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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1. Latar Belakang 

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa 

kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam 

menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan 

yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti 

memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk 

mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.1 Demikian juga dalam 

rangka kepentingan kenegaraan, terutama dalam mendukung kegiatan 

pembangunan di segala bidang, selalu memerlukan tanah sebagai tempat untuk 

pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. 

Program pengaturan penguasaan, penggunaan, peruntukan dan pemanfaatan 

tanah atau yang lebih dikenal dengan program landreform dalam sejarah 

pelaksanaannya dan politiknya mengalami pasang surut dan hanya berjalan pada 

awal-awal berlakunya UUPA yakni pada zaman Pemerintahan Presiden Soekarno, 

setelah tahun 1966 hingga tahun berikutnya seolah-olah Pemerintah dan 

masyarakat alergi membicarakan landreform,
2
 bahkan hingga saat ini program 

tersebut seperti sulit dilaksanakan secara paripurna. Begitu juga dengan program 

pengaturan hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum antara 

orang dengan bidang-bidang tanah yang diwujudkan dengan pemberian jaminan 

kepastian hukum melalui kegiatan pendaftaran tanah, sehingga banyak 

masalah/sengketa pertanahan yang timbul akibat pemerintah belum dapat 

melaksanakan pendaftaran untuk seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia 

sesuai dengan yang diinstruksikan dalam Pasal 19 UUPA dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang direvisi dengan Nomor 24 tahun 1997. 

                                                 
1
 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 7 
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Sedangkan program pengaturan rencana umum dalam penatagunaan tanah, 

baru pada tahun 1993 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1993 

tentang Penatagunaan Tanah, dan substansinya merupakan bagian dari Penataan 

Ruang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 jo. No. 

26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang keagrariaan tersebut tidak dapat dilaksanakan, 

maka timbullah sengketa pertanahan, sebab pada asasnya hukum itu sendiri 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 

secara normal, damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini 

hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum 

inilah hukum itu menjadi kenyataan.
3
 

Dalam konteks keagrariaan, tatanan Hukum Agraria yang ada selain tidak 

dilaksanakan dan ditegakkan dalam kenyataan kehidupan kenegaraan dan 

kemasyarakatan, juga kadang-kadang tampak bahwa praktek-praktek politik yang 

berlaku dengan seenaknya menginjak-injak konstitusi yang ada.
4
  

Kondisi tidak ditegakkannya kaedah Hukum Agraria secara seksama dapat 

dilihat misalnya sekelompok rakyat telah berani mengklaim hak orang lain 

menjadi haknya atau memperoleh tanah yang kadang-kadang tanpa dasar hukum 

(alas hak) atau tanpa prosedur hukum atau telah terjadi penyerobotan tanah, 

pematokan lahan yang tidak berdasar hukum demi keinginan memperoleh tanah.
5
 

Selain itu banyak sengketa pertanahan yang timbul diselesaikan secara hukum 

melalui lembaga peradilan, karena masing-masing pihak merasa punya dasar 

hukum dalam penguasaan atas tanah, sehingga harus hadir pihak ketiga yang 

menguji kekuatan bukti haknya. 

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan tersebut 

berdasarkan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

                                                 
3
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, 

hal. 140 
4
 Alfian, Pemikiaran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 249. 

5
 Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, 

Medan, 2003, hal. 1-2 
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Kehakiman sebagai perubahan dari Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh 

sebuah mahkamah konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Bila berkaitan dengan perkara pertanahan antara para pihak yang 

bersengketa, maka penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan dengan 

memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya serta melaksanakan (eksekusi) 

putusannya, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dijadikan sebagai 

dasar penyelesaian secara tuntas dari sengketa tersebut. Dengan demikian, pada 

dasarnya setiap terjadinya kasus pertanahan harus diselesaikan melalui lembaga 

peradilan, sehingga wajar apabila UUPA tidak membicarakan mengenai kasus 

pertanahan, karena diharapkan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang 

ada.  

