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ABSTRAK 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG 

TERLETAK  

DI PERBATASAN DESA MENURUT HUKUM   

ISLAM  DAN HUKUM POSITIF  

(Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah) 

 

Oleh: 

Clara Saraswati 

 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang 

mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung Manusia 

selalu berhubungan dengan tanah bahkan disetiap aktivitasnya, 

selain itu tanah juga mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam dinamika pembangunaan di suatu negara. UUD 1945 

pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan 

tetapi tidak sedikit masyarakat memiliki permasalahan yang 

berkaitan dengan tanah terutama dalam hal kepemilikan, seperti 

halnya sengketa kepemilikan tanah perbatasan yang terjadi di 

desa Bandar Sakti kabupaten Lampung Tengah.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, 

rumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah 

bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang terletak di 

perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah dan bagaimana 

pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa 

Bandar Sakti Lampung Tengah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa 

Bandar Sakti Lampung Tengah dan menganalisa pandangan 

hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa 

tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung 

Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

researh) yang bersifat deskriftif komparatif yaitu penelitian 

yang digunakan untuk membandingkan antara kelompok dari 

suatu variabel tertentu. Metode pengumpulan data yang 



digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan interview. 

Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode 

kualitatif yang menggunakan pola berfikir deduktif, induktif, 

dan komparatif. 

Hasil penelitian ini adalah 1) Upaya penyelesaian 

sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa 

dilakukan dengan jalan musyawarah atau perdamaian, dengan 

meghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan  juga 

menunjukan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut yaitu 

berupa sertifikat kepemilikan tanah. 2) Secara umum 

penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan 

desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para 

pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, 

persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal 

tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan 

alternatif atau cara penyelesaiaan sengketa yaitu dengan cara 

perdamian atau musyawarah. 3) Penyelesaiaan sengketa tanah 

yang terletak di perbatasan desa yang dilakukan para pihak 

dengan jalan musyawarah atau perdamaian telah sesuai dengan 

ketentuan hukum positif dengan syarat dapat menunjukkan bukti 

kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikata kepemilikan 

tanah. 

  



   



   



MOTTO 

 

                   

                   

                  

          
 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu dan bapak dan kamu 

kerabatmu.jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu 

kemaslahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka 

sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan.” (Q.S.An-Nisa:135)*

                                                             
*
 Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: 

2002), hlm 131 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman, maka 

penulis merasa perl untuk menjelaskan beberapa kata yang 

menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksudkan adalah “Penyelesaian Sengketa Tanah yang 

Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum 

Positif (Studi Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)” adapun 

uraian pengertian beberapa istila yang terdapat dalam judul 

skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

1. Penyelesaian yaitu proses atau cara menyelesaikan di 

berbagai arti seperti pemberesan,pemecahan
2
 

2. Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua 

orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas 

status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek 

tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu 

bagi para pihak .
3
 

3. Perbatasan desa adalah garis yang menjadi pemisah antar 

dua wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai 

oleh seorang kepala desa.
4
 

4. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah di tentukan 

oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam 
5
 

5. Hukum positif adalah peraturan yang berlaku pada saat 

ini atau sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu 

daerah tertentu
6
 

                                                             
2
 Deppertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1991), hlm 1038 
3
 Nova Nuriati Pratama, Pengertian Sengketa, 

Http:/Nevacipid.Blogspot.Co.Id/2011/03/Pengertian Sengketa Tanah.Html. 

Di Akses 16 Januari 2016 Pukul 19.30 
4
Marwati djoened poesponegoro, nugroho notosusanto, Sejarah 

Nasional Indonesia IV , (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 247 
5
 Abdul Wahab Khalafa, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 1994), hlm 154 
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Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul 

skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan 

tentang penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa menurut 

hukum Islam dan hukum positif nya. 

B. Alasan Memilih Judul 

Pada penulisan proposal skripsi ini terdapat beberapa 

alasan yang kuat sehingga menarik perhatian penulis untuk 

mengangkat beberapa permasalahan dalm judul skripsi yaitu: 

1. Alasan Objektif  

a. Semakin banyaknya permasalahan sengketa tanah yang 

terjadi di dalam kehidupan sehari – hari dan sering 

merugikan pihak – pihak tertentu. 

b. Karena keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana 

penyelesaian sengketa tanah menurut hukum positif dan 

hukum Islam. 

2. Alasan subjektif 

a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan 

Muamalah. 

b. Tersedianya pendukung dalam penulisan skripsi ini, 

seperti sumber data dan literatur – literatur sebagai 

rujukan penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah   

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang 

mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung Manusia 

selalu berhubungan dengan tanah bahkan disetiap aktivitasnya, 

selain itu tanah juga mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam dinamika pembangunaan di suatu negara. Dikarenkan 

tanah sangat dibutuhkan setiap anggota masyarakat, sehingga 

sering terjadi sengketa diantara sesamanya terutama yang 

menyangkut tanah. Sedangkan sengketa tanah berarti 

pertentangan atau konflik, konflik dapat terjadi karena adanya 

                                                                                                                                   
6
 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanasius, 

(Bandung: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 167  



 

pertentangan antara orang–orang, kelompok-kelompok ataupun 

organisasi-organisasi.
7
 

Adapun tujuan seseorang dalam memperkarakan sengketa 

tanah adalah untuk menyelesaikan masalah yang kongkret dan 

memuaskan. Sengketa tanah juga dapat disimpulkan adanya 

perebutan kepemilikan tanah yang jelas maupun karena 

kepemilikan tanah yang tidak jelas, dan sengketa tanah yang 

terjadi karena ada sebuah kepentingan dan hak.
8
  

Hakikatnya tanah dan segala isinya merupakan milik Allah 

SWT, sebagaimana firman-Nya: 

                      

        
Artinya: “Allah SWT juga berfirman (artinya),"Kepunyaan-

Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan  

mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS 

Al-Hadid [57] : 2).
9
 

 Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki 

dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT 

semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, 

memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk 

mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. 

Firman Allah SWT: 

                 

                

                                                             
7
 Deppartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Op.Cit, hlm 1065 

8
 Maria SW, Sumardjono S.H, Nurhasanah Ismail,Isharyanto, Mediasi 

Sengketa Tanah,Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa 

(ADR) Di Bidang Pertanahan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 48 
9 Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: 2002), 

hlm 785 
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Artinya: "berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

infakkanlah (di jalan Allah ) sebagian dari harta yang Dia 

telah menjadikan kamu sebagai penguasaanya (amanah). 

Maka orang-orang yang beriman diantara kau dan 

menginfakkan (hartanya di jalan Allah ) memperoleh pahala 

yang besar." (QS Al-Hadid [57] : 7). 
10

 

Adapun di indonesia Tanah dikuasai oleh negara 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 

yang menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran.
11

 Ketentuan mengenai 

tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-

pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.
12

 

Permasalan yang berkaitan dengan tanah  di dalam 

masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal 

kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah 

perbatasan yang terjadi antara desa Bandar Sakti dan desa 

Gunung Agung kabupaten Lampung Tengah. Awal terjadinya 

sengketa tanah yaitu pengakuan adanya kepemilikan tanah 

antara tanah milik masyarakat Desa Bandar Sakti dengan suku 

pribumi Desa Gunung Agung tersebut. Tanah tersebut adalah 

jatah untuk Transad TNI AD yang datang ke daerah lampung 

dengan luas 8 hektar, tanah tersebut dimiliki oleh 4 orang yang 

setiap orang nya mendapatkan 2 hektar. Tanah berjumlah 8 

hektar tersebut di akui oleh minak ratu sebagai pengurus tanah 

milik ibu Hj. Kutsiah. Dan tanah tersebut di jual lagi oleh minak 

ratu kepada Bapak Iranius.  

Permasalah sengketa tanah perbatasan desa ini berlangsung 

selama 38 tahun dan belum selesai juga. Pihak dari bapak-bapak 

Transad TNI AD membuktikan bahwa tanah tersebut memang 

milik mereka seperti di dalam sertifakat yang mereka miliki. 

                                                             
10

 Ibid, hlm 786 
11

 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok Agraria Isi Pelaksanaanya, Hukum Tanah Nasional 

Jilid 1, (Jakarta : Djambatan, Cet 12, 2008) hlm 87 
12

 Ibid, hlm 87 



 

Sedangkan pihak dari ibu Hj. Kutsiah atau minak ratu sebagai 

pengurus tanah menentang kalau tanah tersebut bukan milik 

bapak-bapak Transad TNI AD. Sedangkan bapak Iranius sebagai 

pihak 3 yang membeli tanah itu dari minak ratu juga menuntut 

hak nya sebagai pembeli tanah dari minak ratu. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik 

melakukan penelitian ini dan ingin mengetahui penanganan apa 

yang akan dilakukan dan bagaimana penyelesaian sengketa 

tanah yang terjadi di desa Bandar Sakti Lampung Tengah, 

sehingga penulis mengangkat judul yaitu “Penyelesaian 

Sengketa Tanah Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Positif “ (Studi Di Desa Bandar Sakti Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah supaya nantinya terdapat solusi 

yang diinginkan, dengan rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang terletak di 

perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa 

Bandar Sakti Lampung Tengah menurut hukum Islam dan 

hukum positif ? 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang 

terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung 

Tengah. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum 

positif terhadap penyelesaian sengketa tanah yang 

terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung 

Tengah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan akan 

berguna antara lain adalah: 
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a. Kegunaan teoritis 

Untuk mengembangkan pengetahuan tentang 

penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa, guna 

memperkaya khazanah keilmuan hukum perikatan dan 

bisnis. Selain itu, juga untuk memperluas cakupan 

pemahaman tentang hukum Islam. 

b. Kegunaan praktis 

Dapat di jadikan masukan kepada masyarakat dalam 

menyelesaikan persengketaan tanah agar sesuai dengan 

hukum Islam dan hukum positif khususnya masyarakat 

desa Bandar Sakti sehinga dapat menjadi pertimbangan 

dalam menetapkan kebijakan bagi para pihak.  

 

F. Metode Penelitian 

“Metode penelitian” berasal dari kata “metode” yang 

artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan 

“logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metologi 

artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencari,mencatat, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun 

laporannya.
13

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam 

mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan 

suatu acuan jalan atau cara yang dilakukan untuk 

melakukan suatu penelitian. 

