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Penulis


Ringkasan

Tanah adalah tempat kita berpijak dan menopang sebahagian hidup kita. Bahkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia,  tanah merupakan sumber kehidupan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal untuk mencari nafkah. Arti pentingnya tanah bagi kehidupan manusia tersebut karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah mereka hidup dari tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan hidup senang serba kecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang di kuasainya atau di milikinya. Berdasarkan latar belakang di  atas kemudian di dapatkan beberapa masalah seperti Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sengketa hak atas tanah waris dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam mencengah dan menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu penelitian yang mengkaji literatur dan peraturan Undang- undang yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti serta  penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Faktor – faktor yang melatar belakangin terjadinya sengketa hak atas tanah waris lebih banyak di sebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanah dan peralihan hak serta pembebanannya di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bima. Untuk menghindari terjadinya sengketa tanah pihak Pemerintah Kecamatan melakukan penyuluhan mengenai pertanahan pada masyarakat sangat di perlukan memiliki pengertian dan kesadaran terhadap hak atas tanah. Hal ini penting dalam pengalihan status kepemilikan hak atas jual beli.         
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BAB I


PENDAHULUAN 


Latar Belakang
Tanah adalah tempat kita berpijak dan menopang sebahagian besar hidup kita. Bahkan bagi sebahagian besar masyarakat Indonesia, tanah merupakan sumber kehidupan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal sekaligus untuk mencari nafkah. 
Arti pentingnya  tanah bagi kehidupan manusia tersebut karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah mereka hidup dari tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan hidup senang serba kecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasainya atau di milikinya. Manusia akan hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas - batas tertentu dalam batas - batas hukum berlaku yang berfungsi mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.
Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia karenanya tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya secara sempurna. Adapun persoalan yang sering muncul di bidang pertanahan yaitu  Hukum waris Islam dan Hukum waris Adat. Hukum kewarisan merupakan  bagian dari hukum kekeluargaan, dalam hukum kewarisan Islam ditetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah matinya yang mempunyai harta, ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Dalam hal inilah sistem pembagian harta waris yang berkembang pada masyarakat muslim Kecamatan Raba Kota Bima  di pengaruhi dua macam sistim hukum yaitu Hukum Islam dan  Hukum Adat.
Berlakunya sistim hukum adat ini di karenakan pada masyarakat muslim masih memegang kuat adatnya. Sedangkan berlaku sistim Hukum Islam dalam sistim pembagian harta waris yang terdapat di Kecamatan Raba adalah disebabkan karena masyarakatnya memeluk Agama Islam.
Pembagian harta warisan yang terdapat di Kecamatan Raba Kota Bima kebanyakan mempergunakan hukum kewarisan Islam di karenakan di pengaruhi oleh Agama Islam yang dipeluk oleh masyarakat yang pada prinsipnya dalam pembagian harta warisan yang menganut sistim parental atau bilateral. Dikatakan menganut sistim parental dan bilateral karena yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan dewasa mereka mempunyai hak yang sama terdapat harta peninggalan orang tua.
Adapun bentuk warisan yang dapat di peroleh masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan tidak ada bedanya, semuanya berhak atas segala bentuk warisan yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, meskipun dikatakan semua anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan namun tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta yang di bagi sama rata di antara semua ahli waris.
Adapun cara yang sering di lakukan oleh masyarakat  di Kecamatan Raba Kota Bima dalam melaksanakan pembagian harta waris adalah dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga yang ada dan yang berhak sebagai ahli waris serta mengundang masyarakat sekitarnya sebagai saksi. Jika ada di antara ahli waris yang tidak hadir pada saat pembagian harta waris, ia tetap memperoleh haknya sebagai ahli waris serta mendapatkan bagian sesuai dengan yang harus diterimanya. Hal ini adalah untuk memenuhi keadilan di antara mereka. Adapun perbandingan pembagian warisan antara bagian laki-laki dan perempuan masih dipertahankan secara ketat yaitu dua berbanding satu.   
Menurut R. Soepono yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah :
“Pada intinya memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses itu mulai pada orang tua masih hidup.”       R. Soepono, Tentang Hukum Adat, Cet 3 Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 79 
Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam  Pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah di adakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang di atur dengan Peraturan Pemerintah, pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal 19 ini meliputi: Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 Pendaftaran tanah di selenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan, Menurut Pertimbangan Menteri Agraria. dalam peraturan pemerintah di atur biaya - biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya - biaya tersebut. Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Pasal 10 ayat (1) menyatakan satuan wilayah tanah meliputi kegiatan pendaftaran adalah desa atau kelurahan, ayat (2) khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah kabupaten/kotamadya.
Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dari hak - hak atas tanah seperti kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak, kepastian mengenai letak batas - batas serta luas bidang-bidang tanah. 
Fungsi pendaftaran tanah yang diselenggarakan ole Badan Pertanahan Nasional adalah untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian di bidang pertanahan, melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan melaksanakan penelitian dan pengembangan  di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan. Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 pada dasarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu dengan membuat alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan perubahan data yuridis yang di akibatkan oleh perbuatan hukum itu. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka korelasi lembaga Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan pelaksanaan administrasi pertanahan semakin jelas. Hal ini terlihat adanya kewajiban bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dalam jangka waktu tujuh  hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta tentang adanya peralihan atau pembebanan hak atas tanah mendaftarkan Akta tersebut pada kantor pendaftaran setempat.  
Berdasarkan hasil wawancara  dengan Kepala Camat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Raba Kota Bima, sengketa yang terjadi di Kecamatan Raba disebabkan oleh beberapa faktor yaitu akibat perbuatan hukum oleh masyarakat pemegang hak atas tanah itu sendiri, misalnya perolehan hak atas tanah karena pewarisan, tanah yang diwariskan tidak memiliki surat - surat atas hak yang jelas, pembagian tanah waris, adanya jual beli tanah secara langsung dan tidak ada sertifikat dan kurangnya pemahaman masyarakat seperti tanah belum di sertifikat.


Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian di atas maka dalam penelitian ini ingin mengetahui permasalahan sebagai berikut:
	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sengketa hak atas tanah waris di Kecamatan Raba Kota Bima?

Bagaimana upaya Pemerintah Kecamatan Raba Kota Bima dalam mencegah dan penyelesaian sengketa hak atas tanah waris?   

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
	Untuk mengetahui  Faktor–faktor  yang mempengaruhi terjadinya sengketa hak atas tanah waris di Kecamatan Raba Kota Bima.
	Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kecamatan Raba Kota Bima dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa atas tanah.

	Manfaat dari penelitian ini adalah :

	Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum yang selalu menuntut pendalaman terhadap perkembangan hukum khususnya terkait dengan hukum di bidang pertanahan atau agraria yang  permasalahannya sangat kompleks.
	Manfaat praktis

	Hasil penelitian di Kecamatan Raba Kota Bima di harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan untuk mengetahui pemilikan hak atas tanah dari masyarakat. Di samping itu untuk upaya penyelesaian hak atas tanah  masyarakat, serta upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa. 

Ruang Lingkup Penelitian
Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas serta untuk menjaga  agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas  mengenai permasalahan  yang akan dibahas, maka perlu diberikan ruang lingkup  kajiannya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, di fokuskan tentang Faktor - faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah waris di  Kecamatan Raba Kota Bima oleh seseorang atau satu keluarga.