Penguasaan tanah yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah 

berakibat pada penguasaan oleh pihak lain seperti yang terjadi di kabupaten 

Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini sengketa pertanahan tersebut sudah 

mendapatkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah dalam 

sengketa kepemilikan tanah antara Stepanus Anyap Alias Lian Nyap Liong 

(Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding) melawan Direktur Cv. Pang 

Kahayan Sawmill, Juan Lirong, Akiong Alias Rusdi, Bong Phi Siong Alias 

Hanafi, Jong Juk Lan, Sefui Alias Sukandi, Bupati Sintang Presiden Republik 

Indonesia Di Jakarta Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Di Jakarta Cq. 

Gubernur Kalimantan Barat Di Pontianak Cq. Bupati Sintang. Adapun kronologis 

terjadi sengketa pertanahan sebagai berikut: 

Tahun 1923 Liong Koi (kakek Penggugat) membeli sebidang tanah dari Ng. 

Abui, panjang 116 m x lebar 81 m, luas = 9.396 m 2, terletak di Kampung Nanga 

Sepauk (sekarang masuk wilayah Dusun/Batu Belian RT. 5 RW. III, Desa 

Tanjung Ria, Nanga Sepauk, Kecamatan Sepauk - Kabupaten Sintang di atas 

tanah tersebut didirikan bangunan rumah dan diolah jadi lahan pertanian secara 
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terus menerus, dan setelah Liong Koi (kakek Penggugat) meninggal tahun 1939, 

tanah tersebut diwariskan kepada anaknya Lien Su Chin (bapak Penggugat) dan 

segala aktivitas usaha berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan tanah 

tersebut dilanjutkan oleh orang tua Penggugat, Lien Su Chin bersama istrinya 

bernama Cung Sui Alias Maria dan anak-anak. 

Pada tahun 1976, Tergugat I (CV. Pang Kahayan Sawmill, yang beralamat 

di Jalan Tanjung Pura No. 59 – Pontianak) meminjam batas tanah hak milik orang 

tua Penggugat (Lien Su Chin) mendirikan sebuah rumah ukuran 6 m x 12 m untuk 

penginapan pegawai-pegawai Pihak I (Tergugat I), dengan izin perjanjian yang 

pada pokoknya selama CV. Pang Kahayan Sawmill masih aktif dan masih 

beroperasi di daerah ini, rumah tersebut dimiliki (sementara) oleh Pihak Kesatu 

dan apabila tidak aktif/tidak beroperasi di daerah ini ataupun pindah, maka 

kepemilikan rumah tersebut gugur dari pemilik sementara dan selanjutnya 

menjadi milik Pihak Kedua Lien Su Chin (bapak kandung Penggugat). 

Selama Tergugat I meminjam batas tanah dari LIEN SU CHIN (bapak 

kandung Penggugat), peminjaman tersebut sama sekali tidak dikenakan biaya 

apapun (dipinjam secara gratis) dan setelah beberapa tahun melakukan 

aktivitasnya sampai dengan sekitar tahun 1979, Tergugat I menghentikan 

kegiatannya dan segala aktivitas tidak dilanjutkan lagi, dan menyangkut hubungan 

hukum antara Tergugat I dengan Lien Su Chin (bapak kandung Penggugat) 

mengenai perjanjian pinjaman batas tanah untuk   mendirikan bangunan yang 

digunakan untuk penginapan pegawai (karyawan) Tergugat I atau untuk bangunan 

lainnya, perjanjian tersebut tidak pernah diperpanjang, ini berarti sesuai dengan 

surat perjanjian mendirikan rumah mengenai pinjaman batas tanah antara 

Tergugat I (CV. Pang Kahayan Sawmill) yang ditandatangani Berty Bato'ar 

bertindak selaku Manajer Sawmill di produksi CV. Pang Kahayan Sawmill 

(Tergugat I) dengan Lien Su Chin (bapak kandung Penggugat), tanah 

dikembalikan kepada Pihak Kedua beserta bangunan menjadi milik Pihak Kedua 

(Lien Su Chin)/bapak kandung Penggugat). 

Setelah CV. Pang Kahayan Sawmill (Tergugat I) tidak beroperasi lagi, 

sementara aset-aset produksi Tergugat I belum diangkat, Tergugat II sebagai salah 
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seorang karyawan CV. Pang Kahayan Sawmill yang waktu itu Tergugat II 

menjadi motoris speed boad dipercayakan oleh Tergugat I untuk menjaga asset 

perusahaan yang ada, namun setelah semua aset Tergugat I di bawah bangunan 

yang tadinya dijadikan perumahan karyawan oleh Tergugat I yang didirikan batas 

tanah hak milik Lien Su Chin dan hanya saat ini ditempati oleh seorang saudara 

kandung Penggugat bernama Lian Fung Liong hingga saat ini. 

