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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama 

mendapat perhatian. Sifat hubungan itu berkembang menurut berkembangnya 

budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik, dan ekonomi. Kuatnya sistem 

penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan cermin dari sistem budaya dan 

perekonomian tradisional yang ada di Indonesia.1 Masalah tanah merupakan 

masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber 

kehidupan selain air. Oleh karena itu, masalah pertanahan masih merupakan 

masalah yang utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan 

ekonominya masih ditunjang dari sektor pertanian. Indonesia sebagian besar 

penghidupan masyarakatnya masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor 

agraris, banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan.  

Banyaknya masalah pertanahan, seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk di Indonesia. Kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap dan 

juga kondisi sosial yang kurang seimbang dikarenakan keadaan perekonomian 

masyarakatnya yang tidak merata dan juga diperparah dengan kondisi tata ruang 

yang kurang terencana dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah 

pertanahan yang nantinya dapat mengakibatkan permasalahan di bidang politik, 

ekonomi dan social. 

                                                 
1 Bernhard Limbong. “Konflik Pertanahan”. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hal 1– 2 
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Adapun mengenai konflik tanah, sebutan “tanah” dalam bahasa ini dapat 

dipahami dengan berbagai arti, maka penggunanya perlu diberi batasan agar 

diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah sebutlah 

istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah 

diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (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) Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA). 

Didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk 

menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang 

disebut “tanah”. 

Pembatasan pengertian tanah dengan permukaan bumi diatur dalam 

penjelasan Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana dalam 

pasal 1 bagian II angka I bahwa dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.2  

Konflik dalam pertahanan sering disebut dengan sengketa, menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa merupakan segala sesuatu yang 

menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian dan pembantahan.3 Timbulnya 

sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau 

badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan  hak atas tanah baik 

                                                 
2  Ibid. Hal.37 
3 Ibid. Hal.624 

 



 
 

3 
 

 
 

terhadap suatu tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat 

memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku.4 Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa 

macam, antara lain : 

1) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak 

yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada 

haknya. 

2) Bantahan terhadap sesuatu atas hak / bukti perolehan yang digunakan 

sebagai dasar pemberian hak. 

3) Kekeliruan / kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan 

yang kurang atau tidak benar. 

4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis. 

Alasan yang sebenanya menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada 

pihak lain yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang 

disengketakan, oleh karena itu, penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa 

tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan 

memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum di peroleh suatu keputusan. 

Adapun contoh kasus mengenai sengketa tanah seperti yang terjadi 

sengketa pemilikan bekas tanah perkebunan Belanda (Perkebunan Kakao) antara 

warga Damakradenan kecamatan Ajibarang Banyumas dengan  PT. Rumpun Sari 

Antan selaku pemegang HGU. Adapun riwayat tanahnya sebagai berikut: 

1. Menurut warga Damakradenan tanah tersebut merupakan hak milik warga dan 

pada tahun 1890 disewa oleh pengusaha Belanda. 

                                                 
4 Rusmadi Murad, Penyelesaian Huku Atas Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 1991) Hal. 22 
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2. Menurut catatan kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, tanah tersebut 

semula berstatus Gouvernmentsgrond (tanah negara). Pada tahun 1892 

diberikan hak erfpracht selama 75 tahun pada pengusaha Belanda Jan 

Albertus Van Der Roeft. Terjadi beberapa kali peralihan sampai hak itu 

dikonversi menjadi HGU. Sejak tahun 1967 menjadi tanah negara. Pada 

tahun 1971 pemerintah memberikan HGU kepada PT. Rumpun 

Damakradenan. Pada tahun 1994 HGU menjadi atas nama PT. Rumpun Sari 

Antan.5 

Dalam kasus sengketa tanah ini awalnya warga Damakradenan 

menganggap bahwa tanah itu adalah milik masyarakat setempat, karena pada saat 

itu berlaku hukum adat sehingga kepemilikan  tanah tersebut atas dasar hak 

ulayat. 