BAB II


TINJAUAN PUSTAKA


Pengertian Tanah
Dalam hukum tanah, kita sebut “tanah” di pakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan secara resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dalam pasal 4 menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan di punyai oleh orang - orang baik sendiri maupun bersama - sama dengan orang - orang beserta badan hukum. Dengan demikian jelaslah pengertian bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi.
                   Menurut Boedi Harsono
“Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaanya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang di atasnya dengan pembatasan dalam pasal 4 UUPA sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”       Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional (Penerbit Djabatan) 1999, hlm 253  



Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), Tanah adalah:
	Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas sekali;

Keadaan bumi di suatu tempat;
	Permukaan bumi yang diberi batas;

Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).       Kamus Besar Bahasa  Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1994, ) Hlm, 467 – 469 
 Tanah menurut Ter Haar
Tanah menurut Ter Haar ialah hubungan hidup antara umat manusia  yang teratur susunannya dan  bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di lain pihak yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi mereka makan, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, dimana meresap daya - daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karena tergantung dari padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya “serba berpasangan”.       Ter Haar, B. 1976. Asas – asas dan sumber Hukum Adat (Terjemahan K. Ng Soebekti Poesponoto),


Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah
Perolehan
Pengertian “penguasaan” dapat digunakan dalam arti fisik dan juga dalam arti yuridis. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum pada umumnya memberi kewenangan pada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki. Adapun penguasaan fisik yang walaupun secara yuridis telah dimiliki oleh pemengang hak namun kenyataanya penggunaan secara fisik dilakukan oleh pihak lain.
Penguasaan atas tanah menurut Boedi Harsono ialah:
Hak-hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang,  kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau larangan diperbuat,  yang merupakan isi hak penguasa itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak pengusaan atas tanah.       Boedi Harsono, Op cit.hlm 262

Jadi hak penguasaan atas tanah terbagi empat penguasaan yang terbesar yaitu Hak Bangsa Indonesia atas tanah ialah hak penguasaan Bangsa Indonesia atas tanah yang berada dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, yang menunjukan unsur keperdataan yang memungkinkan penguasaan bagian tanah - tanah bersama dengan hak milik dimiliki secara Individu oleh masyarakat. Yang kedua ialah hak menguasai Negara atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan kewenangan pada hak atas tanah Bangsa Indonesia mengadung unsur publik yakni Negara diberikan kekuasaan untuk mengatur, mengolah, tanah maupun hak - hak atas tanah agar tidak menjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dan yang ke tiga ialah hal ulayat masyarakat adat atau yang lebih dikenal dengan hak ulayat, penguasaan tanah masyarakat hukum adat yang dipercayai memiliki kekuatan mahnis, religius serta komunalistik. Hal ini menunjukan bahwa seluruh wilayah tidak ada sejengkalpun yang disebut dengan “Res Nuilius” atau “tanah tidak bertuan”. Sedangkan yang ke empat ialah hak perorangan/Individu yang memberikan kewenangan untuk memakai, menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah.        



Maka dari itu kita dapat melihat hak pengusaan atas tanah meliputi:
	Hak Bangsa Indonesia atas Tanah

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada di dalam wilayah Indonesia, yang merupakan tanah bersama bersifat abadi, dan menjadi induk hak - hak penguasaan lain atas tanah. Pengaturan penguasaan atas tanah ini dimuat dalam  pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 yang berisi: Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan bersifat abadi. Hak Bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama  Rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi Bangsa Indonesia (pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu juga mempunyai sifat religius, yang artinya semua tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat (2) UUPA). 
Pernyataan tanah yang dikuasai  Bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukan adanya hubungan hukum di bidang hukum  perdata. Biarpun hubungan hukum tersebut  hubungan hukum perdata bukan berarti bahwa Hak Bangsa Indonesia adalah hak kepemilikan pribadi yang tidak memungkinkan  adanya hak milik individual. Hak Bangsa Indonesia dalam hukum Tanah Nasional adalah hak kepunyaan yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan hak milik oleh warga Negara secara Individual.	
	Hak menguasai Negara atas tanah

Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan  pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung  unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya Bangsa Indonesia sebagai pemegang dan pengemban amanat tersebut, memberikan kewenangan kepada Negara pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat (1) UUPA).
Tujuan  hak menguasai  dari Negara atas tanah dimuat dalam pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar - besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pelaksanaan hak menguasai Negara  atas tanah dapat dikuasakan  atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah-daerah swatantra (Pemerintah Daerah) dan masyarakat - masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (pasal 2 ayat 4 UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara tersebut dapat juga kepada Badan Pertanahan.
	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 UUPA, yaitu “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”. Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.       Ibid, hlm 185
Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut dengan tanah ulayat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat dikelola oleh masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terkait oleh suatu tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Menurut pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 Hak Ulayat masyarakat hukum adat masih ada berlaku apabila memenuhi unsur:
	Terhadap sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
	Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;

Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. 
Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bila dalam kenyataan tidak ada, maka ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan  tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing.
Penentuan masih adanya eksistensi hak ulayat di dalam suatu masyarakat akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para tetua hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
	Hak-hak perorangan/Individu

Yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu. Walaupun bermacam - macam tetapi semua hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk berbuat, yang merupakan isi hak penguasaan  itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda di antara hak - hak penguasaan atas tanah yang di atur dalam hukum tanah. Dengan adanya hak menguasai dari Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 Undang - Undang Pokok Agraria. “Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal - hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang lebih tinggi di kuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.”
Atas dasar ketentuan tersebut, Negara berwenang untuk menentukan hak - hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yang menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 di tentukan adanya macam - macam hak atas permukaan Bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang - orang lain serta badan - badan hukum.”       
Peralihan Hak Atas Tanah
Peralihan hak atas tanah adalah suatu bentuk perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah. Menurut John Salindeho peralihan atau pemindahan hak atas tanah itu bisa dilakukan dengan cara:
	 Jual-beli
	 Hibah+Wasiat (sepanjang mengenai penyerahannya)
	 Tukar-menukar
	 Pemisahan dan Pembagian Harta Bersama
	 Pemasukan harta/pokok kedalam Perseroan Terbatas (PT). Yang tidak termasuk peralihan adalah: warisan tanpa wasiat(abintestato).       John Solindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hlm 37 


Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto memberikan pengertian mengenai peralihan atau pemindahan hak atas tanah adalah sebagai berikut:
Setiap subjek hukum baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai suatu kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lain. Oleh karena itu maka dalam masyarakat hukum adat dikenal pula proses pemindahan hak atas lingkungan tanah. Pemindahan hak atas tanah merupakan pristiwa hukum  yang menimbulkan pemindahan hak dan kewajiban yang sifatnya tetap atau mungkin juga bersifat sementara.       Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 188


Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Ketentuan mengenai jenis hak atas tanah dapat dijumpai pengaturannya dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan pasal 53. adapun bunyi dari pasal 4 ayat 1 adalah sebagai berikut :
	Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam - macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas - batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.
Sedangkan mengenai jenis-jenis hak atas tanah, pengaturanya ada pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi:
Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 ialah :
	Hak milik  adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 dan hak milik dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain.

Hak guna  usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai   langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian perikanan atau peternakan. 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan - bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dan jangka paling lama 30 tahun.
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau 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 yang memberikannya atau dalam perjanjian dengan milik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa - menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa  dan ketentuan - ketentuan undang-undang ini.
	Hak sewa adalah hak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
Hak membuka tanah adalah untuk mempergunakan tenaga dan unsur - unsur  dalam ruang angkasa guna usaha-usaha pemeliharaan dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.
Hak memungut hasil hutan adalah merupan hak dari hasil air, pemeliharaan dan penangkapan ikan.
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
Lebih lengkap ketentuan tentang hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian di atur untuk  membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak - hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.




Pengertian Sengketa Hak Atas tanah dan Faktor-Faktor penyebabnya
Pengertian sengketa hak atas tanah
 Memang agak sulit ditemui dari berbagai literature hukum  yang ada di Indonesia, karena secara substantif sudah mengarah pada hukum acara perdata dan guna memudahkan pemahaman karena akan berdampak pada nilai objektifitas dari objek yang akan dikaji. 
Adapun pengertian sengketa hak atas tanah Menurut Poerwadarminto adalah : “Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, mempersengketakan, memperebutkan sesuatu menjadi perkara.”       Poewardaminto, Hukum Acara Perdata Rajawali Pres, Jakarta 1992 hlm 68
        10 Soerjono Soekanto, Mengenal Antropologi Hukum, Alumni Bandung, 1979, hlm 48
Soerjono Soekanto memberikan pendapat pengertian sengketa hak atas tanah adalah : “Sengketa adalah adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu (atau di langgar).”
Berdasarkan pengertian di atas, maka sengketa hak atas tanah itu terjadi akibat adanya dua pihak atau lebih yang mempermasalahkan sebidang tanah, yang mana masing-masing pihak merasa berhak atas tanah tersebut atau salah satu pihak merasa dirugikan karena haknya diambil oleh pihak lainnya.
Faktor - faktor Penyebab Hak Atas Tanah
Merupakan akibat dari perbuatan hukum dari pemegang hak itu sendiri atas tanah yang di haki tanpa mengetahi prosedur hukum yang benar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Selain itu juga, sengketa dapat juga terjadi akibat suatu kebijakan pemerintah selaku penguasa yang dianggap merugikan masyarakat pemegang hak atas tanah, misalnya dengan menerbitkan sertifikat  atas nama pihak yang tidak punya hak, atau bisa juga akibat dilakukan program pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan, sehingga menimbulkan gugatan dari masyarakat karena dianggap ganti kerugian yang diberikan jauh dari nilai/harga yang sebenarnya atas tanah mereka. Sebenarnya mengenai hal ini, telah disediakan saluran yang resmi yang bisa menghindarkan masyarakat dari masalah sengketa hak atas tanah, yaitu dengan medaftarkan semua jenis hak dan setiap peralihannya Kepada Kantor Pendaftaran Tanah setempat, tetapi kesadaran hukum masyarakat untuk itu masih sangat rendah. Mereka cenderung membiarkan hak atas tanah  tidak terdaftar selama tidak ada masalah dengan objek tanah yang bersangkutan. Cara berpikir seperti ini masih mendominasi pemikiran masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan.   
Ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya sengketa hak atas tanah menurut Effendi Perangin, sebagai berikut : 
	Membeli