1. Jenis  Dan Sifat Penelitian  
Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 

mengangkat data yang ada dilapangan.
14

 Penelitian 

dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, 

sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai 
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informasi. Dengan kata lain penelitian turun dan berada 

dilapangan atau berada langsung dilingkungan yang 

mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau 

disempurnakan.
15

 Adapun lokasi penelitian adalah di 

desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah, dengan objek penelitian 

penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara warga 

desa Bandar Sakti dengan suku pribumi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, 

deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atau 

kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya 

hubungan tertentu antara suatu gejala dalam 

masyarakat.
16

 

2. Sumber Data Penelitian 

Sesuai dengan judul pemelitian yang dilakukan ini, 

yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah Perbatasan Desa 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif ( studi kasus 

di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah),maka lokasi 

penelitian diadakan di Desa Bandar Sakti, Lampung 

Tengah yaitu didasarkan pertimbangan sehingga bahwa 

Desa Bandar Sakti memiliki lokasi persengketaan 

perbatasan Desa sehingga memudahkan memperoleh 

data-data dan melakukan penelitan ini. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti 

dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum 

diolah dan diuraikan orang lain.
17

 Data primer ini 

merupakan data pokok untuk di olah dan diteliti dalam 

pengumpulan data-data dalam skripsi ini.
18

 Adapun yang 
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dijadikan objek penelitian yaitu warga Desa Bandar Sakti 

yaitu pewaris dari para sengketa tanah.sumber lapangan 

atau lokasi penelitian yang memberikan informasi 

langsung kepada peneliti, yaitu desa Bandar Sakti 

Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah.  

Teknik yang digunakan adalah probability 

sampling yaitu teknik sampling (teknik pengambilan 

sampel) yang memberikan peluang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, 

proportionate stratifed random sampling dan area 

(cluster) sampling (Sampling menurut daerah)
19

. 

Sumber data primernya diperoleh dari Desa Bandar 

Sakti Lampung Tengah sebagai tempat penelitian. 

Dimana melalu kegiatan observsi dan interview serta 

quisioner yang disebar, di dapat banyak informasi yang 

sangat mendukung penelitian ini. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dijadikan 

sebagai bahan pendukung dari penulisan dan hasil 

penelitian, atau dalam arti yaitu sebagai sumber 

informasi yang tidak secara langsung mempunyai 

wewenang dan informasi padanya. 

Teknik pengumpulan data berupa riset yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara-cara 

membaca buku, majalah,koran atau makalah-makalah 

dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul 

skripsi yang dimaksud. Sumber data sekunder yang 

dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan, antara lain : Al-Qur’an, 

hadits,kitab-kitab fiqih, kajian-kajian mengenai hukum 

persengketaan dalam Islam, perundang-undangan yang 

berlaku dan literatur-literatur yang mendukung. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menentukan keberhasilan suatu analisis data 

sangat diperlukan adanya kesempurnaan dan 

kelengkapan data yang telah dikumpulkan oleh seorang 

peneliti. Oleh karenanya kemampuan seorang peneliti 

dalam mendapatkan data yang relevan dengan 

permasalahan yang akan ditelitinya juga lebih dominan 

untuk dikuasai dan dianalisis.
20

 

 Metode pengumpulan data yang dapat digunakan 

untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian 

ini yaitu berupa: 

a. Observasi  

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang 

diselidiki
21

. Observasi dilakukan dengan mengamati dan 

menggali informasi mengenai persengketaan tanah 

perbatasan desa. Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena 

sosial dengan gejala-gejala persengketaan tanah 

perbatasan Desa Bandar Sakti Lampung Tengah, 

kemudian menganalisisnya menurut pandangan hukum 

Islam, agar diketahui ketentuan hukumnya dengan jelas. 

b. Interview (Wawancara)  

Interview atau wawancara adalah pendekatan yang 

dapat  juga dipahami sebagai pendekatan untuk 

mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang 

diajak berkomunikasi. Sedangkan pedoman yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

terstruktur,yaitu pedoman wawancara yang memuat garis 

besar yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini cocok 

sebagai penelitian kasus.
22

 Wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini ditunjukan kepada pewaris sengketa 
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tanah Desa Bandar Sakti Lampung Tengah, wawancara 

juga dilakukan dengan pihak yang terkait dengan pokok 

penelitian ini. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan 

pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen yang 

ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

Tujuan dokumentasi itu sendiri adalah untuk 

memperoleh dokumen yang diperlukan berupa 

keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu 

kedatangan yang didokumentasikan. 

 

4. Metode Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik 

diperpustakaan,maka diolah dengan secara sistematis, 

sehingga menjadi pembahasan dan gambaran data, 

pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) adalah proses 

pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat 

kekeliruan-kekeliruan dalam mengisi data yang 

mungkin kurang lenkap, kurang jelas atau sudah 

benaar dan sesuai/relevan dengan masalah yang ada. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan 

atau tanda yang menyatakan jenis, sumber, data 

(buku literature, perundang undangan, atau 

dokumentasi). Pemegang hak cipta (nama penulis, 

tahun terbitan), atau rumusan masalah (masalah 

pertama tanda A, masalah kedua tanda B dan 

seterusnya). 

c. Rekuntruksi data (reconducting), yaitu menyusun 

ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

d. Sistematika data (sistemazing) yaitu mendapatkan 

data menurut kerangka sistematika pokok bahasan 



 

dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok 

masalah.
23

 

 

5. Metode Analisa Data  

Analisia data dilakukan dengan metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
24

 Metode 

penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah 

dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian 

kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. 

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha 

untuk mengambarkan sekaligus menganalisa secara 

deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

yaitu mendiskripsikan tentang penyelesaian sengketa 

tanah perbatasan desa yang sesua dengan syariat Islam. 

Metode analisis data dalam penelitian ini 

berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara 

berfikir deduktif. 

Deduksi berasal dari bahasa inggris deducation 

yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan 

umum, menemukan yang khusus dari yang umum.
25

 

Deduksi adalah cara berfikir dimana dari pernyataan 

yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya 

empergunakan pola pikir silogisme yang secara 

sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah 

pernyataan dan sebuah kesimpulan.
26
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Jadi metode deduktif yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah cara analisis kesimpulan umum 

yang diuraikan menjadi contoh yang kongkrit atau fakta-

fakta untuk menjelaskan kesimpulan umum menjadi 

khusus 

 

  



 

BAB II 

TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 

 

A. Tanah 

1. Pengertian Tanah 

Pengertian tanah menurut hukum tanah yaitu Tanah 

adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar 

daratan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman 

dan sebagai tempat makhluk hidup lainya dalam 

melangsungkan kehidupannya
27

. 

Sedangkan pengertian tanah diatur dalam pasal 4 

UUPA dinyatakan sebagai berikut: 

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 

hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum.” 

Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam 

pasal di atas ialah permukaan bumi.
28

 

Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-

negara dipergunakan apa yang disebut asas accessie atau asas 

perlekataan. Makna asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-

bangunan dan benda-benda/ tanaman yang terdapat diatasnya 

merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan 

bagian dari tanah yang brsangkutan. Dengan demikian, yang 

termasuk pengertian hak atas tanah meliputi jika pemilikan 

bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang di haki, 

kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).
29
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2. Dasar Hukum Tentang Tanah 

Segala hal yang berkaitan dengan pertanahan 

dimasukkan ke dalam ruang lingkup hukum agraria. 

Sedangkan Hukum agraria di Indonesia memiliki 2 macam 

dasar hukum, yaitu yang hukum tertulis dan hukum tidak 

tertulis. Yang tidak tertulis diatur dalam hukum adat. 

Sedangkan yang tertulis antara lain yaitu:
30

 

a. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 

b. UU Pokok Agraria ( UU No. 5 Tahun 1960 ) 

c. UU pertambangan ( UU No. 11 Tahun 1967) 

d. UU Sumber Daya Air ( UU No. 7 Tahun 2004 ) 

e. UU Perkebunan ( UU No. 18 Tahun 2004) 

f. UU Kehutanan ( UU No. 19 Tahun 2004) 

g. UU Penataan Ruang ( UU No. 26 Tahun 2007) 

h. UU Perikanan ( UU No. 31 Tahun 2004) 

i. UU Waqaf ( UU No. 4 Tahun 2004) 

j. Peraturan-peraturan lainnya berkenaan dengan UUPA 

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan 

sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam 

kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan 

(tasharruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah. hukum 

pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. Dalam 

pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi 

--termasuk tanah-- hakikatnya adalah milik Allah SWT 

semata.
31

 Firman Allah SWT 
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Artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi 

dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)." (QS An-

Nuur [24] : 42).
32

 

                      

        
Artinya: “Allah SWT juga berfirman (artinya),"Kepunyaan-

Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan  

mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS 

Al-Hadid [57] : 2).
33

 

 Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki 

dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT 

semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, 
memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk 

mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. 

Firman Allah SWT: 

                 

                
Artinya: "berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

infakkanlah (di jalan Allah ) sebagian dari harta yang Dia 

telah menjadikan kamu sebagai penguasaanya (amanah). 

Maka orang-orang yang beriman diantara kau dan 

menginfakkan (hartanya di jalan Allah ) memperoleh pahala 

yang besar."." (QS Al-Hadid [57] : 7). 
34

 

Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, "Ayat 
ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (ashlul milki) 

adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai 

hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang 
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diridhai oleh Allah SWT."
35

 Dengan demikian, Islam telah 

menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah 

dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, 

pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah 

SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada 

manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum 

Allah.
36

 

 

3. Fungsi Tanah 

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 

4 ayat (1) UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara 

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum.
37

 

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum 

agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua 

bentuk  yaitu:
38

 

a. hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak 

atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara 

langsung oleh seorang atau badan hukum yang 

mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan 

kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik 

(HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan 

(HGB), Hak Pakai (HP). 

b. hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-

hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak 

gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak 

menyewa atas tanah pertanian. 

Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, hak milik 

merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai 
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kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang 

lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) 

UUPA yang berbunyi: “Hak milik adalah hak turun temurun, 

terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”
39

 

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa 

penting dan berharganya menguasai hak atas tanah dengan 

title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki kedudukan 

terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat 

mempertahankan haknya terhadap siapapun.
40

 Namun 

demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang 

melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang 

mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, 

karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat 

pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam 

ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasal-pasal 

sebagai berikut:
41

 

a. Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi 

sosial. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan 

atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) 

semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi 

jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat 

karena sesuai dengan asas fungsi social ini hak milik 

dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya. 

b. Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum 

maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui 

batas tidak diperkenankan. 

c. Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 

maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau 

minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu 

hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau 

badan hukum. 
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d. Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk 

kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan 

bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, 

dengan memberi ganti kerugian yang layak dan 

menurut cara yang diatur dengan undang-undang. 

e. Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara Indonesia 

dapat mempunyai hak milik. 

Didalam pasal pasal tersebut terdapat asas fungsi sosial 

atas tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa penggunaan 

tanah tidak boleh bertentangan dengan hak hak orang lain dan 

kepentingan umum,serta keagamaan.Sehingga tidak 

diperbolehkan jika tanah digunakan sebagai kepentingan 

pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
42

 

Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan 

antara lain :
43

 

a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak 

atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat 

kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah 

menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam 

Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat 

komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh 

bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik 

Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia 

dan merupakan kekayaan nasional. 

b. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai 

fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja tetapi juga 

bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai 

konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang 

bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja 

yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan 

diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus 
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diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan 

pribadi dan kepentingan masyarakat. 

c. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang 

mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya 

keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. 

Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat 

dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan 

serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya 

dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja 

tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu 

kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan 

kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang 

bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi 

setiap orang, badan hukum atau instansi yang 

mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. 

 

UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut 

tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan 

pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan masyarakat. Sehingga timbul keseimbangan, 

kemakmuran, keadilan, kesejahteraan  bagi masyarakat 

maupun pribadi yang memiliki tanah. Jadi pemilik tanah 

tidak akan kehilangan haknya dalam memiliki tanah akan 

tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan umum maka 

haknya akan berpindah untuk kepentingan umum.
44

 

Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian 

untuk mengolahnya sehingga tanahnya produktif. Negara 

dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi 

pertanian, seperti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab 

memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak 

untuk mengolah tanah pertanian mereka.
45

 

Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengolahnya, 

dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa 
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kompensasi. Nabi SAW bersabda yang artinya "Barangsiapa 

mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, 

atau memberikan kepada saudaranya." (HR Bukhari).
46

 

Jika pemilik tanah pertanian menelantarkan tanahnya selama 

tiga tahun, maka hak kepemilikannya akan hilang. 
47

 

 

4. Macam-Macam Tanah 

Macam-macam tanah negara dapat dibagi menjadi :
48

 

1. Tanah wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan. 

2. Tanah hak pengelolaan yaitu merupakan tanah yang 

dikuasai dengan hak pengelolaan yang merupakan 

pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan hak 

menguasai dari negara kepada pemegang haknya. 

3. Tanah hak ulayat, adalah tanah yang dikuasai oleh 

masyarakat hukum adat teritorial dengan hak ulayat. 

4. Tanah kaum merupakan tanah bersama masyarakat – 

masyarakat hukum adat genealogis. 

5. Tanah kawasan hutan adalah tanah yang dikuasai oleh 

departemen kehutanan berdasarkan undang-undang 

pokok kehutanan. Hak penguasaan tersebut merupakan 

pelimpahan sebagian kewenangan hak meguasai dari 

negara. 

6. Tanah – tanah sisanya, adalah tanah yang dikuasai oleh 

negara yang tidak termasuk ke dalam kelompok tanah 

yang sudah disebutkan sebelumnya. Tanah ini benar-

benar langsung dikuasai oleh negara, sehingga dapat 

disebut sebagai tanah negara dalam arti sempit. 

 

5. Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah 

Abdurrahman Al-Maliki mengemukakan bahwa tanah 

dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam,
49

 

yaitu melalui :  
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a. Jual beli 

b. Waris 

c. Hibah 

d. Ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati) 

e.  tahjir (membuat batas pada tanah mati) 

f.  iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). 

Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. 

Adapun ihya`ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah 

mati (al-mawat). Pengertian tanah mati adalah tanah yang 

tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang 

pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah 

itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya 

dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan 

sebagainya. Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. 

Sedang iqtha`, artinya pemberian tanah milik negara kepada 

rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah 

memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar 

bin Khaththab.
50

 

 

G. Penyelesaian Sengketa Tanah 

1. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Tanah 

Tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan 

sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan 

pendekatan yang komprehesif. Perkembangan sifat dan 

substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya 

persoalan administrasi yang dapat diselesaikan melalui 

hukum administrasi, tapi kompleksitas tanah tersebut sudah 

merambah kepada ranah politik,sosial budaya dan terkait 

dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia.
51

 

Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar, 

peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan atas:
52
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a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal 

kehutanan, perkebunan,proyek perumahan yang 

ditelantarkan, dan lain-lain. 

b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan 

tentang landreform 

c. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan 

pembangunan. 

d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. 

e. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat 

hukum adat. 

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa 

permasalahan yang pertama dan kedua penyelesaiannya lebih 

meniti beratkan pada pelaksanaan peraturan secara 

konsekuen dan konsisten. Bila masalah ini tidak dapat 

diselesaikan dengan baik, sengketa berkepanjangan akan 

selalu terbuka. Keresahan sosial yang timbul sebagai ekses 

penyediaan tanah untuk pembangunan pada umumnya 

berkisar pada penentuan ganti kerugian atau penentuan harga 

tanah yang wajar. Sengketa perdata masalah tanah pada 

umumnya diselesaikan melalui pengadilan, baik dalam linkup 

peradilan umu maupun peradilan tata usaha negara.
53

 

Dari segi yuridis praktis, Prof. Budi Harsono, 

sebagaimana dikutip dari Arie S.Hutagalung, lebih terperinci 

masalah tanah yang dapat disengketakan yakni sengketa-

sengketa mengenai bidang tanah yang mana yang 

dimaksudkan batas-batas bidang tanah, luas bidang tanah, 

status tanahnya yaitu tanah negara atau tanah hak, pemegang 

haknya, hak yang dibebaninya,pemindahan haknya, penunjuk 

lokasi dan penetapan luasnya untuk suatu proyek pemerintah 

atau swasta,pelepasan/pembebasan tanah ,pengosongan 

tanah,pemberin ganti rugi pesangon atau imbalan 

lainya,pembatalan haknya,pencabutan haknya pemberian 

haknya, penerbitan sertifikatnya dan alat-alat pembuktian 
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adanya hak atau perbuatan hukum yang dlakukan atau 

sengketa – sengketa lainnya.
54

   

Maria SW Sumardjono S.H berbicara”Menurut Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat”, setidaknya ada 3 

hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah 

yaitu: 

a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas 

akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua 

orang dengan memiliki sertifikat masing-masing 

b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. 

Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah 

ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan 

pertaniann telah menimbulkan ketimpangan baik secara 

ekonomi, politis maupun sosiologis. Khususnya 

petani/penggarap tanah memikul ekonomi yang 

cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama 

pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah 

milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal 

dengan harga murah. 

c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata 

didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa 

memperhatikan produktivitas tanah.
55

 

 

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Positif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

“sengketa” adalah Sesuatu yang menyebabkan perbedaan 

pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, 

perkara (dalam pengadilan).
56

 

Sengketa biasanya dimulai dari suatu situasi dimana ada 

pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali 

oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup 

yang dapat di alami oleh perorangan maupun kelompok. 
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Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabil terjadi 

conflik of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan 

menyampaikan ketidak puasanya kepada pihak kedua. apabila 

pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak 

pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari 

pihak kedua menunjukan perbedaan pendapat atau memiliki 

nilai yang berbeda terjadilah apa yang dinamakan dengan 

sengketa.
57

 

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu 

adanya pihak-pihak yang bersengketa dengan secara 

potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat 

dapat beranjak kesituasi sengketa. Dengan demikian secara 

garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa atau 

konflik merupakan pertentangan atau ketidak sesuaian antara 

pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan 

kerjasama yang disebabkan karena tidak adanya titik temu 

antara pihak dalam suatu hal. 

Sengketa yang terjadi pada masyarakat transisi, 

biasanya meliputi : 

a. Sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, 

warisan, tanah) 

b. Sengketa bisnis yang rumit serta syarat dengan unsur 

keuangan,perbankan moderen, peraturan perundang-

undangan, etika, pemenuhan kontrak. 

c. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah 

pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi daerah 

pusat.  

d. Sengketa tenaga kerja yang diawali dengan masalah hak 

asasi manusia, reputasi negara dan perhatian masyarakat 

internasional.
58

 

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas 

dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ 

Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 1999 tentang tata 

cara penanganan sengketa pertanahan yang berbunyi” 
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sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai 

keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran 

hak atas tanah termasuk pemeliharaannya dan penerbitan 

tanda bukti hak nya antara pihak-pihak yang berkepentingan 

maupun pihak pihak yang berkepentingan dengan instansi 

dilingkungan Badan Pertanahan Nasional”. 

Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum positif 

agraria terlebih dahulu di usahakan dengan bermusyawarah. 

Dalam bermusyawarah itu kedudukan para pihak adalah 

sederajat, biarpun salah satu pihaknya adalah pemerintah. 

Kalau yang bersengketa meliputi jumlah yang besar, dapat 

dilaksanakan melalui perwakilan atau kuasa hukum yang 

ditunjuk oleh yang bersangkutan. Musyawarah hakikat nya 

adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap 

saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan 

atas kesukarelaaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan 

pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
59

 

Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan 

kesepakatan mengenai penyerahan bidang tanah yang 

diperlukan atau mengenai bentuk jumlah imbalan,sengketa 

dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pencabutan 

hak yang diatur dalam UU No.20/1961 dan peraturan – 

peraturan pelaksanaan nya, jika tidak dapat digunakan bidang 

tanah yang lain dan proyeknya mempunyai sifat kepentingan 

umum.
60

 

Menurut Arie S. Hutagalung, pada prinsipnya secara 

garis besar, seperti halnya sengketa secara umum, maka 

sengketa tanah dapat diselesaikan melalui 3 cara yaitu:
61
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a. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan 

musyawarah. Dasar dari musyawarah untuk mufakat ini 

tersirat dalam pancasila sebagai dasar kehidupan 

bermasyarakat Indonesia dan juga tersirat dalam 

pancasila sebagi dasar kehidupn bermasyarakat 

Indonesia dan juga tersirat dalam UUD 1945. 

b. Penyelesaian melalui Badan Peradialan berdasarkan 

UU No.14/1970 jo UU No. 35/1999 tentng ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman; umumnya penyelesaian 

ini diajukan ke Peradilan Umum atau apabila yang 

disengketakan adalah produk Tata Usaha Negara 

melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam 

UU No.5/1986 tentng Peradilan Tata Usaha Negara, 

atau apabila menyangkut tanah wakaf dijukan ke 

Pengadilan Agama. 

c. Melalui mekanisme Arbitrasi dan Alternatif 

penyelesaian sengketa (Alternative Dispute 

Resolution); dengan telah diundangkannya UU 

No.30/1999 tentang arbitrase dan laternatif 

penyelesaian sengketa, maka terdapat suatu kepastian 

hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian 

sengketa perdata di luar peradilan umum. 

d.  

