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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanah subur 

sebagai kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, terutama 

masyarakat dipesisir pantai baik sebagai petani, nelayan ataupun usaha lainnya 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.Dalam rangka pembangunan 

nasional, tanah juga merupakan salah satu modal utama sebagai wadah dalam 

pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur. Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, 

searah dengan lajunya pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh 

bangsa Indonesia. Dengan demikian, fungsi tanahpun mengalami 

perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus 

mengalami peningkatan yang beranekaragam, sehingga luas tanah yang 

tersediapun relatif terbatas, tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan 

kebutuhan akan tanah yang dapat memicu timbulnya berbagai persoalan.  

Tanah dalam Pengertian geologis agronomis, diartikan lapisan 

permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam 

tumbuh-tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah 

pertanian, tanah perkebunan, dan tanah bangunan yang digunakan untuk 

mendirikan bangunan (Sunindhia dan Widiyanti, 1988: 8). 
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Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi 

sumber daya alam yang tinggi dimana sangat penting bagi pengembangan 

sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.Oleh karena itu, wilayah pesisir 

banyak dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan manusia, seperti kawasan 

pelabuhan, perdagangan, perikanan, pertanian, pariwisata, permukiman, 

pemerintahan dan masih banyak kegiatan lainnya yang bermanfaat. Peraturan 

Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor 42 Tahun 2014 tentang rencana 

strategis pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur 

dengan cara mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi 

tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta 

mengoptimalkan pengembangan wilayah pesisir, perlu suatu model 

pengelolaan wilayah pesisir, yang diawali dengan rencana strategis 

pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. 

Secara umum, banyak masyarakat yang sudah bermukim di wilayah 

pesisir dan bahkan sudah ada pula yang memiliki hak atas tanah di wilayah 

pesisir.Hal ini kemudian berdampak pada perubahan ekosistem pesisir karena 

masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut melakukan eksploitasi 

terhadap sumber daya pesisir.Namun, selain berdampak negatif, ada pula yang 

berdampak positif, yakni makin terpeliharanya ekosistem pesisir karena 

mereka yang bermukim di wilayah tersebut berpandangan bahwa itulah 

potensi hidup mereka.Pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pesisir 

dibolehkan saja menurut aturan perundang-undangan yang berlaku 

(Muhammad Ilham Arisaputra, 2012: 29). 
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Hak-hak atas tanah yang langsung bersumber pada hak bangsa yang 

disebut hak-hak primer, meliputi: hak milik, hak guna usah, hak guna 

bangunan, dan hak pakai yang diberikan oleh Negara sebagai petugas bangsa, 

sementara hak-hak yang bersumber tidak langsung dari hak bangsa adalah apa 

yang disebut hak-hak sekunder, meliputi: hak-hak yang diberikan oleh 

pemegang hak primer seperti hak sewa, bagi hasil, gadai, dan lain-lainnya. 

Sifat pribadi hak-hak atas tanah yang sekaligus mengandung unsur 

kebersamaan atau kemasyarakatan tersebut dalam Pasal 6 Undang-undang 

Pokok  Agraria (UUPA) dirumuskan dengan dalil hukum bahwa “semua hak 

nasional yang dikembangkan tetap mengacu pada prinsip dan ketentuan dalam 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang bersumber dan berdasarkan 

pada hukum adat, dengan harapan bahwa apabila mengacu pada prinsip dan 

norma-norma dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dapat menjadi 

solusi yang terbaik dalam upaya membangun konsep hukum tanah nasional 

sebagai salah satu upaya dalam menata dan mengatasi penyelesaian konflik 

pertanahan yang sangat kompleks. 

Dalam sejarah pertanahan Indonesia telah memiliki ketentuan khusus 

yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.Pasal 4 ayat (1) 

dan (2) menyatakan bahwa "Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan 

adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang 

lain serta badan-badan hukum dimana hak atas tanah ini memberikan 
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wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, 

begitu pula bumi dan air serta ruang udara diatasnya sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam 

batas-batas menurut UUPA dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang 

lebih tinggi (R.G Kertasapoetra, 1986: 1). 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain 

yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,segala sesuatu asal 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang 

Pokok Agraria (Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria). Karenanya 

maka pemberian hak pakai atas tanah itu hanya dapat diberikan: 

1. Selama jangka waktu yang tertentu dan selama tanahnya dipergunakan 

untuk keperluan yang tertentu. 

2. Dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa 

apapun (Soedharyo Soimin, 2004: 17-18). 