Namun penyewaan tanah kepada pihak asing itu tidak sepenuhya salah, 

sebab hak ulayat itu juga dipengaruhi oleh pemerintah belanda. Hal ini bisa 

dilihat pada pernyataan 1 hukum Agraris Wet pasal 51 ayat 8 IS bahwa 

“persewaan tanah oleh orang pribumi kepada bukan pribumi ditetapkan menurut 

ordonansi.” Dari ketentuan tersebut mungkin warga damakradenan dapat 

menyewakan tanah tersebut kepada pihak asing. Atau mungkin warga 

demakradenan tidak dapat membuktikan bukti pemilikan tanah tersebut. Dan hal 

itu sesuai dengan Pasal 1 Agrarische Besluit (Domen Verklaring) bahwa “semua 

tanah dimana pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai eigendomnya adalah 

milik negara.” 

                                                 
5 http://makalahhukumkudisono.blogspot.co.id/2014/09/kasus-sengketa-kepemilikan.html 
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Karena beberapa dasar itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah 

memberikan hak erfpach kepada pengusaha Belanda yaitu Jan Albertus Vander 

Roeft yang menurut AW 1870, pasal 51 ayat 4 dapat dilakukan selama dalam 

kurung waktu tidak lebih 75 tahun dan jika sudah 75 tahun maka tanah kembali 

menjadi hak milik negara. Pada tahun 1960 terjadi beberapa peralihan sehingga 

hak itu dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU), hal tersebut lahir setelah 

berlakunya Undang Undang Pokok Agraria. Sehingga pada tahun 1967 tanah itu 

kembali menjadi milik negara. 

Pada tahun 1971 pemerintah memberikan Hak Guna Usaha kepada PT. 

Rumpun Damakradenan. Hak Guna Usaha yang diberikan pemerintah ini 

berdasarkan UUPA BAB II Bagian IV pasal 28 ayat (3) yang mengatakan bahwa 

“Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” 

Hal ini  juga ada pada pasal 4 ayat 1 UUPA. Disebutkan bahwa 

pemerintah memiliki hak untuk memberikan HGU pada PT. Rumpun 

Damakradenan , dalam hal pemberian hak untuk mengelola perkebunan yang 

merupakan tanah miliki negara. Tapi pada tahun 1994 HGU yang semula milik 

PT. Rumpun Damakradenan menjadi atas nama PT. Rumpun Sari Antan. Hal ini 

diatur dalam ketentuan UUPA pasal 29 ayat (1), (2), (3) diatur batasan-batasan 

waktu dalam pemberian HGU dan syarat/ketentuan tertentu jika akan dilakukan 

perpanjangan kepemilikan hak guna usaha tersebut. 

Mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah 

belum diatur secara konkret, seperti mekanisme pormohonan hak atas tanah 

(Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999) oleh karena itu, 

penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan pola penyelesaian yang seragam 
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tetapi dari beberapa pengalaman, pola penanganan ini telah kelihatan melembaga 

walaupun masih samar-samar.6  

Mekanisme penanganan sengketa hukum atas tanah lazimnya 

diselenggarakan dengan pola sebagai berikut : 

1. Pengaduan 

 Dalam pengduan berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa 

pemohon / pengadu adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan 

dengan dilampiri dengan bukti-bukti serta mohon penyelesaian dengan 

disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya 

sehingga tidak merugikan pemohon. 

2. Penelitian 

 Mekanisme berikutnya setelah pengaduan adalah penelitian berupa 

pengumpulan data atau administrasi maupun hasil penelitian fisik di 

lapangan mengenai penguasaannya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan 

sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk 

diproses lebih lanjut. 

3. Pencegahan Mutasi 

 Tindak lanjut dari penyelesaian sengketa adalah atas dasar petunjuk atau 

perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria yang 

bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah pengamanan 

berupa pencegahaan untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan atau 

mutasi. Tujuan dilakukannya pencegahan atau mutasi adalah menghentikan 

untuk sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang 

disengketakan. 

                                                 
6 Rusmadi Murad, Penyelesaian Hukum Atas Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 1991) Hal. 23 
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4. Musyawarah 

 Pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa melalui musyawarah 

sering berhasil didalam usaha penyelesaian sengketa, dan biasanya 

menempatkan instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat 

Jendral Agraria untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan 

sengketa secara kekeluargaan. 