Mewarisi.
Hibah/wasiat
	Menyewakan

Menyuruh orang lain memakai tanah dan lain-lain”       Efendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Rajawali Pres,1887),hlm 97    
Dalam hal seseorang melakukan perbuatan hukum atas tanah sering sekali tidak melalui suatu penelitian mengenai lokasi objek dan subjek dari tanah yang akan dibeli. Hal ini disebabkan oleh sifat masa bodoh dan ketidak tahuan masyarakat itu sendiri untuk melakukan secara benar dan prosedural, serta menjamin tidak akan ada permasalahan dikemudian hari.
Pada umumnya sekarang ini, hampir semua kota-kota di setiap Propinsi/Kabupaten/Kotamadya telah memiliki rencana tata kota. Tata kota membagi tanah-tanah dalam suatu wilayah kota menjadi bagian-bagian yang ditentukan peruntukannya sebagian wilayah kota dinyatakan sebagai daerah pemukiman, sebagiannya lagi daerah pertokoan dan perdagangan, daerah perindustrian, daerah rekreasi, daerah perkantoran dan daerah jalur hijau.
Jika tanah yang akan dibeli diperuntukkan untuk lokasi perindustrian, maka jangan beli tanah untuk daerah pemukiman dan perkantoran atau perdagangan, sebab sulit untuk mendapatkan ijinnya,  sebaiknya  harus membeli tanah di daerah industri.	
Kalau tanah yang di perlukan untuk bengkel mobil, jangan beli di daerah perkantoran dan pemukiman atau daerah industri. Kalau anda beli juga di tempat-tempat tersebut, akan memperoleh kesulitan ijin juga, belum lagi kemungkinan yang lain. Oleh karena itu sebelum membeli tanah, mintalah keterangan secara terinci kepada Kantor Tata Kota setempat tentang rencana penggunaan tanah di lokasi yang akan dibeli tersebut.
Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah menyangkut subjek hak dan jenis hak yang akan dibeli. Sebab banyak masalah seperti ini yang berakhir dengan sengketa akibat kelalaian menanyakan status hak atas tanah yang akan dibeli tersebut.
Selain itu hal lain yang rentan menimbulakan potensi sengketa adalah akibat dari perbuatan mewarisi hak atas tanah. Banyak kasus yang terjadi bahwa ketika si pewaris meninggal dunia dan mewariskan tanah kepada para ahli warisnya, tidak langsung di daftarkan kepada Kantor Pertanahan mengenai peralihan hak tersebut. Akibat dari kelalaian melakukan hal tersebut, sangat potensial menimbulkan masalah, baik sesama ahli waris maupun dengan pihak lain. Belum lagi ketidak jelasan pembagian dari satu bidang tanah, sehingga berbeda luas tanah yang diperoleh  antara ahli waris yang satu dengan yang lain,  faktor ini juga akan menjadi permasalahan tersendiri di kemudian hari.
Demikian juga dengan tanah yang diperoleh melalui hibah/wasiat, seringkali tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah/notaris yang mewilayahi objek tanah yang bersangkutan. Akibat dari kelalaian ini sangat rentan menimbulkan terjadinya sengketa hak atas tanah. Kecenderungan masyarakat kita yang belum sadar hukum, sering melakukannya secara sederhana,  sehingga di kemudian hari akan rentan digugat oleh ahli waris yang merasa berhak dan belum memberikan persetujuan. Demikian juga dengan perbuatan hukum menyewakan tanah, juga sangat rentan menimbulkan konflik, lebih - lebih perbuatan hukum itu hanya dilakukan secara lisan saja. Kecenderungan pihak yang menyewa tanah tersebut, akan menganggap sebagai miliknya sendiri dan berbuat apa saja di atas tanah dikuasainya. Belum lagi kalau berbicara kemungkinan tanah tersebut di sewa ulangkan atau sekalian dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Oleh karena itu kepada pemegang hak atas tanah agar berhati-hati melakukan hal ini. Sebaiknya kalau memang ada tanah yang mau disewakan kepada orang lain, di buatkan surat perjanjian secara tertulis yang lebih menjamin kepastian hukum, karena klausula-klausulannya jelas, termasuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Hal terakhir yang sering dilakukan oleh pemegang hak atas tanah adalah menyuruh orang lain untuk menggunakan tanah yang bersangkutan. Hal ini kelihatan sangat mudah dan bersifat kekeluargaan. Tetapi terkadang kita lupa bahwa segala kemungkinan itu bisa saja terjadi,  apalagi kalau hal itu dilakukan secara lisan. Suatu saat yang tidak kita sangka-sangka, bisa saja orang yang menggunakan ini mempunyai keinginan memiliki, akibat tidak adanya bukti kuat yang dipegang oleh pemilik tanah, yang menegaskan bahwa tanah itu hanya dipinjamkan kepadanya. Apalagi jaman sekarang ini yang serba sulit, masyarakat cenderung tidak bisa lagi membedakan mana yang menjadi hak orang lain dan yang menjadi haknya. Semua itu menjadi kabur manakala terdesak oleh segala macam kebutuhan hidup.

Penyelesaian  Sengketa Hak Atas Tanah  
Berbicara mengenai penyelesaian atau lembaga yang berkompeten menangani perkara sengketa hak atas tanah, maka dibenak kita akan tertuju pada Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dimengerti mengingat sengketa hak atas tanah termasuk dalam wilayah hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman memang dalam salah satu pasalnya ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari peradilan umum, berwenang untuk menangani perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Tetapi kewenangan tersebut hanya terbatas pada pemeriksaan menyangkut sengketa hak secara perdata saja, sedangkan menyangkut masalah pertanahan yang lain, itu sudah menjadi kewenangan peradilan yang lain pula.
Mengenai permasalahan pewarisan dalam hal pebuatan hukum pewarisan atas tanah, sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang tersurat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain memeriksa masalah perkara pewarisan Pengadilan Agama juga memeriksa sengketa menyangkut hibah dan wasiat atas tanah atau objek yang lainnya.
Selain itu juga perkara sengketa atas tanah pun bisa menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini yang di maksud adalah menyangkut kebijakan pemerintah mengenai tanah hak milik masyarakat. Misalnya keputusan pemerintah mengeluarkan sertifikat atas nama bukan orang yang berhak atas objek sengketa. Selain itu bisa juga menyangkut kebijakan pemerintah menyangkut masalah pembebasan tanah hak milik masyarakat untuk keperluan pembangunan fasilitas umum misalnya dalam pelaksanaannya terbukti menyalahi mekanisme yang berlaku sehingga merugikan masyarakat selaku pemegang hak atas tanah. Beberapa hal yang disebutkan di atas adalah pilihan penyelesaian secara ligitasi (melalui pengadilan), sedangkan mengenai penyelesaian  di luar pengadilan dapat di jelaskan sebagai berikut :
Di Kantor Pertanahan Nasional di masing-masing daerah sendiri sesungguhnya sudah disiapkan bagian khusus untuk memfasilitasi semua permasalahan hak atas tanah yang terjadi di tengah masyarakat, yang disebut dengan Sub Seksi penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah.
Pola penyelesaian yang dilakukan oleh Sub seksi ini lebih menitikberatkan penyelesaian di luar pengadilan (non ligitasi) dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi untuk itu diperlukan sikap pro aktif dari kedua belah pihak untuk terlibat pada setiap tahapan proses penyelesaian masalah. Tanpa itu tugas dari pegawai Sub Seksi penyelesaian masalah tidak akan pernah bisa berhasil. Tetapi kalau seandainya kedua belah pihak menyepakati solusi yang ditawarkan oleh sub seksi penyelesaian masalah tersebut, maka butir - butir kesepakatan penyelesaian masalah akan dituangkan dalam bentuk membuat pernyataan/surat perjanjian yang selanjutnya  akan dilegalisasi oleh notaris setempat, supaya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Cara ini dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah, karena  lebih cepat dan dapat menghemat biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.
Selain pola penyelesaian sebagaimana tersebut  di atas, yang sering dilakukan juga oleh para pihak yang terlibat dalam perkara sengketa hak atas tanah adalah penyelesaian secara adat, atau dalam hal ini difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Cara inipun dianggap jauh lebih murah dan tidak memakan waktu lama. Tetapi untuk itu memerlukan partisipasi aktif bagi kedua belah pihak yang bersengketa, dan bagi kepala desa yang menengahi masalah tersebut harus mampu bersikap objektif dan tidak cenderung memihak salah satu pihak.  Cara yang terakhir ini paling banyak dilakukan oleh warga masyarakat, lebih-lebih bagi mereka yang nyata-nyata berdomisili di daerah terpencil.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


