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Abstrak 

 

Ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah menjadi semakin tajam dewasa ini. 

Muncul banyak sengketa yang dipicu oleh ketidakadilan dalam sistem pembagian 

sumber daya tanah sehingga kemakmuran bersama sebagaimana dicita-citakan 

belum terwujud. Mereka yang minim modalitas cq petani penggarap tanpa tanah 

dan buruh tani tidak menerima keuntungan yang berarti dari sistem tersebut karena 

cara-cara pembagian tanah cenderung menjauhkan mereka dari akses kepada 

penguasaan dan pemanfaatan tanah. Untuk itu kebijakan pertanahan yang responsif 

terhadap kebutuhan rakyat tani sangat diperlukan. Disertasi ini menganalisis 

perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan 

dan pemanfaatan tanah dalam sengketa dengan menggunakan metode sosio-legal 

melalui pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Sesungguhnya pemerintah 

telah menyusun kerangka hukum untuk melindungi kepentingan rakyat tani yang 

miskin sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 namun dalam 

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kebijakan pertanahan, baik 

dalam hal regulasi maupun program-program pelaksananya, tidak optimal dalam 

memenuhi cita keadilan dari rakyat tani miskin guna mensejahterakan kehidupan 

mereka. Sebagai akibatnya perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa belum memiliki 

kerangka yang jelas tentang bagaimana mengedepankan kepentingan petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani dalam hubungannya dengan tanah yang 

menjadi ruang hidup dan sumber penghidupannya. Disertasi ini mengembangkan 

model penyelesaian sengketa yang disebut “Model Dua Fase” yang memungkinkan 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif dan kepentingan petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani dapat terlindungi. Model ini 

mempertimbangkan peran aktor dominan dalam proses penyelesaian sengketa 

berikut pendekatan yang digunakan dan tujuan dari penyelesaian sengketa itu 

sendiri. Selain itu juga mekanisme dan strategi yang dipilih dalam proses 

penyelesaian sengketa. “Model Dua Fase” memberikan alternatif bagi penyelesaian 

sengketa tanah dengan mengedepankan perlindungan hak-hak petani penggarap 

tanpa tanah dan buruh tani atas tanah untuk mewujudkan keadilan agraria guna 

meningkatkan kesejahteraannya.  

 

Kata kunci : sengketa tanah, perlindungan hak atas penguasaan dan pemanfaatan 

tanah, kebijakan pertanahan, penyelesaian sengketa, keadilan 

agraria, kesejahteraan petani 
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Abstract 

 

Agrarian land disputes are closely associated with the impact of social 

changes as a result of development resulting in inequality of land ownership 

and possession. In agricultural society, agricultural land serves as not only a 

means for production but also for idiological and spiritual representations 

therefore the agricultural land policy needs to go beyond the formality of land 

distribution. It requires more progresive and responsive policy to ascertain 

equity for the landless farmer to agricultural land. This disertation utilizes 

socio-legal method to analyse the protection of landless farmer rights to land 

during land dispute setlement more comprehensively. In normative point of 

view, a legal framework has been specially developed to ensure the protection 

of the right of the landless  farmer to their agricultural land through the Law 

No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law. However the implementing policies 

have still encountered barriers due to lack of program coordination and 

integration. In addition, the policy for the protection  of landless farmer to 

disputed land during agricultural land disputes settlement has been 

uncertain. The agricultural land dispute settlement has commonly neglected 

their rights to disputed land.This disertation proposes “The Two-Phase 

Model” of Agriculural Land Dispute settlement to enable resolving the 

agricultural land dispute more efficiently by taking a consideration of the 

landless farmer’s interest. This model highlights the importance of dispute 

settlement approach, mechanism and strategy, also involved dominant actors 

during dipute settlement process to allow greater protection of the their rights 

to agricultural land. Furthermore it also ascertains the agricultural justice 

to increase their welfare. In conclution, the independent dispute setlement 

forum instead of the adhoc committee needs to be established to resolve the 

agricultural land dispute as well as to prevent future dispute.     

