
i 
 

JURNAL ILMIAH 

 

PENENTUAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH  

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PEMUKIMAN WARGA  

( Studi di kec. Jerowaru Lombok Timur) 

 

 

Abdillah 

    D1A010180 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

2015 

 

 



ii 
 

JURNAL  ILMIAH 

 

 

PENENTUAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH  

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PEMUKIMAN WARGA  

( Studi di kec. Jerowaru Lombok Timur) 

 

 

 

 

 

 

Abdillah 

    D1A010180 

 

 

Mengetahui 

Pembimbing pertama 

 

 

 

DR. Sahnan, S.H.MH. 

NIP. 19721231 2003121 005 

  



iii 
 

 

 

Abstrak 

 

         tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penentuan Status Hak Atas 

Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Pemukiman Warga 

Masyarakat Di kabupaten Lombok Timur dan faktor-faktor menjadi kendala dalam 

penentuan status hak atas tanah. Hasil penelitian ini menunjukan : 1. tidak adanya 

kesepakatan antara pemegang hak atas tanah lama dengan hak atas tanah yang baru dalam 

penentuan status hak atas tanah.2. tidak memiliki lahan yang cukup untuk ditempati serta 

minimnya penyedian lahan pemukin di daerah batu nampar selatan kabupaten Lombok 

timur. 

 

                        Kata kunci : penentuan status hak atas tanah. 

 

 

 

Abstract 

             Purpose of this study was to determine the Status Determination Procedure Rights 

Controlled by the Government Land Settlement Development in the Context of Community 

Residents in East Lombok district and constraint factors in determining the status of land 

rights. These results indicate: 1. The absence of an agreement between the holders of the old 

land rights and land rights in the determination of the status of the new right to tanah.2. do 

not have enough land to be occupied and the lack of provision of land settlers in  the area  

Batu nampar south in the east lombok. 

 

 

 

 

 

                    Keywords:  Determination of the status of land rights. 
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1. PENDAHULUAN 

A. latar belakang 

          Tanah merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia, karena 

itu tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Sementara itu jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, 

sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa terus bertambah. 

Dimana jumlah tanah tidak bertambah atau tetap, sehingga menyebabkan tanah produktif 

semakin berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan tanah yang terus 

meningkat. Hal ini sangat mempengaruhi semakin sulitnya penyediaan tanah untuk 

kebutuhan pembangunan di Indonesia saat ini, seperti pembangunan perumahan sebagai 

tempat tinggal. Hal ini sangat mempengaruhi semakin sulitnya penyediaan tanah untuk 

kebutuhan pembangunan di Indonesia saat ini.  

              Di era Industrialisasi yang  sedang berkembang di Indonesia pembangunan tidak 

hanya meningkat dari sisi kualitas saja tetapi juga secara kuantitas yang beraneka ragam 

dan luas. Kebutuhan akan tanah tidak hanya di sektor pertanian dan pemukiman saja 

namun juga untuk mendirikan kompleks peristirahatan, infrastruktur perkantoran, 

perkebunan hutan komersial, pabrik dan semacamnya dimana hal ini jelas sangat 

membutuhkan tanah yang luas. Kebutuhan akan tanah meningkat seiring dengan 

perkembangan pembangunan baik di sektor ekonomi, pendidikan, pemerintah, agama dan 

lain-lain. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat tiap tahunnya membuat perlu adanya 

pengaturan dan pengawasan yang lebih dari pemerintah. Karena semakin lama semakin 

banyak orang yang menggunakan tanah maka hak-hak atas tanah di negeri ini juga 

bertambah komplek dan beragam. Kepemilikan hak-hak atas tanah itu sendiri ada yang 
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atas nama perorangan ataupun kelompok, baik swasta ataupun pemerintah. Dalam 

prakteknya ada pihak yang mempunyai begitu banyak tanah bahkan sampai ke berbagai 

wilayah di Indonesia, namun ada juga pihak yang tidak memiliki tanah sama sekali. 

              Dalam rangka pembangunan di bidang perumahan, maka perlu diberikan 

perhatian yang lebih baik untuk menjamin kepemilikan rumah tinggal bagi masyarakat. 

Hal ini disebabkan karena rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah 

pangan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pemberian Hak-hak  Atas Tanah. 