5. Penyelesaian Melalui Pengadialan 

 Apabila usaha melalui jalan musyawarah tidak mendatangkan hasil maka  

sengketa harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan.7 

Dari penjelasan mengenai sengketa tanah diatas ada pun contoh kasus tentang 

sengketa tanah. 

Jadi menurut analisa kasus ini sebenarnya Cuma atas kepemilikan hak 

tanah, pada awalnya tanah yang di anggap warga Damakraden itu milik mereka 

berdasarkan hukum adat, tetapi menurut pemerintah setempat berdasarkan 

hukum adat tersebut tidak mempuyai kekuatan hukum yang kuat.karena sertifikat 

tanah tersebut berada di tangan PT.Rumpun Sari Antan. Sehingga berdasarkan 

peraturan hukum yang ada tanah tersebut milik PT Rumpun Sari Antan.Sehingga 

inilah yang menyebabkan permasalahan antara kedua belah pihak di mana warga 

merasa kalo tanah itu milik mereka berdasarkan hukum adat tetapi menurut 

hukum tanah berdasarkan pemerintahan,tanah tersebut milik perkebunan PT 

Rumpun Sari Antan. 

Sebaiknya pemerintah harus bener-bener melihat permasalahan ini dan 

harus bisa menjadi penengah permasalahan ini. pemerintah bener-bener teliti 

                                                 
7 Rusmadi Murad, penyelesaian Hukum Atas Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 1991) Hal. 24 

 



 
 

8 
 

 
 

dalam melihat kepemilikan tanah tersebut dari segi kepastian hukum dan harus 

melihat dari perkembangaan di dalam masyarakat jadi kedua belah pihak yang 

bersangkutan tidak ada yang di rugikan dan permasalahan ini harus diadakan 

pertemuan antara warga dengan PT Rumpun Sari Antan untuk membuat perjajian 

diatas kertas dan kesepakat kedua belah.sehingga masalah ini dapat terselesai 

dengan baik dan tidak ada lagi permasalahan antar warga dengan PT Rumpun 

Sari Antan. 

Selain tentang sengketa tanah yang telah dipaparkan diatas, adapun 

permasalahan tanah tentang Kasus Penyerobotan Tanah. Penyerobotan tanah 

bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri 

dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-

wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati 

tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.8 Tindakan 

penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, 

yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah 

merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang 

sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. 

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih 

lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat 

bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang 

sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, 

penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. 

                                                 
8 “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”,  Ivor Ignasio Pasaribu, SH. 
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Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 

PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak 

maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam 

dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah)sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. 

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 

PRP 1960 adalah: 

1. barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang 

sah 

2. barangsiapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di 

dalam menggunakan suatu bidang tanah 

3. barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan 

lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau 

kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam 

menggunakan suatu bidang tanah, dan 

4. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah 

tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak 

yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah. 

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana 

penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana 

barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

 



 
 

10 
 

 
 

secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani 

dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu 

bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut 

mempunyai hak atasnya. 

Seperti halnya dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah, selain 

berlaku Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan 

Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga cukup banyak 

alternatif penerapan pasal KUHP yang dapat dikenakan oleh penyidik dan 

penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Kesemuanya itu, tergantung pada 

perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum 

Pidana yang dilanggar.  

Warga di sekitar lokasi PT Bumi Flora di Kecamatan Banda Alam, Aceh 

Timur, kembali mendatangi kantor DPR Aceh, guna menuntut penyelesaian 

penyerobotan tanah antara warga dan perusahan perkebunan tersebut. Pemerintah 

dinilai tidak serius menangani kasus ini. Sehingga warga menpertanyakan hasil 

kerja tim yang pernah dibentuk oleh anggota DPRA sebelumnya, sekaligus 

mempertanyakan hasil kerja tim yang dibentuk Gubernur atas kasus 

penyerobotan tanah oleh PT Bumi Flora” kata Tengku Idris A Manaf, kordinator 

warga Banda Alam, di Banda Aceh. Menurut Idris, PT Bumi Flora sejak tahun 

1990 telah menyerobot lahan perkebunan warga seluas 3.400 hektar, dan 

memasukannya dalam kawasan perkebunan tersebut. Warga telah berulang kali 

melaporkan kasus ini kepada pemerintah Aceh Timur dan juga kepada 

pemerintah Aceh. Bupati Aceh Timur pernah berjanji untuk mengganti lahan 

baru, tapi lahan yang dijanjikan itu juga sudah menjadi pemukiman warga 
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lainnya. Sehingga warga meminta pemerintah serius menyelesaikan sengketa 

