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PROGRAM SERTIFIKASI DAN KEPEMILIKAN KOMUNAL  

(Studi Konsep Program Sertifikasi Tanah Terhadap Eksistensi Kepemilikan 

Tanah Komunal Masyarakat Adat Tengger, Probolinggo, Jawa Timur) 

 

Abstrak 

Program Sertifikasi Tanah pada Komunitas Adat Tengger telah memberikan 

perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat Tengger dengan dibuktikan 

dengan adanya sertifikat hak milik komunal serta memberikan pengakuan dan 

perlindungan Negara terhadap tradisi yang dimilikinya. Memberikan peluang 

untuk memiliki tanah yang dapat digunakan bersama-sama baik dari segi 

produksinnya maupun pengusahaannya, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara 

penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang 

berada dalam kawasan tertentu. pentingnya Program Sertifikasi Tanah pada 

Komunitas Adat Tengger untuk mengatasi problematika kepastian hukum hak 

atas tanah oleh masyarakat adat dengan menerbitkan sertifikat komunal. 

Kepastian hukum ini telah dijamin dalam UUPA, khususnya Pasal 19 Ayat (1) 

UUPA yang mengatur bahwa tujuan Pendaftaran Tanah yaitu untuk menjamin 

kepastian hukum. 

 

Kata Kunci: sertifikasi tanah, sertifikat, tanah komunal, masyarakat adat 

 

Abstract 

The Land Certification Program for the Tengger Indigenous Community has 

provided legal protection to the Tengger Indigenous Peoples by proving it with a 

certificate of communal property rights and providing recognition and protection 

of the State of its traditions. Opportunities for Launch that can be used together 

both in terms of production and operations, this is regulated in the Regulation of 

the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (Permen ATR) Number 10 

of 2016 concerning Procedures for establishing communal rights over customary 

law community lands and existing communities in in a certain region. The 

importance of the Land Certification Program in the Tengger Indigenous 

Community to overcome the problem of legal certainty of land rights by 

indigenous peoples with the approval of a communal certificate. This legal 

certainty has been approved in the UUPA, particularly Article 19 Paragraph (1) 

UUPA that sets out the purpose of Land Registration to guarantee legal certainty. 

 

Keywords: land certification, certificate, communal land, indigenous peoples 

 

1. PENDAHULUAN  

Kebutuhan tanah bersifat pokok adalah tanah mempunyai kedudukan yang tinggi 

bagi kehidupan manusia, sebagai tempat ia dilahirkan, dibesarkan, membangun 

kehidupannya sebagai tempat tinggal, sebagai sumber nafkah dan juga kalau 

sudah meninggal kemudian. Hubungan yang bersifat ekonomi tersebut 
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ditunjukkan dalam semboyan orang jawa yang mengatakan "sedhunuk bathuk 

senyarii bumi" (satu jengkal tanah pun akan diperjuangkan meski mengorbankan 

nyawa) (Sembiring, 2017). Tidak bisa dipungkiri dinegara manapun termasuk 

Indonesia yang didominasi kapitalisme selalu terdapat bias ideologi yang lebih 

memihak pada pembangunan ekonomi sebagai mainstream yang lebih 

mengutamakan kepentingan investasi dan menghasilkan kepentingan lingkungan 

(Absori, 2005).  

Tanah yang merupakan hajat hidup rakyat banyak, perlu ditata kembali 

penggunaannya, yang tak boleh tidak merupakan konsekuensi dari Undang-

undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang 

juga mencakup atas bumi, air, dan ruang angkasa dengan hukum adat sebagai 

landasan pokok, dimana di dalam hukum Barat tidak mengenal adanya hak 

eigendom, hak postal, dan hak erfpacht (Soimin, 2001). Peraturan mengenai hak 

masyarakat hukum adat atas tanah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria No. 

10  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah, 

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu 

(Waskito & Arnowo, 2017). Pentingnya sertifikasi terhadap kepemilikan tanah 

menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh pemegang Hak Milik dalam 

mendapatkan hak sepenuhnya terhadap kepemilikan tanah. Pengertian Sertifikat 

menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda 

bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk 

hak atas tanah , hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun 

dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 

yang bersangkutan (Waskito & Hadi Arnowo, 2017). 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode yuridis empiris. Penelitian ini melihat dari segi yuridis melalui peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan melihat konsep program sertifikasi tanah 

terhadap kepemilikan tanah komunal masyarakat Adat Tengger atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. 
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Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analisis. Penulis akan menggambarkan konsep sertifikasi 

tanah terhadap kepemilikan tanah komunal masyarakat Adat Tengger dan 

melakukan analisis terhadap eksistensi kepemilikan komunal masyarakat Adat 

Tengger. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kawasan pegunungan Bromo-

Tengger-Semeru. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kepemilikan Tanah Komunal Masyarakat Adat. 

