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1.1. Latar Belakang Masalah 

Tanah memiliki makna yang sangat besar dan vital dalam kehidupan 

masyarakat agraris di Indonesia.1 Sumber daya tersebut bukan saja menjadi aset, 

namun juga basis bagi diperolehnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik.2 

Fungsi tanah dengan demikian menjadi beragam, tidak saja sebagai faktor produksi 

utama, tetapi juga menjadi simbol status, dan bahkan harga diri.  

Kenyataan bahwa luasan tanah tidak akan pernah bertambah sementara 

kebutuhan akan tanah senantiasa mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan gencarnya pelaksanaan kegiatan 

                                                           
     1Berdasar Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, sekitar 28,79% penduduk 

Indonesia bekerja di sektor pertanian sebagai pekerjaan utama sehingga pertanian menjadi sektor 

yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, disusul dengan perdagangan (18,61%) dan 

industri (14,72%). Sebagai sektor padat karya, usaha pertanian masih efektif untuk menyerap tenaga 

kerja, sebagaimana ditunjukkan melalui tingkat pengangguran terbuka di perdesaan (4,04%) yang 

lebih rendah daripada perkotaan (6,45%). Data tersebut menguatkan informasi yang didapat dari 

Sensus Penduduk 2010 bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan di 

Pulau Jawa dan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (yang pada umumnya bersifat 

subsisten). Sensus Penduduk Tahun 2010 mencatat total penduduk Indonesia adalah sejumlah 

237.641.326 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah, dengan jumlah terbesar (57%) ada di Pulau 

Jawa. Mereka hidup dari sektor pertanian (24,7%) dan tinggal di daerah perdesaan (50,21%). 

https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-

kerja-di-indonesia-agustus-2018.html; 

https://www.bps.go.id/publication/2013/03/05/becb3c0fa2dbec4af7a24430/penduduk-indonesia-

hasil-sp-2010.html Pertanian subsisten adalah suatu sistem bertani yang dilihat dari sudut si petani 

tujuan utamanya adalah untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari beserta keluarga. 

Masyarakat tersebut mengandalkan pada kemampuannya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri 

sehingga tidak bergantung pada dunia di luarnya. Saat ini ciri tersebut jarang ditemui sehingga 

keadaannya sudah tidak bisa diterima secara mutlak. Namun kenyataan bahwa untuk sebagian besar 

hasil yang diproduksi oleh masyarakat seperti itu masih saja dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan 

kalangan sendiri masih tetap valid. Periksa tulisan Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian,  

Jakarta: LP3ES, 1977, hlm. 2. Periksa juga tulisan Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, 

Bandung: Alumni, 1979, hlm. 167.  
2Noer Fauzi Rachman mengutip pendapat Christodolou (1990) dan Gunawan Wiradi (2000) 

menjelaskan bahwa struktur penguasaan tanah dan sumber daya alam sungguh-sungguh melandasi 

hampir semua aspek kehidupan masyarakat di perdesaan. Periksa tulisan Noer Fauzi Rachman, Land 

Reform, Dari Masa ke Masa, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2012, hlm. xxvi.  

https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2013/03/05/becb3c0fa2dbec4af7a24430/penduduk-indonesia-hasil-sp-2010.html
https://www.bps.go.id/publication/2013/03/05/becb3c0fa2dbec4af7a24430/penduduk-indonesia-hasil-sp-2010.html
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pembangunan, banyak memunculkan permasalahan. Seperti yang juga dinyatakan 

oleh Boedi Harsono bahwa kebutuhan akan tanah untuk proyek pembangunan 

cenderung meningkat namun sebaliknya, tanah yang dapat disediakan makin 

terbatas, dan justru tanah-tanah yang diperlukan untuk proyek-proyek 

pembangunan umumnya sudah digunakan untuk keperluan lain, yang tidak selalu 

dapat diubah penggunaannya bagi proyek yang direncanakan.3 Oleh karenanya 

kegiatan pembangunan perlu direncanakan secara matang, seperti dengan 

mengintegrasikannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).4   

Sebagai negara agraris, tanah pertanian merupakan aset penting dalam kegiatan 

pembangunan di Indonesia. Namun justru banyak tanah pertanian yang kemudian 

beralihfungsi demi memenuhi kebutuhan di luar pertanian. Tanah-tanah yang pada 

awalnya digunakan untuk kegiatan bercocok tanam kemudian dipakai untuk 

mencukupi berbagai kebutuhan lainnya, seperti untuk industri dan permukiman. 

Meskipun sudah banyak ketentuan yang melarang dilakukannya alih fungsi tanah 

pertanian seperti itu.5 Bahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 

tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah, tanah-tanah non-pertanian 

semestinya dijadikan tanah pertanian dengan mengubah fungsinya.6  

                                                           
3Dikemukakan pula oleh Boedi Harsono bahwa di wilayah yang padat penduduknya, hampir 

semua tanah merupakan tanah kepunyaan pribadi rakyat Periksa tulisan Boedi Harsono, 

Pembangunan dan Masalah Pertanahan, Hukum Kenegaraan Republik Indonesia, Editor: Selo 

Soemardjan, Jakarta: YIIS dan Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, hlm. 31-38. 
4Berdasarkan hasil kajian Kelompok Kerja Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, dikemukakan 

oleh Gunanegara bahwa kegiatan pembangunan perlu dilaksanakan pada tanah dengan luasan yang 

cukup, sesuai dengan norma penataan ruang dan kelestarian lingkungan. Bahkan menurut 

Gunanegara terkait dengan tata ruang, terbitnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

pelaksana dan pemberi izin kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang dapat dikenakan sanksi 

pidana dan denda. Periksa tulisan Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan 

Pembebasan Tanah, Jakarta: Tatanusa, 2016, hlm. 40.   
5Ketentuan yang melarang alih fungsi tanah pertanian di antaranya Permendagri No. 5 Tahun 

1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan 

Perusahaan khususnya dalam Pasal 7 ayat (3) butir a yaitu bahwa sejauh mungkin harus dihindarkan 

pengurangan areal tanah pertanian yang subur; Permendagri No. 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan 

dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan, khususnya 

Pasal 3 ayat (1) yaitu bahwa dalam menetapkan ijin lokasi dan luas tanah yang dibutuhan harus 

menghindari penggunaan tanah pertanian yang subur. Periksa Permendagri No. 5 Tahun 1974 dan 

Permendagri No. 3 Tahun 1987.  
6Dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan Mengenai 

Pencetakan Sawah di bagian Konsiderans butir ‘a’ dinyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

akan pangan terutama beras dalam rangka usaha swasembada pangan serta untuk meningkatkan 

pendapatan petani, dipandang perlu mengusahakan penambahan areal pertanian persawahan yang 

telah ada dengan cara pencetakan sawah baru. Periksa Keppres No. 54 Tahun 1980.    
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Oleh karenanya diperlukan berbagai upaya guna mengurangi dampak negatif 

dari pembangunan terhadap hak-hak warga masyarakat atas tanah. Pengorbanan 

yang terpaksa mereka derita terkait hak-haknya atas tanah demi kemakmuran 

bersama seluruh bangsa harus diminimalkan.7  Komitmen ini sangat dibutuhkan, 

utamanya untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang 

ekonomis lemah, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan dalam sistem 

pembagian sumber daya tanah. Dengan begitu munculnya berbagai masalah di 

sektor pertanahan yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan dapat ditekan.  

Tanah, dapat diartikan dari bermacam sudut pandang.8 Meskipun demikian 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya dituliskan sebagai UUPA 1960)9 

yang menjadi dasar dari Hukum Tanah Nasional (HTN) mengartikan tanah sebagai 

permukaan bumi (Pasal 4 ayat (1)). Beberapa ketentuan dalam UUPA 1960 

memberikan penekanan yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan bagi warga masyarakat melalui tanah. Ketentuan-ketentuan yang 

dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut: 

- Pasal 6: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”; 

- Penjelasan Umum (II angka (4)): “........ Kepentingan masyarakat dan 

kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada 

akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan 

kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Berhubung dengan fungsi sosialnya, 

maka adalah suatu hal yang sewajarnya, bahwa tanah itu harus dipelihara 

baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. 

                                                           
7Cita-cita kemakmuran bersama adalah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 selain 

juga dikuatkan dalam UUPA 1960, yaitu: (1) Konsiderans “Menimbang” butir a “; (2) Pasal 1 ayat 

1; (3) Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3; (4) Penjelasan Umum angka III butir 2 UUPA. Periksa Amandemen 

keempat UUD 1945 dan UUPA 1960. 
8Arie S. Hutagalung mengutip H. Beers (1968): “In law it is property; in political science it is 

source of power and strategy; in economics it is a factor of production and a form of capitals; in 

social psychology it is a personalized guarantor of security; in anthropology an item of culture and 

impart of social system; in agricultural means basically the soil; to geographers land can mean 

most of these things, but most of all perhaps surface of landuse.” Periksa tulisan Arie S. Hutagalung, 

Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm. 10. 
9UUPA 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043) menciptakan Hukum Agraria 

Nasional berstruktur tunggal yang berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum 

aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia, seperti dinyatakan dalam Konsiderans “Berpendapat” 

serta Penjelasan Umum. Periksa tulisan Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah 

Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jakarta: Penerbit 

Djambatan, 2008, hlm. 3. Periksa juga tulisan lain dari Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan 

Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007, hlm. 5. 
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Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya 

atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula 

dari setiap orang, badan-hukum atau ionstansi yang mempunyai suatu 

hubungan hukum dengan tanah itu (Pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan 

ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomis lemah”;  

- Pasal 9 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun 

wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak 

atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri 

maupun keluarganya”;  

- Penjelasan Umum (II angka (6)): ”Dalam pada itu perlu diadakan 

perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama 

warga negara yang kuat kedudukan ekonominya.............. yang bermaksud 

mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain 

yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana 

bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan”; 

- Pasal 11 ayat (2): “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan 

hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap 

kepentingan golongan yang ekonomis lemah”;    

- Penjelasan Umum (III angka (2)): “..... Yang dimaksud dengan perbedaan 

yang didasarkan atas golongan rakyat, misalnya perbedaan dalam keperluan 

hukum rakyat kota dan rakyat pedesaan pula rakyat yang ekonominya kuat dan 

rakyat yang lemah ekonominya”; 

- Pasal 17 ayat (1): “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”; 

- Pasal 17 ayat (3): “Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas 

maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah 

dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang 

membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah”; 

- Penjelasan Umum (II angka (7)): ” ......... perlu ada ketentuan tentang batas 

minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat 

penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya.”   

 

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur pembagian 

tanah dalam masyarakat dengan struktur yang timpang, sebagaimana halnya di 

Indonesia. Secara umum, masyarakat dengan struktur sosial timpang, tidak lagi 

terdiri dari komunitas yang egaliter. Perlapisan sosial (social stratification) dalam 

masyarakat seperti itu adalah berkaitan dengan sistem perekonomian yang 
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mendorong terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan sekelompok orang tertentu 

dalam hubungannya dengan pembagian sumber-sumber daya di masyarakat.10  

Hirarki yang merepresentasikan keadaan ke”tidak-sama”an di masyarakat 

membuka peluang bagi terciptanya ketimpangan. Terlebih ketika berlangsung 

perdagangan bebas di era globalisasi seperti pada saat ini.11 Menurut Michael 

Kremer dan Eric Maskin terdapat 2 (dua) jalur yang menjadikan globalisasi sebagai 

sumber ketimpangan di masyarakat yaitu: Pertama, percepatan kegiatan ekonomi 

(investasi, produksi, perdagangan, transaksi) akibat globalisasi hanya dapat diakses 

oleh pelaku ekonomi yang punya modal, pendidikan maupun ketrampilan, dan juga 

jaringan yang kuat sehingga kian memojokkan pelaku ekonomi dengan kemampuan 

sebaliknya (dalam kasus di Indonesia, antara lain, dapat diamati dari kian besarnya 

porsi pelaku ekonomi asing dalam perekonomian domestik); Kedua, globalisasi 

makin mengisolasi hubungan antara sektor keuangan dan produksi akibat struktur 

kelembagaan keuangan yang cenderung memfasilitasi terjadinya sirkulasi transaksi 

di sektor keuangan sendiri (implikasinya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 

oleh pelaku di sektor keuangan sehingga tidak mempunyai korelasi dengan 

perkembangan sektor produksi yang dihuni oleh sebagian besar rakyat).12 Dengan 

                                                           
10Satjipto Rahardjo mendasarkan penjelasannya itu dari pendapat Schermerhorn (1965) yang 

membedakan antara masyarakat sederhana dan masyarakat dengan ruang lingkup yang lebih besar. 