tanah ini. warga menuntut agar pemerintah meninjau kembali pemberian Hak 

Guna Usaha (HGU) kepada perusahan perkebunan itu. Warga juga berharap 

perusahaan tersebut dapat mengembalikan tanah mereka karna tidak memiliki 

sertifikat hak milik atas tanah itu, tetapi tanah itu sudah warga garap sebelum PT 

Bumi Flora ada. Gubernur Syamsuddin Mahmud waktu itu juga telah meminta 

Bumi Flora untuk tidak menyerobot tanah garapan masyarakat. Selain itu warga 

juga berharap DPR Aceh periode kali ini dapat menyelesaikan kasus 

penyerobotan lahan ini dengan tuntas. Warga juga berharap Gubernur Aceh lebih 

serius dalam menyelesaikan kasus tersebut.  “Tim bentukan Gubenur untuk 

menyelesaikan kasus Bumi Flora diketuai Kepala Satpol PP Drs Marzuki.9 

Dalam kasus diatas yaitu menyoroti tentang suatu perusaan yakni PT 

Bumi Flora yang sejak tahun 1990 telah menyerobot lahan perkebunan warga 

seluas 3.400 hektar, dan memasukannya dalam kawasan perkebunannya. Dan 

objek tanah yang dimilki warga Banda Alam adalah tanah yang belum terdaftar/ 

belum didaftarkan oleh warga setempat, namun eksistensinya diakui oleh warga 

setempat bahwa lahan itu adalah milik warga Banda Alam.  

Dalam kasus ini juga dikemukakan bahwa warga Banda Alam tersebut 

telah berulang kali melaporkan kasus ini kepada pemerintah daerah Aceh Timur 

dan juga kepada pemerintah Aceh. Bupati Aceh Timur yang bersangkutan pernah 

menjanjikan akan memberikan lahan baru bagi warga Banda Alam tersebut, 

namun pada kenyataannya lahan baru tersebut telah diberikan kepada warga 

setempat lainnya, sehingga benar-benar tidak ada ganti rugi secara konkrit dari 

                                                 
9 http://tugasmakalahhukum.blogspot.co.id/2013/06/contoh-kasus-sengketa-tanah.html 
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pihak PT Bumi Flora dan juga dari Bupati Aceh Timur. Warga Banda Alam 

sudah berkali-kali complain atas kasus ini namum penanganannya tidak berjalan 

dengan baik dan tidaklah sesuai dengan keadilan yang dirasa oleh masyarakat 

warga Banda Alam. 

Bila dilihat mengenai kronologi kasus diatas permasalahan hukum 

muncul dengan seluruh dinamika yang ada dan terus berkembang dari waktu ke 

waktu. penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi 

apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha perkebunan. 

Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah 

yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik/okupasi lahan, 

penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. Untuk itu 

diperlukan penanganan serius, cepat dan menyeluruh terhadap permasalahan 

pertanahan.  

Sebagai upaya pencegahan timbulnya klaim atas lahan perusahaan, maka 

perlu berkoordinasi intensif antara Unit Usaha bekerjasama dengan aparat 

kepolisian dalam penanganan lahan. Upaya penanganan klaim dan sengketa 

lahan perlu ditangani secara cepat dan tanggap dengan segera berkoordinasi 

dengan unsur aparat desa atau kecamatan serta pihak kepolisian. Penanganan 

yang berlarut-larut akan membuat masalah semakin membesar. 