Pemerintah menentukan sikap berkenaan dengan pengakuan terhadap hak ulayat 

dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat (hak ulayat) yang diamanatkan 

oleh Pasal 3 UUPA. Sehingga Masyarakat Adat Tengger berhak mendapatkan 

pengakuan terhadap hak komunal dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat 

(hak ulayat) sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 3 UUPA. Keunikan suku 

ini memiliki bahasa, kepercayaan dan kebudayaan yang terbilang unik. 

Keaneragaman hayati adalah  prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya 

alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang 

(Absori, 2006). Serta Masyarakat Adat Tengger menjadi subyek dalam hak ulayat 

yang dimilikinya, tanah/wilayah yang terdapat di Masyarakat Adat Tengger 

menjadi obyek hak komunal serta adanya kewenangan yang dimiliki terhadap hak 

komunalnya. Pengakuan terhadap hak komunal masyarakat adat Tengger ini wajib 

dilakukan oleh Pemerintah seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 3 UUPA.  

Hak Hak menguasai Negara atas tanah yang diberikan UUPA Nomor 5 

Tahun 1960, yang ditafsirkan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan hasil 

penelitian seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka hak 

menguasai Negara tidaklah harus diartikan sebagai pemilikan atas tanah. Hak 

menguasai Negara hanya memberi wewenang untuk merumuskan kebijakan 

(beleid), melakukan pengatuan (regelen), pengurusan (besturen), pengelolaan 

(beberen), dan pengawasan (toezicht bouden) (Tehupiory, 2020). 

Peraturan terhadap kepemilikan tanah komunal masyarakat adat tercantum 

dalam Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan hak milik bersama 
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atas tanah suatu masyarakat adat dalam mengatur dan menentukan hubungan 

hukum antara orang dan tanah, serta hak menguasai tanah oleh Negara tidak harus 

diartikan sebagai pemilik atas tanah namun Negara hanya berwenang dalam 

melakukan pengaturan dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang 

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam penegakan hak asasi 

manusia dan kebutuhan masyarakat adat harus diperhatikan serta dilindungi oleh 

hukum, masyarakat, dan pemerintah. Pembentukan peraturan hukum mengenai 

adanya hak yang dimiliki masyarakat adat terhadap tanah komunal dan pengakuan 

adanya masyarakat adat yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat 

memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang terdapat dalam masyarakat 

hukum adat tersebut. Penulis berpendapat bahwa apabila tidak ada hukum yang 

mengatur mengenai kepemilikan tanah komunal serta pengakuan adanya 

masyarakat adat, akan menimbulkan pelanggaran hukum serta tidak terpenuhinya 

hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat. Serta pemerintah akan 

dianggap kurang mampu memenuhi dan melindungi hak-hak yang seharusnya 

dimiliki oleh setiap manusia khususnya di dalam  masyarakat adat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ngadisari pada 11 

Desember 2018, masyarakat asli desa Ngadisari adalah seorang yang pusat 

kehidupannya berada di desa Ngadisari, artinya bahwa orang tersebut lahir, hidup, 

tinggal dan menetap di desa Ngadisari. Meskipun terdapat pembatasan berupa 

perseorangan dengan identitas asli yang berasal dari desa Ngadisari, namun 

pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan syarat subyek Hak Milik yang 

diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UUPA mengingat masyarakat di desa Ngadisari pada 

umumnya berkewarganegaraan Indonesia serta tidak bertentangan dengan 

larangan kepemilikan tanah absentee atau tanah guntai yang mewajibkan tanah 

dan pemiliknya berada dalam kecamatan yang sama sebagaimana diatur dalam 

Pasal 17 UUPA jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 

Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo (Tehupiory, 2020). Sertifikat 

Kepemilikan Tanah Komunal Masyarakat Adat Tengger yang mengakomodir 

kearifan lokal masyarakat hukum adat Tengger yang ditandai dengan 

dicantumkannya stempel khusus berwarna merah pada halaman perubahan hak 
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yang bertuliskan "Berdasarkan Peraturan Desa Ngadisari Kec.Sukapura No. 02 