Pada masyarakat pertama, bukan masyarakat pertanian, hanya ada sedikit surplus ekonomi sehingga 

warga harus berbagi rata dan saling tergantung. Dalam masyarakat partisipan seperti ini keputusan 

sehari-hari diambil bersama dan kepentingan perseorangan tetap terkontrol tanpa adanya organisasi 

formal sehingga pelapisan sosial hampir tidak ada. Masyarakat kedua terbentuk karena adanya 

pertambahan jumlah penduduk dan peralihan ke ekonomi pertanian. Oleh karena adanya surplus 

ekonomi maka mulai timbul tantangan terhadap kesamaan yang terdapat dalam masyarakat hingga 

akhirnya proses penciptaan perlapisan sosial di masyarakat berlangsung di sini. Periksa tulisan 

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 163.   
11Sebagai implikasi dari borderless world yang muncul karena bergesernya pertimbangan 

keunggulan dari komparatif menjadi kompetitif maka kesempatan yang muncul dari ekonomi yang 

terbuka seperti itu hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, atau golongan ekonomi yang 

lebih maju, bukan oleh wilayah, sektor, dan golongan ekonomi yang masih tertinggal. Periksa tulisan 

Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Bina 

Rena Pawira, 1996, hlm. 3.  
12Eric Maskin adalah peraih Nobel di bidang Ekonomi Tahun 2007. Bersama Michael Kremer, 

Eric Maskin menjelaskan bahwa turunnya angka kemiskinan (meskipun batas angka miskin sudah 

sangat rendah) bisa jadi disebabkan karena sektor pertanian dan sektor industri yang selama ini jadi 

kantong kemiskinan pertumbuhannya melambat, sebaliknya sektor non-tradeable, seperti jasa, 

meningkat pesat. Periksa tulisan Michael Kremer dan Eric Maskin, Globalization and Inequality, 

Harvard University: The Brookings Institution, tanpa tahun, p. 25. Periksa juga tulisan Ahmad Erani 

Yustika, Ongkos Globalisasi, Kompas, 12 September 2012, hlm. 6.  
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demikian ketentuan yang memberikan perlindungan kepada mereka yang secara 

ekonomis adalah lemah, khususnya di sektor produksi pertanian di mana sebagian 

besar penduduk Indonesia terlibat, penting untuk diwujudkan.  

Secara spesifik, UUPA 1960 telah mengatur perlindungan kepada mereka yang 

ekonomis lemah dalam beberapa ketentuan, sebagai berikut: (1) Pasal 10 ayat 1 

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian 

pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara 

aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”; (2) Pasal 11 ayat 1 “Hubungan 

hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa 

serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, 

agar tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan 

atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.” Sementara dalam 

ayat 2 dinyatakan bahwa “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan 

hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan 

golongan yang ekonomis lemah”; (3) Pasal 15 “Memelihara tanah, termasuk 

menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-

tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan 

tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”; (4) Pasal 19 ayat 4 

“Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan bahwa rakyat 

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”; (5) Pasal 

41 ayat 3 “Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 

mengandung unsur pemerasan.”  

Meskipun perlindungan kepada mereka yang ekonomis lemah telah diatur 

dalam UUPA 1960 namun dalam kenyataannya sistem pembagian tanah yang 

berlangsung hingga saat ini belum dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 

bagi mereka yang sumber penghidupannya sangat bergantung pada tanah. 

Perlapisan dalam struktur penguasaan tanah di masyarakat, memberikan pengaruh 

pada hukum, baik itu di bidang pembuatan, pelaksanaan atau penegakan, maupun 

dalam penyelesaian sengketanya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat 
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Friedman bahwa perlapisan sosial merupakan kunci bagi penjelasan mengapa 

hukum itu bersifat diskriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri maupun 

melalui penerapannya.13 Munculnya pengkategorian “the haves dan the have nots” 

yang dikemukakan oleh Marc Galanter merepresentasikan realitas tersebut.14  

Dalam pembagian tanah, hukum menghadapi tantangan demi menjalankan 

fungsinya secara adil guna menentukan akses bagi anggota masyarakat untuk 

memperoleh sumber daya tersebut. Ada banyak kekuatan ekonomi, sosial, budaya 

dan politik yang menjadi bagian dari struktur sosial mengintervensi bekerjanya 

hukum. Pendapat ini memperoleh penguatan melalui pernyataan Robert B. Seidman 

bahwa kaidah hukum hanya  merupakan  salah  satu  determinan  di  antara  sejumlah 

determinan institusional lain yang akan mempengaruhi hukum itu sendiri.15 

Menurutnya, seluruh kompleks kekuatan sosial, budaya, politik, ekonomi di 

masyarakat memberi pengaruh tidak saja pada rakyat yang menjadi adressad 

hukum melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum.16   

                                                           
13Menurut Friedman (1975) seperti yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, perlapisan sosial 

mempengaruhi hukum, baik di bidang pembuatan, pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa. 

Sehingga dalam masyarakat mana pun, orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya 

secara efektif adalah mereka yang mampu mengontrol institusi-institusi politik dan ekonomi dalam 

masyarakat. Dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa peraturan-peraturan hukum itu sendiri 

tidaklah tak-memihak karena ia merupakan hasil dari suatu benturan atau perjuangan kekuasaan 

dalam masyarakat sehingga dalam keadaan demikian maka pendapat yang berkuasa pun akan 

menentukan bagaimana isi peraturan hukum itu. Hukum menjadi sulit untuk mempertahankan 

netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak. Periksa tulisan Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 

Bandung: Alumni, 1982, hlm. 165-166     
14Dalam penelitian mengenai proses berperkara di pengadilan AS, Marc Galanter membuat 

proposisi “why the haves come out ahead” yang kemudian memunculkan pula pengertian “the have 

nots” yaitu orang-orang yang terpinggirkan dan tidak dapat menikmati pelayanan atau perlindungan 

hukum karena statusnya yang rendah. Menurutnya pengadilan bukan suatu institusi normatif yang 

mewujudkan apa yang dicantumkan dalam hukum, melainkan masyarakatnya. Masyarakat terdiri 

atas berbagai macam aktor dengan kekuatan yang berbeda-beda dan bersama-sama menggunakan 

pengadilan untuk kepentingan masing-masing. “It is a society in which actors with different amounts 

of wealth and power are constantly in competitive or partially cooperative relationships in which 

they have opposing interest.” Periksa tulisan Marc Galanter, Why the “Haves” Come Out Ahead: 

Speculations on the Limits of Legal Change, Law and Society, Fall, 1974, p. 89-151. 
15Dalil Robert B. Seidman yang disebutnya sebagai “The Law of The Nontransferability of Law” 

dihasilkan setelah meneliti penerapan hukum administrasi Inggris di negara bekas jajahannya di 

Afrika. Ternyata penerapan tersebut gagal karena terkendala oleh beberapa hal seperti persoalan 

ethos yang tidak sama antara kulit putih kolonial dan pribumi Afrika. Asumsi dasar yang 

digunakannya adalah mengenai perilaku warga masyarakat yaitu bahwa perilaku hukum seseorang 

akan lebih banyak ditentukan oleh keputusan dan pilihannya atas berbagai alternatif yaitu dengan 

menimbang mana yang paling menguntungkan atau paling sedikit menimbulkan kerugian. Periksa 

tulisan Robert B. Seidman, Law and Development, New York: St. Martin’s Press, 1978, p. 29-36.  
16Ibid. 
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Kekuatan-kekuatan yang ada dalam struktur sosial menjadikan hubungan antar 

manusia di masyarakat yang muncul karena kebutuhan untuk membagi tanah yang 

diatur oleh hukum, berlangsung dalam kondisi yang tidak seimbang. Kelompok 

masyarakat dengan modalitas kuat, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun 

politik memiliki akses yang lebih luas dan mudah kepada tanah yang dibutuhkannya 

dibandingkan dengan kelompok yang minim modalitas.  

Modalitas17, baik yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan politik yang 

dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat adalah tidak sama sehingga posisi 

tawar mereka menjadi tidak seimbang. Pihak yang kuat modalitasnya, seperti 

pemilik kapital, mempunyai posisi tawar lebih tinggi dibandingkan dengan pihak 

yang minim modalitas, seperti rakyat tani miskin yang menempati lapisan terendah 

dalam struktur sosial masyarakat agraris di Indonesia cq petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani. Dalam kondisi keterbatasan modalitas, petani penggarap 

tanpa tanah dan buruh tani harus berhadapan dengan pemilik kapital, utamanya 

pada saat terjadi sengketa atas tanah.  

Kontrol yang semakin kuat didapatkan oleh pemilik kapital ketika negara c.q. 

pemerintah yang seharusnya menjamin keberlanjutan hak atas tanah bagi semua 

warganya, tanpa kecuali, justru menjadi bagian dari mereka. Bagi petani penggarap 

tanpa tanah dan buruh tani, keberpihakan aparat negara kepada pemilik kapital 

melalui pemberian berbagai fasilitas tentu saja sangat merugikan. Pada satu sisi 

kemudahan-kemudahan yang diperoleh pemilik kapital semakin menegaskan 

keberadaan kelompok kuat tersebut. Pada sisi yang lain kesempatan yang diberikan 

secara sepihak kepada pemilik kapital telah mengesampingkan keberadaan petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani sehingga mereka menjadi semakin rentan dan 

marginal.  

                                                           
17Modalitas yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak saja dilihat dari sudut pandang ekonomi 

seperti yang dipersepsikan secara umum, namun juga dari sudut pandang budaya, sosial dan politik. 

Konsep modal budaya (cultural capital) diajukan oleh Bourdieu dengan mengacu pada relasi sosial 

dalam sebuah sistem pertukaran yang meliputi pengetahuan budaya yang sifatnya akumulatif yang 

padanya melekat kekuasaan dan status. Sebagai contoh adalah pendidikan. Modal budaya dibedakan 

dari modal ekonomi (kekayaan atau pemilikan aset) dan modal sosial (kenalan atau relasi, status 

sosial, lingkungan sosial), juga modal politik (kekuasaan). Periksa tulisan Chris Barker, Kamus 

Kajian Budaya, Penerjemah: B.Hendar Putranto, Jakarta: Kanisius, 2014, hlm. 54.  
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Berdasarkan konstatasi tersebut dapat dinyatakan bahwa ketimpangan relasi 

kuasa dalam sistem pembagian tanah di masyarakat telah menghalangi akses petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani untuk menguasai dan memanfaatkan sumber 

daya tersebut, yang pada akhirnya memunculkan disparitas.18 Kenyataan itu tentu 

saja tidak dapat dilepaskan dari orientasi tunggal pertumbuhan ekonomi yang 

selama ini menjadi dasar pertimbangan berbagai kebijakan dengan menjadikan 

tanah tempat berlangsungnya kegiatan pembangunan sebagai obyek.19 Pendapat 

Maria S.W. Sumardjono menegaskan hal tersebut dengan mengemukakan bahwa 

terjadinya ketimpangan adalah dampak dari kebijakan makro ekonomi pada masa 

Orde Baru yang menekankan pada pertumbuhan sehingga menjauhkan dari 

tercapainya keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945.20 Dengan demikian keadilan yang berhubungan dengan akses kepada tanah 

belum dapat dicapai sehingga kesejahteraan bagi petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani yang sumber penghidupan utamanya bergantung kepada sumber daya 

tersebut, belum dapat diwujudkan.   

Dalam negara hukum modern yang menjunjung asas equality before the law 

atau kesamaan di depan hukum  seperti halnya di Indonesia terjadinya ketidakadilan 

dipahami melalui pembuatan dan penerapan hukum yang mengedepankan prinsip 

tersebut tanpa memperhitungkan keberadaan dari determinan di luar hukum yang 

                                                           
18Dengan mengutip Arsyad dan Rustiadi (2008), dinyatakan oleh Dwi Suprastyo bahwa 

disparitas lahan pertanian dapat dilihat berdasarkan gini ratio pemilikan lahan pertanian yang 

dipunyai oleh Rumah Tangga Petani. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

hasil Sensus Pertanian 2013,  rata-rata gini ratio pemilikan lahan pertanian di Indonesia adalah 

sebesar 0.48. Adapun gini ratio pemilikan lahan pertanian di Pulau Jawa adalah sebesar 0.46. Periksa 

tulisan Dwi Suprastyo, Analisis Distribusi Pemilikan lahan Pertanian dan Pendapatan Usaha Tani 

Padi di Kabupaten Karawang, Tesis, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018, hlm. 2. 
19Tanah (dan sumber daya agraria lainnya) menjadi prasarana dan sarana yang diperlukan oleh 

pemilik kapital sehingga kebijakan investasi Indonesia mengakomodasinya, seperti yang dinyatakan 

dalam ketentuan di Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (LN Tahun 2007 Nomor 67, TLN Nomor 4724). Periksa UU No. 25 Tahun 2007.  
20Menurut Maria S.W.Sumardjono dalam konteks ideologi neoliberalime maka kebijakan 

pertanahan semakin adaptif terhadap mekanisme pasar. Dengan demikian pemerintah akan 

memberikan peluang pada pasar untuk berkembang seluas-luasnya dan membuat keputusan sosial 

& politik yang penting. Sebagai akibatnya peran negara jadi berkurang dan perlindungan bagi 

kelompok yang secara sosial-ekonomi adalah lemah terabaikan. Periksa tulisan Maria 

S.W.Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya,  Jakarta: Penerbit  Buku 

Kompas, 2008, hlm. 104-105.   
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juga bekerja di masyarakat.21 Prinsip kesamaan yang bersifat non-diskriminatif itu 

diterapkan dalam struktur masyarakat yang timpang dan sarat oleh diskriminasi. 

Bukannya memberikan keadilan dalam distribusi dan alokasi tanah yang tersedia 

untuk peningkatan kesejahteraan, ketentuan hukum yang dibuat justru sering 

menciptakan ketidakadilan bagi petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani. 