BAB III


METODE PENELITIAN


Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. 
	Penelitian normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengkajian yang didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

Penelitian empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji penerapan hukum atau aplikasinya serta eksistensinya peraturan yang terkait dengan penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa hak atas tanah waris dilapangan.

Metode Pendekatan

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan cara pendekatan :
	Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
	Konseptual Approach yaitu suatu pendekatan yang dilakukan peneliti yang mengacu pada konsep-konsep hukum yaitu melalui pandagan-pandangan sarjana dan doktrin hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah. 
	Pendekatan Sejarah Hukum (Historical Approach)

    	Pendekatan Historis yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan meneliti perkembangan sengketa tanah yang berada di wilayah  Kecamatan Raba Kota Bima, khususnya di Kelurahan Rontu,Kelurahan Rabangodu selatan, Raba dompu barat melalui pendekatan sejarah maka fakta-fakta hukum baik yang ada di masa lalu maupun masa kini akan terungkap sehingga dapat di ketahui kebenaran yang sesungguhnya dari sengketa tanah tersebut.  
	Pendekatan empiris, yaitu pendekatan dengan melihat secara langsung kenyataan dilapangan tentang pelaksanaan dan/atau penerapan Undang-Undang No.56/Prp Tahun 1960 pada lokasi penelitian yaitu  Kecamatan Raba Kota Bima, cara pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan sosial, budaya, dan ekonomis.


Wilayah/Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah dari 11 Kelurahan di wilayah Kecamatan Raba Kota Bima penulis mengambil tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Rontu, Kelurahan Raba dompu Barat dan  Kelurahan Rabangodu selatan.

Penentuan Sampel
Pada penelitian ini penulis mengambil data secara sampling dari tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Rontu, Kelurahan Raba dompu Barat dan Kelurahan Rabangodu selatan, dari masing-masing Kelurahan tersebut penulis melakukan wawancara dengan pemerintah Kelurahan dan tokoh masyarakat serta data potensi Kelurahan.
  
Sumber dan Jenis Bahan Hukum dan Data

Bahan kepustakaan
Bahan kepustakaan adalah bahan yang diperolah dari kepustakaan dan sumber-sumber resmi dalam penelitian hukum. Bahan kepustakaan terdiri dari :
	Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa hak atas tanah waris.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti; penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum atau makalah-makalah yang berkaitan dengan skripsi ini.
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.
	Data lapangan

	Data Primer adalah data yang di peroleh dari lapangan melalui wawancara dengan responden maupun informasi seperti dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang terkait dengan pokok masalah yang teliti.

Data skunder adalah data yang di peroleh dari instansi tempat penelitian berupa peraturan-peraturan arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Kantor Badan Pertanahan Raba Kota Bima, maupun dinas menangani masalah sengketa tanah ini serta dokumen yang berada di kantor kelurahan.

Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum serta data-data penulis menggunakan tehnik dan alat sebagai berikut :
	Bahan kepustakaan, diperoleh dengan tehnik studi dokumenter yaitu penghimpunan bahan-bahan dari kepustakaan. Adapun alat yang dipakai dalam pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan menguti pendapat para sarjana dalam beberapa buku, artikel, hasil karya tulis, hasil seminar dan pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang sedang dikaji.
	Data lapangan diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan subyek hukum yang terkait seperti masyarakat setempat yang terdiri dari subyek yang memiliki hak milik sah dari tanah yang berada di Kecamatan Raba Kota Bima, dan pihak-pihak lain yang terkait dirasakan perlu untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.


Analisis Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menguraikan secara sistematis.
	Deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum dan data empiris dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan tehnik deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Menilai gejala yuridis atau fakta yuridis yang terjadi, menggunakan standar mutu atau kualitas dari peristiwa hukum yang terjadi, dengan kata lain yaitu menggambarkan kejadian yang sebenarnya ada di lapangan, kemudian dikaitkan dengan peraturan yang ada sehingga memiliki hubungan satu sama lain dan menganilisis dengan cara merumuskan dan menggambarkan permsalahan yang ada dari yang bersifat khusus ke masalah yang bersifat umum yang biasa dikenal dengan cara sistematis.



BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Gambaran Umum Kecamatan Raba Kota Bima  

Sesuai  dengan data Raba dalam angka 2011 bahwa Kecamatan Raba memiliki luas 63,73 km2 dibagi terdiri dari 11 Kelurahan, Kelurahan terluas adalah Kelurahan Ntobo dengan luas 31, 19 km2 sedangkan yang tersempit adalah Kelurahan Raba dompu Timur dengan luas 0, 54 km2.  
Wilayah Kelurahan di Kecamatan Raba memiliki tinggi bekisar 14-200 meter di atas permukaan laut, Kelurahan Nitu berada 200 meter di atas permukaan laut. 
 Ibu Kota Raba adalah penaraga yang luasnya 0, 74 km2 atau 1, 16% dari luas Kecamatan Raba, sedangkan Kelurahan Nitu adalah Kelurahan yang paling jauh dengan Ibu Kota Kecamatan Raba yaitu sekitar 5 km.
	Adapun Batas-batas wilayah Kecamatan Raba
Sebelah Utara	:	Kecamatan Asakota 
		Kecamatan Ambalawi,Kabupaten Bima
Sebelah Selatan	: 	Kecamatan Rasanae Timur
Sebelah Barat	: Kecamatan Mpunda
Sebelah Timur	: Kecamatan Rasanae Timur
                               		Kecamatan Wawo,Kabupaten Bima
Kecamatan Raba terdiri atas 11 kelurahan setelah ada pemekaran. 

	       Tabel 1. Luas Wilayah kecamatan Raba di Rinci Per Kelurahan
No
Kelurahan 
Luas wilayah2
Persentase (%)
1.
		Nitu	
6.19
9. 71
2.
Rontu
4.74
7. 44
3.
Rabangodu selatan
1.43
2.24
4.
Rabangodu utara
0.98
1.54
5.
Penaragan
0.74
1.16
6.
Raba dompu barat
1.66
2.60
7.
Raba dompu timur
0.54
0.85
8.
Kendo
9.08
14.25
9.
Pena na’e
5.34
8.38
10.
Rite
1.84
2.89
11.
Ntobo
31.19
48.94
    Sumber : Raba Dalam Angka 2011
Berdasarkan  tabel di atas, luas wilayah kelurahan yang paling kecil adalah Raba Dompu Timur yang hanya memiliki luas wilayah 0,54 Ha saja dan memiliki presentase 0,85%. Sedangkan  luas wilayah yang  paling besar adalah di Kelurahan Ntobo  dengan luas wilayah 31,19 Ha dengan presentase 48,49%.      










Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Raba Kota Bima

Pelaksanaan pendaftaran tanah 
Dalam pembangunan jangka panjang, perana tanah bagi pemenuhan kebutuhan akan meningkat , baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula dengan kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama menentukan tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas, yang di laksanakan secara jelas konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.
Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkrit yang diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah, yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang di kuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang di lakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.
Pada prinsipnya setiap pendaftaran tanah melekat pada sebahagian besar hak-hak atas tanah sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang ketentuan Pokok Agraria (UUPA). Adapun yang menjadi objek dari pendaftaran tanah yang berlaku dalam stelsel hukum Nasional Indonesia sebagaimana yang di atur dalam pasal 16 Undang-undang No. 5 tahun 1960 UUPA.       Kurniawan S, S.H. Hak atas tanah dan sertifikat yang sah. (Ad. Advacacy Advisor on Humanitarial  Protection, Advocacy and peace Building Departemen) WVI-ITRT 2006.hlm 12 
	Bidang-bidang tanah yang miliki dengan status Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan , dan Hak pakai

Tanah Hak pengelolaan
Hak tangungan
Tanah wakaf
Tanah dengan status milik negara (pemerintahan)
Hak milik atas satuan rumah susun
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam  rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagaimana kegiatan yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang hak nya di daftar, dapat di tugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang, karena akan di gunakan sebagai data bukti.
Sehingga dari penjelasan di atas maka terlihat jelas bahwa ada dua sistem pendaftaran tanah yaitu Sistem pendaftaran akta (Registration of Deeds) dan sistem pendaftaran hak (Registration of Titles). Di dalam sistem pendaftaran tanah bahwa  di permasalahkan  adalah apa yang di daftar, bentuk penyimpangan dan perjanjian data yuridis nya serta bentuk tanda bukti  haknya. 
Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak tiap pemberian atau penciptakan hak baru serta memindahkan dan pembebananya dengan hak lain kemudian, harus di buktikan dengan suatu akta. Dalam akta tersebut dengan sendirinya di muat data yuridis tanah yang bersangkutan : perbuatan hukum haknya, penerima hak, hak apa yang di bebankan. Intinya dalam pendaftaran akta maupun hak akta merupakan sumber data yuridis.
Bahwa dari dua sistem tersebut dapat di simpulkan, sistem pendaftaran tanah itu ada dua macam yaitu:
	Sistim Positif

Adalah pada sistem positif apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat tanda bukti hak yang di keluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ketiga (yang beritikat baik) yang bertindak atas dasar bukti tersebut mendapat perlindungan mutlak, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam tidak benar. Pihak yang dirugikan mendapat kompensasi dalam bentuk lain.
	Sistem Negatif

Sedangkan pada sistem negatif surat tanda bukti hak itu  berlaku sebagai keterangan yang benar. Berarti keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus di terima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain dengan pembuktian sebaliknya. Dalam hal demikian, maka pengadilanlah yang akam memutuskan alat pembuktian yang benar. Kalau ternyata bahwa keterangan dari pendaftaran tanahlah yang tidak benar, maka diadakan perubahan atau pembetulan seperlunya.
Kalau dilihat sepintas penjelasan di atas, maka sistem negatiflah yang digunakan. Tetapi dengan “bertendens positif”  artinya kelemahan sistem negatif dikurangi dengan cara-cara sedemikian rupa, sehingga kepastian hukum dapat dicapai.
Di samping itu bahwa Undang-undang No. 5 tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memerintahkan di pergunakannya sistem positif, dapat di simpulkan dari ketentuan pasal 29    ayat 2 huruf c, bahwa surat tanda bukti hak yang akan dikeluarkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ayat tersebut tidak menyatakan bahwa, syarat tanda bukti itu berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak.       Efendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 1994, hlm 97. 
Dalam pelaksanaannya bahwa pendaftaran tanah ini meliputi dua kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (recording of titles) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hal ini termaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Apa yang diuraikan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ini mengulangi dari ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, yang memberikan pengertian tentang pendaftaran tanah.
Dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menentukan bahwa ruang lingkup kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah itu sebagai berikut:
	Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:

	Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Pembuktian hak dan pembukuannya
Penerbitan sertifikat
Penyajian data fisik dan data yuridis
Penyimpanan daftar umum dan dokumen
	Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah, meliputi:

	Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
Peralihan Hak Atas Tanah
Dalam perkembangan, peralihan hak atas tanah karena pewarisan telah mendapat penegasan pada Bab v, paragraf 3 tentang peralihan hak karena pewarisan sebagaimana tersebut di dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yakni sebagai berikut:
	Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar, wajib diserahkan oleh penerima hak atas tanah sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris di atur dalam hukum perdata yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak karena pewaris juga di wajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertibaan tata usaha pendaftaran tanah. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak waris, atau surat Penetapan ahli waris atau Surat Keterangan ahli Waris.        Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.     

Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftarkan, wajib diserahkan dokumen-dokumen Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bersangkutan menguasai tanah, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan. Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama kali atas nama pewaris.       Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
      16 Penjelasan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
      17 Penjelasan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah no. 24. Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
	Jika penerima waris terdiri dari satu orang, pendaftaran peraliahan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris seperti pada angka 1 di atas.
Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian warisan tersebut. Dalam hal akta pembagian waris yang dibuat sesuatu ketentuan yang berlaku, dan harta waris jatuh pada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain, misalnya akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah.16 
Warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian harta waris harus di bagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu di daftarkan belum ada akta pembagian warisnya, di daftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.17        
Gambaran Umum Sengketa Tanah dan Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Raba Kota Bima

Gambaran umum sengketa

Tabel : 2

No 
Sengketa 

Kelurahan 
Tanah
Sawah
Tanah
Tegalan
Bangunan perkarangan
Tanah lading
Jumlah
	

Nitu
-
3
-
2
5
	

Rontu
2
3
5
2
12
	

Rabangodu selatan
-
-
3
-
3
	

Rabangodu utara
-
-
3
-
3
	

Penaragan
1
-
1
-
2
	

Raba dompu barat
2
-
2
-
4
	

Raba dompu timur
-
2
2
-
4
	

Kendo
2
2
-
1
5
	

Pena na’e
-
1
1
-
2
	

Rite
-
1
1
1
3
	

Ntobo
2
1
-
1
4
Jumlah 
9
13
18
7
47
   Sumber : Raba Dalam Angka 2011
Adapun jenis-jenis sengketa
Tabel : 3


No 
Sengketa 

Kelurahan 
Tanah
Sawah
Tanah
Tegalan
Bangunan perkarangan
Tanah lading
Jumlah
1
Rontu
2
3
5
2
12
2
Raba dompu barat
2
-
2
-
   4
3
Rabangodu selatan
-
-
3
-
3
Jumlah 
9
3
10
2
19
               Sumber : Raba Dalam Angka 2011
Berdasarkan pada tabel di atas terjadinya sengketa lahan sesuai hasil wawancara Lurah dan tokoh masyarkat pada tiga (3) Kelurahan lokasi sasaran penelitian diperoleh penjelasan sebagi berikut:

	Tanah sawah

	Kelurahan Rontu 

	Tanah sawah warisan dengan orang tuanya, dijual oleh salah seorang anak tanpa sepengetahuan dua orang saudaranya.

 Warisan dari orang tua dikuasai oleh seorang yang laki-laki sedangkan tiga orang saudaranya yang perempuan hanya mendapatkan ½ saja. 
	 Kelurahan Raba dompu Barat

Terjadinya sengketa atau gugatan karena orang tuanya menjual tanah tanpa sepengetahuan anak-anak akibatnya setelah orang tuanya meninggal dunia anaknya menggugat pada pembeli tanah.
	Tanah tegalan/kebun

	 Kelurahan Rontu 

	Batas lahan karena mau di ukur untuk pembuatan sertifikat.

Tegalan digadaikan/di sewa tahunan oleh seseorang tanpa diketahui oleh dua orang saudaranya. 
	Lahan di kuasai oleh seorang dan hasilnya tidak dibagikan pada saudaranya.
	Perkarangan/bangunan

	Kelurahan Rontu

	Batas perkarangnan. 
	Rumah panggung dijual tidak bersama tanahnya tetapi pembeli mengaku beli dengan tanah.

Membangun rumah permanen, tetapi melewati batas lahan orang lain 
	Raba dompu Barat: Batas lahan karena mau membangun rumah permanen.