Di dalam kitab undang –undang hukum perdata 

(KUHperdata), perbuatan melanggar hukum dengan ganti 

rugi di atur dalam pasal 1365 yang berbunyi” bahwa setiap 

perbuatan yang melanggar hukum , yang membawa kerugian 

pada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan 

kerugian itu,mengganti kerugian tersebut, dalam hubungan 

nya dengan penyelesaian ganti rugi dengan konsekuen 

tanggung jawab atas kerugian nya dengan konsekuensi 

tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum maka 

ketentuan pasal 1365 terkait dengan pasal 1243 yang 

menyatakan bahwa”penggantian biaya ganti, rugi dan bunga 

karena terpenuhinya suatu perikatan barulah di wajibkan 

apabila beruntung, setelah dinyatakan lalai memenuhi 

perikatanya, tetapi melalaikanya atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 



 

dilampaukanya”sedangkan dalam kaitan nya dengan 

pembuktian perlu dikemukakan pasal 1365 KUHperdata yang 

menyatakan bahwa’barang siapa yang mengajukan peristiwa-

peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak di wajibkan 

memberikan pembuktian peristiwa-peristiwa itu,sebaliknya 

barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna 

pertahanan hak orang lain,di wajibkan juga membuktikan nya 

peristiwa-peristiwa itu” 

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggugat baru akan memperoleh ganti rugi apabila ia 

berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan kepada pihak 

tergugat.kesalahan disini merupakan unsur yang menentukan 

pertanggung jawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya 

kesalahan,tidak ada kewajiban ganti rugi.
62

 

Adapun teori pemikiran dalam hukum positif yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun1970 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 

Kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang 

tersebut dapat dilakukan melalui badan-badan peradilan 

yang telah diatur menurut undang-undang namun, dapat 

dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa para pihak 

dilakukan melalui perdamaian. Seperti dapat, ditemukan 

dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun1970 

sebagai berikut: 

1) pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa 

dan emngadili sesuatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas 

melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya. 

2) ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan 

utuk penyelesaian perkara secara perdamaian. 

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun1970 disebutkan, pasal ini mengandung arti 

bahwa di samping peradilan negara tidak diperkenankan 

lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh 
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bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara diluar 

pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui 

wasit(arbitrage) tetap diperbolehkan. 

 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa para pihak ini diatur 

tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 

Pada pasal 2 undang-undang ini dinyatakan bahwa: 

“undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat antara para puhak dalam suatu 

hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 

perjanjian arbitrase yang secara tegas mengatakan 

bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul 

atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum 

tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau 

melalui alternatif penyelesaian sengketa.” 

 

Kemudian dalam penjelasan undang-undang nomor 

30 tahun 1999, disebutkan bahwa pranata arbitrase 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pranata 

peradilan yaitu antara lain: 

1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. 

2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena 

hal prosedural dan administratif. 

3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut 

keyakinanya mempunyai pengetahuan, pengalaman, 

serta latar belakang yang vukup mengenai masalah 

yang disengketakan, jujur, adil. 

4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk 

menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat 

penyelenggaraan arbitrase 



 

5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat 

dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana 

saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
63

 

Menurut pendapat ahmad dan abu hanifah serta 

menurut suatu riwayat dari asy-syari’y putusan arbitrase 

hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mentahkimkan 

diri kepada arbitrator. Akan tetapi menurut riwayat yang 

lain, hukum yang diberikan oleh arbitrator itu itu tidak 

mesti diikut oleh yang besangkutan. 

Apabila para pihak yang bersengketa telah 

menerima putusan seseorang arbitrator, tetapi tidak 

menerima putusan itu, maka mereka dapat mengajukan 

lagi perkaranya kepada arbitrator lain. Kemudian 

arbitrator itu memberikan putusan pula dengan tidak 

mengetahui adanya putusan yang pertama, baik sama 

maupun bertentangan antara keduanya. Maka apabila 

urusan itu diajukan kepada hakim hendaklah hakim 

menerapkan hukum yang sesuai dengan pendapatnya. 

Akan tetapi jika suatu perkara sudah diputuskan oleh 

sorang arbitrator kemudian diajukan kepada hakim, maka 

hakim boleh membenarkan keputusan arbitrator itu 

manakala sesuai dengan mazhabnya,demikian juga hakim 

boleh membatalkan putusannya itu apabila berlawanan 

dengan mazhabnya.
64

 

Mengingat penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara 

sering dirasakan kurang efektif, dan bahwa pengadilan itu 

merupakan upaya terakhir bila upaya lain menemui jalan 

buntu, maka gagasan untuk memanfaatkan cara 

penyelesaian sengketa alternatif diluar jalur pengadilan, 

misalnya melalui lembaga mediasi. 

Mediasi sebagai mekanisme ADR/APS menawarkan 

cara penyelesaian sengketa yang khas dengan ciri-ciri : 

waktunya singkat, terstruktur, berorientasi pada tugas, dan 
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merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta 

para pihak secara aktif.
65

 

Menurut Maria S.W. Sumardjono, penyelesaian 

sengketa tanah melalui lembaga mediasi memiliki segi 

positif dan segi negatif, segi positif nya adalah bahwa 

waktunya singkat , biaya ringan dan prosedurnya 

sederhana. Pihak yang bersengketa akan merasa lebih 

berdaya dibandingkan dalam proses pengadilankarena 

mereka sendirilah yang menentukan hasilnya, disamping 

itu dalam mediasi para pihka akan lebih terbuka terhada 

adanya nilai-nilai lain disamping faktor yuridis. 

Sedangkan dalam segi negatifnya bahwa hasil mediasi 

tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan 

karena itu efektivitasnya tergantung kepada ketaatan para 

pihak untuk menepati kesepakatan bersama tersebut.
66

 

 

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Islam 

Penyelesaian sengketa tanah berdasarkan tradisi Islam 

klasik yaitu: 

a. Ash Sulh (kesepakatan damai) 

Makna ash-shulhu secara bahasa adalah 

menyelesaikan perselisihan. Sedangkan, definisinya secara 

syara’ adalah akad yang diadakan untuk mendamaikan dua 

orang yang berselisih. 

Ash-shulhu merupakan akad yang sangat besar 

faedahnya, kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan 

untuk mewujudkannya maka hal itu pun dianjurkan.
67

 

Di jaman Rasulullah, Rasulullah juga pernah 

mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. 

Perdamaian yang dibolehkan adalah yang adil(fair), yang 

diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu 
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perdamaian yang mengharapkan ridha Allah kemudian 

keridhaan antara dua pihak yang berselisih.
68

 

Akad shulh ini hanya boleh dilakukan dalam hak-

hak manusia yang bisa digugurkan atau bisa ditebus. 

Adapun hak-hak Allah, seperti hukuman had dan zakat, 

maka tidak bisa dimasuki oleh akad shulh ini,karena shulh 

didalamnya adalah dengan menunaikanya secara utuh. 

Rukun-rukun al-shulh adalah sebagai berikut: 

1) Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang 

melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan 

permusuhan atau sengketa. 

2) Mushalih‟anhu, yaitu persoalan-persoalan yang 

dperselisihkan atau disengketakan. 

3) Mushalih‟ alaih ialah hal-hal yang dilakukan oleh 

salah satu pihak terhadap lawanya untuk 

memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga 

dengan istilah badal al-shulh. 

Syarat- syarat mushalih bih adalah sebagai berikut 

1) Mushalih bih adalah berbentuk harta yang dapat 

dinilai ,dan dapat diserahterimakan dan berguna. 

2) Mushalih bih dapat diketahui secara jelas sehingga 

tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan 

perselisihan.
69

  

Dijelaskan dalam buku fiqh, syafi‟iyah oleh Idris 

Ahmad bahwa al-shulh (perdamaian) dibagi menjadi 

empat bagian yaitu : 

1) Perdamaian antara muslim dengan kafir yaitu 

membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam 

masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah 

gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan 

mengganti kerugian yang diatur dalam undang-

undang yang disepakati dua belah pihak. 

2) Perdamaian anatara kepala negara (Imam/khalifah) 

dengan pemberontak,yakni membuat perjanjian-

perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai 
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keamanan dalam negara yang harus ditaati, 

lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus 

tentang bughat. 

3) Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat 

perjanjian dan aturan-aturan pembagian 

nafkah,masalah durhaka,serta dalam masalah 

menyerahkan haknya kepada suaminya manakala 

terjadi perselisihan. 

4) Perdamaian dalam mu’amalat yaitu membentuk 

perdamian dalam masalah yang ada kaitan nya 

dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi 

dalammasalah muamalat. 

Dijelaskan oleh sayyid sabiq bahwa al-shulh 

(perdamaian) di bagi menjadi tiga macam yaitu : 

1) Perdamian tentang iqrar 

2) Perdamian tentang inkar 

3) Perdamaian tentang sukut 

Perdamaian tentang iqrar adalah seseorang 

mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian 

tergugat mengakui kegagalan tersebut,kemudian mereka 

berdua melakukan perdamian. Kemudian jika tergugat 

mengakui memiliki utang berupa uang dan dia berjanji 

akan membayarnya dengan uang juga,maka ini dianggap 

pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti . jika ia 

mengakui bahwa dia berhutang uang dan berdamai akan 

membayarnya dengan benda-benda atau sebaliknya maka 

ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya 

harus ditaati. 

Damai tentang ikrar adalah bahwa seorang 

menggugat orang’ain tentang sesuatu materi,utang, atau 

manfaat. Tergugat menolak gugatan atau mengingkari 

apayang digugatkan kepadanya,kemudian mereke 

berdamai. Damai tentang sukut adalah seseorang 

menggugat orang lain, kemudian tergugat berdiam diri, dia 

tidak mengingkari dan tidak pula ingkar.  

Mendamaikan orang-orang yang berselisih ada lima 

macam: 



 

1) Mendamaikan antara orang-orang muslim dengan 

para musuh yang menerangi. 

2) Mendamaikan antara orang-orang muslim yang adil 

dan orang-orang muslim yang zalim. 

3) Mendamaikan anatara pasangan suami istri jika 

khawatir terjadi perceraian diantara keduanya. 

4) Mendamaikan orang yang berselisih dalam selain 

harta, 

5) Mendamaikan orang yang berselisih dalam masalah 

harta.
70

 

Dalam hal ini kesepakatan perdamaian 

diperbolehkan oleh kebanyakan ulama, hal ini berdasarkan 

sabda Rasulullah 

َنا ا َ  َ  َّال َ َ ااًحا َ  ْ  َ  َّال َ  َ َ   ًح ِإاَلصُّْلُح َجا ِئٌز بَ ْيَن اْلُمْسِلِمي ْ  َّال ُ ْل ًح
71 

Artinya :“kesepakatan damai diantara orang-orang 

mukmin adalah dibolehkan, kecuali kesepakatan yang 

menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan 

yang halal” ( HR Abu Dawud dan Tirmidzi) 

Faedah kesepakatan damai jenis ini bagi orang yang 

dituntut adalah untuk menebus dirinya dari dakwaan dan 

sumpah. Dan bagi penuntut, adalah untuk 

memudahkannya agar tidak bersusah payah mendatangkan 

bukti yang membuatnya semakin lama mendapatkan 

haknya.  