Keadaan seperti itu terjadi karena masing-masing anggota masyarakat yang 

terhimpun dalam berbagai kelompok dan menempati lapisan sosial yang berbeda, 

memiliki kemampuan serta kondisi yang tidak sama.22  

Hak-hak dari petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani untuk memperoleh 

kehidupan yang layak dan meningkatkan kualitas kehidupannya melalui tanah 

dengan begitu telah diabaikan. Sebagai akibatnya, ketidakadilan yang didasarkan 

pada kesenjangan dalam mendapatkan akses untuk menguasai dan memanfaatkan 

tanah, mengemuka. Brian Z. Tamanaha menegaskan bahwa ketidakadilan seperti 

itu, utamanya, dialami oleh kelompok masyarakat yang miskin, berpendidikan 

rendah atau berada dalam lapisan marginal.23  

                                                           
21Persoalan “equality before the law” atau “persamaan di depan hukum” terkait dengan ketiadaan 

akses yang setara pada keadilan. Dalam praktik-praktik hukum, secara ideal, prinsip tersebut baru 

dapat berlaku efektif apabila setiap orang memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan 

keadilan. Dicontohkan bahwa berdasarkan prinsip itu maka warga masyarakat adat bisa secara tiba-

tiba dianggap sebagai perambah hutan dan dihukum ketika ia mengambil hasil hutan, sedangkan hal 

tersebut sudah dilakukannya bertahun-tahun di wilayah ulayatnya sendiri. Periksa tulisan 

Sulistyowati Irianto, Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat, Sosiologi Hukum Dalam 

Perubahan, Editor: Antonius C. dan Donny D., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 11-12. 

Prinsip-prinsip liberalis selain “equality before the law” dikemukakan oleh Hayek (seperti dikutip 

oleh Dian Rosita) dalam penjelasan tentang “Rule of Law” yaitu: (1) Generality, artinya hukum 

harus berlaku umum melalui pengaturan yang bersifat umum, spesifik, dan prospektif; (2) Equality, 

artinya menuntut keberlakuan yang sama bagi semua orang di muka hukum; (3) Certainty, artinya 

menuntut kepastian hukum di mana semua orang yang menjadi subyek hukum dapat memastikan 

dan mengantisipasi segala tindakan melalui hukum. Pendapat para liberalis seperti itu memperoleh 

tantangan dari penganut hukum kritis. Bagi mereka, prinsip kesamaan (equality) yang diusung oleh 

kaum liberalis dalam kebebasan (liberty) mereka justru merupakan bentuk baru dari legitimasi atas 

dominasi dan ketidakadilan. Periksa juga tulisan Dian Rosita, Law for Everyone, Law, Society and 

Development, Vol. IV, No. 1, April-Juli 2010, hlm. 3.  
22Setiap orang berbeda dalam hal kemampuan dan kebutuhannya. Dalam situasi di mana lebih 

banyak orang yang membutuhkan sesuatu (utamanya adalah hal-hal yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia) namun kemampuan untuk memperolehnya kurang maka perlakuan yang sama justru 

akan menimbulkan ketidakadilan. Periksa tulisan Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan 

Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 176.  
23Dijelaskan oleh Brian Z. Tamanaha bahwa esensi dari rule of law (dalam pengertian yang luas) 

menjamin masyarakat untuk memperoleh keadilan substansial. Periksa tulisan Brian Z. Tamanaha, 

On The Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, 2004, p. 91-96.  
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Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa selama ini sistem pembagian tanah 

yang berlaku di masyarakat belum dapat mewujudkan kemakmuran bersama 

sebagaimana dicita-citakan. Petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani, tidak 

menerima keuntungan yang berarti dari sistem tersebut. Bahkan cara-cara yang 

berlaku dalam pembagian tanah cenderung menjauhkan mereka dari kepastian 

untuk menguasai dan memanfaatkan tanah yang dibutuhkan.  

Hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas sumber daya tanah 

yang bersifat mutlak dan sepatutnya tidak ditawar sering dipinggirkan, sekalipun 

secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik, kehidupan mereka sangat 

bergantung kepada tanah. Sedangkan semestinya petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani sebagai bagian dari kelompok yang secara ekonomis lemah, berhak atas 

penghidupan dari tanah secara memadai dan juga memiliki hak untuk memperoleh 

jaminan atas penegakan haknya itu.24  

Kemakmuran yang belum dapat diwujudkan melalui sistem pembagian sumber 

daya tanah yang berlaku selama ini di antaranya ditunjukkan oleh adanya “ketuna-

kismaan” atau landlessness bagi petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani pada 

satu sisi, sementara dapat ditemukan para “tuan tanah” dengan modal besar yang 

menguasai tanah melebihi batas yang telah ditentukan pada sisi lainnya. Hal 

tersebut dikuatkan dengan realitas menyempitnya luasan tanah (khususnya tanah 

pertanian) yang berbading terbalik dengan bertambah besarnya jumlah penduduk 

yang menggantungkan hidupnya dari tanah.  

Pada satu sisi, petani yang menguasai tanah pertanian yang sempit atau bahkan 

tidak sama sekali menjadi semakin mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat 

di perdesaan. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 

                                                           
24Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Covenan on Economic, Social and Cutural Rights, 

menegaskan bahwa: “Negara-negara peserta perjanjian mengakui hak hakiki dari setiap orang 

untuk bebas dari kelaparan dan untuk itu mereka akan mengambil tindakan, secara sendiri-sendiri 

dan melalui kerjasama internasional, termasuk program khusus yang diperlukan untuk 

memperbaiki metode produksi, konservasi dan distribusi makanan dengan memanfaatkan teknologi 

dan pengetahuan, dengan mendeseminasikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip nutrisi dan 

dengan mengembangkan atau memperbarui sistem agraria sedemikian rupa sehingga mencapai 

pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien.” Kovenan ini telah diratifikasi melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya (LN Tahun 2005 Nomor 118, TLN Nomor 4557). 
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jumlah keseluruhan rumah tangga usaha pertanian di Indonesia adalah lebih dari 26 

juta di mana rumah tangga yang menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha (berskala 

gurem) adalah sebanyak 16.257.430 atau 62,8%.25 Dari jumlah tersebut Jawa Timur 

adalah yang tertinggi (25%), diikuti oleh Jawa Tengah (22%).26 Terkait jumlah 

rumah tangga usaha pertanian tersebut, data dari SUTAS 2018 tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan dibandingkan dengan data yang didapatkan  dari Sensus  

Pertanian (ST) 2013, yaitu tetap di kisaran angka yang sama (lebih dari 26 juta).27 

Meski demikian jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem berdasarkan SUTAS 

2018 (16.257.430 atau 62,8%) adalah lebih besar dibandingkan ST 2013 

(14.256.320 atau 55,95%).28 Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah petani 

gurem di Indonesia mengalami peningkatan, setidaknya dalam 5 (lima) tahun 

terakhir.29  

Sementara itu pada sisi yang lain, banyak tanah yang dikuasai secara 

berlebihan oleh orang atau kelompok tertentu.30 Hal ini tentu saja dilarang karena 

                                                           
25Badan Pusat Statistik (BPS), Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, Jakarta: 

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018,  Katalog BPS 5101018 Seri – A1, hlm. 52.  
26Jumlah rumah tangga usaha pertanian dan luas golongan lahan di Jawa Timur adalah sebagai 

berikut: di bawah 0,5 Ha sebesar 4.055.438; 0,5-0,99 Ha sebesar 759.781; 1,00-1,99 sebesar 

270.142; 2,00-2,99 sebesar 48.684. Adapun di Jawa Tengah:  di bawah 0,5 Ha sebesar 3.618.041; 

0,5-0,99 Ha sebesar 604.898; 1,00-1,99 sebesar 195.534; 2,00-2,99 sebesar 32.517. Ibid. 
27Sensus Pertanian paling akhir (ST 2013) mencatat total lahan pertanian rakyat mencapai sekitar 

22,428 juta Ha dan jumlah rumah tangga petani adalah lebih dari 26 juta, di mana 55,95% (14,25 

juta) merupakan petani gurem dengan tanah pertanian kurang dari 0,5 Ha. 

https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php 
28Ibid.   
29Mohamad Shohibudin dengan lebih detail menjelaskan penguasaan tanah golongan petani 

berdasarkan Sensus Pertanian  2013, sebagai berikut: (1)  38,49% tanah pertanian dikuasai oleh 

petani kaya (6,16%) yang rata-rata menguasai 5,37 Ha; (2) 33,77% tanah pertanian dikuasai oleh 

petani kecil (31,68%) dengan rata-rata penguasaan 0,91 Ha; (3) 15,8% tanah petanian dikuasai oleh 

petani menengah (6,21%) dengan rata-rata 2,18 Ha; (4) 11,94% tanah pertanian dikuasai petani 

gurem (55,95%) dengan rata-rata penguasaan 0,18 Ha. Periksa tulisan Mohamad Shohibudin  

Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria, Jakarta: Harian Kompas, 2 Maret, 2019, hlm. 6.  
30Praktik-praktik penguasaan tanah yang berlebih di antaranya dilakukan melalui cara guntai 

(absentee) di mana tanah yang dimiliki atau dikuasai letaknya berjauhan atau tidak sama dengan 

letak tempat tinggal si pemilik atau penguasa sehingga ia tidak dapat mengusahakan sendiri 

tanahnya secara aktif. Beberapa pengecualian pemilikan tanah absentee diperkenankan yakni bagi 

mereka yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama, PNS/ABRI atau 

yang dipersamakan, pensiunan PNS/ABRI dan janda PNS/ABRI/pensiunan, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

1977. Periksa tulisan Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan – Antara Regulasi dan 

Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 22-24. Periksa juga tulisan Boedi 

Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 

Pelaksanaannya, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008, hlm. 384-391.      

https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php


 

Pendahuluan  13 

 

 

UUPA 1960 menganut prinsip bahwa tanah pertanian harus diusahakan sendiri 

secara aktif oleh pemiliknya (Pasal 10 ayat (1) UUPA 1960). Kecuali itu juga agar 

hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh 

masyarakat perdesaan tempat letak tanah yang bersangkutan.31  

Selain penguasaan tanah secara berlebihan sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, dalam beberapa kasus ditemukan pula penggunaan tanah skala besar 

yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan ditelantarkan.32 Seperti yang 

berkaitan dengan pemberian hak atas tanah oleh negara kepada sebagian investor 

(pemegang Hak Guna Usaha (HGU)) yang ternyata tidak dilaksanakan dengan baik 

dan benar sehingga banyak ditemukan tanah terlantar.33  

Dalam konteks ini komitmen negara cq pemerintah untuk mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, 

serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan tanah guna sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil sebagaimana 

diatur dalam ketentuan di Pasal 2 UUPA 1960, patut disangsikan.34 Keraguan 

terhadap komitmen pemerintah seperti yang dinyatakan tersebut adalah relevan 

dengan kenyataan bahwa program redistribusi tanah (landreform) sebagai bagian 

                                                           
31Maria S.W. Sumardjono, ibid.  
32Suhariningsih, Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publisher, 2009, hlm.5-6.   
33Tanah yang terindikasi terlantar adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak 

diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan 

tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. 

Periksa Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 

Tanah Terlantar (LN Tahun 2010 Nomor 16). 
34Menurut Boedi Harsono, tugas kewajiban mengelola yang termasuk bidang hukum publik, 

penyelenggaraannya dikuasakan kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, 

sehingga negara bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas Bangsa Indonesia, 

terkait bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Periksa 

tulisan Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008, hlm. 231-233. Dengan 

demikian peran negara adalah besar dalam pengaturan tentang penguasaan tanah dan pemberian hak 

tanah demi keadilan dan kesejahteraan sosial melalui Hak Menguasai Negara (Pasal 2 UUPA 1960). 

Bukan sebaliknya, dominasi negara dalam penerapan konsepsi tersebut diartikan bahwa negara 

memiliki seluruh sumber-sumber agraria yang ada sehingga dapat menjadi sewenang-wenang dalam 

memberikan hak atas tanah dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial 

sehingga memicu terjadinya konflik dan/atau sengketa Periksa juga tulisan Hilma Safitri, Menuntut 

Negara, Hak Asasi Manusia, Konflik dan Pendudukan Tanah, SSRN Electronic Journal 08/2009; 

DOI: 10.2139/ssrn.1445949.  

http://www.researchgate.net/journal/1556-5068_SSRN_Electronic_Journal
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dari Reforma Agraria yang dijalankan oleh pemerintah belum berhasil 

membebaskan rakyat dari kemiskinan.35  

Badan Pusat Statistik (BPS)  menginformasikan bahwa pada bulan September 

2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan 

di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,67 juta orang (9,66%). 