Sesuai dengan perjanjian antara Tergugat I pada tahun 1976 yang 

ditandatangani Berty Bato'ar dengan LIEN SU CHIN (bapak kandung Penggugat) 

sebagaimana disebutkan pada posita di atas, semenjak tidak beroperasinya lagi 

CV. Pang Kahayan Sawmill pada sekitar tahun 1979, dengan sendirinya semua 

hak atas tanah dikembalikan kepada Lien Su Chin berikut bangunan di atas tanah 

tersebut menjadi hak miliknya, namun dalam kenyataanya pada sekitar tahun 1984 

tanpa seijin dan sepengetahuan Lien Su Chin (bapak kandung Penggugat) maupun 

ahli waris lainnya, telah mendirikan bangunan rumah milik pribadi serta mematok 

(menguasai) sebagian hak milik Lien Su Chin (bapak kandung Penggugat). 

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, penggugat 

bersama-sama ahli waris lain sudah berkali-kali menegur dan mengingatkan 

Tergugat II agar mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas di atas tanah 

hak milik Penggugat, namun Tergugat II tetap tidak mengindahkan teguran yang 

dilakukan oleh Penggugat bersama ahli waris lainnya sampai meninggalnya Lien 

Su Chin (orang tua Penggugat) pada tahun 1989 dan malah pada tahun 2006 

Tergugat II mendirikan bangunan permanen dan mendirikan rumah kos 2 (dua) 

buah di atas tanah hak milik Penggugat. 

Selain Tergugat II, pada tahun 1990 Tergugat III, IV, V dan VI tanpa seijin 

Penggugat maupun ahli waris lainnya menguasai tanah hak milik Penggugat 

secara melawan hukum dengan mendirikan bangunan rumah di tanah hak milik 

Penggugat selain beberapa warga Dusun Tanjung Ria yang menguasai tanah hak 

milik Penggugat, Tergugat VII pada tahun 1994 mendirikan bangunan tanah 

untuk perkantoran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di atas tanah 

Penggugat dan Tergugat VIII pada tahun 1994 mendirikan bangunan rumah sakit 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di atas sebagian tanah hak milik 
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Penggugat, serta Tergugat IX tahun 2007 telah mengklaim dan memasang plang 

secara sepihak dengan cara melawan hukum, tanpa seizin dan sepengetahuan 

Penggugat maupun ahli waris lainnya yang bertuliskan “Tanah Hak Milik Bumi 

Raya Utama Group Dilarang Membangun.  

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII dan IX dan atas kelalaian Tergugat I yang tidak menegur dan 

mengingatkan karyawannya, terutama sekali Tergugat II yang secara jelas telah 

menguasai hak Penggugat secara melawan hukum, yang atas perbuatan Tergugat 

II tersebut jelas-jelas sangat merugikan hak Penggugat. 

Bahwa dalam upaya memperjuangkan hak atas tanah hak miliknya yang 

dikuasai Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII dan IX, Penggugat sudah berkali-kali 

mengingatkan Para Tergugat agar mengembalikan hak atas tanah kepada 

Penggugat, namun tidak pernah ada tanggapan yang jelas, oleh karena upaya 

pendekatan secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, Penggugat pada tanggal 

22 Januari 2007 menyurati kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sintang yang 

pada pokoknya atas perbuatan PT. Bumi Raya Utama Group (Pontianak) yang 

mengukur dan mematok tanah hak milik Penggugat dan sebagian dikuasai Sdr. 

JUAN secara melawan hukum agar tidak diterbitkan sertifikat kepada pihak-pihak 

dimaksud dengan keadaan seperti diuraikan tersebut di atas, terbukti Para 

Tergugat, yakni Tergugat I telah lalai secara tegas mengembalikan hak Penggugat 

yang dipinjam sejak tahun 1976 s/d 1979 dan lalai mengawasi Tergugat II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII dan IX menguasai tanah hak milik Penggugat secara melawan 

hukum mulai dari tahun 1984, sehingga oleh karena itu sangat pantas dan wajar 

Penggugat menuntut ganti rugi. 