Bagi penuntut, kesepakatan damai atas pengingkaran 

ini masuk dalam hukum jual beli karena ia meyakini 

bahwa apa yang ditunaikan pihak yang ia tuntut adalah 

sebagai ganti bagi harta nya, sehingga berlaku untuknya 

hukum jual beli, seperti mengembalikanya karena ada 

cacat, dan mengambilnya dengan hak syuf‟ah (hak 

membeli lebih dahulu) jika masuk dalam sesuatu yang bisa 

dimasuki oleh syuf‟ah.
72
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Ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian 

perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan 

perdamaian, yakni ijab,qabul dan lafazd dari perjajian 

damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka 

perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang 

diharapkan.  

b. Tahkim (Arbitrase) 

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat 

dipadankan dengan istilah,”tahkim”. Tahkim sendiri 

berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim 

berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu 

sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang 

sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni 

pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat oleh 

dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan 

perselisihan mereka secara damai, orang yang 

menyelesaikan disebut dengan “Hakam”
73

 

Dalam istilah ilmu fiqih atau fiqih Islam, pengertian 

tahkim seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain 

Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai 

bersandarnya 2 orang yang bertikai kepada seseorang yang 

mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan 

pertikaian mereka (para pihak).
74

 

c. Wilayat Al Qadha (Kekuasaan Kehakiman) 

Lembaga resmi pemerintah yang diberi wewenang 

untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran 

ringan (perkara sumir) disebut Al Hisbah  yang menurut 

sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam 

penyelesaiannya.
75

 

Al-hisbah adalah suatu tugas keagamaan dengan 

misi untuk melakukan amar ma’ruf nahyu anil munkar, 
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menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang 

melakukan perbuatan buruk. 
76

 

Ketua lembaga Al-Hisbah dapat menerima 

pengaduan dalam masalah yang berhubungan dengan hak-

hak yang masuk ke dalam bidangnya. Seperti penipuan 

dalam sukatan, takaran timbangan atau sesuatu penipuan 

dalam jual beli.
77

  

Al Madzalim adalah jama’ dari kata al-madziamat. 

Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil 

oleh orang zalim dari tangan seseorang.
78

 Lembaga Al-

Madzalim dibentuk oleh pemerintah secara khusus yang 

diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara unuk 

membela penganiayaan dan kesewenangan pihak lain. 

Kesewenangan ini bisa saja datangnya dari pemerintah 

sebagai penguasa negara terhadap rakyatnya. 

Wilayah Al-madzalim adalah suatu kekuasaan dalam 

bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan 

hakim dan kekuasaan muhtashib.lembaga ini memeriksa 

perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang 

haikm biasa. Memeriksa perkara penganiayaan dan 

kewenangan yang dilakukan oeh penguasa, hakim ataupun 

anak dari pejabat yang sedang berkuasa.
79

 

Lembaga Al-Madzalim telah terkenal sejak zaman 

dahulu, di kalangan bangsa persia dan kalangan bangsa 

Arab di zaman jahiliyah. Di masa Rasulullah SAW masih 

hidup beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam 

pengaduan terhadap bentuk kezaliman para pejabat. 
80

 

1) Al Qodla (peradilan)  

Pengertian Al-Qadla menurut istilah fiqih berarti 

lembaga hukum. Dapat juga berarti perkataan yang 

harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang 
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mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum 

agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.
81

 

Pengertian Al-Qadla dalam perspektif Islam dapat 

disepadankan dengan pengertian peradilan menurut 

ilmu hukum atau rechtspraak dalam bahasa belanda. 

Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai 

daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan 

perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-

peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam 

pengadilan.
82

 

2) Dasar – dasar pemerintahan hukum Islam 

Surat An-Nisa’ ayat 135 

                  

              

                

                

        
Artinya : wahai orang-orang yang beriman, jadilah 

kamu orang yang benar-benar penegak keadilan 

menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu dan bapak dan kamu kerabatmu.jika ia 

kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu 

kemaslahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 

jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan 

menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah maha 
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mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(Q.S.An-

Nisa:135)
83

 

 

Hukum peradilan dalam Islam adalah fardhu 

kifayah sebab, semua urusan manusia tidak akan 

terselesaikan tanpa adanya campur tangan hukum 

peradilan.
84

 Seorang pehak pemimpin dari umat Islam 

harus menentukan beberapa orang hakim yang 

dianggap layak dan baik dibidang tersebut. Hal ini agar 

ia mampu menegakkan hak asasi manusia, supaya tidak 

hilang begitu saja. Bisa memilih orang yang memiliki 

pengetahuan dan memiliki sifat wara’( mampu 

mengendalikan diri) atau bisa menjaga diri di bidang 

itu.
85

  

Lembaga Al-Qadla berwenang menyelesaikan 

perkara-perkara madaniat dan al-ahwal asy-syakhsyiah 

(masalah keperdataan termasuk di dalamnya masalah 

keluarga) dan masalah jinayat (tindak pidana). 

Yurisdiksi peradilan selain diberikan kewenangan 

absolut untuk memeriksakan, memutus dan 

menghukum dalam masalah perdata dan pidana juga 

terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan. 

Fiqih Islam sejak dulu telah mengenal ide 

pengangkatan hakim untuk memutuskan perkara pada 

suatu tempat,suatu negeri atau suatu daerah saja.dalam 

hal ini diserahkan pda pemerintah setempat yang 

memberikan batas yurisdiksinya bahkan Islam 

membenarkan mengangkat hakim hanya untuk perkara 

tertentu saja.
86
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa 

1. Sejarah Desa Bandar Sakti 

Pada awalnya kampung Bandar Sakti merupakan desa 

Transmigrasi Angkatan Darat yang terdapat di daerah 

Propinsi Lampung. Khusunya di daerah Kabupaten Lampung 

Tengah. Kampung Bandar Sakti semula merupakan hutan 

belukar, berkat ketekunan dan kemauan keras serta adanya 

dorongan kuat dari pihak pemerintah yang pada waktu itu 

masyarakat dikoordinir oleh Komando Pelaksana I Pusat 

(KOLAK) dan akhirnya terbentuklah suatu desa/proyek 

dengan nama proyek Lempuyang Bandar, yang segala 

sesuatunya masih berhubungan dengan Kampung/Desa 

Lempuyang Bandar. 

Adanya riwayat pertumbuhan Desa Bandar Sakti adalah 

sebagai berikut: 

a. Pada Tahun 1973 atau tepatnya pada tanggal 01 

Desember 1973 dengan dasar surat perintah Ka. 

BABINTRANJA TNI AD nomor : Kep-40/XI/1973 

tanggal 23 November 1973 mulailah dilaksanakan 

pembuatan Desa/Kampung Bandar Sakti yang saat itu 

diberi nama proyek Lempuyang Bandar. 

b. Berdasarkan surat perintah DAN KOLAK I PUSAT 

nomor : DRIN-61/X/1974 tanggal 05 Oktober 1974 

tentang pemerintah/penyusunan staf desa, maka urusan 

pemerintahan desa dan kesejahteraanya berangsur-

angsur diurus desa sendiri. 

c. Dasar surat perintah DAN KOLAK I PUSAT nomor: 

SKEP:- 67/XII/1974, tanggal 30 November 1974 maka 

proyek Lempuyang Bandar diganti menjadi Desa 

Bandar Sakti yang sudah berdiri sendiri, merupakan 

desa persiapan yang masih tetap dibawah pengawasan 

DAN KOLAK I PUSAT. 

d. Berdasarkan surat perintah MENPANGAD NO.SKEP- 

04/11/19/PANGAD/1978, tanggal 24 februari 1978, 
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pemerintah desa persiapan diserahkan sepenuhnya 

kepada pemerintah sipil setempat. 

Adapun bentuk persiapan pada saat itu pembinaan 

administrasi yang belum teratur, namun setelah satu tahun 

baru diadakan pembagian RK yaitu yang terdiri dari 7 (tujuh) 

RK, RK A sampai dengan RK G dengan jumlah KK 570.
87

 

Berdasarkan surat perintah DAN KOLAK nomor : 

SKEP-008/11/1976, 2 RK yaitu RK F dan RK G warga dan 

inventarisnya diserahkan kepada Desa Tanjung Anom 

sehingga jumlah RK menjadi 5 RK. Dengan jumlah KK pada 

saat itu 440 KK Purnawirawan TNI AD. 

Pemegang jabatan Kepala Desa mulai berdiri hingga 

saat ini yaitu: 

a. Tahun 1974-1977 di jabat oleh Bapak Ngawaji,PN 

b. Tahun 1977-1977 akhir di jabat oleh bapak 

Haryanto,B.Sc 

c. Tahun 1979 -1988 dijabat oleh bapak Boiman dan 

pemilihan yang kedua beliau diangkat oleh pemerintah 

sampai dengan tahun 1988 dan selanjutnya jabatan 

kepala desa oleh pjs. Bapak Puryanto s/d tahun 1990 

d. Tahun 1990-1998 di jabat oleh bapak Legiman Prayitno 

e. Tahun 1998-1999 di jabat oleh bapak puryanto 

sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas. 

f. Tahun 1999-2007 dijabat oleh bapak supriyanto dan di 

jabat kembali pada pada tahun 2007-2013 

g. Tahun 2013 sampai januari 2014 dijabat oleh abdul 

wahid sebagai pejabat sementara  

h. Tahun 2014 – sekarang di jabat oleh bapak Hari 

Siswantoro, SE 

 

2. Visi dan Misi Desa Bandar Sakti  

Adapun visi dan misi Desa Bandar Sakti adalah sebagai 

berikut: 
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a. Visi :  

Mewujudkan kampung Bandar Sakti menjadi kampung 

mandiri unggul dan berdaya di segala bidang.  

b. Misi :  

1) memperbaiki dan menambah sarana dan prasaran 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya 

alam melalui pendidikan formal maupun informal. 

2) Bekerja sama dengan petugas penyuluh pertanian 

untuk meningkatkan hasil pertanian  

3) Meningkatkan pendapatan asli kampung. 

4) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih 

sebagai pengayom dan melayani masayarakat. 