Sedangkan pada bulan September tahun sebelumnya (2017) jumlah penduduk 

miskin adalah 26,58 juta orang (10,12%). Dengan demikian sesungguhnya jumlah 

penduduk miskin telah mengalami penurunan sebesar 0,91 juta orang (0,46%).36 

Penurunan ini tidak hanya terjadi di perkotaan namun juga di perdesaan. Menurut 

analisis dari BPS, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu inflasi yang rendah, tumbuhnya bantuan sosial tunai dari 

pemerintah di mana program beras sejahtera (rastra) dan pengamanan tunai dapat 

disalurkan sesuai jadwal, nilai tukar petani berada di atas angka 100 sehingga dapat 

diartikan bahwa penerimaan petani lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran 

mereka, selain juga karena harga besar mengalami kenaikan.37 Meskipun jumlah 

penduduk miskin pada tahun 2018 adalah yang pertama dan terendah dibandingkan 

beberapa periode sebelumnya namun masih diperlukan berbagai kebijakan yang 

tepat sasaran untuk menurunkan lebih lanjut jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

Selain itu dengan mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia 

menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian yang selama ini menjadi kantong 

kemiskinan maka semestinya pertumbuhan sektor tersebut harus didukung oleh 

                                                           
35Menurut Achmad Sodiki, program redistribusi tanah (landreform) dalam arti sempit melalui 

pembagian tanah kepada petani tak bertanah atau buruh tani, secara hukum, perlu ditinjau kembali. 

Dasar pertimbangannya adalah ratio ketersediaan tanah yang berkurang karena pertambahan jumlah 

penduduk dan kesejahteraan petani yang sangat rentan berhubungan dengan persaingan produk 

pertanian baik di pasar domestik maupun internasional.  Dijelaskannya bahwa doktrin “land to the 

tiller” atau “tanah untuk petani” seperti pada saat UUPA 1960 diundangkan, tidak lagi menjadi 

kenyataan karena pada saat ini tanah telah menjadi komoditas yang diperebutkan di pasar bebas. 

Periksa tulisan Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 164-

165.  
36https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-

september-2017-mencapai-10-12-persen.html; 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-

september-2018-sebesar-9-66-persen.html 
37https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-

kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999?page=all  

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999?page=all
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999?page=all
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kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani karena ruang hidup mereka 

sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya tanah.38   

Belum berhasilnya program redistribusi tanah untuk mengentaskan warga 

masyarakat dari kemiskinan struktural yang mereka alami merupakan salah satu 

contoh tidak optimalnya hukum dalam menjalankan fungsinya guna mengatur akses 

ke dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Ada banyak kepentingan berada di 

balik proses pengaturan tanah sehingga segala perubahan yang terkait dengannya 

harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan lain di luar hukum.39 Harapan 

akan adanya hukum yang dapat menciptakan ketertiban dan memberikan 

perlindungan kepada semua warganya semakin jauh ketika hukum itu sendiri justru 

berkontribusi dalam upaya  mengeliminasi  hak-hak  asasi  dari mereka yang miskin 

dan karenanya rentan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara tidak 

langsung, hukum, cenderung mengakomodasi kepentingan pemilik kapital yang 

ingin mempertahankan status quo mereka atas tanah, dengan memarginalkan 

kepentingan petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani.40  

Oleh karena itu diperlukan intervensi dari negara cq pemerintah guna 

memberikan kepastian akan adanya perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa 

                                                           
38Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, sektor pertanian 

merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (28,79% penduduk Indonesia bekerja 

di dalamnya). https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-

angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html; Periksa juga catatan kaki nomor 1 dalam tulisan ini. 

Adapun pernyataan tentang sektor pertanian yang menjadi salah satu kantong kemiskinan (selain 

sektor industri) dijelaskan oleh Eric Maskin, peraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 2007, yang 

bersama Michael Kremer mengemukakan bahwa globalisasi telah mendorong tumbuh pesatnya 

sektor jasa (non-tradeable) yang menjadi sumber ketimpangan di masyarakat karena sektor 

pertanian dan sektor industri menjadi melambat pertumbuhannya. Periksa penjelasan di halaman 5 

dan catatan kaki nomor 12 dalam tulisan ini. 
39Menurut Patrick Mc Auslan, sistem pertanahan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang 

berlaku dan tercemin dalam politik hukumnya sehingga sistem tersebut sangat rentan terhadap 

perubahan yang terjadi di dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian sistem pertanahan 

mengalami evolusi seiring dengan perubahan politik hukum. Periksa tulisan Patrick McAuslan, Only 

the Name of the Country Changes, The Diaspora of "European" Land Law, 2003, p. 64-77. Selain 

itu sistem pertanahan juga berevolusi dari sistem komunal menuju sistem individual yang didorong 

oleh proses pembangunan dan juga terbatasnya tanah karena meningkatnya jumlah penduduk. 

Periksa juga tulisan Garret Harding, The Tragedy of the Common, Science, 1968, p.1243 - 1248. 
40Periksa ketentuan di pasal 14 jo Pasal 18 jo Pasal 21 jo Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, yang meskipun tidak terkait langsung dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria, namun berpengaruh nyata dalam 

terjadinya ketidakadilan dalam sistem pembagian sumber daya tanah di masyarakat. Periksa UU No. 

25 Tahun 2007. 

https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
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tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah, baik melalui regulasi 

di bidang pertanahan maupun berbagai program pelaksananya yang ditujukan bagi 

terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Penguasaan tanah yang 

dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penguasaan secara yuridis yang dilandasi 

oleh hak. Boedi Harsono menjelaskan bahwa penguasaan tanah yang dilandasi oleh 

hak, dilindungi oleh hukum, dan pada umumnya memberikan kewenangan kepada 

pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.41 Selain 

memberikan kewenangan, hak penguasaan atas tanah juga mewajibkan pemegang 

haknya untuk memanfaatkan tanah yang dihakinya, namun bukan untuk obyek 

investasi, obyek spekulasi maupun komoditi perdagangan.42 

Peluang untuk mewujudkan hal tersebut sesungguhnya dapat diperoleh melalui 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani (selanjutnya dituliskan sebagai UU Perlintan).43 Namun sayangnya hingga 

saat ini implementasi dari UU Perlintan belum nampak. Marginalisasi petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani tetap saja berlangsung terus dan bahkan 

menjadi semakin parah dengan menguatnya kecenderungan pemberian berbagai 

keleluasaan bagi kebutuhan kapital untuk menguasai tanah melalui kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh negara, seperti yang diawali melalui pengaturan dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam rangka 

mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan penanaman modal maka 

ketentuan di dalam UU a quo  memberikan beberapa hak kepada setiap penanam 

modal (pemilik kapital), termasuk hak untuk mendapat berbagai fasilitas 

kemudahan pelayanan dan/atau perizinan guna memperoleh hak atas tanah (pasal 

                                                           
41Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008, hlm. 23.  
42Boedi Harsono, Pembangunan dan Masalah Pertanahan, Hukum Kenegaraan Republik 

Indonesia, Editor: Selo Soemardjan, Jakarta: YIIS dan Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, hlm. 

45. 
43Pada bagian Konsiderans Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 Nomor 

131, TLN Nomor 5433) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa Undang-

Undang ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, di mana negara menyelenggarakan perlindungan 

dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. 

Diakui bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan 

dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik. Periksa UU No. 19 Tahun 

2013. 
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14 jo Pasal 18 jo Pasal 21 jo Pasal 22). Ketentuan ini nyata-nyata bertentangan 

dengan apa yang diatur dalam UUPA 1960, khususnya Pasal 1 dan Pasal 6, juga 

Pasal 29 dan Pasal 35 tentang HGU.  

Dominasi kebijakan yang bersifat berat sebelah seperti yang dikemukakan 

sebelumnya dan realitas terjadinya kesenjangan  dalam struktur  penguasaan  tanah  

pada akhirnya mendorong munculnya sejumlah konflik dan/atau sengketa di 

masyarakat guna memperebutkan hak atas tanah, yaitu status hak yang melekat 

pada obyek yang disebut sebagai tanah.44 Terkait pengertian konflik dan sengketa, 

Maria  S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa sengketa berawal dari adanya 

konflik.45  Dinyatakannya bahwa konflik yang mengawali terjadinya sengketa 

meliputi hal-hal sebagai berikut:46 (1) Konflik kepentingan, yang disebabkan 

karena persaingan kepentingan yang bersifat substantif (contohnya hak atas 

sumberdaya agraria termasuk tanah), kepentingan prosedural, kepentingan 

psikologis; (2) Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena pola perilaku 

atau interaksi yang destruktif, kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yang 

tidak seimbang, kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor 

geografis, fisik maupun lingkungan yang menghambat kerjasama; (3) Konflik nilai, 

disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan 

atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan; (4) Konflik 

hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, 

komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negatif; (5) Konflik 

data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap atau keliru, pendapat 

yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda serta 

                                                           
44Alas hak atas tanah sangatlah penting seperti yang juga dinyatakan oleh Boedi Harsono bahwa 

setiap penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun harus ada 

landasan haknya. Periksa tulisan Boedi Harsono, Pembangunan dan Masalah Pertanahan, Hukum 

Kenegaraan Republik Indonesia, Editor: Selo Soemardjan, Jakarta: YIIS dan Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 1993, hlm. 39-56. Tidak ada hak atas tanah jika tidak ada alas hak “no title – no land 

right” karena alas hak membuktikan hubungan hukum, membuktikan hak keperdataan, 

membuktikan ‘kepemilikan’ orang atas tanah atau dasar perolehan tanah. Periksa juga tulisan 

Gunanegara, Hukum Pidana Agraria – Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman 

Hukum Pidana, Jakarta: Tatanusa, 2017, hlm. 23.  
45Maria S.W. Sumardjono, Penyelesaian Konflik / Sengketa Pertanahan, Jakarta: RDPU Komisi 

II DPR-RI, 2012, hlm.6.  
46Ibid.  
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perbedaan prosedur penilaian. Selain itu pengertian tentang konflik dan sengketa 

dapat ditemukan dalam Keputusan Kepala BPN-RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dinyatakan 

bahwa sengketa dan konflik adalah termasuk dalam masalah pertanahan.47 

Konflik tanah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dilaporkan oleh 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dikemukakannya bahwa sepanjang tahun 

2018 telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik  

mencapai  807.177,613 Ha dan melibatkan  87.568  Kepala Keluarga (KK) di 

berbagai provinsi di Indonesia.48  Perkebunan  kembali  menempati posisi tertinggi  

 

                                                           
47Selain sengketa dan konflik, masalah pertanahan juga meliputi permasalahan teknis 

(permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan/atau Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia, baik di pusat maupun daerah, berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi 

pertanahan atau penanganan yang belum sempurna) dan perkara pertanahan, yang kesemuanya 

memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Periksa tulisan Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, 

Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014, hlm. 64. Terkait masalah pertanahan itu sendiri, Lutfi Nasoetion 

mengklasifikasikannya ke dalam 2 (dua) segi yakni: (1) Konseptual, misal pemberian HGU yang 

mensyaratkan untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pihak ketiga 

yang ada di atasnya, namun dalam pelaksanannya, penerima hak tetap mendaftarkan tanahnya 

meskipun kewajiban yang dipersyaratkan tersebut belum dipenuhi sehingga muncul keresahan; (2) 

Teknis, meliputi pengaduan, tuntutan maupun keberatan dari masyarakatd di mana penanganannya 

dilakukan melalui lembaga musyawarah, lembaga penyelesaian alternatif, instansi atasan (di 

lingkungan BPN), gubernur (jika berkaitan dengan pengadaan tanah), badan peradilan (baik umum 

maupun tata usaha negara), tromol pos 4000, maupun BPN sendiri. Periksa tulisan Lutfi Nasoetion, 

Kebijakan Pemerintah Menangani Permasalahan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah, 

Jakarta: Seminar Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah, 2002, hlm. 20-22.  
48Catatan Tahun (Catahu) 2018 dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melam

paui_Tahun_Politik Konflik agraria yang dilaporkan KPA merupakan konflik agraria yang bersifat 

struktural, yakni konflik agraria yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan atau putusan pejabat publik, 

baik pusat maupun daerah, yang menimbulkan banyak korban dan berdampak luas, mencakup 

dimensi sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Dijelaskan pula dalam Catatan Tahun 2018 KPA 

bahwa data yang mereka peroleh adalah berbeda dengan data yang diajukan oleh Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) karena: (1) Jika KPA lebih fokus 

pada konflik agraria antara kelompok masyarakat/komunitas versus pemerintah dan/atau korporasi 

swasta maka data kasus Kementerian ATR/BPN yang dipublikasikan selama ini merupakan 

penggabungan data kasus pertanahan, baik konflik maupun jenis-jenis sengketa dan perkara 

pertanahan, termasuk di dalamnya sengketa individual, sengketa hak waris, sengketa antar 

perusahaan, perusahaan dengan pemerintah; (2) Terminologi agraria juga digunakan KPA, 

ketimbang pertanahan, karena mengacu pada sumber-sumber agraria yang lebih luas sebagaimana 

penjabaran UUPA, meliputi pertanahan dan seluruh sektor agraria seperti kehutanan, perkebunan, 

pertambangan, pertanian, pesisir-kelautan dan pulau-pulau kecil, sedangkan Kementerian 

ATR/BPN hanya berbicara kasus dan konflik pertanahan di bawah yurisdiksinya saja, yakni tanah-

tanah non-hutan. Ibid. 

http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik
http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik
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sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik.49 

Upaya untuk menyelesaikan konflik dan/atau sengketa yang terjadi di sektor 

pertanahan  sebenarnya  telah  diangkat  menjadi  bagian dari agenda besar 

pembaruan agraria berdasarkan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mulai berlaku sejak 

tanggal 9 November 2001. Sebagai rujukan dari semua peraturan yang mengatur 

tentang  pembaruan agraria  dan  pengelolaan sumber daya alam, pembaruan agraria 

(istilah normatif dari Reforma Agraria) yang diatur dalam TAP MPR No. 