Bukti kepemilikan tanah merupakan amanah dari undang-undang 

pertanahan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Sehingga 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penguasaan tanah karena tidak 

dilaksanakannya undang-undang pokok argaria dan juga kinerja BPN selaku pihak 

yang mengeluarkan bukti kepemilikan (sertifikat).  Keikutsertaan masyarakat 

dalam melaksanakan undang-undang pokok argaria dapat menekan kasus-kasus 

pertanahan di Kabupaten Sintang seiring dengan kebutuhan tanah dan 
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perkembangan manusia di kabupaten tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi undang-undang 

pertanahan di Kabupaten Sintang studi kasus Putusan Kasasi no 1194 

K/PDT/2010. 

 

I.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

ditemukan dalam tesis ini adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan undang-undang pokok argaria di Kabupaten 

Sintang? 

2. Bagaimana dampak dari penerapan undang-undang pokok argaria 

terhadap kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sintang). 

3. Bagaimana penerapan undang-undang pokok argaria dalam kasus 

Putusan Kasasi no 1194 K/PDT/2010? 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.3.1. Tujuan penelitian: 

Tujuan dari penelitian ini antara lain:  

a. Untuk menjelaskan penerapan undang-undang pokok argaria di 

Kabupaten Sintang. 

b. Untuk mengetahui dampak dari undang-undang pokok argaria terhadap 

kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sintang. 

c. Untuk menelusuri dan menganalisis penerapan undang-undang pokok 

argaria dalam kasus Putusan Kasasi no 1194 K/PDT/2010. 

 

I.3.2. Manfaat Penelitian  

Di samping untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini 

juga diharapkan memberikan manfaat, yaitu: 

a. Memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan undang-undang 

pokok argaria  di Kabupaten Sintang. 
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b. Memberikan informasi dan pendapat yuridis kepada berbagai pihak, 

baik kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah tentang 

penerapan undang-undang pokok argaria di Masyarakat. 

 

I.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

I.4.1. Kerangka Teoritis   

Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori disebut sebagai landasan teori 

adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai 

sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, 

pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan 

masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan
6
. Oleh karena 

penelitian ini menyangkut implementasi kewenangan dalam menyelesaikan 

sengketa pertanahan dengan studi kasus yang ditetapkan untuk itu, maka dalam 

hal ini menyangkut perilaku Pemerintah selaku pengambil kebijakan sekaligus 

pelaksananya di lapangan serta keinginan para pihak yang bersengketa, maka 

kerangka teori yang diambil tetap mengacu kepada ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai landasan dan dasar berpijak bagi pelaksanaannya. 

Bila dikaitkan dengan perilaku Pemerintah, maka dapat digunakan teori 

kompetensi (kapasitas hukum) dari Hans Kelsen yakni teori yang menyatakan 

bahwa term kompeten bisa digunakan untuk menunjuk pada kapasitas hukum 

melakukan suatu tindakan selain delik, yaitu tindakan dimana norma hukum 

dibuat seperti penyataan bahwa parlemen berkompeten membuat undang-undang 

atau hakim kompeten membuat suatu keputusan atau otoritas administratif dan 

bahkan setiap organ negara juga memiliki yurisdiksinya, yaitu kapasitas untuk 

melakukan tindakan yang ditentukan oleh aturan hukum
7
. Dalam hal ini kapasitas 

untuk melakukan tindakan yang ditentukan oleh aturan hukum tersebutlah yang 

dimaksudkan dalam penelitian tesis ini. 

                                                 
6
 Muhammad Yamin, Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil, Pustaka 

Bangsa Press, Medan, 2004, hal. 36 
7
 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi 

Press, 2006, Jakarta, hal. 80-81 
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Dari pijakan kerangka teori hukum tersebut, maka konsepsi yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah dengan meninjau peraturan perundang-

undangan mengenai obyek yang diteliti, antara lain menyangkut pengaturan 

kewenangan dan mengenai sengketa pertanahan dengan segala lingkup aturan dan 

uraiannya. 