Hak pakai atas tanah memiliki persamaan dengan hak milik, hak guna 

usaha, hak guna bangunan yang merupakan hak atas tanah yang bersifat 

primer yakni dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dari sisi 

perbedaannya, hak milik tidak memiliki jangka waktu tertentu.Hak pakai, hak 

guna usaha, hak guna bangunan, memiliki jangka waktu tertentu dalam hal 

pemanfaatannya dalam hal menikmati hak atas tanah. 
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Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki daerah yang paling 

luas di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan kriteria wilayah kecamatan yang 

memiliki atau berbatasan langsung dengan perairan laut di Kabupaten Cilacap 

terdapat 12 kecamatan pesisir yaitu Nusawungu, Binangun, Adipala, Cilacap 

Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Jeruklegi, Kawunganten, Kesugihan, 

Putimuan, Bantarsari, Kampunglaut. 

Kewenangan pemerintah daerah terhadap tanahnya yang berstatus hak 

pakai adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas  dan 

fungsinya dalam memberikan kewenangan serta penerbitan tanah yang 

berstatus okupasi (tanah hanya dikuasai secara fisik) kepada TNI AD untuk 

dipergunakan. Namun, pihak TNI AD memberikan kepada masyarakat untuk 

dikelola melalui pelaksanaan perjanjian yang diberikan oleh masyarakat 

pertama, masyarakat dapat memakai tanah tersebut selama belum digunakan 

oleh pihak TNI AD, kedua masyarakat membagi hasil dari tanah tersebut 

dengan sistem sewa-menyewa sesuai dengan luasan tanah yang 

pembayarannya dilakukan satu tahun sekali. 

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang 

penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan 

pemiliknya.Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas Negara dan 

fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Abdurrahman, 2004: 1). 

Terjadinya sengketa pertanahan antara penduduk dengan pemerintah 

dapat berbentuk sebagai berikut: 
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1. Lahan yang berada di Kabupaten Cilacap ada 12 ribu hektar masih dalam 

status sengketa antara Perhutani, PTPN, TNI, dan Perusahaan Swasta yang 

mengklaim secara sepihak. 

2. Konflik antar warga atas kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak 

melakukan pensertifikatan sehingga mengakibatkan konflik diantara warga 

dengan instansi pemerintah dikarenakan merasa sama-sama memiliki hak 

atas tanah tersebut, sedangkan TNI AD hanya menguasai secara fisik 

(berstatus okupasi) yang penguasaannya hanya 25 tahun, maka warga 

berhak atas kepemilikan tanah sesuatu peraturan perundang-undangan 

(http://www.m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/07-

2015/di_cilacap_ada_12_ribu_hektar_lahan_sengketa). 

3. Militer bekerjasama dengan perusahaan melakukaneksploitasi atas sumber 

daya di pesisir. kerjasama ini berbentuk sewa-menyewa tanah maupun 

keterlibatan militer dengan beberapa perusahaan di desa Welahan Wetan, 

Glempang Pasir. 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Sanwikarta  

(Perangkat Desa Glempang Pasir Hari Senin, 06 Maret 2017 Pukul 10.00) 

menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh warga dengan pihak TNI 

telah disepakati dengan adanya sistem sewa menyewa yang setiap 

pembayarannya dilakukan satu tahun sekali. 

Berbagai permasalahan mengenai sengketa tanah dalam pemberian hak 

pakai atas diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan yang kuat di 

bidang pertanahan. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Menteri Negara 
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Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak 

Pengelolaan, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 

Penyelesaian masalah Pertanahan, Sedangkan dalam pelimpahan 

kewenangannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tertarik ingin meneliti 

lebih dalam "Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Kawasan Pesisir 

Pantai (Studi di Kabupaten Cilacap)". 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka rumusan masalah yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pemberian hak pakai atas tanah di kawasan pesisir 

pantai Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa pemberian dan pengelolaan hak pakai 

atas tanah di kawasan pesisir pantai Kabupaten Cilacap?   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemberianhak pakai atas tanah 

dikawasan pesisir pantai Kabupaten Cilacap. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pemberian hak 

pakai atas tanah di kawasan pesisir pantai Kabupaten Cilacap. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan 

ilmu hukum. 

b. Menjadikan suatu sumber informasi dan pedoman dalam penelitian 

yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-

penelitian sejenis dan dapat menambah pengetahuan penulis dan 

pembaca lainnya tentang hukum agraria. 

2. Manfaat praktis 

a. Memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

Gelar Sarjana SI. 

b. Memberi manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk 

pola pikir dinamis, sekaligus agar mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 

 

\
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