IX/MPR/2001 adalah merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi yang 

juga bermakna sebagai suatu program politik untuk merubah struktur kekuasaan 

dalam lapangan agraria yakni penguasaan dan penggunaan sumber-sumber 

agraria.50 Meski demikian sengketa tanah yang terjadi di masyarakat tidak juga 

berakhir. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya sengketa, baik secara 

ekonomi, sosial maupun kerusakan lingkungan dapat menjadi semakin besar.51 

Harapan untuk diatasinya persoalan tersebut pada saat ini adalah melalui Peraturan 

Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya ditulis sebagai 

Perpres No. 86 Tahun 2018) yang diundangkan pada tanggal 27 September 2018.52 

                                                           
49Selanjutnya adalah sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 

(7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan sektor pesisir/kelautan 

dengan 12 (3%). Ibid. Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 

659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 

Ha, melibatkan sedikitnya 652.738 KK. Apabila dikomparasikan dengan dengan konflik yang mucul 

pada tahun 2016, angka kejadian konflik pada tahun 2017 menunjukkan kenaikan yang sangat 

siginifikan. Terjadi peningkatan hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi 

dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun 2017. Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan 

selalu menempati posisi pertama yaitu sebanyak 208 konflik agraria (32% persen dari seluruh 

jumlah kejadian konflik) http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/25/Catatan_Akhir_Tahun_2017 
50Di dalam Reforma Agraria, redistribusi tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang telah 

dikuasai dalam skala besar atau melebihi batas maksimum yang ditentukan, dan pengembalian 

tanah-tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang diambil dari penguasaan rakyat sebelumnya, 

menjadi satu program penting dalam rangka merombak struktur penguasaan tanah atau sumber-

sumber agraria tersebut. Periksa tulisan Dianto Bachriadi, Reforma Agraria untuk Indonesia, 

Menuju Keadilan Agraria, AKATIGA bekerjasama dengan PKA-IPB, 2002.  
51Arie S. Hutagalung, Solusi Komprehensif Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial yang 

Disebabkan Masalah Sengketa Tanah, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan Republik Indonesia, Desember 2011.   
52Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (LN Tahun 2018 Nomor 

172). 

http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/25/Catatan_Akhir_Tahun_2017
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Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa tujuan dari Reforma Agraria adalah untuk 

menangani sengketa dan konflik agraria.  

Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa pelaksanaan 

Reforma Agraria mendapatkan momentumnya pada saat pemerintahan Presiden 

Joko Widodo, di mana Reforma Agraria tidak saja menjadi bagian dari kerja 

pemerintah namun juga masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 

melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan atau RUU 

Pertanahan. Menurut KPA, arti penting dan strategis dari RUU Pertanahan adalah 

untuk mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran rakyat (ke dalam), sekaligus 

menerjemahkan kedaulatan banga Indonesia atas wilayahnya (ke luar).53 Selain itu 

juga penting bagi upaya menerjemahkan amanat dan prinsip dasar dari UUPA1960, 

dalam hal ini adalah kemanusiaan, kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan 

(sosialisme), kesejahteraan dan keadilan.54     

Dalam tulisan ini istilah pembaruan agraria dipakai secara bergantian dengan 

istilah Reforma Agraria. Dasar pertimbangannya bahwa pembaruan agraria 

merupakan istilah normatif dari Reforma Agraria sebelum diterbitkannya Perpres 

No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yakni melalui TAP MPR No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Oleh karena itu istilah pembaruan agraria dipakai pada saat menjelaskan segala hal 

yang berkaitan dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001. Sedangkan istilah Reforma 

                                                           
53Beberapa pertanyaan pokok yang diajukan oleh KPA terkait penyusunan RUU Pertanahan 

adalah: (1) Bagaimana posisi RUU Pertanahan terhadap UUPA 1960; (2) Bagaimana RUU 

Pertanahan menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan agraria (pertanahan) yang ada; (3) 

Bagaimana RUU Pertanahan menghentikan sektoralisme, kapitalisme dan liberalisme agraria; (4) 

Bagaiama RUU Pertanahan memberikan jaminan pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak 

masyarakat atas tanah, khususnya kelompok rentan atau masyarakat miskin di desa dan kota, seperti 

petani kecil (gurem), buruh tani, masyarakat adat, masyarakat pesisir dan masyarakat miskin kota, 

termasuk pemenuhan akses dan hak perempuan; (5) Bagaimana RUU Pertanahan berkaitan dengan 

kelembagaan agraria (pertanahan); (6) Bagaimana RUU Pertanahan dalam kaitannya dengan 

penyelesaian konflik agraria struktural dan sengketa pertanahan; (7) Bagaimana RUU Pertanahan 

mengatur hak-hak atas tanah dan relasinya dengan pemegang hak, termasuk konsekuensi pemegang 

hak. Periksa tulisan Konsorsium Pembaruan Agraria, RUU Pertanahan untuk Pelaksanaan 

Pembaruan Agraria:  Pandangan dan Usulan file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/45463-pandangan-

kpa-terhadap-ruu-pertanahan.pdf  
54RUU Pertanahan merupakan implementasi atau operasionalisasi dari UUPA 1960 sehingga 

dalam konteks ini, UUPA 1960 menjadi lex generalis, sedangkan RUU Pertanahan menjadi lex 

specialis. Ibid.   

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/45463-pandangan-kpa-terhadap-ruu-pertanahan.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/45463-pandangan-kpa-terhadap-ruu-pertanahan.pdf
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Agraria digunakan untuk kebutuhan penjelasan lain di luar Ketetapan tersebut yang 

berkaitan dengan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah.  

Dengan mencermati konstatasi yang telah dikemukakan maka usaha yang 

dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik dan/atau sengketa Reforma Agraria 

(agrarian reform)55 yaitu dengan merombak struktur agraria yang ada sebelumnya, 

tidaklah mudah. Upaya tersebut sangat kompleks karena berhubungan erat dengan 

faktor-faktor politik.56 Sebagai contoh pada saat Orde Baru, beberapa ketentuan 

pertanahan justru bertentangan dengan prinsip “fungsi sosial atas tanah” dalam 

UUPA 1960. Posisi dominan negara pada masa Orde Baru dimanfaatkan untuk 

mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menyediakan kesempatan bagi rakyat 

miskin perdesaan untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan mengambil 

                                                           
55Di Indonesia, agrarian reform diartikan sebagai land reform dalam arti luas yang meliputi 5 

(lima) program: (1) Pembaruan hukum agraria; (2) Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-

konsepsi kolonial atas tanah; (3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; (4) 

Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang 

bersangkutan dengan pengusahaan tanah (dikenal sebagai land reform dalam arti sempit); (5) 

Perencanaan, persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. 

Periksa tulisan Arie S. Hutagalung, Program Redistribusi Tanah, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 12-

13. Sementara itu Reforma Agraria juga pernah diartikan sebagai land reform plus yang artinya 

landreform di dalam kerangka amndat konstitusi, politik dan undang-undang untuk mewujudkan 

keadilan dalam P4T (penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah atau sumber-

sumber agraria) ditambah dengan access reform. Dalam konteks ini kegiatan land reform difokuskan 

pada pendistribusian tanah kepada masyarakat yang berhak, sedangkan dengan access reform 

diharapkan masyarakat penerima manfaat dari land reform dapat mengoptimalkan pengelolaan aset 

tanahnya secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya yang 

pada gilirannya berdampak paad pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Periksa tulisan Joyo Winoto, 

Reforma Agraria, Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk 

Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: BPN RI, 2007, hlm v.   
56Seperti yang dinyatakan oleh Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk 

Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) bahwa: (1) Dari berbagai studi dan analisis terungkap 

bahwa penyebab terjadinya konflik justru berasal dari kebijakan pemerintah sendiri; (2) 

Penyelesaian konflik melalui pembaruan agraria akan berhadapan dengan kekuatan politik tuan 

tanah atau pemilik modal besar yang dapat atau sudah sangat berpengaruh dalam proses politik 

pembuatan atau pengambilan kebijakan publik; (3) Kecenderungan globalisasi dan intervensi 

kebijakan-kebijakan internasional sangat mempengaruhi konstelasi dan proses pembentukan 

kebijakan di suatu negara; (4) Pendekatan politik populis yang lebih mudah mengambil hati rakyat 

membutuhkan waktu; (5) Diperlukan proses konsolidasi perjuangan politik yang rumit. Periksa 

tulisan  Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria 

(KNuPKA), Penyelesaian Konflik Agraria dan usulan Pelembagaannya di Indonesia, Naskah 

Akademik KOMNAS HAM, Jakarta, 2004, hlm. 41-42. 
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manfaat dari tanah. Praktik pembangunan semasa Orde Baru justru menyingkirkan 

akses rakyat terhadap tanah.57 

Walaupun demikian Reforma Agraria tetap layak dilakukan sebagai 

keutamaan, bukan sebagai program penyerta (complementary program) bagi 

revitalisasi pertanian  yang  mengandalkan kekuatan-kekuatan modal besar dari luar 

perdesaan untuk mengeksploitasi potensi lokal.58 Namun harus dilakukan dengan 

tujuan utama penciptaan ‘keadilan sosial’59 melalui penataan ulang struktur 

penguasaan tanah, berikutn redistribusi tanah, pembatasan dan pencegahan 

konsentrasi penguasaan tanah. Sehingga dengan diundangkannya Perpres No. 86 

Tahun 2018 tentang Reforma Agraria maka harapan untuk terwujudnya pemerataan 

struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi 

keniscayaan. 

 

 

  

                                                           
57Orde Baru telah gagal mewujudkan keadilan agraria untuk menjamin kepastian penguasaan 

tanah dan atau sumber daya agraria bagi komunitas lokal yang telah memanfaatkan tanah berikut 

sumber daya alam yang menyertainya. Periksa tulisan Endang Suhendar dkk, Petani dan Konflik 

Agraria, Penerbit Yayasan AKATIGA, Bandung, 1998.  
58Istilah complementary program diangkat Dianto Bachriadi ketika menjelaskan salah satu 

bagian program revitalisasi pertanian (revitalisasi perkebunan) yang diselenggarakan dengan 

bermacam skema, yang salah satunya adalah melibatkan kebun-kebun atau tanah-tanah garapan 

yang dimiliki atau dikuasai petani setempat dengan skema PIR atau kemitraan. Menurutnya, jika 

tanah-tanah belum dikuasai secara formal oleh masyarakat maka akan dilakukan penerbitan 

sertipfikat tanah dengan status Hak Milik yang biasanya diklaim sebagai bagian dari program 

redistribusi tanah. Periksa tulisan Dianto Bachriadi, Reforma Agraria untuk Indonesia, Fakultas 

Hukum Universitas Bengkulu, Juni 2007, hlm. 6-15. Jika Reforma Agraria hanya ditempatkan 

sebagai complementary program, apalagi diorientasikan untuk kepastian hukum bagi penguasaan 

tanah (secara formal) kepada petani di mana nantinya mereka dilibatkan dalam program-program 

pengembangan ekonomi yang eksploitatif dengan dikendalikan oleh korporat-korporat bisnis maka 

Reforma Agraria seperti itu  hanya “pura-pura” karena di kemudian hari hanya akan lebih 

mencuatkan kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda ketimbang untuk mencapai tujuan-

tujuan pokoknya yaitu penciptaan keadilan agraria (agrarian justice). Ibid. 
59Dianto Bachriadi mengemukakan pula bahwa penciptaan keadilan sosial ditandai dengan 

adanya keadilan agraria (agrarian justice), peningkatan produktivitas dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Sementara itu keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi 

di mana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang 

memebrikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat 

yang berbasis di perdesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi 

sebagian penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam 

pembangunan nasional baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Ibid. 
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1.2. Signifikansi Penelitian 

Konstelasi modalitas yang tidak seimbang dalam sistem pembagian sumber 

daya tanah di masyarakat menajamkan disparitas dalam struktur penguasaan tanah. 

Banyak orang membutuhkan tanah namun kemampuan masing-masing warga 

masyarakat adalah tidak sama. Sehingga perlakuan yang sama guna memperoleh 

akses kepada penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diterapkan selama ini 

melalui hukum yang berlaku justru dapat memunculkan ketidakadilan. Dalam 

kondisi kesenjangan hirarkis di masyarakat, hukum dapat saja tegak namun yang 

ditegakkan adalah aturan-aturan formal sehingga pada akhirnya hukum yang 

demikian cenderung berpihak kepada penguasa dan/atau the haves. Penegakannya 

selama ini justru semakin memperlebar jurang pemisah di antara kelompok yang 

sarat modalitas (pemilik kapital) dan kelompok yang minim modalitas (petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani).  

Kepedulian dari studi ini adalah kepada kelompok yang minim modalitas yakni 

petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani, khususnya di perdesaan Kabupaten 

Batang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan memilih petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani sebagai subyek studi ini karena mereka merupakan golongan petani yang 

paling rendah kedudukannya dalam struktur masyarakat agraris di perdesaan. 