Tahun 2015 Tgl. 04 Mei 2015, Menyatakan Bahwa Tanah ini Tidak Boleh Dijual 

atau Disewakan dengan Pihak Luar atau Antar Warga Tanpa Rekomendasi 

Kepala Desa dan Ketua Adat". Menurut penulis, sertifikat Kepemilikan Tanah 

Komunal Masyarakat Adat Tengger telah sesuai dengan aturan Hukum 

Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik terhadap kearifan lokal tersebut 

memiliki sifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh sebagaimana diatur dalam 

Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Kepemilikan hak atas tanah pada Masyarakat 

Adat Tengger tidak boleh dijual dan disewakan dengan pihak luar atau antar 

warga tanpa rekomendasi Kepada Desa dan Ketua Adat yang ada dalam 

Komunitas Adat Tengger. 

3.2 Program Sertifikasi Tanah pada Komunitas Adat Tengger 

Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsi hukum adat 

yaitu komunalistik religious yang memungkinkan penguasaan tanah secara 

individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung 

unsur kebersamaan. Konsepsi ini dapat terbaca dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA : 

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa adalah bumi,air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 

kekayaan nasional (Setiawan, 2019).  

Dikaitkan dengan hak komunal, maka program pembaharuan keagrarian 

dari pemerintah seharusnya mampu merangkul serta mengayomi tanah komunal 

yang beragam jenis maupun aturan adat yang berlaku di dalamnya. Program 

Sertifikasi Tanah pada Komunitas Adat Tengger telah memberikan perlindungan 

hukum terhadap Masyarakat Adat Tengger dengan dibuktikan dengan adanya 

sertifikat hak milik komunal serta memberikan pengakuan dan perlindungan 

Negara terhadap tradisi yang dimilikinya. Memberikan peluang untuk memiliki 

tanah yang dapat digunakan bersama-sama baik dari segi produksinnya maupun 

pengusahaannya, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

(Permen ATR) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara penetapan hak komunal 

atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan 
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tertentu. Meskipun ada pendapat yang tidak setuju mengenai Program Sertifikasi 

Tanah ini karena akan membuat hancurnya tatanan gotong royong masyarakat 

adat serta adanya mafia tanah yang akan mendorong masyarakat untuk melepas 

tanah komunalnya, akan tetapi hal tersebut belum terbukti sampai sekarang serta 

konsistensi Masyarakat Adat Tengger yang akan menjaga bukti perlindungan 

hukum terhadap Kepemilikan Tanah Komunalnya yang telah diberikan dan 

dibagikan oleh Pemerintah. 

Penerbitan sertifikat hak milik yang mengakomodir kearifan local 

masyarakat hukum adat Tengger di desa Ngadisari oleh BPN Kabupaten/Kota 

merupakan hasil dari proses pendaftaran tanah guna untuk pertama kali melalui 

PRONA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program 

Nasional (PRONA) (Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2015) dan PP Nomor 24 

Tahun 1997. Pelaksanaan PRONA ini merupakan usaha dari pemerintah untuk 

memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar 

mau melaksanakan sertipikat hak atas tanahnya dan membantu menyelesaikan 

sengketa tanah (Bangsawan dan Absori, 2019). Dicantumkannya stempel merah 

pada halaman perubahan sertifikat kearifan local merupakan wujud pengakuan 

terhadap hukum adat Tengger di bidang pertanahan yang dilakukan oleh BPN 

Kabupaten/Kota dalam mengakomodir kearifan lokal ke dalam sertifikat dan 

pemilik tanah tidak dapat dengan mudah menjual atau menyewakan tanah yang 

dimilikinya kepada pihak luar karena untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan 

rekomendasi yang dibuat oleh Kepala Desa dan Ketua Adat (Warisle, 2019). 

Pentingnya Program Sertifikasi Tanah pada Komunitas Adat Tengger untuk 

mengatasi problematika kepastian hukum hak atas tanah oleh masyarakat adat 

dengan menerbitkan sertifikat komunal. Kepastian hukum ini telah dijamin dalam 

UUPA, khususnya Pasal 19 Ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa tujuan 