 

Keywords : agricultural land dispute, protection of the rights of land 

acquisition and use, agricultural land policy, agricultural land 

dispute settlement, agrarian justice, farmer welfare 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita semua,  

 

Alhamdulillahirabbil ‘ alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta 

alam. Puji syukur kepada Allah atas segala berkat dan karuniaNya sehingga Penulis 

berhasil menyelesaikan penelitian dan menuliskannya dalam disertasi yang 

berjudul “Perlindungan Hak-hak Petani Penggarap Tanpa Tanah dan Buruh 

Tani atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Sengketa” sebagai 

prasyarat utama kelulusan dari Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana 

Universitas Pelita Harapan (UPH). 

Banyak pihak yang telah terlibat dan berjasa dalam pencapaian saya hingga 

dapat sampai di tahap akhir ini. Atas semua kebaikan dan dukungan yang telah 

diberikan, perkenankan saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya 

kepada Prof Satya Arinanto SH., MH selaku promotor dan Prof. Valerine J.L.K. 

SH., MA selaku ko-promotor. Bimbingan, motivasi, pertolongan yang tiada henti 

dari keduanya telah menumbuhkan optimisme Penulis dalam mengatasi dan 

melewati masa-masa sulit selama menyelesaikan studi lanjut. Terima kasih yang 

sebesar-besarnya disampaikan secara khusus kepada Prof Dr. Satya Arinanto, SH., 

MH., yang telah memberikan dorongan semangat dan menguatkan niat Penulis 

untuk dapat menuliskan hasil penelitian ke dalam naskah disertasi dengan sebaik-

baiknya hingga naskah tersebut siap untuk diujikan. Juga kepada Prof. Dr. Valerine 

J.L.K., SH., MA., yang dengan tekun membimbing Penulis, memberikan masukan 

dan saran serta melakukan koreksi detail terhadap tulisan disertasi. Bagi saya, 

beliau tidak sekedar ko-promotor, melainkan seorang Ibu yang hangat dan penuh 

kasih sayang, orangtua saya di FHUI, khususnya di Bidang Studi Hukum, 

Masyarakat dan Pembangunan, tempat saya menimba ilmu pengetahuan, juga nilai-

nilai kehidupan. Beliau adalah sosok perempuan yang bisa dijadikan panutan 

karena kegigihannya dalam berjuang di dunia pendidikan. 
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Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Para Penguji Disertasi: Dr. (HC) 

Ir. Jonathan L. Parapak, M. Eng., Sc., selaku Rektor UPH; Prof. Dr. Bintan R. 

Saragih, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum UPH; Dr. Henry Soelistiyo Budi, SH., 

LL.M., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UPH; Prof. Dr. Rosa Agustina 

SH., MH, selaku oponen ahli; Dr. Endang Pandamdari, SH., CN., MH, selaku 

oponen ahli; Dr. Gunanegara SH., MHum., selaku oponen ahli; yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk hadir dalam penyelenggaraan setiap tahapan ujian 

disertasi.  Semua saran dan masukan yang Bapak/Ibu berikan, sangat berharga bagi 

Penulis dalam rangka menyempurnakan tulisan disertasi ini. Secara khusus, 

apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Prof. Dr. Bintan R. Saragih, 

SH. dan Dr. Henry Soelistiyo Budi, SH., LL.M. yang senantiasa meluangkan 

waktunya untuk mendiskusikan banyak hal yang tidak dapat Penulis atasi sendiri, 

juga dukungan tiada henti yang menumbuhkan keyakinan pada diri Penulis untuk 

bisa menyelesaikan studi lanjut ini.  

Dalam perjalanan panjang studi lanjut Penulis, sejak awal hingga akhir, 

dukungan penuh dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil secara 

berkesinambungan juga didapatkan Penulis dari segenap pimpinan Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia (FHUI) beserta jajarannya. Apresiasi yang tinggi diberikan 

kepada: (Almarhum) Prof. Dr. Safrie Nugraha, SH., MH.; Prof. Dr. Topo Santoso, 

SH., MH.; (Almarhumah) Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., PhD.; Dr. 

Edmon Makarim, SH., S.Kom., LL.M.  

Kepada Guru Besar FHUI: Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH dan Prof. Dr. 