Dalam hal telah terjadi penyerobotan atau okupasi lahan, upaya 

penanganan yang dilakukan antara lain : 

1) Musyawarah dengan masyarakat penuntut 

2) Mediasi oleh tokoh masyarakat dan instansi terkait  

3) Koordinasi dengan aparat keamanan 
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4) Melalui Jalur Hukum di Pengadilan 

Dasar Hukum Penyelesaian Masalah penyerobotan tanah dapat di bawa keruang 

pidana dengan peraturan: 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 

Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. 

Penyerobotan Tanah dari Perspektif Pidana di dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin 

Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa 

pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah 

perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan 

selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima 

ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. 

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 

PRP 1960 adalah (i) barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak 

atau kuasanya yang sah, (ii) barang siapa yang menggangu pihak yang berhak 

atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barang 

siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun 

tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, 

atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang 

tanah, dan (iv) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai 

tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu 

pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah. 

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana 

penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana 

barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani 

dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu 

bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut 

mempunyai hak atasnya. 

Meskipun Perpu ini sudah lama, tetapi sampai saat ini masih berlaku dan 

dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang sewenang-wenang melakukan 

penyerobotan tanah baik penyerobotan tanah pribadi maupun tanah perkebunan. 

Proses penyelidikan dapat dilakukan secara cepat, lahan dapat dikuasai segera 

dengan melibatkan pihak kepolisian. 

Berdasarkan Draft RUU KUHP tahun 2010, formulasi Tindak Pidana 

Penghancuran dan Perusakan Barang diatur pada Bab XXX dalam Pasal 644 

sampai dengan Pasal 651. Sedangkan tindak pidana pemalsuan surat diatur Pada 

BAB XIV dalam Pasal 452 sampai dengan Pasal 461. Dengan adanya 

pembaharuan hukum terhadap Tindak Pidana Penghancuran dan Perusakan 

Barang serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Draft RUU KUHP 

tersebut, maka diharapkan ke depan penegakan hukum kasus penyerobotan tanah 

dan tindak pidana di bidang pertanahan lainnya yang semakin marak di seluruh 

wilayah Indonesia akan semakin efektif.10 

Seperti halnya juga sengketa mengenai tanah yang diakibatkan tidak 

mutlaknya status sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan, telah terjadi pula 

sengketa mengenai penyerobotan tanah di kota tarakan yang terletak di kampung 

                                                 
10 Aloysius Wisnubroto, 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan 
Komputer, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 
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satu desa skip, Kecamatan Tarakan Timur. Sengketa penyerobotan tanah terjadi 

terhadap PT. Mawija Jaya yang telah memiliki sertifikat Hak guna Bangunan 

(HGB) yang sah. Berdasarkan sertifikat HGB No. 02 tanggal 06-08-1996 yang 

telah diperoleh dari PEPABRI cabang tarakan pada tahun 1995. pengertian HGB 

yang sah menurut hukum adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu 

paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun lagi, dapat 

beralih dan dialihkan kepada pihak lain, Hak Guna Bangunan dalam UUPA 

diatur mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 39.11 

Proses hukum yang telah diberikan pepabri kepada PT. Mawija Jaya 

dengan adanya surat penetapan atas pengelolahan tanah yang diberikan pada 

pemerintah pusat kepada PT. Mawija Jaya, agar mengelola dan mendirikan 

bangunan di desa kampung satu skip, dengan membayar pajak setiap 

pembangunan yang dikerjakan oleh PT. Mawija Jaya kepada PEPABRI dan 

memberikan hasil laporan pembangunan rumah yang telah dikerjakan oleh PT. 

Mawija Jaya. Sehingga berdasarkan prosedur yang berlaku secara hukum tanah 

ini pun didaftarkan di Badan Pertanahan Indonesia dan telah disertifikatkan HGB 

pada tanggal 06-08-1996 oleh PT. Mawija Jaya. 

Akan tetapi dengan adanya sejumlah orang dengan memakai Surat Ijin 

Memakai Tanah Negara (SIMTN) mengakui bahwa tanah itu adalah miliknya, 

yang diperoleh melalui persetujuan dan tanda tangan camat Kota Tarakan. 