               Berbicara mengenai  hak-hak atas tanah, sangat erat kaitannya dengan Undang-

Undang Agraria, Didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok 

Agraria mengatakan bahwa Hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek jaminan atas 

utang  sebagaimana  yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) yaitu: 

a. Hak milik, 

b. Hak guna-usaha, 

c. Hak guna-bangunan, 

d. Hak pakai, 

e. Hak sewa, 

f. Hak membuka tanah, 

g. Hak memungut-hasil hutan, 

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan     

dengan Undang-undang serta hakhak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 

dalam Pasal 53. 

 

            Pemilikan suatu hak atas tanah merupakan hak asasi dari setiap Warga Negara 

Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 H yang menyebutkan 

bahwa: 
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Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Negara menjamin hak 

warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah. 

  

               Hak menguasai negara ini memberi wewenang kepada negara yang diantaranya 

adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan menentukan 

serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 

hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
1
 

               Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki 

oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang atau badan hukum yang 

memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya. Untuk memberikan perlindungan 

dan jaminan kepastian hukum tersebut, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

akan hak atas tanah. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah. 

Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas 

tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah). 

               Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang 

hak atas tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan 

kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang 

                                                           
                         1 Sarwoko, Majalah Hukum Tahun  XXV No. 296 Juli 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 

Pusat, 2010, hal.  35 
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tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari 

sengketa dengan pihak lain.
2
 

            Saat ini dimana Indonesia sudah merdeka kasus tentang pertanahan masih sering 

terjadi bahkan sampai menimbulkan persengketaan yang cukup berat dan panjang. Dari 

sekian banyak kasus yang telah diselesaikan ada pula kasus-kasus yang dalam 

penyelesaiannya tidak berjalan dengan baik karena terdapat unsur ketidakadilan yang 

mana hal ini melatar belakangi berbagai unjuk rasa. seperti yang terjadi di Lombok timur 

dimana para warga setempat membangun komplek perumahan yang merupakan tanah 

yang berstatus hak pakai pemerintah daerah kabupaten setempat, pembangunan tersebut  

pada awalnya disebabkan oleh seorang kepala dusun yang mendirikan rumah diatas tanah 

tersebut, sehingga pada perkembanganya warga setempat ikut serta untuk membangun 

perumahan di atas yang menjadi Hak Pakai dari  pemerintah daerah setempat, dan 

ironisnya sempat terjadi perselisihan diantara para warga untuk membangun rumah 

dikawasan tanah yang berstatus hak pakai pemerintah daerah tersebut. 

              Di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemerintah  

daerah hanya termasuk sebagai salah satu subjek hak pakai atas tanah. Ketentuan dalam 

Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 

hak pengelolaan disebutkan bahwa hak pakai dapat diberikan kepada: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c. Instansi Pemerintah; 

d. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia;dan 

                                                           
2
 Adrian Sutedi,  Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah, Bina 

Cipta, Jakarta, 2006, hal. 23 
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e. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

 

           Ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas bahwa pemerintah daerah 

merupakan subjek hak pakai atas tanah. Pasal 49 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 hanya menyebutkan 

bahwa instansi pemerintah dapat diberikan hak pakai. 

 

B. Rumusan Masalah 

           Atas dasar latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur penentuan status hak atas tanah 

yang dikuasai pemerintah dalam rangka pembangunan pemukiman warga masyarakat di 

Kabupaten Lombok Timur? 2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

penentuan status hukum hak atas tanah dalam rangka pembangunan pemukiman warga 

Masyarkat di Kabupaten Lombok Timur? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

           Adapun  tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :1  Untuk 

mengetahui Prosedur Penentuan Status Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah 

Dalam Rangka Pembangunan Pemukiman Warga Masyarakat Di kabupaten Lombok 

Timur. 2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penentuan status 

hukum hak atas tanah dalam rangka pembangunan pemukiman warga Masyarkat di 

Kabupaten Lombok Timur 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu secara Secara 

teoritis atau keilmuan, yaitu sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum 

bagi kalangan akademis untuk mengetahui prosedur penentuan status hak atas tanah 
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yang dikuasai pemerintah dalam rangka pembangunan pemukiman warga msyarkat di 

kabupaten Lombok Timur. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat 

umum tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penentuan status hak atas 

tanah yang dikuasai pemerintah dalam rangka pembangunan pemukiman warga di 

kabupaten Lombok Timur. 

D. Metode penelitian 

                  Adapun jenis penelitian sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah 

jenis penelitia hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian lapangan 

atau kenyataan yang ditemukan di lapangan Berhubung dalam penelitian ini, terdapat 

dua jenis penelitian yaitu penelitian Hukum normatir dan  Empiris maka pendekatan 

penelitian dilakukan dengan  cara, sebagai berikut Pendekatan in konseptual, 

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan Sosiologi. Adapun jenis data 

atau bahan hukum sehubungan dengan penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum 

(primer, skunder, dan tersier), dan sumber data dalam  penelitian ini, yaitu bersumber 

dari kepustakaan               ( library research) dan penelitan lapangan (field research). 