Rabangodu selatan: Batas lahan untuk membangun rumah permanen.
	Tanah ladang 

 Kelurahan Rontu adalah terjadinya sengketa karena lahan setelah dua tahun di terlantarkan oleh pemegang pertama kemudian pemegang kedua menggarap 5 tahun secara bertahap-tahap. Akibat adanya prona dan lahan akan di ukur oleh BPN Kota Bima, maka penggarap kedua mendaftarkan untuk pembuat sertifikat, hal ini penggarap pertama ke beratan dan mengajukan gugatan.
Berdasarkan  hasil wawancara dengan pegawai Kelurahan Rontu dengan M. Saleh 
	Tanah warisan orang tua yang belum sempat di bagi kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Setelah orang tua meninggal dunia tanah tersebut di kuasai oleh salah seorang anaknya, kemudian di jual. Saudarah yang lain menuntut  haknya dan membatalkan penjualan tanah tersebut. Akibatnya terjadi sengketa dari anak-anaknya dan di jadikan proses hukum karena warisan adalah harus di bagi kepada semua anak-anaknya dan tidak di kuasai oleh salah satu anak.
	Orang tua meninggal dan meninggalkan tanah warisan tetapi tidak memiliki sertifikat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Salah seorang anak membuat sertifikat atas namanya sendiri bahwa ia menganggap tanah tersebut di wariskan oleh orang tuanya dan ia membuat sertifikat bahwa tanah tersebut sudah di miliki secara hak mutlaknya. Saudara yang lain mengugat dan meminta di bagi dengan membuat ulang sertifikat di pisah. Akibat dari perbuatan ini menjadi sengketa keluarga.   
	Orang tua memiliki tanah bersetifikat, sampai dengan meninggal dunia  tanah tersebut  belum sempat di bagi  kepada anak-anaknya. Tetapi tanah tersebut hanya di kuasai oleh dua orang anaknya laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak di berikan haknya sebagai anak dan anak perempuan pun merasa bahwa mereka sama-sama punya hak untuk mendapatkan warisan 2:1. Akibat dari perbuatan tersebut terjadi gugatan atas hak dan pembagian melalui hukum.  
	Pada umumnya rumah di Kelurahan Rontu, rumah pangung dan mudah di pindahkan. Pada waktu rumah dijual ada warga yang tetap 

tinggal di mana rumah itu berdiri (tidak di pindahkan). Sedangkan yang di jual adalah rumah bukan bersama tanahnya. Akibat dari itu terjadilah gugatan bahwa yang jual rumah beranggap itu hanya menjual rumah saja, sedangkan yang membeli rumah jual rumah harus dengan tempatnya. Oleh karena itu terjadilah gugatan atas tanah bangunan karena yang membeli rumah telah membangun rumah secara permanen dan membuat sertifikat.   
	Kelurahan Rontu pada mulanya adalah Desa letaknya di kaki gunung sehingga masih ada tanah-tanah  di pinggir kampung yang tidak di miliki orang. Pada waktu perluasan kampung oleh pemerintah Desa tanah-tanah tersebut di bagikan kepada warga yang tidak memiliki lahan untuk bangun rumah. Mengingat sekarang ini tanah mempunyai nilai jual yang mahal maka oleh sebagian orang mengakui tanah yang di bagikan oleh pemerintah Desa tersebut kepada warga di nyatakan sebagai tanah milik leluhur mereka walaupun tidak pernah di garap. Mereka menuntut pada pemerintah Desa agar tanah tersebut di kembalikan pada mereka atau dapat menganti dengan imbalan. Hal ini memicu persoalan hukum karena tuntutan.

Dalam proses jual beli tanah, terjadi penjualan tanpa surat-surat sebagai bukti, cukup melalui ucapan dan kesepakatan ke dua belah pihak. Dalam masa sekarang ini hal tersebut tidak di akui lagi proses jual beli di nyatakan batal. Tetapi proses jual beli tersebut sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu dan tanah yang di beli itu sudah di buatkan sertifikat hak milik dari pembeli. Keturunan dari yang menjual tanah menuntut bahwa tanah tersebut tidak di jual hanya di kelolah atau di gadai untuk  yang membeli. Akibat dari terjadinya tuntutan tersebut pemerintah Desa menegaskan pada masyarakat agar semua warga dapat memiliki tanda bukti-bukti pemilikan tanah dengan membuat sertifikat.       
Terjadi jual beli tanah dengan bukti pembayaran (kwitansi) yang dilakukan oleh seseorang tanpa pemberi tahu  kepada anaknya karena anak-anaknya masih kecil. Setelah orang tua meninggal dunia. Dan 10 tahun kemudian anak dari orang tua meninggal tersebut telah dewasa dan mereka pun mengugat bahwa penjualan tanah oleh orang tuanya di anggap tidak sah karena terjadi penjualan sepihak yaitu tanpa sepengetahuan anaknya.
	Terjadi jual gadai tanah tanpa di ketahui oleh orang tuanya pada waktu di garap baru diketahui oleh orang tuanya karena tanah itu di garap oleh orang lain, bahwa tanah tersebut telah di gadai oleh anaknya  dan orang tuanya keberatan bahwa tanah yang di gadai anaknya di anggap batal. Dan pihak penerima gadai meminta ganti rugi atau mengugat.18             18 Wawancara dengan, M. Saleh. Pegawai Kelurahan Rontu, tanggal 22/10/2012
	
  Pola penyelesaian sengketa

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah, maka dibenak  kita akan tertuju penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini dapat di mengerti mengingat sengketa hak atas tanah termasuk di wilayah hukum perdata.
 Adapun jenis-jenis Penyelesaian sengketa menurut Undang-undang No 30. Tahun 1999 tersebut dapat di pilih oleh para pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami yaitu:
	Konsultasi

Merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. 
	Negosiasi

Merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
	Mediasi

Merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan”  untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.
	Konsiliasi

Merupakan hasil dari kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa.   


	Pendapat Hukum

Arbitrase merupakan suatu bentuk kelembagaan, dan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian    
	Arbitrase

Merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
Berkaitan hal tersebut penyelesaian sengketa dapat di selesaikan juga dalam masyarakat.
Kelurahan Rontu dengan dua kejadian sengketa penyelesaian tersebut:
	Tanah sawah warisan yang dijual oleh salah seorang anak tanpa sepengetahuan dari ke dua (2) orang saudaranya. Kedua (2)  saudaranya mengajukan keberatan atas gugatan penjualan  tanah sawah tersebut dan membatalkan penjualan karena pada waktu proses penjualan dua (2) orang saudaranya tidak diberitahu, sedangkan tanah tersebut, termasuk milik kedua saudaranya. Akibat terjadi gugatan, dan ditangani oleh kepala kampung/ RT sampai ke tingkat kelurahan karena atas dasar kesepatan dan secara kekeluargaan, maka sengketa tersebut hanya di selesaikan secara musyawara mufakat di kelurahan dan dua saudaranya mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut.    

	Tanah warisan dari orang tua seluas 1 Ha yang dibagikan kepada empat orang anak, salah satu anak laki-laki dari tiga anak perempuan di bagikan setelah orang tua meninggal dunia. Pada pembagian tanah warisan anak laki-laki menguasai ½ dari bagian anak perempuan. Berdasarkan ketentuan bahwa dalam pembagian warisan laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan ¼ dalam bagiannya. Akibat dari perbuatan tersebut pihak perempuan merasa di rugikan, maka sengketa hanya dapat diselesaikan atas dasar musyawara secara kekeluargaan.   
	Sengketa tanah ladang/lahan dengan tiga kejadian sengketa tersebut mengenai batas lahan, hal ini disebabkan batas lahan pada mulanya hanya menggunakan pagar dan sejenisnya (tidak teratur). Pada waktu mau di ukur untuk di buat sertifikat oleh petugas pertanahan, maka terjadilah mengenai batas lahan. Akibat ada keberatan atas dasar kesepakatan dari para pihak maupun Lurah dan petugas BPN akhirnya masalah batas lahan dapat diselesaikan atas kesepakatan para pihak dan di saksikan para pejabat masyarakat di sekitarnya. 