Dengan adanya surat yang disahkan oleh camat Kota Tarakan itu, sehingga 

sengketa tanah tentang penyerobotan tanah ini pun terjadi antara PT. Mawija 

                                                 
11 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum). 
Cetakan ke-3, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), hal. 229. 

 



 
 

16 
 

 
 

Jaya yang telah memiliki sertifikat HGB terhadap pemegang Surat Ijin Memakai 

Tanah Negara. 

Mengenai SIMTN yang sah secara hukum dapat dilihat Menurut Undang-

Undang Pokok Agraria Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa Hak Pakai adalah hak 

untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh 

negara, atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban 

yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

atau dalam perjanjian tanahnya. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 PP40/1996, ada tiga jenis tanah 

yang dapatdiberikan dengan hak pakai, yaitu; 

1) Tanah Negara 

2) Tanah Pengelolahaan 

3) Tana Hak Milik 

Terjadinya hak pakai atas tanah negara adalah melalui keputusan 

pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Terjadinya hak pakai 

atas hak pengelolahaan adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri 

atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolahaan. 

Sedangkan hak milik dengan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta 

tanah. Setiap pemberian hak pakai atas tanah wajib didaftarkan dalam buku tanah 

pada Kantor Pertanahan. Jadi para pemegang SIMTN ini memperoleh hak pakai 

tersebut bukan dari pejabat yang berwenang, dan tidak melalui prosedur yang 

berlaku. 

sengketa penyerobotan tanah ini telah berlangsung lama pada tanggal 10 

desember 2003, dan pada tanggal itu pun PT. Mawija Jaya mengajukan gugatan 
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perdata kepada Para Pemegang Surat Ijin Memakai Tanah Negara. dalam proses 

sengketa tanah yang diajukan PT. Mawija Jaya pun telah memperoleh putusan 

hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

Sehingga PT. Mawija Jaya mempersiapkan proses Eksekusi bisa berjalan 

dengan cepat, akan tetapi pada saat melakukan proses Eksekusi tertanggal 18 juni 

2012 muncul Pemilik Surat Ijin Memakai tanah ini kembali muncul, dan telah 

menghalang-halangi proses eksekusi, dan membawa para pemegang surat ijin 

memakai tanah negara lainnya yang telah mengklaim bahwa sebagian tanah yang 

akan di Eksekusi merupakan miliknya yang telah diperoleh dari Walidin, A. 

Salam, Ali panjang para Pemegang awal Surat Ijin Memakai Tanah Negara 

tersebut.  

Dengan adanya sengketa penyerobotan tanah itu Para Pemegang Surat 

Ijin Memakai Tanah Negara berusaha menghalang-halangi dengan mendirikan 

tenda, mengklaim dan mengancam dengan mengunakan senjata tajam, apa bila 

proses eksekusi masih terus berjalan maka Para Semegang Surat Ijin Memakai 

Tanah Negara tidak segan-segan melakukan kekerasan, dengan beralasan bahwa 

tanah yang akan dieksekusi merupakan milik mereka, dengan suasana yang 

kurang kondusif saat itu maka proses Eksekusi tidak bisa berjalan dengan baik 

dan PT. Mawija Jaya belum memperoleh Hak nya sebagai Pemilik Hak yang sah 

atas tanah tersebut. Dengan adanya tindakan penyerobotan tanah dengan cara 

menempati, mengklaim, mengancam serta melakukan kekerasan, maka para 

pemegang surat ijin memakai tanah negara memenui unsur tindak pidana 

penyerobotan tanah pada Pasal 167 KUHP, Pasal 6 UU No 51 PRP 1960, Pasal 6 

UU No 51 PRP 1960,  Pasal 385ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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(KUHP). adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 

PRP 1960  

Dan hingga saat ini PT. Mawija Jaya terus mencoba memperoleh hak nya 

atas tanah tersebut dengan mengajukan tuntutan terhadap para pemegang surat 

ijin memakai tanah negara, dalam ruang lingkup pidana mengenai penyerobotan 

tanah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam sengketa 

tersebut ke dalam skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP HAK ATAS TANAH (Studi tentang tindak pidana penyerobotan 

hak atas tanah PT.Mawija Jayadi Kota Tarakan)”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian pemikiran dan permasalahan yang tealah 

dipaparkan diawal maka guna memberikan bingkai dalam mengkaji 

permasalahan ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Apa alasan Para Terdakwa warga Desa Skip Kecamatan Tarakan Timur 

Kota Tarakan menolak eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 

Tarakan ?  