Dra. Sulistyowati Irianto, MA., terima kasih atas kesempatan yang diberikan 

kepada Penulis untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuannya di bidang 

agraria, yang menjadi kepakaran Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., dan studi 

sosio legal yang merupakan keahlian Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, MA. Ilmu 

pengetahuan yang didapatkan dari keduanya sungguh berguna dalam menuliskan 

karya akademik ini. Dengan mengingat bahwa hukum tidak berada di ruang yang 

vacuum maka untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang agraria cq pertanahan, 

penggunaan studi sosio legal sungguh diperlukan. Kedua Guru Besar ini, dengan 

pendekatannya masing-masing, telah memperkaya khazanah keilmuan Penulis.  
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Tidak lupa Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Almarhum) Prof. 

Dr. Satjipto Rahardjo, SH., yang semasa hidupnya selalu mengingatkan Penulis 

untuk terus membaca dan belajar. Gagasan beliau tentang hukum progresif yang 

didapatkan dari proses belajar sepanjang hayatnya telah menggerakkan para 

penstudi Ilmu Hukum untuk mulai memaknai hukum sebagai sesuatu yang “hidup” 

dengan perantaraan manusia, bukan sekedar merupakan teks yang “diam”. Ucapan 

terima kasih disampaikan juga kepada Guru Besar Sosiologi Pedesaan Institut 

Pertanian Bogor, Prof. Dr. Sediono M.P.Tjondronegoro, yang dengan sabar 

menunjukkan kepada Penulis kenyataan yang sesungguhnya dari kehidupan 

masyarakat di perdesaan melalui penelitian-penelitian yang beliau lakukan. 

Kepedulian Penulis kepada rakyat tani yang miskin cq petani penggarap tanpa tanah 

dan buruh tani, tidak bisa dilepaskan dari andil beliau melalui karya-karya yang  

ditekuni dan dituliskannya.      

Suatu keberuntungan bagi Penulis untuk bisa mengabdikan diri di Bidang Studi 

Hukum, Masyarakat dan Pembangunan (BSHMP) FHUI dan menjadi sivitas 

akademika bersama kakak-kakak dan adik-adik yang selalu memberikan dukungan, 

mengobarkan semangat, membagikan keceriaan, melantunkan doa yang terbaik. 

Terima kasih kepada kakak-kakakku di BSHMP: Jenny Andiani, Jufrina Rizal, 

Agus Brotosusilo, Tien Handayani Nafi, Ratih Lestarini, Heri Tjandrasari, Ismala 

Dewi. Disampaikan pula ucapan terima kasih untuk adik-adikku: Meirani Suyawan, 

Heru Susetyo, Lidwina Inge Nurtjahyo, Antonius Cahyadi, Kristina Pranata, Iva 

Kasuma, Tirtawening, Theresia Dyah Wirastri, Yvonne Kezia D. Nafi, Miftah Farid 

Hanggawan, Widya Naseva Tuslian, dan Anastasia Cindy. 

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada teman-teman dari bidang studi 

lainnya di FHUI: Parulian Paidi Aritonang, Fatmawati, Hendra Nurtjahyo, Marliesa 

Qoadriani, Yuli Indrawati, Flora Dianti, Rouli Anita Valentina, Mutiara Hikmah,  

Sri Laksmi Anindita, Ahmad Madison, atas dukungan dan fasilitasi pemenuhan 

kebutuhan akademik Penulis. Juga kepada Gratianus Prikasetya, yang menjadi 

paranim dalam ujian terbuka di kampus UPH Karawaci, terima kasih atas 

kesediaannya.      
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Teman-teman “Batch 19” Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UPH, 

terima kasih atas interaksi yang sangat baik yang telah terjalin selama ini. Terima 

kasih disampaikan secara khusus kepada Yuni Priskila Ginting yang juga telah 

bersedia menjadi paranim di akhir studi lanjut ini, juga Dewi Lestari Djalal untuk 

segala dukungannya. Meskipun jarak memisahkan kita, semoga ikatan pertemanan 

kita dapat terus terjaga. Begitu pula teman-teman angkatan 2011 Program Doktor 

Ilmu Hukum di FHUI yang telah lebih dulu menjadi Doktor Ilmu Hukum, terima 

kasih atas dorongan semangatnya.  