Dalam kehidupan masyarakat perdesaan di Jawa, penduduk desa yang pada 

umumnya mengandalkan hidupnya dari usaha pertanian, dibagi ke dalam kelas-

kelas berdasarkan jangkauannya terhadap penguasaan atas tanah seperti yang 

dinyatakan oleh Gunawan Wiradi sebagai ciri penting dari masyarakat perdesaan 

Jawa, yaitu:60 Kelas sosial yang tertinggi, terdiri atas pejabat desa yang memiliki 

tanah bengkok dan mereka yang memiliki tanah yasan; Kelas di luarnya yaitu 

masyarakat umum yang pada hakikatnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:61 (1) 

Mereka yang mempunyai kesempatan untuk menjadi pemegang hak menggarap 

                                                           
60Menurut Gunawan Wiradi, setelah berlakunya UUPA 1960, secara teoritis tanah norowito, 

gogolan, dan sebagainya menjadi tanah milik sehingga kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan 

hak atas tanah itu semestinya juga berubah. Periksa tulisan Gunawan Wiradi, Garis-garis Besar 

Argumen dalam Wacana Reforma Agraria, Dua Abad Penguasaan Tanah, Edior: S.M.P., 

Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 295.  
61Ibid.  
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tanah komunal (norowito, gogolan, dan sebagainya) yaitu kuli kenceng, kuli kendo, 

sikep ngarep, dan sebagainya; (2) Mereka yang tidak mempunyai hak untuk itu 

tetapi juga tidak mempunyai kewajiban apa pun terkait terkait hak tersebut, seperti 

bujang, tlosor, magersari, numpang, dan sebagainya. Dari pengkategorian tersebut  

dapat dilihat bahwa kedudukan petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani dalam 

struktur sosial adalah rendah.62 

Minimnya modalitas petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani telah 

menghalangi akses mereka kepada penguasaan dan pemanfaatan tanah yang 

menjadi ruang hidup dan sumber penghidupannya. Sementara itu keberadaan petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani dalam statistik di Indonesia selalu saja 

“invisible” sehingga tidak pernah diperhitungkan secara khusus meskipun jumlah 

rakyat tani yang miskin tersebut adalah besar, seperti yang direpresentasikan 

melalui istilah “petani gurem” dalam laporan dari BPS.63  

Kecuali mempertimbangkan realitas empiris tersebut, kepedulian kepada 

petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani dalam penelitian ini juga didasarkan 

pada pertimbangan yuridis. Menurut ketentuan di Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian, petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani termasuk 

dalam urutan paling akhir dalam susunan penerima pembagian tanah-tanah land 

reform dengan hak milik.64 Sebagai akibatnya kesempatan bagi rakyat tani yang 

                                                           
62Justus M. van der Kroef, Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa, Dua Abad 

Penguasaan Tanah, S.M.P., Editor: Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2008, hlm. 159-161.  
63Berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem 

(memiliki tanah ≤ 0,5 Ha) adalah sebanyak 14.248.864 rumah tangga. Sementara jumlah rumah 

tangga pengguna lahan keseluruhan di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebanyak 25.751.267 

rumah tangga. Sehingga dapat diartikan bahwa hampir 60% jumlah rumah tangga pengguna lahan 

masuk dalam kategori gurem. http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php   
64Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian mengatur urutan prioritas dari penerima tanah-tanah land reform dengan 

hak milik: (a) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (b) Buruh tani tetap pada 

bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (c) Pekerja tetap pada bekas pemilik 

tanah yang bersangkutan; (d) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang 

bersangkutan; (e) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; (f) Penggarap tanah-tanah yang 

oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; (g) Penggarap yang tanah 

garapannya kurang dari 0,5 hektar; (h) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; (i) Petani 

atau buruh tani lainnya. Periksa PP No. 24 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 Nomor 280, TLN Nomor 

2322). 

http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php
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miskin itu untuk dapat memperoleh akses kepada penguasaan dan pemanfaatan 

tanah tentu saja lebih kecil dibandingkan dengan petani lainnya. Sedangkan akses 

tersebut sangat mereka butuhkan guna menikmati hasil investasi waktu, tenaga dan 

uangnya.65 Alasan yuridis lainnya adalah dimasukkannya petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani sebagai subyek dari Reforma Agraria sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ‘a’  jo Pasal 12 ayat (3) huruf ‘b’ dan ‘c’ Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dinyatakan dalam 

ketentuan tersebut bahwa petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan 

sendiri tanah yang bukan miliknya dan buruh tani yang mengerjakan atau 

mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah adalah subyek dari Reforma 

Agraria.66  

Pilihan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam studi di Jawa 

Tengah didasarkan pada pemikiran bahwa di daerah tersebut, menurut data yang 

dirilis oleh BPS,  persentase  tenaga  kerja  informal  di sektor pertanian pada tahun  

2015-2018 adalah  yang  tertinggi  di pulau Jawa.67 Selain itu berdasarkan data 

Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 jumlah rumah tangga usaha 

pertanian dengan lahan kurang dari 0,5 Ha (gurem) di Jawa Tengah adalah berada 

di urutan kedua secara nasional setelah Jawa Timur, yaitu sejumlah lebih dari 3 

juta.68 Selanjutnya alasan untuk memilih Kabupaten Batang sebagai locus studi 

adalah karena di wilayah tersebut dapat ditemukan beberapa sengketa tanah dengan 

                                                           
65Laurens Bakker, Akses Terhadap Keadilan Atas Tanah, dalam Ward Berenschot dkk, Akses 

Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak 

di Indonesia, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KILTV, Epistema Institute, 2011, hlm. 39.  
66Pasal 12 ayat (1) huruf ‘a’  jo Pasal 12 ayat (3) huruf ‘b’ dan ‘c’ Perpres No. 86 Tahun 2018. 
67Persentase tenaga kerja informal di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah sebesar 90,50%, 

tahun 2016 adalah 92,24%, tahun 2017 adalah 92,29%, tahun 2018 adalah 91,72%. Bandingkan 

dengan Jawa Barat dan Jawa Timur: (1) Jawa Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 86%, tahun 

2016 adalah 87,10%, tahun 2017 adalah  89,20%, tahun 2018 adalah 86,15%; (2) Jawa Timur pada 

tahun 2015 adalah sebesar 89,70%, tahun 2016 adalah 90,45%, tahun 2017 adalah 89,30%, tahun 

2018 adalah 91,51%. https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/17/1314/persentase-tenaga-

kerja-informal-sektor-pertanian-2015---2018.html  
68Jumlah rumah tangga usaha pertanian dan luas golongan lahan di Jawa Timur adalah sebagai 

berikut: di bawah 0,5 Ha sebesar 4.055.438; 0,5-0,99 Ha sebesar 759.781; 1,00-1,99 sebesar 

270.142; 2,00-2,99 sebesar 48.684. Adapun di Jawa Tengah:  di bawah 0,5 Ha sebesar 3.618.041; 

0,5-0,99 Ha sebesar 604.898; 1,00-1,99 sebesar 195.534; 2,00-2,99 sebesar 32.517. Periksa Badan 

Pusat Statistik (BPS), Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, Jakarta: Badan Pusat 

Statistik Indonesia, 2018,  Katalog BPS 5101018 Seri – A1 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/17/1314/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian-2015---2018.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/17/1314/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian-2015---2018.html
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HGU perkebunan yang melibatkan petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani. 

Upaya penyelesaian sengketanya dilakukan baik melalui mekanisme litigasi 

maupun non-litigasi sehingga pengetahuan yang ekstensif terkait hal tersebut dapat 

diperoleh.  

Kenyataan terjadinya ketimpangan dalam penguasaan tanah sebagaimana yang 

telah dikemukakan adalah relevan dengan orientasi politik hukum pertanahan di 

Indonesia yang tidak “pro-rakyat”. Secara tersirat, dalam Konsiderans TAP MPR 

No. IX/MPR/2001 dapat ditemukan pengakuan tentang hal tersebut bahwa MPR 

mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi 

pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, 

ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya 

alam.69 Pengakuan tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang 

dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru dengan dukungan sumber daya tanah 

dan  kekayaan  sumber daya  agraria  sebagai  bahan produksinya telah mendorong 

kebijakan pertanahan untuk menjadi semakin adaptif terhadap mekanisme pasar.70 

Sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan disparitas dalam struktur 

penguasaan tanah yang memicu konflik dan/atau sengketa di masyarakat.71  

                                                           
69Bagian Menimbang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Periksa 

TAP MPR No. IX/MPR/2001. 
70Pernyataan Ida Nurlinda bahwa pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh tanah dan kekayaan 

sumber daya agraria sebagai bahan produksinya, diperjelas oleh Ismail (2006), sebagaimana yang 

juga dikutipnya bahwa hal tersebut cenderung menekankan tingkat jumlah kegiatan usaha dan 

produksi yang dihasilkan. Oleh sebab itu kebijakan yang menekankan pada peningkatan jumlah 

kegiatan usaha dan produksi yang dihasilkan mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-

undangan sektoral yang berorientasi kapitalis, bukan berorientasi populis seperti UUPA 1960. 

Periksa tulisan Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria - Perspektif Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009, hlm. 163.  
71Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa orientasi kebijakan agraria (termasuk di sektor 

pertanahan) yang ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat perubahan persepsi 

tentang fungsi tanah, seperti yang ditunjukkan melalui beberapa fenomena sebagai berikut: (1) 

Tanah berfungsi sebagai mekanisme akumulasi modal sehingga hak-hak pemilik tanah pertanian 

jadi dipinggirkan; (2) Perkembangan kapitalisme telah menyebabkan nilai tanah hanya dilihat 

berdasarkan nilai ekonomisnya (tanah sebagai komoditas) sedangkan nilai-nilai lain di luarnya 

menjadi diabaikan; (3) Terjadi perubahan fungsi tanah (pada awalnya tanah sebagai salah satu faktor 

produksi utama namun kemudian menjadi sarana investasi dan alat spekulasi (akumulasi modal)); 

(4) Kebijakan pertanahan yang makin adaptif terhadap mekanisme pasar tidak diikuti dengan 

penguatan akses rakyat terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah. Periksa juga tulisan Maria 

S.W.Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Penerbit Buku 

Kompas, 2008, hlm. 70 dan hlm.  92.  
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Dalam tulisan ini istilah konflik dan sengketa dipergunakan secara bergantian 

meskipun yang lebih sering muncul di sini adalah istilah sengketa. Konsep sengketa 

itu sendiri  merupakan suatu terminologi hukum yang  memiliki  pengertian  konflik  

atau pertentangan yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum.72 Sebagaimana 

definisi dalam dalam Black’s Law Dictionary: “dispute is a conflict or controversy, 

esp one that has given raise to a particular lawsuit.73 Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa konflik  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  sengketa.   

Konstatasi terkait kesenjangan dalam struktur penguasaan tanah di masyarakat 

perdesaan karena ketimpangan akses guna menguasai dan memanfaatkan tanah 

yang berpotensi memicu terjadinya sengketa menunjukkan urgensi perlindungan 

terhadap hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas tanah. Sehingga 

ketika mereka terpaksa menjadi salah satu pihak dalam sengketa, posisi tawarnya 

adalah kuat. Bagaimanapun juga minimnya modalitas petani penggarap tanpa tanah 

dan buruh tani semakin menjauhkan mereka dari terwujudnya cita-cita keadilan dan 

kesejahteraan ketika dalam sengketa yang harus dihadapi, penyelesaiannya hanya 

didasarkan pada aspek yuridis formal semata. Sedangkan mereka yang minim 

modalitas tersebut seringkali tidak bisa menunjukkan alat bukti penguasaan 

tanahnya sebagaimana yang ditentukan secara formal tersebut. Sementara aspek di 

luar hukum yang acap berfungsi atau memberikan manfaat sebagai katalisator yang 

efektif bagi suatu perubahan, diabaikan. Seperti yang dicatat oleh Jacqueline Vel 

dan Stepanus Makambombu melalui penelitian mereka bahwa persaingan atas 

tanah yang makin meningkat dan menyebabkan konflik terjadi karena tanah yang 

digarap tidak terdaftar  secara  resmi, namun  hanya  diatur  melalui Hukum Adat, 

sehingga klaim mereka  seringkali  lemah  dan  terbuka  bagi  klaim lawan.74 Begitu 

                                                           
72Bernhard Limbong menyatakan bahwa sengketa berada dalam ranah hukum. Menurutnya 

sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih di mana keduanya saling mempermasalahkan 

suatu obyek tertentu. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi 

antara mereka yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak. Periksa 

tulisan Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012, hlm. 48. 
73Brian E. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minn: West Publishing 

Co., 2009.   
74 Jacqueline Vel dan Stepanus Makambombu, Akses Terhadap Keadilan dalam Sengketa Tanah, 

Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut 

Hak di Indonesia, Editor: Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven 

Institute, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2011, hlm. 54. 
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pula beberapa penelitian dari World Bank yang menemukan hal serupa yakni 

terjadinya pengabaian atas kekuatan aspek-aspek non-hukum dalam penyelesaian 

sengketa tanah.75 

Selain itu di tengah keterbatasan hukum untuk dapat memberikan keadilan, 

kekuatan pengadilan an sich tetap menjadi andalan yaitu sebagai lembaga yang 

dapat memberikan konkretisasi ketentuan hukum melalui putusan yang dihasilkan. 