Dalam hal pengaturan kewenangan, tetap mengacu kepada aturan dasarnya, 

yakni Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam 

yang tekandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Aturan dasar dalam konstitusi menyangkut pengelolaan sumber daya alam 

tersebut termasuk dalam pengertian ”dikuasai oleh Negara”, kemudian dijabarkan 

dalam UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa atas dasar 

ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam 

Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Kemudian pada ayat (2) diuraikan bahwa hak menguasai dari negara  

termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa 

 

Dalam penjelasan UUPA diuraikan bahwa pengertian ”dikuasai” bukan 

berarti ”dimiliki” akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada 

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk melakukan 

wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut. 
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Isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut 

semata-mata bersifat publik yaitu wewenang untuk mengatur (regulasi) dan bukan 

wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya 

sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi, seperti 

yang dikenal dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai, Hak Pengelolaan dan hak atas tanah lainnya dalam UUPA yang 

memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk melaksanakan hak 

penguasaan dari negara atas tanah tersebut untuk keperluan yang sesuai dengan 

penggunaan tanahnya.
8
 

Secara teoritis, penyebutan ketentuan konstitusional mengenai Hak 

Menguasai dari Negara ini sesungguhnya bersifat deklaratif, artinya dengan atau 

tanpa penyebutan ketentuan tersebut setiap negara tetap mempunyai hak 

menguasai negara. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap penting untuk 

mengkonfirmasi eksistensi dari hak menguasai negara tersebut dan menunjukkan 

sifat hubungan antara negara dan tanah.
9
 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka pada Pasal 2 dan 4 UUPA 

mengatur bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, dan atas 

dasar hak menguasai dari negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak 

atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan maupun badan hukum (subyek 

hak). 

Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan 

tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk  kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dan dalam batas-batas menurut 

ketentuan peraturan perundangan. Dengan kata lain mengalokasikan kekuasaan 

hak atas tanah oleh negara kepada orang atau badan hukum yang dilakukan secara 

                                                 
8
 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Paradigma Baru Untuk 

Reformasi Agraria, Citra Media, Yogyakarta, 2007, hal.5 
9
 Oloan Sitorus dan HM Zaki Sierrad, Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan 

Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal. 60 
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terukur supaya dapat digunakan bagi kelangsungan hidup setiap orang secara 

bersama-sama.
10

 

Dari ketentuan yang terdapat dalam UUPA dapat dilihat bahwa Negara 

berwenang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

Dalam hal pengaturan hubungan-hubungan hukum tersebut negara  

memberikan hak-hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum (subyek 

hak), bahkan menjamin, mengakui, melindungi hak-hak tersebut untuk 

dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan kehidupannya dan tidak boleh 

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
11

 Akan tetapi Negara tidak 

hanya berwenang memberikan begitu saja hak-hak atas tanah tersebut kepada 

subyek hak untuk dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan kehidupannya, 

tetapi Negara juga mempunyai kewenangan untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum terhadap hak-hak atas tanah tersebut melalui pendaftaran tanah. 

Dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 

bagi rakyat seluruhnya inilah yang menjadi tujuan pokok UUPA sebagaimana 

diuraikan dalam memori penjelasan UUPA. Selanjutnya dalam pengaturan 

pendaftaran tanah ini, Pasal 19 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan undang-

undang. 

Dari ketentuan tersebut, Negara memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah untuk melakukan pendaftaran di seluruh Indonesia dengan tujuan 

untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat 

seluruhnya.
12

 

                                                 
10

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 33. 
11

 Pasal 28-H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan ”Setiap orang  

berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 

sewenang-wenang oleh siapapun”. 
12

 Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,   pengolahan, pembukuan 

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
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Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak atas 

tanah kepada semua rakyat Indonesia (subyek hak atas tanah) untuk dimanfaatkan 

tanah tersebut sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya, maka akan 

terciptalah jaminan kepastian hukum yang bersifat rechtskadaster artinya yang 

bertujuan menjamin kepastian hukum atas pemilikan tanah dimaksud,
13

 bukan 

untuk kepentingan lain seperti perpajakan. 

Di samping itu oleh Pasal 23, 32 dan 38 UUPA juga mengharuskan kepada 

pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan tanahnya agar memperoleh 

kepastian haknya.
14

 Oleh karena itu apabila semua bidang tanah telah terdaftar 

dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, idealnya secara yuridis-teknis telah ada 

jaminan kepastian hukum terhadap semua bidang tanah yang telah terdaftar dan 

dampak positifnya dapat mencegah terjadinya permasalahan pertanahan. 