Teknik pengumpul data yaitu dengan Adapun teknik pengumpulan data sehubungan 

dengan penelitian ini Penelitian kepustakaan (Library research) dan Penelitan lapangan. 

Setelah data yang diperoleh melalui hasil Penelitan Empiris, analis data dan bahan 

hukum kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan cara deduktif dan 

induktif. 
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II. Pembahasan 

A. Prosedur Penentuan Status Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Dalam Rangka 

Pembangunan Pemukiman Warga Masyarakat Di kabupaten Lombok Timur. 

                 Arti dari penggunaan tanah adalah dimanfaatkannya sebidang tanah sesuai 

dengan fungsi dan nilai dari pada tanah yang bersangkutan dan tujuan yang ingin dicapai 

dalam penggunaan tanah tersebut adalah tidak lain dari pada untuk meningkatkan 

kesejahteran rakyat dan untuk mewujudkan keadilan sosial. 
3
Kemudian arti dari 

penguasaan adalah tindakan atau kemampuan untuk menguasai secara penuh sesuatu 

yang dianggap miliknya.
4
Sedangkan pengertian secara umum kalau dihubungkan  dengan 

hak atas tanah menurut Effendi Parangin adalah dapat berbuat sesuatu dengan tanah. 

Penguasaan secara garis besar dalam Hukum Tanah dapat  dipakai dalam arti fisik juga 

dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis  dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan 

umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik 

tanah yang dihak secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh 

pihak lain.
5
Tata cara perolehan hak atas tanah diartikan sebagai pemberian perpanjangan, 

pembaharuan, penghentian serta pembatalan hak-hak atas tanah dan mengawasi mutasi 

atas tanah-tanah tersebut. Negara Indonesia menguasai tanah  di seluruh kawasan 

Republik Indonesia tetapi tidak menutup  kemungkinan bahwa negara akan memberikan 

suatu hak atas tanah kepada warga masyarakat yang memohon hak atas tanah yang 

diatasnya belum ada hak atas tanah. Dengan adanya tata cara perolehan hak atas tanah 

                                                           

               3   Abdurrahman, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V (Bandung: Alumni, 

1983), hal. 15  

              
4
    W.J.S. Poerwodarminto,  Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1960), hal. 468 

              
5
 Boedi Harsono, Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia :Sejarah 

PembentukanUndang-Undang Pokok Agraria,Isidan Pelaksnaannya,Jilid I, Djambatan, Jakarta  
hal. 23 
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diharapkan dapat mendukung Catur Tertib Pertanahan. Apabila tata cara perolehan hak 

atas tanah tersebut telah sesuai dengan catur tertib pertanahan dan telah terlaksana, maka 

perlu  adanya suatu pendaftaran tanah yang telah diperintahkan oleh  Peraturan 

Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 3, yang mempunyai  tujuan sebgai berikut: a. Untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  kepada pemegang hak atas suatu 

bidang tanah, satuan rumah  susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 

dapat  membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. b. 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 satuan-satuan rumah  susun yang 

sudah terdaftar. c. Untuk mengadakan tertib administrasi. Di bawah ini adalah penjelasan 

tata cara atau proses pemberian hak atas tanah yang akan di jelaskan secara rinci sesuai 

dengan  Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999 yaitu : a. secara umum dapat 

dikatakan bahwa yang berhak memohon hak atas tanah tertentu ialah orang, badan hukum 

yang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan atas tanah tersebut. b.adapun 

instansi atau lembaga yang membantu Badan Pertanahan Nasional untuk mengawasi 

proses penguasaan dan pemilikan tanah negara adalah Pejabat Pembuata Akta Tanah, 

yang berwenang membuat akta perjanjian-perjanjian yang dimaksud memindahkan hak 

atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau  meminjam 

uang dengan hak atas tanah  sebagai tanggungan, oleh karena itu yang dapat diangkat 

sebagai  Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah : 1. Notaris (membantu pembuatan akta 

tanah) 2. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat Jendral 

Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan 
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pendaftaran tanah dan lainnya yang bersangkutan dengan prosedur peralihan hak atas 

tanah. 3. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan 

oleh Direktorat Jendral Agraria.  Secara garis besar tata cara permohonan dan pemberian 