3. Motto Desa Bandar Sakti 

“Kampung membangun” mewujudkan kampung yang 

berintergritas dan mandiri menuju Lampung Tengah 

sejahtera .
88

 

4. Letak Geografis 

Desa Bandar Sakti  Kecamatan Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah telah mempunyai Tanah 

Kampung yang terletak di : 

a. Kampung   : Bandar Sakti 

b. Kecamatan   : Terusan Nunyai  

c. Kabupaten   :   Lampung Tengah 

d. Luas total Wilayah  : 1363,20 Ha 

 

Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Perkebunan PT. Gunung Madau 

Plantations 

b. Sebelah Selatan  : Perkebunan PT. GGP 

c. Sebelah Barat : Kampung Lempuyang Bandar 

d. Sebelah Timur : Kampung Tanjung Anom 
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B. Bidang Pemerintahan  

1. Umum 

a. Luas dan Batas Wilayah 

1) Luas Kampung Bandar Sakti 1363,20 Ha 

2) Batas Wilayah  

Sebelah Utara : Perkebunan PT. Gunung Madau 

Plantations 

Sebelah Selatan  : Perkebunan PT. GGP 

Sebelah Barat : Kampung Lempuyang Bandar 

Sebelah Timur : Kampung Tanjung Anom 

3) Terdiri dari 7 Dusun 13 RW, dan 28 RT 

b. Kondisi Geografis 

1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 700 – 

1200 M 

2) Banyaknya curah hujan  : 110 mm/ tahun 

3) Fotografis    : Datar 

4) Suhu udara rata- rata  : 25 – 30 C  

c. Orbitasi ( jarak dari Pusat Pemerintahan Kampung )  

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 25 Km 

2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten  : 33 Km 

3) Jarak dari Ibu Kota Propinsi  : 68 Km 

4) Jarak dari Ibu Kota Negara  : 373 Km 

2. Pertanahan 

a. Status : 

Jumlah Sertifikat Hak Milik berdasarkan ukuran luas 

tanah : 

1) 5.000 M2  : 440 Buah 220 Ha 

2) 7.500 M2  : 101 Buah 75,75 Ha 

3) 12.500 M2 : 101 Buah 126,25 Ha 

4) 20.000 M2 : 379 Buah 758 Ha 

       Jumlah Sertifikat : 1021 Buah 1.180 Ha 

 

b. Peruntukan : 

1) Perumahan/ pekarangan : 220 Ha 

2) Peladangan  : 880 Ha 

3) Sarana lain  : 263,20 

  Jumlah Total  : 1.363,20 Ha 

 



 

c. Bangunan Sarana Umum dan Pemerintahan 

1) Balai Kampung 

2) Kantor Kepala Kampung 

3) Balai Dusun A 

4) Balai Dusun B 

5) Balai Dusun D dan E 

6) Kantor PKK 

7) Balai Pengobatan POSKESDES 

8) SD N 1, 2, dan 3 

9) SMP N 1 

10) Sekolah TK 1 dan 2 

11) PAUD 

12) Pasar Kampung 

13) Taman Makam Pahlawan Purna Yudha 

14) Lapangan Sepak Bola 

15) POSYANDU Dusun I, VI dan VII 

 

d. Sarana Sosial 

1) Masjid Kampung 

2) Masjid Dusun I, II, III, IV, V, VI, dan VII 

3) Mushola 14 Buah 

4) Madrasah Diniyah Dusun V 

5) TPU Dusun A 

6) TPU Dusun E 

7) Gereja Katholik 

8) Gereja Kristen GKSBS 

9) Gereja Pentakosta Indonesia  

10) Gereja Kristen Indonesia 

11) Gereja Bethel 

 

3. Rekapitulasi Data Tanah Kampung Tidak 

bersertifikat 

a. Bangunan saran umum dan pemerintahan : 0,6   Ha 

b. Sarana sosial     : 6,83 Ha 

c. Tanah Kampung sarana lain-lain  : 

1) Tanah Kas Kampung (PAK) yang dimitrakan PIR 

GMP : 8,5   Ha 
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2) Tanah Kampung  yang ditanami singkong 

   : 3,75 Ha  

3) Tanah Kampung yang dikerjakan warga  

   : 1200 M 

 

C. Persengketaan Tanah Perbatasan Desa Bandar Sakti 

Lampung Tengah  

Pada tahun 1974 tepatnya di daerah Lampung Tengah 

Desa Lempuyang Bandar kecamatan Terbanggi Besar para TNI 

AD di transmigrasikan di desa Lempuyang Bandar dan 

kemudian di bagi dan di pecah-pecah, yaitu Desa Bandar Sakti 

dan Desa Tanjung Anom. Pada tahun 1978 warga transad TNI 

AD Bandar Sakti diberikan jatah peladangan khususnya oleh 

pemerintah sesuai dengan surat keputusan gubernur kepala 

daerah tingkat 1 (Satu) Lampung tanggal 16 Oktober 1978 

No:AG.230/SDA.760/SK/HM/78 dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Toha : nomer urut surat keputusan:735 

2. M. Kasir : nomer urut surat keputusan : 737 

Pangkat/NRP : PELDA/106416 

Kesatuan terakhir : Rem 43/Gatam 

3. Sanggit : nomer urut surat keputusan :738 

Pangkat/NRP: sertu / 378946 

Kesatuan terakhir : korem 043/Gatam 

4. Djaelani : nomer urut surat keputusan : 739 

Bapak–bapak tersebut mendapatkan jatah peladangan 

masing-masing dengan luas 2 hektar sesuai dengan sertifikat 

yang ada. Kemudian, pada tahun 1983 terjadi sebuah masalah 

pengakuan tanah hak milik dengan alasan tanah tersebut dimiliki 

oleh ibu Hj. Kutsiah yang tinggalnya berada di ibu kota Jakarta, 

tanah tersebut di urus atau di rawat oleh penduduk asli lampung 

Desa Gunung Agung yang bernama Minak Ratu.  

Minak Ratu menanami tanah milik bapak-bapak tersebut 

dan  tanpa izin merubah pengukuran tanah dengan 

memindahkan batas/patok. Mengetahui kejadian tersebut (Alm.) 

bapak-bapak dan ahli waris mengadukan hal ini kepada pamong 

desa dan kepala Desa Bandar Sakti. Lalu pada tanggal 31 

Januari 1997 pihak pemilik tanah (para ahli waris) masyarakat 



 

Desa Bandar Sakti beserta pamong Desa Bandar Sakti dan juga 

kepala Desa Gunung Agung, pamong Desa Gunung Agung 

beserta masyarakat mengadakan musyawarah di kantor camat 

pembantu terusan nunyai yang dipimpin oleh bapak camat 

terusan nunyai. Pada waktu itu hasil dari musyawarah bersama 

yaitu dengan mengetahui kebenaran letak tanah para pewaris 

warga Desa Bandar Sakti pemegang sertifikat hak milik 

meminta tolong kepada pihak BPN (Badan Pertanahan 

Nasional) tingkat II agar turun ke lokasi untuk meninjau 

sekaligus menunjukkan batas-batas tanah atau penetapan batas 

tanah. Setelah menunggu  informasi/kabar berita dari pamong 

Desa Bandar Sakti dan pamong Desa Gunung Agung beserta 

masyarakat nya tetapi tidak ada kabar yang datang tentang 

penyelesaian masalah sengketa tanah perbatasan desa tersebut, 

maka para pihak bapak-bapak TRANSAD Bandar Sakti dan ahli 

waris mengumpulkan data-data atau surat-surat yang 

berhubungan dengan tanah tersebut. Bapak-bapak tersebut 

mendapatkan data-data dan surat-surat serta mendapatkan peta 

letak peladangan atau batas desa antara desa Bandar Sakti dan 

Desa Gunung Agung. Pada tanggal 24 Oktober 1997 para pihak 

ahli waris memasang patok/batas sesuai dengan sertifikat dan 

peta situasi no 7 tahun 1978 

Pada tanggal 9 November 1998 pihak ahli waris 

mengirimkan surat kepada bupati kepala daerah tingkat II 

Lampung Tengah yang isinya: hal sengketa tanah Transad AD 

Desa Bandar Sakti yang tembusanya disampaikan kepada : 

1. Bpk Gubenur KDH TK I Lampung 

2. Bpk Komandan Korem 043 Gatam 

3. Bpk Komandan Korem 0411 Lampung Tengah 

4. Bpk Kepala BPN provinsi I Lampung 

5. Bpk Komanfan BPN Tingkat II Lampung Tengah 

6. Bpk Komandan koramil Terbanggi Besar 

7. Bpk Camat wilayah Terbanggi Besar 

8. Bpk Camat pembantu wilayah Terusan Nunyai 

9. Bpk kepala Desa Gunung Agung 

Akhirnya pihak ahli waris warga Bandar Sakti atas nama 

Toha cs mendapat surat dari pihak Desa Gunung Agung di 

kantor desa Gunung Agung untuk membahas masalah 
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pematokan yang di lakukan oleh para pihak ahli waris. Dan hasil 

pertemuan yaitu : 

1. Sepakat bahwa untuk penyelesaian tanah melalui pemda 

Tk II Lampung Tengah sesuai dengan surat yan ditunjukan 

kepada Bupati KDH TK II, Lampung Tengah oleh 4 orang 

warga Transad Bandar Sakti tersebut diatas tertanggal 9 

November 1998. 

2. Patok yang telah dipasang tidak boleh di cabut dan di 

tanami. 

3. Apabila tanah tersebut memang milik dari warga Bandar 

Sakti ibu Hj. Kutsiyah siap melepaskan tanah nya tersebut.  

Pada tanggal 21 November 1998 bupati daerah tingkat II 

Lampung Tengah mengirimkan surat undangan kepada para ahli 

waris untuk bermusyawarah kembali mengenai masalah 

sengketa tanah tersebut. Pihak ahli waris menunjukan bukti 

sertifikat nyata bahwa tanah tersebut milik para pihak ahli waris. 

Pada tanggal 1 Desember 1998 para ahli waris 

mengajukan permohonan pengembalian batas kavling tanah 

pertanian atau peladangan milik orang tua ahli waris atas nama : 

Djaelani, Kasir, Sanggit dan Toha yang kami tujukan kepada 

kepala kantor pertanahan kabupaten Lampung Tengah  dan 

diketahui oleh kepada desa Bandar Sakti yang tembusanya 

disampaikan kepada : 

1. Ka.Bag. tata pemerintahan setwildu TK II Lampung 

Tengah  

2. Bapak camat Terbanggi Besar 

3. Bapak Capen Terusan Nunyai 

4. Kepala desa Gunung Agung 

5. Koramil 411-03 Terbanggi Besar 

Kemudian ahli waris membayar biaya pengukuran ulang 

pengembalian batas sebesar Rp.680.000 dengan masing-masing 

luas 2 ha seperti yang diuraikan dalam sertifikat atas nama : 

Djaelani, Kasir, Sanggit, dan Toha dan pihak BPN menjanjikan 

akan melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas pada 

tanggal 8 Desember 1998 sesuai yang tertera pada surat tanda 

terima pembayaran dari BPN. 

Pada tanggal 9 Desember 1998 pihak dari BPN 

mengirimkan petugas-petugas yang bernama bapak sugino dan 



 

bapak poniman telah melaksanakan pengukuran tanah hak milik 

atas nama : 

1. Nama :Djaelani  

Sertifikat No724/Bandar Sakti. 

no kavling : 49 

2. Nama :M. Kasir 

Sertifikat no :725/Bandar Sakti 

No kavling : 50 

3. Nama : Sanggit 

Sertifikat no 723/Bandar Sakti 

No kavling : 51 

4. Nama :toha  

Sertifikat no 722/ Bandar Sakti 

No kavling : 52 

Dalam pengukuran ulang tersebut disaksikan pemilik 

tanah yang berbatasan dan juga dari pihak pamong Bandar Sakti 

, pamong Gunung Agung dan para ahli waris. Selanjutnya dapat 

dilaporkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur 

dari BPN adalah : 

1. Mengenai pemilik, letak, luas dan batas masih tetap seperti 

yang diuraikan dalam sertifikat tersebut. 