Berdasarkan hal tersebutlah maka UUPA tidak membicarakan mengenai sengketa 

pertanahan, sebab apabila masih terjadi masalah pertanahan maka 

penyelesaiannya seharusnya tetap berlandaskan hukum yang berlaku,
15

 tidak 

didasarkan pada aspek lain seperti pertimbangan politis. 

Penyelesaian berlandaskan hukum tersebut bertujuan untuk pencapaian 

kepastian hukum,
16

 misalnya terjadi permasalahan pertanahan antara seseorang 

dengan pihak yang sudah terdaftar haknya, maka dalam rangka kepastian hukum, 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga musyawarah mufakat 

dengan instansi Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator atau fasilitator. 

Namun apabila tidak tercapai kata sepakat, diselesaikan melalui lembaga 

                                                                                                                                      
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun 

serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
13

 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa tujuan 

pendaftaran tanah selain untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan untuk terselenggaranya 

tertib administrasi pertanahan. 
14

 AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, 

Bandung, 1998, hal. 127. 
15

 Moh Mahfud. MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, 

Yogyakarta, 1999, hal. 117   
16

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

1996, hal. 140 
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peradilan, karena dalam suatu negara hukum, pengadilan masih dianggap sebagai 

jalan terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara.
17

 Akan tetapi hingga 

saat ini, pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, oleh 

karena itu, tidak mengherankan bila masalah pertanahan yang terjadi, salah satu 

penyebabnya adalah belum terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada, sehingga 

belum tercipta kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah 

yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena belum terciptanya jaminan kepastian 

dan perlindungan hukum, maka timbullah gejala penguasaan dan pengusahaan 

atas bidang-bidang tanah oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum, seperti pendudukan atau pengklaiman atas suatu bidang tanah 

oleh seseorang/kelompok orang yang belum tentu berhak atas tanah yang 

bersangkutan. 

Terhadap sengketa pertanahan yang muncul dari keadaan yang disebabkan 

oleh belum terciptanya kepastian hukum tersebut, maka yang terjadi adalah 

benturan kepentingan antara para pihak yang tidak jarang diikuti dengan 

kepentingan lain di luar ketentuan hukum, seperti kepentingan politik dan 

kepentingan lainnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila akhir-akhir ini 

muncul gejala bahwa masalah pertanahan tidak hanya disebabkan hal-hal yang 

bersifat yuridis, tetapi berkembang menjadi multi sektor (pertanian, industri, 

pemerintahan,  transmigrasi dan lain-lain) dan multi dimensi (budaya, politik, 

ekonomi, sosial dan hankam), sehingga pendekatan penyelesaian yang ditempuh 

oleh Pemerintah tidak cukup semata-mata bersifat yuridis teknis, tetapi juga 

menyangkut pertimbangan sosial ekonomi. 
18

 

Secara sosiologis, sengketa pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat, 

selain karena disebabkan hal-hal di atas juga dapat disebabkan beberapa hal
19

: 

a. Salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi 

                                                 
17

 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1987, 

hal.  63 
18

 Lutfi I Nasution, Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi, Akatiga, 

Bandung, 2002, hal. 216 
19

 Badan Pertanahan Nasional RI Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 

Konflik Pertanahan, Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tahun 

2007, tanggal 20 Nopember 2007, hal. 6. 
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b. Perbedaan tujuan dan nilai hidup yang dipegang 

c. Perebutan, persaingan dalam hal yang terbatas 

d. Kurangnya kerja sama sehingga menimbulkan kekecewaan dan perasaan 

yang dirugikan 

e. Tidak mentaati atau mematuhi peraturan dan tatanan yang ada di dalam 

masyarakat atau Negara 

f. Ada usaha menguasai dan merugikan pihak tertentu sehingga pihak yang 

dirugikan mengadakan perlawanan. 

Pola penyelesaian yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertanahan pada 

dasarnya sama dengan penyelesaian masalah pada umumnya. Dalam setiap 

masyarakat terdapat berbagai mekanisme penyelesaian masalah (dispute 

settlement). Penyelesaian masalah dapat dilihat dari mekanisme yang ditempuh 

oleh para pihak dan yang ditempuh oleh Pemerintah. 