Pendaftaran Tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Pemberdayaan 

merupakan suatu kekuatan untuk dapat akses terhadap sumber-sumber daya yang 

ada sehingga akan terdapat pembagian kekuasaan yang adil yang dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya (Absori, 2006). Program 
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Sertifikasi Tanah juga sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi hak-hak 

komunal yang dimiliki Masyarakat Adat Tengger supaya tidak dikuasai dan 

dirampas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Serta melindungi tanah yang 

dimiliki oleh masyarakat adat Tengger karena sebagian besar diperoleh dengan 

melalui pewarisan yang telah turun-temurun kepada penerusnya. Apabila tanah 

tersebut tidak diakui oleh hukum yang berlaku dan tidak memiliki bukti 

kepemilikan yang sah menurut hukum dalam bentuk sertifikat tanah maka akan 

dengan mudah tanah yang berada di dalam wilayah masyarakat adat Tengger 

dapat dimiliki oleh pihak lain diluar masyarakat adat Tengger. Apabila hal ini 

terjadi akan merusak tatanan masyarakat adat Tengger serta tidak terpenuhinya 

hak-hak yang harus mereka miliki atas tanah komunal yang ada di masyarakat 

adat Tengger. 

3.3 Konsep Program Sertifikasi Tanah terhdap Eksistensi Kepemilikan 

Komunal Mayarakat Adat Tengger 

Sertifikat tanah dalam UUPA dan PP nomor 10 tahun 1961 merupakan surat tanda 

bukti hak atas tanah yang kuat. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 menjelaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku bagi alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Membicarakan 

mengenai Masyarakat Hukum Adat, hal ini akan berhubungan dengan adanya 

kepemilikan tanah komunal. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber dalam 

wawancara yang dilakukan penulis, “Hak Tanah Komunal itu penting adanya 

karena dapat melangsungkan keutuhan masyarakat hukum adat dan tentunya akan 

memberikan hak untuk menikmati hasil yang ada di dalam tanah yang dimaksud. 

Selain itu, dibutuhkan sertifikat tanah juga supaya lebih terjamin hak yang 

dimiliki oleh masyarakat adatnya”.  

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat 

penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya 

(Mediasari dan Absori, 2018,). Penulis menyimpulkan, bahwa dengan adanya 

program sertifikasi tanah ini dapat memberikan bukti otentik untuk tanah komunal 
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yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia. Serta sebagai 

bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat 

adat dan menjadikan langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa 

pertanahan.  

Berkaitan dengan masyarakat hukum adat, sebagaimana yang telah 

dibahas sebelumnya, bahwasanya ada Hak Tanah Komunal atau Hak Tanah ulayat 

yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Tengger. Tanah Komunal ini adalah tanah 

yang dimiliki secara bersama-sama oleh para warga masyarakat hukum adat 

dalam penelitian ini adalah Masyarakat Adat Tengger. “Tentu saja dengan adanya 

Program Sertifikasi Tanah Komunal ini akan sangat menguntungkan bagi 

masyarakat Tengger, terlebih juga pemerintah sudah memberikan upaya sertifikasi 

tanah agar tanah komunal milik masyarakat adat tengger di Bromo ini memiliki 

perlindungan hukum. Sehingga dalam hal jual beli tanah komunal juga harus antar 

sesama masyarakat hukum adat, jadi tidak akan masyarakat adat khususnya 

Tengger kehilangan hak atas tanah komunal.” Berdasarkan hasil wawancara 

dengan narasumber di atas, beliau membenarkan bahwasanya peran dari adanya 

program sertifikasi tanah komunal memberikan dampak yang baik, yaitu untuk 

memberikan perlindungan hukum pada tanah-tanah yang memiliki potensi 

dikuasai oleh orang dari luar masyarakat adat Tengger. Selain dari masyarakat 

Adat Tengger, narasumber dalam penelitian ini merupakan seorang 

pendudukyang berada di sekitar Gunung Bromo yang menerangkan bahwa 

seharusnya hal seperti program sertifikasi tanah ini lebih banyak digencarkan lagi 

supaya setiap tanah adat menjadi aman dan terlidungi, seperti halnya daerah 

Bromo yang notabene dikenal baik secara nasional maupun internasional. Selain 

itu, sebagai warga sekitaran suku Tengger, pemahaman mengenai tanah yang ada 

di wilayah suku Tengger beserta objek wisatanya dimiliki oleh pemerintah serta 

tidak boleh ada orang asing yang bisa memiliki tanah komunal tersebut tanpa izin 

dan kesepakatan bersama. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh narasumber 

di atas, penulis berpendapat bahwasanya objek wisata Bromo adalah milik 

pemerintah, sementara daerah pemukiman warga Tengger, sertifikatnya dimiliki 

oleh masyarakat. Meskipun yang diketahui oleh awam bahwasanya jika seseorang 
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memiliki sertifikat, maka dapat dilakukan jual beli. Namun, pada kenyataannya, 

sertifikat tanah komunal ini tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Artinya, 

peran sertifikat ini sangat penting dan sekaligus membedakan antara sertifikat 

tanah biasa dengan sertifikat tanah komunal. Program Sertifikasi Tanah yang 

dilakukan oleh Pemerintah dengan penyerahan sertifikat kepada masyarakat 

hukum adat Tengger tersebut merupakan sertifikat yang mengakomodir kearifan 

lokal masyarakat hukum adat Tengger.  