Tanah tegalan warisan orang tuanya untuk ketiga anaknya dengan satu (1) buah sertifikat, digadaikan oleh salah seorang anak tanpa diketahui oleh dua orang saudaranya. Akibat dari perbuatan tersebut dua orang saudaranya menggugat dan melaporkan perbuatan saudaranya kepihak yang berwajib (kepolisian) melalui negosiasinya perbuatan tersebut dapat dimaafkan oleh ke dua saudaranya dengan tuntutan bahwa surat tanah harus di kembalikan.
Lahan seluas 50 are warisan dari orang tuanya hanya dikuasakan oleh seorang anak dan tidak pernah di berikan kepada saudaranya yang lain. Akibat perbuatan tersebut, saudaranya menuntut sampai ke tingkat kecamatan. Hasil akhir dari kecamatan bahwa tanah tersebut harus dibagikan  masing-masing 15 are. Tanah perkarangan atau bangunan dengan tiga kejadian batas perkarangan tidak jelas, hanya berdasarkan pengakuan pada waktu mau dibuat bangunan di ukur untuk di sertifikat maka terjadilah sengketa masalah batas. Atas petunjuk RT maupun tokoh masyarakat bahwa sengketa tersebut dapat di selesaikan dengan pernyataan yang jelas dengan kesaksian oleh lurah maupun masyarakat sekitarnya.
Membangun rumah permanen melewati batas, akibatnya terjadi gugatan sampai ke tingkat kelurahan penyelesaian sengketa dapat di selesaikan dengan musyawara mufakat.19           19 Wawancara dengan, Syarifuddin. Sekertaris Kelurahan Rontu, tanggal 23/10/2012  
        20 Wawancara dengan, Addul hafid. Sekertaris Kelurahan Raba Dompu Barat, tanggal 24/10/2012
        21 Wawancara dengan, Safiah. Sekertaris Kelurahan RabaNgodu selatan, tanggal 25/10/2025    
	Kelurahan Raba Dompu Barat tanah sawah dengan dua kejadian yaitu kejadian pertamana tanah di jual oleh orang tuanya tanpa memberitahu kepada anak-anaknya. Setelah orang tuanya meninggal dunia salah seorang anak menggugat dan beranggapan tanah tersebut tidak dijual tetapi digadaikan. Akibat dari sengketa tersebut proses penyelesaiannya hanya ke tingkat kelurahan setelah menunjukan bukti atau tanda  bukti jual beli tanah. Kejadian kedua tanah dijual orang tuanya tanpa sepengetahuan anaknya lengkap dengan bukti jual beli. Tetapi anak tidak setuju dengan cara orang tuanya dan menggangap bahwa pembeli untuk menambahkan uangnya agar harganya sesuai dengan keadaan sekarang. Akibat perbuatan tersebut karena dengan adanya kesepakatan para pihak hanya sampai ke tingkat kelurahan atas dasar musyawara mufakat.20     
	Dengan tiga kejadian sengketa perkarangan/bangunan di kelurahan Rabangodu selatan mereka tidak keburu nafsu membawah sengketa tersebut ke tingkat pengadilan akan tetapi terlebih dahulu dimusyawarakan secara kekeluargaan. Akibat dari itu penyelesaian dapat diselesaiakan atas dasar musyawara mufakat.21

 Bekaitan hal tersebut sengketa yang terjadi di Raba dompu barat , Menurut Amirullah  menyatakan bahwa :	
	Dalam satu lokasi tanah sawah dua orang sama-sama mengakui memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka pernah mengarap atau bertani di tempat sawah tersebut. Berhubung sawah tidak di garap tiap tahun dan menjadi hutan kembali kemudian di garap oleh orang lain secara terus menerus dan menganggap menjadi miliknya dengan adanya kesempatan yang di berikan oleh pemerintah bahwa semua lahan di harapkan buatkan sertifikat secara pronal maka semua orang ingin membuat sertifikat agar menjadi hak milik. Akibat dari dua orang yan sama-sama mau membuat sertifikat pada lahan yang sama maka terjadilah persoalan yang sampai ke pihak berwenang. Pada umumnya lahan untuk tanah sawah walaupun di garap tiap tahun tetapi warga atau masyarakat tidak ada yang membuat sertifikat.
	Lahan satu lokasi di akui oleh dua orang pemilik, setelah di musyawarahkan  bersama oleh ke dua belah pihak bahwa salah seorang akan menguasai lahan tersebut dan seorang lagi memberikan ganti rugi berupa tanah kepada satu orang. Hasil kesepakatan ke dua belah pihak dengan pengatian tanah tidak di patuhi sehingga terjadilah gugatan atau tuntutan kepada pihak yang terkait.22           22 Wawancara dengan,Amirullah . Pegawai Kelurahan Raba Dompu Barat. tanggal 26/10/2012

 Hasil wawancara dengan Pegawai Kelurahan Rabangodu selatan
Tanah bangunan/pekarangan dengan 2 (dua) kejadian sengketa ini akibat batas perkarangan karena rumah panggung yang letaknya tidak beraturan. Pada saat mau bangun rumah permanen dengan yang jelas, terjadinya saling menentukan batas. Dari tiga kejadian itu adalah persoalan batas bangunan dan batas perkarangan karena akan di sertifikat.23           23 Wawancara dengan,Taufik . Pegawai Kelurahan Rabangodu selatan . tanggal 27/10/2012  
Berdasarkan hal tersebut  Menurut Azhar,  Pemerintah  kecamatan di peroleh keterangan  bahwa:
	Tugas pemerintah kecamatan adalah sebagai mediasi dalam setiap persoalan dengan tujuan  agar setiap persoalan masyarakat cukup sampai ke tingkat kecamatan dan tidak sampai ke pengadilan.
	Pemerintah kecamatan dan aparat terkait memberikan penyuluhan pertanahan dan seluk beluk berkaitan dengan pemilikan hak milik atas tanah, masalah pertanahan menjadi pemicu dalam keluarga maupun masyarakat. Melalui penyuluhan ini masyarakat dapat mengetahi, mengerti, sadar, bahwa sertifikat itu penting sebagai tanda bukti hak atas tanah. Demikian juga dalam proses jual beli atas tanah agar dapat dilakukan sesuai prosedur, tidak dilakukan bawah tangan.
	Kecamatan selalu koordinasi dengan Kelurahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima. Supaya masyarakat memperoleh sertifikat melalui proyek nasional (PRONA). Upaya ini sudah dilaksanakan oleh Badan Pertahanan Nasional, sehingga masyarakat pada umumnya memperoleh sertifikat termasuk lahan di gunung atau tanah tegalan Masyarakat Kelurahan Rontu.24               24 Wawancara dengan, Azhar. SE, Pegawai Camat Raba, tanggal 28/10/2012

     
Demikian pula dengan perkarangan rumah masyarakat sudah di sertifikat melalui proyek nasional (PRONA)  dengan biaya murah dan terjangkau oleh masyarakat. 

 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Sengketa Hak Atas Tanah Waris

Sengketa waris merupakan suatu perbuatan mewarisi hak atas tanah. Banyak kasus yang terjadi bahwa ketika si pewaris meninggal dunia dan mewariskan tanah kepada ahli warisnya, tidak langsung di  daftarkan di Kantor Pertanahan  mengenai peralihan hak tersebut. Akibat dari kelalaian melakukan hal tersebut, sangat menimbulkan masalah baik sesama ahli waris maupun dengan pihak lain. Hal ini terjadi mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah sehingga mempengaruhi pula kesadaran hukum yang bersangkutan untuk mendaftarkan haknya di Kantor Pertanahan setempat guna meneguhkan hak atas tanah serta meminimalisir terjadinya sengketa di belakang hari.  
  Ada dua faktor sebagai berikut: 
	Faktor hukum


	Ahli waris belum cukup umur (belum cakap) untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga tanah warisan yang di terimanya harus di kuasakan dulu sampai ahli waris cakap/mampu dalam melakukan perbuatan hukum.

Berkas-berkas yang menjadi syarat dalam pendaftaran tanah tidak lengkap.
	Tanah masih dalam sengketa
	Faktor non hukum 

	Ekonomi atau biaya 

Keadaan ekonomi yang masih kurang maupun untuk melakukan pendaftaran tanah yang bilang masih mahal, biaya pendaftaran tanah warisan mahal tergantung pada luas dan letak atau lokasi tanahnya.
	Pendidikan atau ketidaktahuan

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana besar manfaat mendaftarkan tanah warisannya, sehingga kepastian hukum hak miliknya menjadi jelas dan di akuinya secara hukum.  
	Budaya

     Budaya masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat sebagai warisan peninggalan leluhurnya yang dalam mewariskan, cukup dengan lisa perkataan saja.  
Sengketa waris merupakan suatu akibat dari perbuatan mewarisi hak atas tanah. Banyak  kasus yang terjadi bahwa ketika si pewaris meninggal dunia dan mewariskan tanah kepada ahli warisnya, tidak langsung di daftarkan di Kantor Pertanahan mengenai peralihan hak tersebut. Akibat dari kelalaian melakukan hal tersebut, sangat menimbulkan masalah baik sesama ahli waris maupun dengan pihak lain. 

Upaya Pemerintah Kecamatan Raba Kota Bima Untuk Menanggulangi Terjadinya Sengketa Hak Atas Tanah.      
		