Tanpa kecintaan dan kasih sayang yang tulus dari keluarga, tidaklah mungkin 

bagi Penulis untuk bisa sampai di jenjang akademik tertinggi ini dan sekaligus 

menyelesaikannya. Untuk orangtua tersayang, Papa Sigit Muryono dan Ibu 

Suprapti, juga ibu mertua: Siti Sudarsi, doa terbaik yang tidak pernah putus 

dipanjatkan oleh beliau semua agar putri/menantunya selalu berada dalam 

lindungan Allah SWT sehingga dapat merampungkan penulisan naskah desertasi 

dan lulus dalam ujian-ujian yang harus dilalui terkait penyelesaian studi 

doktoralnya, tidak akan pernah terbalaskan. Semoga Allah memberikan umur yang 

panjang dan penuh berkah, nikmat kesehatan dan kebahagiaan bagi Papa Sigit 

Muryono dan Ibu Suprapti, juga kepada Ibu Siti Sudarsi. Bagi bapak mertua yang 

telah menghadap Sang Khalik sebelum Penulis merampungkan naskah disertasi ini: 

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan khilaf serta menempatkan 

(almarhum) Bapak Hartoyo, di tempat yang paling mulia.  

Terima kasih juga disampaikan kepada saudara kandung dan saudara ipar 

Penulis: Mas Arry dan mbak Mieke; Mas Arga dan mbak Anna; Mas Didiet dan 

mbak Dita; Mas Darwanto dan mbak Nining; Mas Yoyok dan mbak Lina; Dik 

Nunik, atas keikhlasannya dalam melantunkan doa-doa untuk segala kebaikan bagi 

Penulis, selain juga membesarkan hati Penulis pada saat berada dalam “kebuntuan” 

karena tidak juga bisa mendapatkan ide atau gagasan yang akan dituliskan. Khusus 

kepada mbak Mieke yang selalu meluangkan waktu guna memberikan saran terkait 

penulisan gramatikal yang baik dan benar dalam Bahasa Indonesia, mbak Anna 

yang ringan tangan menyediakan ‘amunisi’ selama penulisan berlangsung. Terima 

kasih untuk itu semua. 
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Kepada suami tercinta, Daryono, dan anak-anak kami (Mayang Gitta Pawitra 

dan Galih Prakasa Adhyatma), menantu (Galih Wicaksono) dan cucu-cucu 

(Andrina Ayu Larasati dan Binar Ayu Parmadita), terima kasih atas dukungan, 

perhatian, pengertian, kesabaran dan kasih sayang yang tiada henti. Ayah, mbak 

Mayang dan mas Galih berikut “para krucil” cq Andrina dan Binar, juga dik Gasa 

adalah sumber kekuatan Ibu, penghibur di saat Ibu sedang gundah, menjadi 

pendorong ketika semangat Ibu yang sering berfluktuasi sedang berada di titik nadir 

sehingga akhirnya bisa naik lagi. Kita sama-sama berkarya untuk menambah karya 

kebaikan di sisa umur kita, Ayah; Anak-anak dan menantu kami, jangan pernah 

menyerah dalam memperjuangkan pendidikan dan menjalankan tugas kalian: 

teruslah belajar dan berkarya; Cucu-cucu kami, jadilah insan yang kuat, bukan 

karena kalian selalu menang untuk dirimu sendiri, namun karena kalian tetap tegar 

ketika jatuh dan dapat bangkit untuk mencapai kemenangan bagi orang banyak. 

Semoga Allah meridhloi ikhtiar kita semua. 

Kesempurnaan hanyalah menjadi milik Allah semata, namun setidaknya karya 

yang sederhana ini dapat berkontribusi dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk 

melindungi hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan 

dan pemanfaatan tanah dalam sengketa. Sehingga dalam penyelesaian sengketanya 

dapat dihasilkan solusi yang adil dan memberikan kesejahteraan kepada mereka. 

Ya Allah…., ya Tuhanku, semoga segala ilmu dan pengetahuan yang hamba 

peroleh ini dapat membawa kemanfaatan dan kebaikan, tidak saja bagi hamba dan 

keluarga, namun juga untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Aamiin ya 

rabbal’alamin.    

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Tangerang Selatan, Desember 2019 

 

Antarin Prasanthi Sigit 