Ibu Sutari, salah seorang petani Tengger yang mengatakan bahwa adat 

merupakan aturan yang pertama kali harus dijalankan dari pada agama. Walaupun 

sebenarnya terdapat kemiripan antara upacara adat dan upacara agama, namun 

berbeda pemaknaan dari keduanya. Masyarakat yang tinggal di daerah sekitar 

Gunung Bromo dengan dominasi Tengger yang kuat diperbolehkan tidak 

mengikuti upacara agama jika mereka menganut agama yang berbeda. Setelah 

adanya Program Sertifikasi Tanah terhadap Kepemilikan Tanah Komunal 

membuat eksistensi hak komunal masyarakat adat Tengger semakin diakui dan 

dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Negara. Hal ini dapat dilihat dari masih 

kuatnya toleransi antar sesama masyarakat, masih berjalannya adat istiadat serta 

rasa kebersamaan dan gotong royong yang masih tetap terjaga. Narasumber dalam 

penelitian ini merupakan Kepala Desa Ngadisari, yang juga termasuk Suku 

Tengger yang menerangkan bahwa Eksistensi Suku Tengger semakin dikenal di 

Indonesia dan Dunia setelah Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan 

hukum dan pengakuan terhada hak komunal yang dimiliki Masyarakat Tengger. 

Sebagai Masyarakat Suku Tengger hal ini mampu melindungi masyarakat adat 

Tengger secara legal dari tindakan para investor mengingat kawasan wisata 

Bromo tidak hanya terkenal secara nasional namun juga Internasional. Hal yang 

sama juga disampaikan oleh Puput Tantriana Sari  bahwa bagi warga di luar adat 

Tengger tidak bisa membeli tanah di sini. Hal ini dikarenakan perpindahan tanah 

hanya dapat dilakukan oleh masyarakat adat Tengger saja. Selain itu, melihat 

undang-undang pertanahan tentang Tanah Komunal, para calon investor yang 

ingin melakukan investasi hanya bisa menyewa tanah tersebut. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa setelah adanya Program 
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Tengger telah memunculkan pengakuan hukum bahwa terdapat kepemilikan tanah 

yang menjadi aset secara turun temurun yang dimiliki oleh Masyarakat Tengger 

serta adanya perlindungan hukum terhadap hak komunal yang dimiliki serta 

sertifikasi ini juga mampu melindungi masyarakat adat Tengger secara legal dari 

tindakan para investor yang ingin menguasai tanah komunal masyarakat Tengger 

untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah menggingat kawasan wisata 

Bromo tidak hanya terkenal secara nasional namun juga internasional. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan permasalah di atas, maka adapun kesimpulannya sebagai berikut: 

Urgensi program sertifikasi tanah pada komunitas adat tengger, dianggap penting 

untuk mengatasi problematika kepastian hukum hak atas tanah oleh masyarakat 

adat dengan menerbitkan sertifikat komunal. Serta melindungi tanah yang dimiliki 

oleh masyarakat adat Tengger karena sebagian besar diperoleh dengan melalui 

pewarisan yang telah turun-temurun kepada penerusnya. 

Sertifikat kepemilikan tanah komunal masyarakat adat tengger telah sesuai 

dengan aturan Hukum Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik terhadap kearifan 

lokal tersebut memiliki sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana 

diatu dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. 

Setelah adanya program sertifikasi tanah, telah memberikan pengakuan 

hukum terhadap kepemilikan tanah yang menjadi aset secara turun temurun yang 

dimiliki oleh Mayarakat Adat Tengger. selain itu, sertifikasi tanah ini juga mampu 

melindungi masyarakat adat tengger secara legal dari segala tindakan investor 

yang ingin menguasai tanah komunal untuk mendapatkan keuntungan mengingat 

wisata Bromo merupakan kawasan yang terkenal secara Nasional dan 

Internasional. 
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