Namun keterbatasan modalitas yang dimiliki petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani seringkali tidak memungkinkan mereka untuk menjangkau lembaga 

tersebut. Hal ini tentu saja semakin menjauhkan mereka dari tujuannya untuk 

mendapatkan keadilan. Kenyataan bahwa ada hukum lain yang hidup di masyarakat 

dan melakukan fungsi ketertiban sebagaimana dikerjakan oleh hukum negara, di 

luar hukum formal itu sendiri, seperti hukum kebiasaan, norma-norma agama serta 

berbagai norma informal, sering tidak diperhitungkan. Walaupun sesungguhnya 

keberadaan norma-norma di luar hukum formal berikut pengakuan dan 

penguatannya, sebagai alternatif pencapaian keadilan, sangat diperlukan. Agar 

aksesibilitas petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani kepada keadilan menjadi 

suatu keniscayaan.    

Pemenuhan cita keadilan bagi petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani 

menjadi semakin sulit untuk diwujudkan ketika berbagai konflik yang mengawali 

terjadinya sengketa tanah yang melibatkan mereka cenderung dibiarkan 

berlangsung untuk waktu yang lama. Akar konflik tanah yang merupakan faktor 

mendasar dan penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan 

keluar penyelesaian masalah, sering diabaikan. Selain itu muncul pula beragam 

penafsiran atas konsep-konsep krusial pertanahan yang didominasi oleh 

kepentingan dari pihak penguasa yang selanjutnya semakin menyulitkan  

                                                           
75Maria S.W.Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa di Bidang Pertanahan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 66-77; Saifullah 

Barnawi, Tanah Warisan Itu Ternyata Telah Terjual: PPK Pemicu Konflik Potensial, Bukan Sekedar 

Persoalan Kepemilikan: Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumberdaya Alam dari Jawa 

Timur dan Flores, Editor: Samuel Clark, Jakarta: The World Bank, 2004, hlm. 54-64; Cici N. 

Anggraini, Ketika Inang Tak Lagi Mengayomi Asuhannya, Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan: 

Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumberdaya Alam dari Jawa Timur dan Flores, Editor: 

Samuel Clark, Jakarta: The World Bank, Editor: Samuel Clark, 2004, hlm. 34-52.  
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penyelesaian sengketa. 76 Sehingga dapat dinyatakan bahwa solusi yang dihasilkan 

dalam penyelesaian sengketa selama ini tidak pernah dapat menuntaskan persoalan 

yang timbul walaupun perangkat hukum dan kebijakan yang menjadi landasan 

hukum bagi upaya penyelesaiannya telah tersedia.77  

Perangkat hukum yang dimaksudkan itu adalah Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, 

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam, yang mengatur dan memandatkan penyelesaian konflik pertanahan, 

dan TAP MPR No. V/MPR/2003 tentang Saran Kepada Presiden dan DPR Bagi 

Pelaksanaan Reformasi Agraria yang antara lain mengamanatkan pembentukan 

lembaga atau institusi independen lain untuk menyusun kelembagaan dan 

mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam.   

Adapun beberapa kebijakan yang mendukung upaya penyelesaian konflik 

pertanahan di antaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2015-2019 melalui 9 (sembilan) agenda prioritas yang salah 

satu di antaranya adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap 

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.78  

Konstatasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah yang 

dilakukan selama ini tidak dilakukan secara konsisten dan juga tidak bersungguh-

                                                           
76Terjadi friksi antara penggunaan dan penafsiran yang berbeda atas beberapa konsep penting di 

bidang pertanahan oleh para pejabat pemerintahan sektoral yang berlainan atas konflik penguasaan 

tanah yang sama. Sebagai akibatnya beberapa ketentuan perundang-undangan yang memuat konsep 

seperti itu secara substansial menjadi tidak integratif. Periksa tulisan Arie S. Hutagalung, Tebaran 

Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 

2005, hlm. 370. Hal yang sama juga dinyatakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk reformasi 

tenurial yang mengungkapkan bahwa salah kaprah dalam menafsirkan beberapa konsep terkait 

dengan kategorisasi dan tipologi penguasaan hutan dan tanah mengakibatkan berlanjutnya dualisme 

administrasi pertanahan. Periksa tulisan Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial, 

Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil di Indonesia 

tentang Prinsip, Prasyarat dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan 

Hutan di Indonesia, Editor: Myrna A. Safitri, Jakarta: HuMA, KPA, Epistema Institute, 2011, hlm. 

14.   
77Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Jakarta, 2015. 
78Keppres No.34 Tahun 2003. Periksa juga Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019, Jakarta, 2015. 
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sungguh.79 Inkonsistensi terjadi meskipun dalam arah kebijakan pembaruan agraria 

(Pasal 5 butir d,e,f dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001) telah dinyatakan dengan 

tegas bahwa upaya penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk menjamin 

terlaksananya penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, 

namun dalam pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 

Sementara ketidakseriusan dalam penyelesaian sengketa ditunjukkan dengan belum 

adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat komprehensif dan 

terlembaga sebagaimana diamanatkan melalui TAP MPR No. V/MPR/2003 tentang 

Saran Kepada Presiden dan DPR Bagi Pelaksanaan Reformasi Agraria, yang 

menghendaki pembentukan lembaga atau institusi independen lain untuk menyusun 

kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. 

Sebagai akibat dari kesemua itu interpretasi yang komprehensif atas sengketa yang 

muncul tidak bisa didapatkan sehingga penyelesaiannya juga tidak dapat dilakukan 

dengan tuntas. Konflik laten sebagai buah dari kegagalan penyelesaian sengketa 

seperti itu memiliki potensi untuk berkembang menjadi konflik yang bersifat 

multidimensi.  

Dengan mengingat bahwa penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan untuk 

mewujudkan harapan akan keadilan harus dimaknai secara utuh dan terintegrasi 

yaitu dengan tidak saja mendasarkan pada aspek yuridis-formal namun juga aspek-

aspek non-yuridis. Maka diperlukan bukan hanya tersedia dan diterapkannya sistem 

hukum pertanahan yang adil akan tetapi juga bagaimana determinan di luar hukum 

pertanahan dapat membantu memberikan perlindungan akan pemenuhan hak atas 

penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi petani penggarap tanpa tanah dan buruh 

tani melalui ide-ide dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.  

Dalam konteks ini hukum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perwujudan 

dari peraturan-peraturan untuk memelihara ketertiban di masyarakat, baik secara 

prosedural maupun substansial. Namun harus dipertimbangkan pula kehadirannya 

secara faktual sebagai pencerminan dari struktur masyarakat di mana hukum 

                                                           
79Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria 

(KNuPKA), Penyelesaian Konflik Agraria dan Usulan Pelembagaannya di Indonesia, Jakarta: 

Naskah Akademik KOMNAS HAM, 2004. 
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berada. Pemikiran semacam ini didasarkan pertimbangan bahwa hukum tidak bisa 

dilepaskan dari kenyataan kontekstualnya yaitu ketika berbagai sistem nilai dan 

norma, termasuk di dalamnya adalah hukum itu sendiri, bekerja bersama-sama di 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.  

Dengan mengutip pernyataan Brian Z. Tamanaha dapat dinyatakan bahwa 

hukum merupakan a peculiar form of social life yaitu bahwa hukum merupakan 

produk sosial dan kultur masyarakat sehingga kehadirannya harus dilihat dalam 

konteks struktur sosial di mana ia berada.80 Oleh karena itu dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian sengketa yang 

dilakukan harus mempertimbangkan struktur sosial dari masyarakat di mana 

sengketa tersebut terjadi.   

Agar hukum dapat dipahami dengan baik dalam interaksinya dengan 

masyarakat maka permasalahan perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa 

dirancang secara normatif dan empiris. Dalam kerangka normatif dijelaskan 

gambaran  dari  hukum  positif  yakni  produk  perundang-undangan yang memiliki  

dasar mengikat atau legitimasi secara nasional.81 Sedangkan dalam kerangka 

empiris dijelaskan gambaran dari hukum  yang  hidup  di masyarakat yaitu 

kebiasaan dan hukum kebiasaan,  norma-norma agama dan norma-norma informal   

 

                                                           
80Menurut Brian Z. Tamanaha, hukum dan masyarakat secara bersama-sama, memiliki bingkai 

“the law-society framework” dengan karakteristik hubungan tertentu. Periksa tulisan Brian Z. 

Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press, 2006, p. 1-3.   
81Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam konsep kaum positivis (formalis), hukum bukan 

lagi hanya berupa ius yang tersimpan dalam kesadaran dan ingatan para subyek. Namun secara nyata 

telah dibentuk (constitutum) dan tertampakkan secara obyektif di alam indrawi. Oleh karenanya 

hukum dalam konsepnya yang positivis-legistis diartikan sebagai norma-norma dalam bentuknya 

yang tertulis, berlaku umum (in abstracto) pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, 

dan dinyatakan sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang memiliki 

legitimasi. Periksa tulisan Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai 

Penelitian Ilmiah, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Editor: Sulistyowati Irianto 

dan Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 89-90.  
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lainnya di masyarakat yang melakukan fungsi ketertiban.82 Tentang hal ini 

Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa terdapat aturan-aturan pengontrol 

tertib kehidupan yang berupa asas-asas moral sebagai yang merupakan petunjuk 

pembeda: manakah tingkah laku yang buruk dan manakah tingkah laku yang baik.83 

Asas-asas itu tidak pernah dirumuskan secara eksplisit namun bermukim di dalam 

ingatan warga masyarakat dan dikenal sebagai hukum kebiasaan rakyat yang tak 

tertulis.84 

Kerangka normatif berfokus pada hukum sebagai suatu sistem keharusan (das 

Sollen) yang bertumpu pada dunia kenyataan (das Sein). Fungsinya di sini adalah 

evaluatif yaitu untuk melakukan penilaian terhadap sistem keharusan tersebut 

terkait tujuannya untuk mengatur ketertiban di masyarakat (law review). Sedangkan 

kerangka empiris memusatkan perhatiannya pada eksistensi hukum dalam perilaku 

orang di masyarakat (das Sein) berkenaan dengan ada dan berlakunya kaidah-

kaidah hukum positif (das Sollen). Fungsinya adalah progresif yaitu guna 

mendorong upaya pembentukan hukum (law making process) terkait tugas hukum 

untuk melayani kebutuhan manusia sehingga sebagai instrumen untuk melakukan 

fungsi tersebut, hukum perlu mengakomodasi aspirasi sosial. 

Melalui kerangka normatif dan empiris sebagaimana telah dikemukakan 

tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dianalisis secara 

menyeluruh. Bagaimanapun persoalan perlindungan hak petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa tidak 

hanya menyangkut kepastian hukum (wetmatig) namun juga berurusan dengan nilai  

                                                           
82Hoebel, antropolog, menyebutnya law-ways; menurut Sumner, sosiolog, disebut folk-ways; 

menurut Snouck-Hurgronje, disebut adat-recht. Hukum tidak tertulis yang hidup dalam komunitas 

lokal itu berupa asas-asas moral yang berlaku normatif guna mengontrol perilaku antar warga. 

Standar perilaku tersebut tampak sebagai pola-pola pengalaman yang diikuti bersama oleh manusia 

se-kolektiva sebagai kebiasaan yang baik, yang bila dipatuhi akan mendatangkan kemaslahatan dan 

keselamatan bagi kehidupan bersama. Inilah standar perilaku yang diterima tanpa pengeculian, 

dengan mengingat pada substansinya sebagai moral sosial. Periksa tulisan Soetandyo 

Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 41-43. 
83Ibid.  
84Ibid.  
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lainnya yaitu keadilan (rechtmatig) dan kegunaan (doelmatig).85 Ketiganya berisi 

tuntutan yang berlainan di mana satu dengan lainnya mengandung potensi untuk 

bertentangan.86 

Kepastian hukum melalui upaya positivisasi aturan-aturan yang dibuat oleh 

otoritas yang berwenang dalam teks-teks hukum memang diperlukan untuk 

menjaga keteraturan atau ketertiban di masyarakat. Namun karena sifatnya yang 

umum justru dapat berakibat pada ketidakadilan. Dalam konteks ini hukum positif 

yang dibuat untuk mengatur berbagai kepentingan individu di masyarakat terkait 

sumber daya tanah harus ditaati meski dipandang kurang adil. Apabila pertentangan 

yang terjadi antara kepastian hukum dan keadilan begitu besar maka dapat saja 

hukum positif diabaikan dan keadilan menjadi keutamaan. Pertimbangannya adalah 

penafsiran teks hukum belum tentu sesuai benar dengan gagasan aslinya, selain juga 

dapat tertinggal oleh perubahan yang terjadi di masyarakat. Sementara itu keadilan 

bisa mengikuti dinamika karena bersifat universal. Terlebih dalam pembicaraan 

tentang hukum, baik secara jelas maupun tersamar, senantiasa membicarakan 

keadilan.87 Sehingga di titik ini, keadilan menjadi lebih diutamakan.  