Sejauh ini, setiap terjadi perkara sengketa hak atas tanah di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Bima, selalu dianalisa dan dikaji secara mendalam oleh pihak  kantor pertanahan tentang penyebab, dan selalu mencari format yang tepat untuk menanggulanginya. Berdasarkan hasil temuan lapangan sebagaimana yang dipaparkan oleh penyusun sebelumnya,  tentang penyebab terjadinya sengketa hak tersebut, maka hanya satu jawaban sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kembali hal-hal tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat pemilik lahan akan manfaat mendaftarkan hak atas tanah termasuk peralihan dan pembebanannya di satu sisi, dan di sisi lain dari instansi kantor pertanahan sendiri harus lebih arif untuk meningkatkan prinsip pelayanan disertai dengan peningkatan profesionalisme, agar bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas, yang bisa mengarah pada terjadinya sengketa antara masyarakat selaku pemegang hak atas tanah.
Berkaitan dengan hal tersebut, menurut  Lalu Mandra Prawira Negara  menyatakan bahwa :
“Sejauh ini upaya untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum itu tetap kita lakukan secara berkala dan disesuaikan dengan program tahunan yang sudah ditetapkan. Disamping itu, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penerbitan sertifikat, kami tetap melakukan penelitian terhadap diri pemohon, baik melalui surat-surat yang dilampirkan dalam berkas permohonan, maupun penelitian langsung di lapangan, dengan meminta keterangan secara langsung kepada aparat pemerintah desa/lurah setempat dan orang lain yang mengetahui riwayat atas objek yang sedang dimohonkan haknya tersebut”.25 1      25 Wawancara dengan, Lalu Mandra Prawira Negara SH., M. Hum. Kepala kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal 29/10/20122  

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka setiap permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah, harus melalui penelitian oleh pihak kantor pertanahan setempat, baik melalui surat-surat atau secara pro aktif menghimpun keterangan secara langsung di sekitar objek tanah yang di mohonkan haknya tersebut. Setelah ada permohonan tersebut, maka pihak kantor pertanahan akan mempublikasi di media masa lokal/regional dan menempel pengumuman di tempat-tempat yang strategis, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat/pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Apabila ada pihak yang merasa memiliki hak atas objek sengketa yang sedang dimohonkan haknya tersebut, maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada kantor pertanahan setempat, dan akan ditindak lanjuti oleh Sub Seksi Penyelesaian Masalah, memanggil para pihak untuk didengar keterangan sehubungan dengan masalah tersebut. Tetapi terkadang yang terjadi di kantor pertanahan Kota Bima, mereka lah yang akan turun langsung di lapangan mengcrross chek kebenaran keberatan tersebut.
Sikap kehati-hatian yang dilakukan oleh aparat Kantor Pertanahan Kota Bima tersebut, memang perlu dilakukan, apalagi ini menyangkut pemberian hak yang akan berimplikasi hukum yang tidak kecil. Berdasarkan ketentuan  PP No. 24 tahun 1997, maka sertifikat yang terlanjur diterbitkan tersebut, hanya diberikan hak kepada pihak ketiga mengajukan gugatan selama 5 tahun umur sertifikat saja, di atas itu pihak ketiga tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan langsung terhadap pihak yang menguasai tanah tersebut, tetapi hanya diperkenankan mengajukan gugatan kepada kantor pertanahan setempat.  Apabila pihak ketiga yang dinyatakan menang oleh putusan pengadilan, maka negaralah yang akan membayar ganti kerugian atas kelalaian nya menerbitkan sertifikat bukan kepada yang berhak itu.
Terkait dengan peran sub seksi penyelesaian masalah ini, Ikhsan menyatakan bahwa :
“Kami dari sub seksi penyelesaian masalah, selalu melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan masalah sengketa pertanahan di luar pengadilan. Biasanya kami bertindak setelah adanya laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun dengan mengajukan surat keberatan terhadap proses permohonan penerbitan sertifikat. Cara yang kami lakukan lebih banyak secara persuasif sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan, kalau tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak biasanya akan saling mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Selain itu sub seksi penyelesaian masalah juga terkadang mewakili kantor pertanahan sebagai tergugat/turut tergugat dalam pemeriksaan di pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara”.26            1      26 Wawancara dengan, Ikhsan,SH. Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima, pada tanggal 30 /10/ 20123	

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kantor pertanahan nasional Kota Bima, khususnya sub seksi penyelesaian masalah sebagaimana tersebut di atas, maka hanya berwenang menyelesaikan masalah secara Non ligitasi saja, kalau tercapai kata sepakat antara para pihak yang bersengketa, maka hasil kesepakatan itu akan dituangkan dalam surat perjanjian/surat pernyataan yang akan dilegalisasi oleh Notaris sebagai pejabat publik agar memiliki nilai pembuktian hukum.
Apabila dari penyelesaian tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak mempunyai hak untuk melanjutkan dengan saling menggugat di pengadilan menyangkut masalah sengketa hak, dan apabila tanah itu objek yang disengketakan tersebut telah bersertifikat, maka akan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara, untuk pembatalan sertifikat atas nama pihak yang kalah dalam perkara di tingkat pengadilan negeri, yang telah memiliki  kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, maka berikut penyusun perlu menyampaikan sebuah kiat guna menghindari sengketa hak atas tanah, dengan mengutip pendapat dari Effendi Perangin, yang menyatakan bahwa :
	“untuk memastikan bahwa anda akan memperoleh tanah secara aman, maka harus diperhatikan :
	Rencana tata guna tanah.
	Hak apa yang akan di beli.
	Bolehkah anda membeli tanah?
	Tanda bukti haknya.

Bangunan di atas tanah
Tidak dijadikan jaminan.
	Bebas dari perselisihan
Siapa yang berhak menjual.
Akta jual beli.
	Balik nama

Hal-hal lain”27                            1      27 Effendi Perangin, Loc Cit4

		Berdasarkan pendapat tersebut, penyusun sangat setuju sekali dijadikan kiat/pedoman sederhana untuk memperoleh hak atas tanah secara aman dan bisa meminimalisir terjadinya sengketa hak di kemudian hari.   



BAB V


PENUTUP


Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa sengketa tanah warisdi Kecamatan Raba Kota Bima dapat di simpulkan sebagai berikut:
	Pemilikan tanah atau lahan kebanyakan hanya memiliki satu (1) sertifikat untuk satu jenis tanah, sehingga sehingga di bagikan kepada ahli waris/anak tetap dengan satu sertifikat. Akibat hal tersebut dapat mengakibatkan penyalah gunaan dan perbuatan yang menjadikan sengketa. Batas-batas yang tidak jelas atau dengan menggunakan pagar dan kayu dapat mengudang salah pengertian mengenai batas pemilikan. Hal ini sering terjadi pada batas-batas perkarangan rumah karena rumah rakyat terutama di pendesaan tidak begitu teratur, pada saat akan di ukur untuk di sertifikat atau membangun rumah permanen sering terjadi sengketa.

Penyelesaian sengketa pada umumnya di selesaikan secara kekeluargaan, musyawara dan mufakat di tingkat kelurahan tetapi sebagian kecil ada di selesaiakan oleh aparat dan istansi yang berwenang menanganinya.   
  
Saran-saran
Tanah warisan apabila sudah di bagikan hendaknya dapat membuat sertifikat tersendiri/masing-masing agar tidak terjadinya penyalahgunaan sertifikat oleh sebagian orang, terutama dalam kaitannya dengan jual beli tanah, maka perlu melalui proses yang jelas dan sertifikat yang jelas. Kebanyakan orang tidak/jarang membuat sertifikat dengan alasan proses yang panjang. Oleh sebab itu disarankan agar BPN untuk selalu memberikan penyuluhan akan pentingnya sertifikat dan seluk beluk serta proses pembuatannya. 
Batas tanah terutama perkarangan rumah harus dengan patok yang di buat oleh BPN dan jenis dengan pagar atau sejenisnya yang mudah di pindahkan oleh karena itu pemerintah kelurahan sebagai perangkat pemerintah dapat selalu memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya batas-batas hak milik.
	Peranan Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penyelesaian setiap sengketa dalam masyarakat sangat menentukan. Demikian pula dalam hal sengketa atas tanah. Penyelesaian secara kekeluargaan lebih di utamakan dari pada secara hukum dan dapat membuat hubungan yang tidak secara harmonis, Tetapi penyelesaian sampai ke tingkat yang lebih tinggi juga diperlukan apabila di tingkat kelurahan belum mendapat kata sepakat. 
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