
 

vi 
 

ABSTRAK 

 

 Tesis ini berjudul “Kepastian Hukum Tanah Aset Desa Yang Diperoleh 

Dari Reklamasi Pantai” dengan 2 (dua) pokok rumusan maslah yaitu: 

(1)Keabsahan tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi pantai; (2) Upaya 

hukum tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi pantai. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute 

approach) digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan  permasalahan yang ada dalam penelitian ini, pendekatan 

Konseptual (conceptual approach), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis 

kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan 

tujuan penelitian ini, dan studi kasus (case study) digunakan untuk menelaah dan 

menganalisis kasus yang berkaitan dengan tanah aset desa yang di peroleh dari 

reklamasi pantai terkait dengan kedudukan hukum dari tanah tersebut. 

Hasil penelitian dalam tesis ini menjawab bahwa keabsahan tanah aset 

desa yang diperoleh dari reklmasi pantai harus memenuhi unsur keabsahan 

tindakan pemerintah desa dalam melakukan perbuatan hukum reklamasi pantai 

yakni  meliputi aspek kewenangan, prosedur, substansi. Selain itu pelaksanaan 

reklamasi pantai oleh pemerintah desa juga harus memenuhi prosedur reklamasi 

yang sah meliputi; perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, pelaksanaan 

reklamasi dan monitoring dan evaluasi sehingga tanah hasil reklamasi yang 

dilakukan oleh desa tersebut sah. Terhadap tanah aset desa yang diperoleh dari 

reklamasi pantai tersebut dilakukan pendaftaran hak atas tanah sebagai upaya 

hukum untuk tercapainya kepastian hukun tanah aset desa tersebut, selanjutnya 

pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan terhadap tanah tersebut dengan 

tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainya. 

Kata Kunci : Aset Desa, Tanah, Reklamasi pantai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS

IR - PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEPASTIAN HUKUM TANAH ASET... HUSNUL MUNFARID, S.H.


	COVER
	HALAMAN JUDUL
	LEMBAR PENGESAHAN
	HALAMAN PENGUJI
	ORISINALITAS TESIS
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II KEABSAHAN TANAH ASET DESA YANG DIPEROLEH...........
	BAB III UPAYA HUKUM TANAH ASET YANG..........................
	BAB IV PENUTUP
	DAFTAR BACAAN