Dari mekanisme yang ditempuh oleh para pihak pola penyelesaian 

masalahnya dilakukan secara musyawarah mufakat, atau diselesaikan melalui 

lembaga sosial atau oleh pemuka masyarakat atau juga melalui badan-badan 

peradilan.
20

 Sedang mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan 

bertindak sebagai mediator atau fasilitator dan juga mengambil kebijakan tertentu 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupinya. Demikian juga 

halnya dengan pola penyelesaian sengketa yang menyangkut pertanahan, dapat 

ditempuh dengan pola penyelesaian sengketa yang ada pada umumnya. 

Secara umum, penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui 

jalur non-litigasi dan litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga 

peradilan, sedangkan melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan 

perundingan, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
21

 Namun dalam praktek yang 

sering terjadi adalah pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-

litigasi yang dilakukan oleh Pemerintah baik yang didahului musyawarah maupun 

                                                 
20

 Soerjono Soekanto, Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, PT. 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 15-17. 
21

 Mukhsin, Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah, makalah disampaikan pada 

Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang diselenggarakan 

Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 19-21 November 2007 di Batam, hal. 1. 
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yang ditangani langsung berdasarkan kewenangan yang ada, yang dalam 

pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai aspek sosial ekonomi dan 

tidak jarang ditempuh dengan pendekatan politik terutama melalui kebijakan 

(policy) Pemerintah. Artinya masalah pertanahan diupayakan penyelesaiannya 

oleh Pemerintah secara kompromi dengan mengakomodir berbagai kepentingan 

baik melalui upaya mediasi maupun melalui penerbitan kebijakan. 

Pengambilan kebijakan oleh instansi tertentu dapat dilakukan untuk 

menyikapi suatu keadaan yang timbul di masyarakat atau diusulkan seseorang 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
22

 

Kebijakan yang merupakan pengambilan suatu keputusan itu biasanya 

ditempuh karena tidak diatur oleh suatu peraturan hukum
23

, atau bisa jadi telah 

diputus oleh lembaga peradilan namun tidak dapat dilaksanakan sehingga diambil 

kebijakan oleh Pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada padanya. 

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut dilakukan 

instansi Badan Pertanahan Nasional melalui tugas pokok dan fungsinya 

sebagaimana dengan tegas ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 

1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam konsiderannya antara lain 

disebutkan bahwa dengan meningkatnya kebutuhan, penguasaan dan penggunaan 

tanah terutama untuk kepentingan pembangunan dan meningkat pula 

permasalahan yang timbul di bidang pertanahan, maka untuk menyelesaikan 

permasalahan di bidang pertanahan secara tuntas, dipandang perlu meninjau 

kembali kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Agraria Departemen 

Dalam Negeri dan meningkatkannya menjadi suatu lembaga yang menangani 

bidang pertanahan secara nasional. 

Kemudian penguatan kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan yang 

dapat dilakukan oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional khususnya Kanwil BPN 

Kabupaten Sintang ditandai dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan 

                                                 
22

 Soerjono Soekanto, Op.cit. hal. 15-17 
23

 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal. 197 
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Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang ditetapkan tanggal 4 Pebruari 

2011. 

 

I.4.2. Kerangka Konseptual 

Untuk menghindari kesimpangsiuran mengenai pengertian istilah-istilah 

yang dipakai dalam penulisan tesis ini, perlu dikemukakan definisi operasional 

dari istilah-istilah tersebut.  

a. Implementasi, artinya pelaksanaan atau penerapan
24

, dalam hal ini 

pelaksanaan dan penerapan dari Hukum Pertanahan/Agraria khususnya 

yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pertanahan.  

b. Penyelesaian, diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, menyelesaikan 

(dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).
25

 

c. Sengketa Pertanahan, dimaksudkan sebagai perselisihan yang terjadi 

antara kedua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak 

tertentu untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya yang 

diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan
26

. Pengertian 

lain dari sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai : a) 

keabsahan suatu hak; b) pemberian hak atas tanah; c) pendaftaran hak 

atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya 

antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional
27

, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan diuraikan 

bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan adalah perselisihan 

pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang 

tidak berdampak luas secara sosio-politis. Dengan demikian, terdapat 

                                                 
24

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Edisi Keempat, hal. 1529. 
25

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit, hal. 1252  
26

 Pertanahan, op.cit., hal. 3 
27

 Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan 
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pengertian yang tegas dari istilah-istilah yang dipakai dalam tesis ini, 

sehingga tidak akan timbul salah tafsir. 