ijin hak atas tanah berlangsung dalam tahapan sebagai berikut : 1. Pemohon mengajukan 

permohonan tertulis kepada pejabat  yang berwenang memberikan hak yang dimohon, 

melalui kantor  Badan Pertanahan. 2. Kantor Badan Pertanahan memeriksa dan meminta  

dipersiapkan syarat-syarat yang diperlukan antara lain : a) Surat keterangan pendaftran 

tanah . b) Gambar situasi/surat ukur . c) Fatwa tata guna tanah . d) Risalah pemilikan 

tanah oleh panitia. Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Badan  Pertanahan 

dikirim kepada Gubernur/Kepala Daerah  setempat melalui Kantor Badan Pertanahan 

propinsi  setempat.  wewenang pemberian hak yang dimohon ada ditangan 

gubernur/Kepala Daerah, maka Kepla Badan  Pertanhan Negara atas nama Gubernur 

mengeluarkan Surat  Keputusan Pemberian Hak  (SKPH). Jika wewenang  mengeluarkan 

yang dimaksud ada ditangan Mentri Dalam  Negeri, maka berkas Permohonan yang 

lengkap disertai  pertimbangan setuju atau tidak oleh Kepala Badan  Pertanahan Nasional 

dikirim kepada Mentri Dalam Negeri  melalui Badan Pertanahan Nasional atas nama 

Mentri  Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Surat Keputusan  Pemberian Hak 

(SKPH). Apabila seluruh persyaratan permohonan hak atas tanah telah  sesuai dan 

lengkap seperti yang telah diatur dalam Peraturan Mentri  Negara Agraria No.9 Tahun 

1999, tentang ketentuaan-ketentuan tata  cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah 

dan  Pengelolaannya, maka permohonan tersebut akan dikabulkan. 
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B. faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penentuan status hukum hak atas tanah dalam 

rangka pembangunan pemukiman warga Masyarkat di Kabupaten Lombok Timur. 

1. Berbagai faktor-faktor Permasalahan dalam penentuan status Hukum Pendaftaran Tanah 

di  Indonesia 

Isu mengenai sertifikat palsu, sertifikat aspal, maupun sertifikat dobel 

dijumpai masyarakat. Bahkan, dimuat di beberapa media masa cetak. Untuk dapat 

memperoleh gambaran umum mengenai apa yang diartikan dengan istilah tersebut, 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang melatar belakangi kejadian tersebut dan 

langkah-langkah atau upaya-upaya pencegahanya berikut ini akan diuraikan secara 

singkat. a. Sertifikat Palsu. b.Sertifikat Aspal (Asli tapi Palsu) c. Sertifikat Ganda 

(double)  Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa  setempat  di 

desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur Bapak Mahnan Rasuli 

mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penentuan status hak atas tanah  

menuturkan bahwa:  

1. tidak kuatnya alas hak warga untuk menempati lahan kosong tersebut 

Kepentingan warga yang menempati lahan tersebut kontras dengan 

kepentingan pemerintah desa dalam melakukan fasilitas aman 

2. Perebutan lahan antar sesama warga terkait satu lahan kosong yang 

sama-sama mau untuk ditempati. 

3. Awal mula status hak atas tanah yang ditempati memang benar 

pemerintah yang punya dan para warga setempat sama sekali tidak 

pernah  memohonkan untuk penerbitan sertifikat karena terkendala 

sporadic mengenai asal-usul Tanah Tersebut dan sebelumnnya kami 

semua sudah dihimbau oleh kades setempat untuk tidak menempati tanah 

tersebut karena masih dikuasai oleh pemerintah, tetapi kami sebagai 

warga masyarakat nekat untuk menempatinya, mau bagaimana lagi 

karena tidak ada lahan lagi untuk ditempati dan apabila suatu saat nanti 

kami dihimbau oleh pemerintah harus mengosongkan tanah tersebut 

kami siap untuk digusur. 

4. Lahan tersebut sangat menguntungkan sebab lokasi tanah tersebut sangat 

berdekatan dengan bibir panta, yang mempunyai manfaat yang banyak 
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bagi warga setempat contohnya seperti bisa mengontrol atau menghantar 

segala alat tangkap laut dibawa dengan jarak yang dekat. 

 

            Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh warga setempat   

dikhawatirkan berpotensi akan menimbulkan penerbitan sertifikat asli tapi 

palsu ( Aspal), sertifikat palsu dan penerbitan sertifikat ganda sehingga hal 

tersebut harus ada tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah 

tersebut. 
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