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Mawija Jaya dangan 

adanya penyerobotan hak atas tanah? 

3. Langkah-langkah hukum apa saja yang dapat di lakukan PT. Mawija Jaya 

untuk mempertahankan haknya atas tanah tersebut? 

 
 
 
 

 



 
 

19 
 

 
 

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa pengambilan hak 

atas tanah milik PT.Mawija Jaya oleh warga desa kampung satu skip di Kota 

Tarakan Kalimantan Utara 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum dan 

langkah-langkah yang diambil pemilik sertifikat hak guna bangunan untuk 

memperoleh haknya sebagai pemilik sertifikat sah yang telah dirugikan 

dengan adanya surat izin memakai tanah Negara SIMTN 

 
D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca terkait dengan masalah 

sengketa tanah dan perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat tanah. 

2. Manfaat praktis 

 Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir program sarjana hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Bagi instansi terkait (Badan Pertanhan Nasional) 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan 

bagi pengambil kebijakan dan khususnya kantor Pertanahan sehingga dapat 

memberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para 

pemilik tanah dan pemegang sertifikat hak atas tanah. 
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4. Bagi masyarakat umum 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan 

informasi bagi masyarakat agar mengetahui dan mengerti akan hak-hak 

pemilik sertifikat yang sah 

 
 

E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Didalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih 

menitik beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang terjadi di 

dalam masyarakat. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan 

menggunakan metode studi kasus. Menurut pendapat yang telah 

disampaikan oleh Azir S.R. studi kasus adalah penelitian terperinci tentang 

seseorang (individu) atau sesuatu unit social atau suatu permasalahan dalam 

kurun waktu tertentu. Penelitian dalam fenomena kehidupan nyata, bilamana 

batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan 

dimana multi sumber fungsi bisa dimanfaatkan12. 

Pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi 

kasus ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti, penelitian studi 

kasus bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti, penelitian studi kasus 

bertujuan secara khusus sebagai suatu “kasus”. Penelitian  Berkaitan dengan 

hal tersebut, bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak 

sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk 

menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat 
                                                 
12 Azir S.R.(2010).Metode Penelitian Hukum.Yogjakarta: Andi,Hal : 92 
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terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab 

pertanyaan penelitian tentang “apa” obyek yang diteliti, tetapi lebih 

menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang “bagaimana” dan “ 

mengapa” obyek tersebut terjadi dan dapat dipandang sebagai suatu kasus.

  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Desa Skip, Kecamatan Tarakan Timur, 

Kota Tarakan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dan memilih kasus 

tentang penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Skip dikarenakan telah 

terjadi sengketa penyerobotan tanah antara PT. Mawija Jaya selaku pemilik 

Hak Guna Banguan atas tanah seluas 48.450 m2 dengan  pemilik Surat Ijin 

Memakai Tanah Negara. Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, 

maka penulis memilih Kota Tarakan sebagai lokasi penelitian tersebut dan  

dikarenakan masih banyaknya  masyarakat dikota tarakan yang minimnya 

pengetahuan tentang kepemilikan atas tanah yang sah. 

 
3. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data 

skunder. 

1. Data primer  

 Yaitu jenis data dari hasil yang diperoleh dari sumber informasi yang 

pertama atau utama. Data primer dalam penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh dari dokumen yaitu pengumpulan data yang diperoleh 

dengan teknik wawancara yang dilakukan ditempat-tempat instansi yang 

dipilih oleh penulis. 
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2. Data skunder 

 Yaitu data yang diperoleh antara lain, dengan mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu KUHP 

mencakup tentang tinjauan umum tentang penyerobotan tanah.13 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan Hukum Primer adalah bahan buku yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan  antara lain : Pasal 2 UU no 51 PRP tahun 1960 

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau 

Kuasanya menentukan, Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997 

tentang pendaftran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria no.02 

Tahun 1997 tentang prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah.serta 

peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa pertanahan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang berhubungan 

dengan bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum yang bisa 

diperoleh dari jurnal, buku, majalah, hasil penelitian, dokumentasi, 

pendapat para sarjana, serta sumber-sumber lainnya yang berasal dari 

internet yang berkaitan dengan poko permasalahan. 