 

I.5. Metode Penelitian 

I.5.1. Sifat Penelitian 

Rencana penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif maksudnya 

penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya
28

, 

dan kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komprehenship, 

yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa 

buku-buku, peraturan perundangan, disertasi, tesis dan hasil penelitian lainnya 

maupun informasi dari media massa, terutama mengenai data yang ada dalam 

berkas masalah yang diteliti karena obyek penelitian menyangkut studi terhadap 

penyelesaian sengketa tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1/Sitirejo. 

Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis 

isi (content analysis), sehingga dengan sifat penelitian ini dapat diperoleh 

gambaran yang seteliti mungkin tentang data faktual yang berhubungan dengan 

obyek yang diteliti. 

  

1.5.2. Metode Pendekatan. 

Rencana penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan dianalisis dengan 

doktrin dari para sarjana hukum. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk 

menemukan hukum in-konkrito dan juga penelitian terhadap sinkronisasi vertikal 

dan horizontal.
29

 

Penelitian dengan metode yuridis normatif ini diambil dengan pertimbangan 

bahwa pendekatan ini dipandang cukup layak untuk diterapkan, karena dengan 

metode penelitian ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang 

bersifat normatif baik dari hukum primer, sekunder maupun tertier. Data atau 

                                                 
28

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseacht, Andi Offset, Jogyakarta, 1989, hal. 3 
29

 Ronny Hanitijo Soemitro, Methodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1988, hal.12 
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informasi yang didapatkan akan diuji dengan peraturan perundangan yang 

berkaitan dengan implementasi kewenangan dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan. 

 

 I.5.3. Sumber Data 

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan 

berasal dari data sekunder, data sekunder dimaksudkan antara lain meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 

 

I.5.4. Cara Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 

dikaitkan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data 

dimulai dengan menginventarisari peraturan perundang-undangan di bidang 

pertanahan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan. Setelah itu dibuat intisarinya, lalu peraturan perundangan 

tersebut dicocokkan dengan pelaksanaan dan kenyataannya dalam studi kasus 

yang ditentukan. 

  

I.5.5. Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam penelitian ini maka 

dipakailah alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dari 

studi dokumen tersebut diharapkan dapat diperoleh jawaban dari permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

  

I.5.6. Metode Analisis Data 

 Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif. Maka 

setelah diperoleh data sekunder, dilakukanlah pengelompokan data yang sama 

sesuai dengan kategori yang ditentukan. Penelusuran data dalam penelitian ini 

mulai dari aspek kewenangan dan aspek penyelesaian sengketa pertanahan dan 

diterapkan pada studi kasus yang ditentukan, kemudian diuji dan dianalisis 

dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundangan yang berlaku. 
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Setelah itu dengan menggunakan metode deduktif, ditarik suatu kesimpulan 

dari data yang telah selesai dianalisis dimaksud yang merupakan hasil penelitian. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan 

sistematika penulisan : 

Bab I yaitu Pendahuluan, mengemukakan latar belakang, penelitian 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang Implementasi Kebijakan,  

Pengelolaan Pertanahan, Sejarah Hukum Pertanahan, Pelaksanaan Otonomi 

Daerah, Kewenangan Pemerintah Dalam Urusan Pertanahan, Undang-Undang 

Pokok Agraria, TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan  Agraria 

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 

Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan   Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Bab III Implementasi Undang-Undang Pertanahan  Di Kabupaten Sintang 

membahas tentang  Konflik Pertanahan, Tipologi Konflik Pertanahan, 

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pertanahan Menurut Undang-

Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah dan Penerapan Undang-Undang Pertanahan Di Kabupaten 

Sintang. 

Bab IV Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Kasus 

Sengketa Pertanahan Yang Terjadi Di Kabupaten Sintang membahas tentang 

Sengketa Tanah Dalam Perkara Kasasi no 1194 K/PDT/2010, Posisi Kasus, 

Putusan Pengadilan, Penerapan undang-undang pertanahan dalam kasus Putusan 

Kasasi no 1194 K/PDT/2010 dan Pembahasan 

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulits 

terhadap penelitian ini.  
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