomena di masyarakat.
7
 Penulis melakukan penelitian terhadap upaya 

Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat 

yang terjadi di Kabupaten Karangasem serta kendala-kendala yang di 

dapatkan oleh Bada Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah 

ulayat di Kabupaten Karangasem tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka 

mendapatkan informasi dan bahan-bahan hukum yang akurat adalah berlokasi 

di wilayah hukum Kabupaten Karangasem Propinsi Bali. Alasan penulis 

memilih tempat tersebut karena penulis berdomisili di Kabupaten Karangasem 

dan di tempat tersebut terdapat sengketa tanah ulayat, sehingga memudahkan 

penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tanah terkait 

adanya upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Adat Culik 

Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. 

3. Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: 

 

 

 

                                                           
7
  Ade Saptomo. 2009. Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Sebuah Alternati. 

Jakarta. Universitas Tri Sakti. Hal. 85. 
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a. Data Primer 

Yakni jenis data yang diproleh dari sumber informasi yang utama/ 

pertama. Data ini nantinya sebagai inti dari informasi yang didapat, antara 

lain melalui: 

1) Hasil wawancara dengan responden 

2) Dokumen-dokumen yang yang terkait dengan penyelesaian sengketa 

tanah hak ulayat 

b. Data Sekunder 

Yakni jenis data yang mendukung, dengan data sekunder ini diharapkan 

dapat menopang hasil dari data primer. Antara lain: buku-buku, teori-teori, 

artikel, media elektronik, maupun internet (browsing). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini merupakan proses pencarian dan 

perencanaan sistematis terhadap semua data penelitian yang telah 

dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan dikemukakan dan dapat 

menyajikan pada orang lain dengan jelas. 

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara observasi, wawancara, 

dokumentasi daftar pertanyaan (questioner) yang disesuaikan dengan 

kebutuhan jenis data termasuk menyebutkan pula: 

a. Wawancara 

Cara untuk memproleh keterangan yaitu dengan cara bertanya langsung 

kepada orang yang diwawancarai, petugas-petugas yang berhubungan 
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dengan hal yang bersangkutan.
8
 Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap yang 

bermuatan tanya jawab antara peneliti dengan orang yang diteliti.
9
 Dalam 

hal ini Penulis melakukan wawancara secara struktural dengan Responden 

yang telah dipilih serta pihak-pihak dalam instansi terkait antara lain; 

1) Badan Pertanahan Nasional (BPN), yakni: 

1. Ida Bagus Winasa, S.H., selaku Kepala Seksi Sengketa dan 

Konflik 

2. Ida Bagus Reditia, selaku Kepala Seksi Hak-Hak Tanah dan 

Pendaftarannya 

3. I Ketut Suburjo, selaku Kepala Bidang Sengketa dan Konflik di Kanwil 

Denpasar 

2) Pengurus Madya Desa Pakraman Kabupaten Karangasem 

1. I Wayan Artha Dipa, S.H., selaku Ketua Majelis Madya Desa 

Pakraman Kabupaten Karangsem 

3) Struktur Organisasi Desa Adat Culik, yakni : 

1. I Ketut Pasek, selaku Kelian (Ketua) Desa Adat Culik 

2. I Wayan Suanda, selaku Seketaris Desa  Adat Culik 

3. I Wayan Ardika, selaku Camat Abang Kabupaten Karangsem 

b. Dokumentasi 

                                                           
8
   Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 1996. Metodelogi Penelitian Sosial. Jakarta. Bumi 

Aksara. Hal 95. 
9
   Ade Saptomo. Op Cit Hal.85. 
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Merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan cara 

pengambilan gambar secara runtut mengenai objek penelitian yang 

hubungannya dengan upaya mengatasi perbedaan pengelolaan tanah milik 

Desa Adat antara satu Desa Adat dengan Desa Adat yang lain yang 

diberikan kepada masyarakat anggota Adatnya. 

c. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang 

sudah di pilih sesuai dengan permasalahannya guna memproleh data. 

Diproleh melalui: literatur buku-buku, Koran, artikel, yang semuanya 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

5. Metode Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data, penulis disini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dalam suatu analisa yang berasal dari 

pernyetaan responden secara tertulis atau lisan serta yang diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif kualitatif itu sendiri 

merupakan suatu cara mendeskripsikan dan menganalisa secara actual, 

sistematis dan akurat mengenai data yang diteliti, yang telah diperoleh 

dilapangan berupa (kalimat-kalimat) kemudian menampilkan gambaran 

objektif dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan.
10

 

                                                           
10

   Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta.  PT Raja Grafindo Persada. 

Cetakan Kelima, Hal.72. 
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Dalam hal ini dari hasil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini 

dikaitkan dengan Pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah yang menyatakan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 

yang bersangkutan”. Sehingga sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 PP No.24 Tahun 

1997 menyatakan bahwa “Untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada 

pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang isi dari skripsi 

ini maka dibuat suatu karya tulis dalam bentuk yang sistematis dan kronologis, 

dan untuk memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisan 

terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang kerangka awal penulisan yang akan 

menguraikan latar belakang, rumusan masalah yang akan 

diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   : Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan kerangka dasar teori penelitian dalam 

menganalisa pembahasan permasalahan yang akan diteliti yang 
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meliputi: Desa Adat, Jenis-jenis Tanah Adat di Bali, 

Kedudukan Hak Ulayat Dalam Perkembangan Hukum 

Pertanahan Nasional. 

BAB III  : Pembahasan 

Bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok yang 

ada dalam penulisan skripsi ini yang disertai analisa deskriptif 

kualitatif, yang menguraikan dalam pembahasan ini terletak 

pada latar belakang yaitu upaya Pemerintah daerah dalam 

mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah milik Adat dalam 

rangka mengatasi sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten 

Karangasem. 

BAB IV  : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya dan juga saran dari penulis 

yang disampaikan untuk menjawab dan mencari penyelesaian 

dari permasalahan yang ada. 