2. Batas tanah tersebut telah dipasang patok beton. 

Pada tahun 2002 para pihak ahli waris di beritahukan 

bahwa tanah mereka di tanami oleh orang lain yang mengaku-

ngaku telah membeli tanah tersebut dari minak ratu yaitu bapak 

Iranius.  

Para ahli waris mencari informasi dan menanyakan 

langsung kepada bapak Iranius apakah benar tanah tersebut telah 

dibeli oleh beliau dari minak ratu. Bapak Iranius membenarkan 

hal tersebut, tetapi saat di tanyai oleh ahli waris bukti tanah 

tersebut milik nya yang sudah dia beli dari minak ratu, bapak 

Iranius tidak berani memberikan bukti yang kongkrit. Beliau 

hanya menunjukan kwitansi pembelian tanah tersebut. 

Para ahli waris tidak diam begitu saja, para ahli waris 

memberikan surat untuk kepala BPN tersebut tentang hak milik 

mereka secara mutlak agar tidak ada lagi pengakuan-pengakuan 

lagi. Tetapi para pihak BPN tidak merespon masalah tersebut.  
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Para ahli waris tidak menyerah begitu saja, tahun demi 

tahun mereka bermusyawarah kembali bersama kepala Desa 

untuk mencari solusi kembali. Dan ahli waris memutuskan 

untuk pergi ke Jakarta untuk menemuai pengurus DAN KOLAK 

I PUSAT untuk meminta penyelesaian sengketa tanah tersebut. 
89

 

Para pihak ahli waris pun menemui bapak Iranius untuk 

menyelesaikan masalah yang ada sebagai pihak yang mengaku 

telah membeli tanah berjumlah 8 hektar dari minak ratu. Dalam 

musyawarah tersebut bapak Iranius tidak  berani menunjukan 

tanda bukti adanya tanah hak milik tersebut. Bapak iranius 

mengatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan kuitansi dari 

pembelian tanah tersebut dan bapak iranius berani bersumpah 

atas nama Tuhan bahwa dia telah membeli tanah tersebut dari 

minak ratu. 

Pada tahun 2003 bapak Iranius mengatakan kepada para 

ahli waris apabila para pihak ahli waris dapat membuktikan 

bahwa tanah tersebut memang kepunyaan Desa Bandar Sakti, 

dia rela memberikan tanah tersebut sekaligus hasil panen 

singkong yang ada di tanah tersebut. 

Tidak lama dari permasalahan itu muncul, kepala dan 

KOLAK I PUSAT yang berada di Yogjakarta datang langsung 

untuk membereskan masalah persengketaan Desa Bandar Sakti, 

kepala DAN KOLAK I PUSAT mendatangi pihak BPN 

Lampung Tengah untuk menunjukan SK Transmigrasi untuk 

TRANSAD TNI AD di Desa Bandar Sakti. 

Para ahli waris, kepala DAN KOLAK I PUSAT , kepala 

pamong kampung Bandar Sakti, Kepala Desa Bandar Sakti dan 

bapak Iranius mengadakan musyawarah, bapak Iranius 

mengatakan pada musyawarah tersebut bahwa bapak Iranius 

akan mengajukan kepengadilan untuk mengurusi masalah 

sengketa tanah. Bapak Iranius mengatakan bahwa ia akan 

mengambil haknya yang dia beli dari minak ratu. Kepala DAN 

KOLAK I PUSAT menanggapi pengajuan bapak Iranius, 

Kepala DAN KOLAK I PUSAT mengatakan”jika ingin 
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mengajukan ke pengadilan bapak Iranius harus membuatkan 

surat pengajuan dan bukti-bukti bahwa tanah tersebut memang 

milik nya.  

Dalam hal ini para ahli waris sangat dirugikan oleh pihak-

pihak yang mengaku-ngaku bahwa itu tanah kepunyaannya, 

karena para ahli waris tidak dapat menanami di tanah miliknya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa persengketaan tanah 

perbatasan Desa Bandar Sakti menyelesaikan masalahnya 

dengan bermusyawarah dan menunjukan bukti-bukti yang nyata 

kepada pihak yang mengakui tanah perbatasan tersebut tanpa 

melalui kepengadilan.   
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BAB IV 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG 

TERLETAK DI PERBATASAN DESA MENURUT 

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

H. Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di 

Perbatasan Desa 

Permasalan yang berkaitan dengan tanah  di dalam 

masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal 

kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah 

perbatasan yang terjadi antara desa Bandar Sakti dan desa 

Gunung Agung kabupaten Lampung Tengah. Awal terjadinya 

sengketa tanah yaitu pengakuan adanya kepemilikan tanah 

antara tanah milik masyarakat Desa Bandar Sakti dengan suku 

pribumi Desa Gunung Agung tersebut. Tanah tersebut adalah 

jatah untuk Transad TNI AD yang datang ke daerah lampung 

dengan luas 8 hektar, tanah tersebut dimiliki oleh 4 orang yang 

setiap orang nya mendapatkan 2 hektar. Tanah berjumlah 8 

hektar tersebut di akui oleh minak ratu sebagai pengurus tanah 

milik ibu Hj. Kutsiah. Dan tanah tersebut di jual lagi oleh minak 

ratu kepada Bapak Iranius.  

Permasalah sengketa tanah perbatasan desa ini 

berlangsung selama 38 tahun dan belum selesai juga. Pihak dari 

bapak-bapak Transad TNI AD membuktikan bahwa tanah 

tersebut memang milik mereka seperti di dalam sertifakat yang 

mereka miliki. Sedangkan pihak dari ibu Hj. Kutsiah atau minak 

ratu sebagai pengurus tanah menentang kalau tanah tersebut 

bukan milik bapak-bapak Transad TNI AD. Sedangkan bapak 

Iranius sebagai pihak 3 yang membeli tanah itu dari minak ratu 

juga menuntut hak nya sebagai pembeli tanah dari minak ratu. 

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para ahli 

waris dari pihak TNI AD dan bapak Iranius yaitu dengan 

mengadakan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan dengan 

menghadirkan kepala DAN KOLAK I PUSAT , kepala pamong 

kampung Bandar Sakti, Kepala Desa Bandar Sakti dan juga 

pihak BPN daerah Lampung Tengah. Dikarenakan bapak Iranus 

sebagai pihak yang membeli tanah tersebut dari Minak Ratu 

tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa 
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sertifikat tanah, maka perkara ini terselesaikan dengan 

dimenangkan oleh para pewaris pihak TNI AD dengan bukti 

kuat yang mereka miliki yaitu berupa sertifikat kepemilikan 

tanah. 

I. Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di 

Perbatasan Desa menurut Hukum Islam  

Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa tanah 

perbatasan desa dapat dilakukan dengan cara perdamaian (Ash 

sulhu). Islam memberikan kebebasan dalam menyelesaikan 

masalah persengketaan tanah. Islam hanya memberikan 

pedoman untuk kemaslahatan mereka yang berakad yaitu dalam 

penyelesaian sengketa tanah sebaiknya ada semacam bukti 

sebagai pegangan bahwa kedua belah pihak memang 

mempunyai sertifikat yang sah atas tanah tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di 

Desa Bandar sakti Lampung Tengah, di dalam persengketaan 

tanah perbatasan desa yang hanya memiliki sertifikat yang asli 

dengan keterangan tanah tersebut hanya bapak-bapak 

TRANSAD TNI AD. Sedangkan Ibu Hj. Kutsiyah atau minak 

ratu dan bapak Iranius tidak dapat memberikan bukti sertifikat 

nya.  

Syariah Islam setidaknya memberikan 4 (empat) solusi 

mendasar yang berkaitan dengan penyelesaian perkara 

tanah. Pertama: Kebijakan menghidupkan tanah mati (ihyâ‟ al-

mawât). Dalam hal ini, syariah Islam mengizinkan siapa saja 

yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan tanah-tanah 

yang mati (tidak produktif) dengan cara 

mengelola/menggarapnya, yakni dengan menanaminya. Setiap 

tanah yang mati, jika dihidupkan/digarap oleh orang, adalah 

milik orang yang bersangkutan. Ketentuan ini didasarkan pada 

sabda Nabi saw. berikut: 

 َ َ  ُّ   َ ُ  َ  َ َ  ٍد  ِ َلْيَس ْ  َ ْرضًحا َ ْ َم َ  َانْ 
Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang 

bukan milik orang lain, maka dialah yang paling 

berhak. (HR Al-Bukhari). 

 َل ُ  َ ِ  َ  َ ْر ٍد  َ َلى َ اِئطًحا َ َ ااَ  َانْ 



 

Siapa saja yang memagari sebidang tanah (kosong) dengan 

pagar, maka tanah itu menjadi miliknya. (Hr Abu Dawud). 

 َل ُ  َ ِ  َ  َايِّيَ  ًح  َ ْرضًحا َ ْ َيا َانْ 
Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka 

tanah itu menjadi miliknya.(HR Al-Bukhari). 

Hadis ini berlaku mutlak bagi siapa saja, baik Muslim 

ataupun non-Muslim. Hadis ini menjadi dalil bagi kebolehan 

(mubah) bagi siapa saja untuk menghidupkan/memagari tanah 

mati tanpa perlu izin kepala negara (khalifah). Alasannya, 

karena perkara-perkara yang mubah memang tidak memerlukan 

izin khalifah.  

Kedua: Kebijakan membatasi masa berlaku legalitas 

kepemilikan tanah, dalam hal ini tanah pertanian, yang tidak 

produktif alias ditelantarkan oleh pemiliknya, selama 3 (tiga) 

tahun. Ketetapan ini didasarkan pada kebijakan Khalifah Umar 

bin al-Khaththab ra. yang disepakati (ijmak) oleh para Sahabat 

Nabi saw. Beliau menyatakan: 

 َ ن ََ ااٍد  َ َ  ِ  بَ ْ  َ  َ  ٌ  ِلُمْ َ ِ  ٍد  َلْي َ 
Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang 

dipagarinya itu) setelah (menelantarkannya) selama tiga 

tahun. 

Dengan ketentuan ini, setiap orang tidak bisa seenaknya 

memagari tanah sekaligus mengklaimnya secara sepihak, 

sementara dia sendiri telah menelantarkannya lebih dari tiga 

tahun. Artinya, setelah ditelantarkan lebih dari tiga tahun, orang 

lain berhak atas tanah tersebut. 