 

 

 

                                                 
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,1986, hal 12 
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c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan Hukum Primer 

dan Sekunder seperti kamus hukum, eksiklopedia dan lain-lain. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

a. Tehnik Pengumpulan data Primer 

1) Wawancara (interview) 

yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dari penjelasan pihak-

pihak terkait dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Wawancara juga bisa disebut metode bertatap 

muka dengan informant untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, 

pendapat maupun persepsi dari informan. Hasil wawancara yaitu 

pengumpulan data yang  dilakukan dengan jalan Tanya jawab 

secara langsung pada pihak-pihak terkait baik pemilik PT. Mawija 

Jaya Kota Tarakan. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta 

social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan 

Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun 

secara sistimatik jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang 

diangkat dalam penelitian. Populasi informant tersebut diantaranya 

adalah : 
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a) Direktur Utama PT.Mawija Jaya ( Bapak Ir.Arsyad ) 

Selaku pemilik PT.mawija jaya dan selaku pemilik Hak Guna 

Bangunan atas tanah seluas 48.450 M2 yang terletak di desa 

Skip, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. 

b) Marketing PT.Mawija Jaya ( Bapak Hendra Rudianto, SE)  

Selaku karyawan di PT.Mawija Jaya yang tugasnya 

memasarkan property perumahan. 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Dalam penelitian ini penulis melakukan Studi Kepustakaan yaitu dengan 

melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan seperti 

berbagai literature, buku – buku atau jurnal serta peraturan perundang-

undangan dan KUHP.  

 

5. Metode  Analisa Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisa dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau 

menggambarkan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku, kemudian 

dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan 

akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan cara interaktif dengan cara ini hasil pengumpulan data dari 

wawancara direkduksi kemudian di olah untuk memperolah kesimpulan dari 

informasi tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengecekan 

ulang yang ditujukan kepada instansidan para pihak yang terkait untuk 
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mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian yang terahir adalah 

menarik kesimpulan.14  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara interaktif dengan cara 

ini hasil pengumpulan data dari wawancara direkduksi kemudian diolah untuk 

memperoleh kesimpulan dari informasi tersebut, langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan pengecekan ulang yang ditujukan kepada instansi dan para 

pihak yang terkait untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian 

yang terahir adalah menarik kesimpulan. 

 
F.  Sistematika Penulisan 

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai 

penyusunan laporan skripsi, dengan maksud agar mempunyai susunan yang 

sistematis, sehingga mudah di pahami. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan 

 Merupakan BAB yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II :  Tinjauan Pustaka 

 Dalam BAB ini penulis akan memaparkan  teori–teori dan 

peraturan–peraturan yang bersumber dari Undang-Undang, buku, 

internet, atau literature yang berkaitan dengan permasalahan sebagai 

dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang 

akan dibahas yaitu mengenai Hak Penguasaan Tanah Dalam Hukum 
                                                 
14 Ibid hal 168 
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Tanah Nasional, Ketentuan Umum mengenai Hak Guna Bangunan, 

Ketentuan Umum mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah, Ketentuan 

Umum Penyerobotan Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

BAB III :  Pembahasan 

 Dalam BAB ini berisi tentang pembahasan yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta analisa deskritif 

kualitatif yaitu dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh 

dari PT. Mawija Jaya Kota Tarakan. Selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

pengambilan hak atas tanah dan kepemilikan tanah yang sah, yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masi berkaitan dengan 

permasalahan 

BAB IV :  Penutup 

 Dalam BAB ini berisi kesimpulan dari pembahasan BAB 

sebelumnya serta saran-saran dari penulis yang bersifat membangun 

dalam menangapi permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

 

 

 

 