Ketiga: Kebijakan Negara memberikan tanah secara cuma-

cuma kepada masyarakat (iqthâ„ ad-dawlah). Hal ini didasarkan 

pada af„âl (perbuatan) Rasulullah saw., sebagaimana yang 

pernah Beliau lakukan ketika berada di Madinah. Hal yang sama 

juga pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sepeninggal 

Beliau. Pemberian cuma-cuma dari negara ini berbeda faktanya 

dengan menghidupkan tanah mati. Perbedaannya, 

menghidupkan tanah mati memang berhubungan dengan tanah 

mati, yang tidak dimiliki seseorang dan tidak ada bekas-bekas 

apapun (pagar, tanaman, pengelolaan dll) sebelumnya. Adapun 
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pemberian tanah secara cuma-cuma oleh negara tidak terkait 

dengan tanah mati, namun terkait dengan tanah yang pernah 

dimikili/dikelola oleh seseorang sebelumnya yang - karena 

alasan-alasan tertentu; seperti penelantaran oleh pemiliknya - 

diambilalih oleh negara, lalu diberikan kepada siapa saja yang 

membutuhkannya. 

Keempat: Kebijakan subsidi Negara. Setiap orang yang 

telah memiliki/menguasai tanah akan dipaksa oleh negara 

(khalifah) untuk mengelola/menggarap tanahnya, tidak boleh 

membiarkannya. Jika mereka tidak punya modal untuk 

mengelola/menggarapnya, maka negara akan memberikan 

subsidi kepada mereka. Kebijakan ini pernah ditempuh oleh 

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Beliau pernah memberikan 

dana dari Baitul Mal (Kas Negara) secara cuma-cuma kepada 

petani Irak, yang memungkinkan mereka bisa menggarap tanah 

pertanian serta memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Adapun secara umum penyelesaian persengketaan tanah 

yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. 

Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga 

para pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan 

dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan 

hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara 

penyelesaiaan sengketa yaitu dengan cara perdamian atau 

musyawarah. 

 

J. Penyelesaian Sengketaan Tanah Perbatasan Desa 

Menurut Hukum Positif 

Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penyelesaian 

sengketa tanah perbatasan desa ini dibuat untuk memberikan 

penyelesaian kepada masyarakat desa bandar sakti agar 

menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan bermusyawarah 

dan benar dengan dasar hukum yang ada. Akan tetapi dalam 

kenyataan tersebut persengketaan tanah perbatasan desa antara 

pihak masyarakat Bandar Sakti dengan pribumi masyarakat 

Gunung Agung mengabaikan penyelesaian tersebut secara benar 

dengan dasar hukum yang ada.  

Di dalam persengketaan tanah perbatasan desa yang telah 

penulis paparkan pada bab sebelumnya mengatakan bahwa 



 

permasalahan persengketaan tanah harus di selesaikan dengan 

tata cara yang benar dan dengan dasar hukum yang ada. 

Persengketaan tanah perbatasan desa terjadi karena adanya 

pengakuan hak milik antara bapak-bapak TRANSAD TNI AD 

dan suku pribumi Desa Gunung Agung  dan pengukuran tanah 

yang tidak benar sesuai dengan sertifikat yang ada.pihak kedua 

menuntut bahwa tanah yang luas nya 8 hektar tersebut adalah 

kepunyaan nya sebelum bapak-bapak TRANSAD TNI AD 

dipindahkan di Desa Bandar Sakti. 

Tetapi bapak-bapak TRANSAD TNI AD tidak terima 

begitu saja, karena bapak-bapak TRANSAD TNI AD 

mempunyai bukti yang nyata bahwa tanah tersebut memang 

kepunyaan bapak-bapak TRANSAD.  

Apabila kita cermati dari permasalahan tersebut, Proses 

sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-

pihak yang bersengketa dengan secara potensial, dua pihak yang 

mempunyai pendirian/pendapat dapat beranjak kesituasi 

sengketa. 

Sebagaimana   dijelaskan   dalam bab  sebelumnya, bahwa  

sengketa   terjadi  

 

karena perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang 

merasa atau dirugikan pihak pihak tersebut untuk penggunaan 

dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui 

musyawarah atau melalui pengadilan. 

Sifat permasalahan dari tanah persengketaan yaitu : 

a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat 

ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah 

yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.  

b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang 

digunakan sebagai dasar pemberian hak.  

c. Kekeliruan pemberian hak yang disebabkan penerapan 

peraturan yang kurang/tidak benar.  

d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek 

sosial praktis (bersifat strategis).
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Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terletak di 

perbatasan desa menurut hukum positif dilakukan dengan 

melihat bukti-bukti sertifikat kepemilikan tanah tersebut. 

Apabila dari berbagai pihak tidak dapat menunjukan sertifikat 

kepemilikan tanah, maka tidak dapat diselesaikan permasalahan 

persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar 

Sakti dan Desa Gunung Agung. Karena bukti yang penguat 

dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu sertifikat. 

Disini penulis menemukan beberapa poin-poin penting 

dalam penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa yaitu, 

adanya pengakuan hak milik tanah antara TRANSAD TNI AD 

Desa Bandar Sakti dengan suku pribumi dan dengan pihak 

ketiga dan pemindahan batas tanah.  

Minak ratu mengakui hak kepemilikan tanah tersebut dan 

juga memindahkan batas/ patok yang berada di tanah tersebut. 

Minak ratu mengatakan bahwa itu kepunyaan Ibu Hj. Kutsiah 

dan di berikan amanat kepada Minak ratu untuk menjaga nya. 

Tetapi warga TRANSAD TNI AD Bandar Sakti menyangkal 

nya, karena tanah tersebut kepunyaan bapak-bapak TRANSAD 

TNI AD sesuai sertifikat yang bapak- bapak punya. Kemudian 

tanah tersebut di jual oleh minak ratu kepada bapak Irnius warga 

Desa Poncowati.
91

  

Dari kasus tersebut terdapat permasalahan pengakuan hak 

milik tanah antara milik bapak-bapak TRANSAD TNI AD 

dengan minak ratu dan dengan bapak Iranius sebagai pihak 

ketiga. Padahal kalau dilihat dari hak kepemilikan dan bukti 

masing-masing dari bapak-bapak TRANSAD TNI AD dengan 

minak ratu dan bapak Iranius sangatlah jelas pihak minak ratu 

atau Ibu Hj. Kutsiyah dan bapak Iranius tidak dapat menunjukan 

bukti kepemilikan nya. 

Setelah ditinjau lebih dalam, penulis menemukan jawaban 

dari penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa tersebut. 

Bahwa pihak dari Ibu Hj. Kutsiyah/ minak ratu tidak dapat 

menunjukan bukti yang kongkrit, mereka mengatakan bahwa itu 

memang milik kepunyaan mereka dari sebelum bapak-bapak 
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TRANSAD TNI AD datang ke Lampung. Tetapi pihak dari 

bapak-bapak TRANSAD TNI AD dan para ahli waris bersi 

keras bahwa tanah itu memang milik mereka. Dan bapak Iranius 

pun tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan nya, bapak 

Iranius hanya menunjukan kuitansi penjualan dari minak ratu.  

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pihak Hj. 

Kutsiyah atau minak ratu dan bapak Iranius tidak dapat 

menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut. Karena melihat 

masalah dari persengketaan tanah perbatasan desa yaitu 

pengakuan hak milik atas tanah tersebut. 

Sedangkan dalam bab dua telah dijelaskan bahwa 

sertifikat adalah bukti yang sah dan nyata dalam kepemilikan 

tanah. Seperti Pasal 32 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 

1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak 

yang berlaku, apabila data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 

bersangkutan dan dalam hal ada suatu bidang tanah sudah 

diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan 

hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 

secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut 

pelaksanaanya atas hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat telah mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan kepala kantor 

pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 

gugatan ke pengadilan melakukan penguasaan atau penerbitan 

sertifikat tersebut. Dalam hal ini terdapat kerancuan didalam 

penyelesaian sengketa tanah yang telah dijelaskan di atas. 

Penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum 

positif menghendaki agar penyelesaian sengketa melalui 

musyawarah. Dalam musyawarah itu kedudukan para pihak 

adalah sederajat, biarpun salah satu pihaknya adalah pemerintah, 

selain itu para pihak yang bersengketa harus menunjukkan bukti 

kuat berupa sertifikat kepemilikan tanah. Apabila terdapat pihak 

yang tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan 

tanah maka tanah akan jauh kepada pihak yang memiliki 

sertifikat kepemilikan tanah . Berdasarkan ketentuan tersebut  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh 

para pihak yang bersengketa yaitu Minak ratu sebagai 

tergugat dan warga Transad sebagai penggugat  dengan 

cara diadakannya pertemuan. Setelah diadakan pertemuan 

pihak minak ratu tidak bisa menunjukkan tanda bukti 

kepemilikan tanah. Sedangkan dari pihak warga Transad 

dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut 

yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. Berdasarkan 

hal tersebut pihak badan transmigrasi menyatakan bahwa 

tanah yang terletak di perbatasan desa tersebut adalah sah 

milik warga Transad. Minak Ratu akhirnya menyetujui 

keputusan dari badan transmigrasi karena Minak Ratu 

tidak memiliki bukti yang kuat. Bukti yang dimiliki 

Minak Ratu hanya berupa pengakuan dan cerita 

kepemilikan saja. 

2. Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum Islam antara 

lain ash sulh (kesepakatan damai), tahkim (arbitrase), 

wilayat al qadha (kekuasaan kehakiman). Secara umum 

penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di 

perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan 

menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para 

pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan 

dengan cara perdamaian. Hal tersebut telah sesuai dengan 

hukum Islam dan juga hukum positif yang memberikan 

alternatif atau cara penyelesaiaan sengketa yaitu dengan 

cara perdamian. 

B. Saran 

Memperhatikan semakin banyak masalah sengketa tanah 

yang berkepanjangan dan penggunaan lembaga peradilan 

kerapkali memperlihatkan kekurangan dan kelemahan, serta 

adanya kebutuhan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa 

yang efektif, efisien dan tidak memihak, maka dibutuhkan 

mekanisme hukum yang mampu diterapkan dan mampu 

mewujudkan penyelesaian perkara yang adil bagi setiap 

masyarakat. 
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DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA 
 

1. Sejak kapan mulai adanya persengketaan tanah 

perbatasan Desa Bandar Sakti dan Gunung Agung? 

2. Siapa sajakah yang terkait dengan masalah 

persengketaan tanah tersebut? 

3. Bukti apa yang bisa memperkuat untuk penyelesaian 

sengketa tanah tersebut? 

4. Bagaimana kronologi masalah pesengketaan tanah 

perbatasan desa? 

5. Dengan cara apakah penyelesaian sengketa tanah 

tersebut? 

6. Bagaimana sejarah Desa Bandar Sakti dan luas letak 

Desa Bandar Sakti? 

7.  Pihak manakah yang merasa dirugikan karena 

persengketaan tanah tersebut? 

8.  Mengapa terjadinya sengketa tanah perbatasan 

tersebut??? 

 