Pengutamaan pada nilai keadilan adalah sejalan dengan hakikat dari hukum itu 

sendiri  yaitu membawa aturan yang adil di masyarakat (rapport du droit, inbreng 

van recht).88 Sehingga membicarakan tentang hukum tidak cukup hanya sampai 

pada wujud formalnya, melainkan harus melihatnya sebagai suatu ekspresi dari 

cita-cita keadilan masyarakatnya.89 Dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, keadilan harus didekati secara substansial dengan 

                                                           
85Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai dasar di dalam hukum yang baik 

yaitu kepastian hukum, keadilan dan kegunaan atau kemanfaatan. Dikatakannya bahwa meski 

ketiganya merupakan cita hukum (rechtsidee) namun antara mereka terdapat satu ketegangan satu 

sama lain karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan yang satu dengan lainnya 

mengandung potensi untuk bertentangan. Periksa tulisan Gustav Radbruch, Five Minutes of Legal 

Philosophy (1945), diterjemahkan oleh Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal 

Studies, Vol. 26, No. 1, 2006, p. 13-15. 
86Ibid.  
87Ibid.  
88Ida Nurlinda dengan mengutip Huijbers (1995) menjelaskan bahwa demikian eratnya 

hubungan antara manusia, masyarakat dan hukum di satu sisi dengan keadilan di sisi lainnya, 

menyebabkan sebagian orang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar 

benar-benar berarti sebagai hukum. Periksa tulisan Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaruan 

Agraria - Perspektif Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 25.  
89Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Badung: Alumni, 1982, hlm. 159.  
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mempertimbangkan realitas ketimpangan modalitas dari masing-masing individu.90 

Meski setiap orang harus diperlakukan secara sama untuk hal yang sama, namun 

secara moral masing-masing dari mereka berhak untuk memperoleh dan 

mempertahankan hak-hak dasarnya, dan hal yang baik harus memperoleh 

penghargaan.91 Oleh karena itu upaya untuk mendekati keadilan harus selalu 

diupayakan meski pencarian akan nilai keadilan itu sendiri tidak akan pernah selesai 

karena ia sesuatu yang “tidak dapat diputuskan.”92   

Sedangkan terkait nilai kegunaan adalah apabila berbagai kebijakan, baik yang 

berupa regulasi maupun program-program pelaksananya dapat mendatangkan 

kebahagiaan yang besar bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan mereka, di 

tengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Seperti 

diberlakukannya UUPA 1960 sejak tanggal 24 September 1960, yang secara 

kualitatif merubah struktur hubungan antara orang dengan tanahnya. Sebagai alat 

untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat, 

utamanya petani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, 

UUPA 1960 memiliki tujuan untuk meletakkan dasar-dasar yang diperlukan bagi 

penyusunan hukum agraria nasional, mengadakan kesatuan dan kesedehanaan juga 

memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya 

(Penjelasan Umum UUPA 1960).  

Dengan juga mempertimbangkan ketiga nilai dasar tersebut maka pemikiran 

hukum yang diperlukan untuk menganalisis persoalan perlindungan hak-hak petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah 

dalam sengketa yang menjadi kepedulian studi ini adalah pemikiran hukum yang 

menggunakan orientasi sosial. Pengkajian hukum dengan menggunakan orientasi 

sosial tersebut dilakukan secara yuridis-normatif dan yuridis-empiris karena yang 

                                                           
90Maria S.W.Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: 

Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 57.  
91Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan – Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: 

Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 21.  
92Dijelaskan oleh Widodo D. Putro bahwa meski pada akhirnya putusan akan dijatuhkan namun 

tetap harus disadari bahwa keadilan sebagai sesuatu yang tidak terputuskan, merupakan potensi 

“koreksi” terhadap apa yang disebut sebagai “final”. Periksa tulisan Widodo D. Putro, Tinjauan 

Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Disertasi, Depok: Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2011, hlm. 76-77. 
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ingin dipahami adalah relasi timbal balik yang terjadi di antara hukum dan 

masyarakat.  

Kerangka besar studi ini, baik normatif maupun empiris, melihat hukum 

sebagai bagian dari transformasi sosial yang sedang berlangsung di masyarakat. 

Melalui orientasi sosial yang digunakan dalam pemikiran hukum seperti yang 

dilakukan ini diharapkan dapat mengantarkan hukum untuk memberikan dukungan 

konsepsional dan struktural dalam proses perubahan yang terjadi di masyarakat, 

khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hak-hak petani penggarap 

tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa.  

Konsep perlindungan yang dimaksudkan tersebut dipahami dari perspektif 

normatif dan perspekti aktual. Meski menggunakan perspektif yang berbeda namun 

masing-masing sudut pandang tersebut berkaitan erat satu sama lain, dan secara 

bersama-sama mendorong penyelesaian sengketa tanah yang adil dan 

mensejahterakan petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap hak penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi 

mereka, meski dalam kualitas yang berbeda, untuk solusi terbaik yang dapat 

diterima oleh semua pihak. Konstruksi yang utuh dan terintegrasi dari kedua 

perspektif tersebut selanjutnya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk 

menggerakkan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem hukum pertanahan di 

Indonesia.  Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dari studi ini sebagaimana 

uraian yang disampaikan sebelumnya: 
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Bagan 1. 

 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1.3. Studi-studi Pertanahan Terdahulu yang Relevan 

Kepedulian kepada masalah pertanahan yang dapat memicu terjadinya konflik 

dan/atau sengketa berikut penyelesaian sengketanya, seperti yang juga dilakukan 

oleh studi ini, dapat pula ditemukan dalam beberapa studi lain terkait akses terhadap 

keadilan (access to justice) oleh Ward Berenschot & Adriaan Bedner dan studi yang 

dilakukan World Bank tentang konflik-konflik yang muncul dalam hubungannya 

dengan kepemilikan atas tanah di Jawa Timur dan Flores.93 Secara umum, menurut 

Ward Berenschot & Adriaan Bedner, konsep akses terhadap keadilan itu sendiri 

pada mulanya difokuskan pada hambatan yang utamanya dihadapi oleh kelompok 

miskin pada saat mereka hendak mengakses pengadilan.94 Dijelaskannya bahwa 

                                                           
93Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, Akses Terhadap Keadilan : Sebuah Pengantar tentang 

Perjuangan Indonesia Menjadikan Hukum Bekerja Bagi Semua Orang, Akses Terhadap Keadilan: 

Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia, Editor: 

Ward Berenschot & Adriaan Bedner, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KILTV, Epistema 

Institute 2011, hlm. 3-39. 
94Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, ibid. 
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untuk konteks Indonesia akses terhadap keadilan bukan sekedar persoalan 

mengakses sistem peradilan formal seperti pengertian umum karena kebanyakan 

dari warga masyarakat menyelesaikan sengketa yang dihadapi justru melalui 

berbagai mekanisme lokal dan informal yang dianggap lebih murah, lebih cepat dan 

lebih memuaskan.95 Dengan demikian akses terhadap keadilan yang dimaksudkan 

tersebut tidak saja terkait dengan akses kepada sistem hukum formal yang dibuat 

oleh negara namun juga sistem hukum informal yang ada di masyarakat.  

Studi tersebut memberikan argumentasi bahwa proses penyelesaian segala 

persoalan yang memunculkan ketidakadilan dalam hubungannya dengan tanah, 

sebagai sumber daya yang vital, tidak saja dimulai pada saat seseorang memasuki 

ruang sidang. Namun bahkan sebelum orang yang bersangkutan berpikir untuk 

menggunakan hukum dan melibatkan upaya yang dapat mengatasi berbagai 

hambatan sosial, yaitu hambatan yang pada dasarnya tidak ada hubungannya 

dengan hukum.96  

Adapun dari studi yang dilakukan oleh World Bank tentang konflik 

kepemilikan atas tanah dapat dipahami bagaimana konflik tanah yang pada awalnya 

bersifat laten kemudian bereskalasi menjadi konflik komunal yang lebih luas. 

Selanjutnya, konflik tanah yang menyebar ke berbagai wilayah seperti itu 

menunjukkan kegagalan atau kelemahan dari mekanisme administrasi pertanahan 

yang ada. Konflik-konflik tersebut juga menunjukkan terjadinya ketegangan dalam 

kehidupan di masyarakat, persaingan antar aktor dengan kepentingannya masing-

masing terkait tanah, juga eksploitasi lingkungan.  

Menurut interpretasi Penulis, fokus perhatian dari studi-studi tersebut adalah 

hukum sebagai Sein-Sollen yaitu hukum sebagaimana dimanifestasikan dalam 

perilaku  orang  dalam  dunia kenyataan di masyarakat (das Sein) berkenaan dengan  

 

                                                           
95Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, ibid.  
96Untuk memahami kapasitas yang tidak sama dalam menyelesaikan ketidakadilan yang 

dihadapi maka penting untuk melihat bagaimana proses untuk menangani masalah ketidakadilan 

dimulai jauh sebelum suatu kasus dibawa ke pengadilan. Ibid. 
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ada dan berlakunya kaidah-kaidah hukum positif (das Sollen).97 Studi yang 

dilakukan oleh Penulis tidak bermaksud menafikan temuan-temuan tersebut karena 

informasi yang diperoleh dari studi-studi itu dimanfaatkan pula di sini. Namun 

selain mengamati obyek telaah secara Sein-Solen, studi ini juga mempelajari  

hukum  positif  di  bidang pertanahan secara Sollen-Sein di mana hukum dilihat 

sebagai suatu keharusan (das Sollen) yang bertumpu dan berakar pada dunia 

kenyataan di masyarakat (das Sein) dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur 

dunia kenyataan kemasyarakatan itu.98 Hubungan timbal balik antara hukum 

dengan masyarakatnya yang distudi di sini adalah berkaitan dengan  perlindungan 

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

pemanfaatan tanah dalam sengketa.  

Kesemua itu dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sengketa tanah 

mesti diselesaikan dan upaya untuk itu harus dilakukan dengan tidak saja 

mempertimbangkan aspek hukum namun juga non-hukum. Dengan mengingat  

bahwa penyelesaian sengketa seperti itu dapat menguak ketegangan-ketegangan 

yang sebelumnya tidak muncul  ke  permukaan  serta  membantu  merestrukturisasi  

kekuasaan dan distribusi sumber daya tanah.99 Upaya penyelesaian sengketa tanah 

dan perlindungan terhadap hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani 

atas penguasaan dan pemanfaatan tanah yang dikaji di sini tentu saja perlu 

                                                           
97Istilah Sein-Sollen digunakan oleh B. Arief Sidharta pada saat menjelaskan ilmu hukum 

empirik sebagai kegiatan ilmiah untuk mempelajari hukum dengan menggunakan pendekatan 

eksternal yakni mempelajari hukum dari titik berdiri seorang pengamat atau observer dengan 

mengamati perilaku warga dan pejabat di masyarakat berkenaan dengan adanya dan berlakunya 

kaidah-kaidah hukum positif. Metode yang digunakan adalah metode empirikal (metode ilmu-ilmu 

sosial) sehingga sifatnya adalah deskriptif, berupaya untuk menggambarkan keadaan sebagaimana 

adanya. Periksa tulisan B. Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, 

Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. viii.       
98Istilah Sollen-Sein digunakan oleh B. Arief Sidharta untuk menjelaskan ilmu hukum normatif 

atau dogmatika hukum atau ilmu hukum praktikal atau ilmu hukum positif atau ilmu hukum 

dogmatik yakni mempelajari hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu dengan pendekatan 

atau perspektif internal di mana hukum dipelajari dengan bertolak dari titik berdiei seprang 

partisipam dalam hukum yang dipelajari tersebut sehingga karenanya berdampak mengkaidahi 

(normatif). Ibid. 
99Konflik bukan sekedar hasil perubahan melainkan katalisator bagi perubahan selanjutnya. 

Konflik kepemilikan tanah serta perjuangan ontologis terhadap bagaimana sebaiknya distribusi dan 

cara pandang terhadap tanah jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan hal yang produktif. 

Periksa tulisan Samuel Clark, Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan: Sepuluh Studi Kasus Konflik 

Tanah dan Sumberdaya Alam dari Jawa Timur dan Flores, Editor: Samuel Clark, Jakarta: The 

World Bank, 2004, hlm. 2-6.  
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dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan masukan dari 

studi-studi terdahulu. Dalam tabel berikut dipaparkan studi-studi yang pernah 

dikerjakan oleh beberapa peneliti yang memiliki kepedulian terhadap masalah 

pertanahan serta konflik dan/atau sengketa yang muncul karena permasalahan 

tersebut: 

Tabel 1. 

Studi-studi Pertanahan Terdahulu yang Relevan 

 

 

No Nama/Tahun/ 

Jenis/Judul/ 

Lokasi  

Tujuan Rekomendasi Persamaan dan 

Perbedaan dengan 

Studi Penulis 

1. Sholih Mu’adi, 

2008, 

disertasi100, 

Penyelesaian 

Sengketa Hak 

Atas Tanah 

Perkebunan 

Dengan Cara 

Litigasi dan 

Non-Litigasi, 

Kabupaten 

Blitar, Provinsi 

Jawa Timur 

 

Mengungkap 

masa-masa 

transisi politik 

pertanahan dan 

latar belakang 

terjadinya 

sengketa 

perkebunan 

berikut berbagai 

upaya untuk 

memecahkan 

sengketa 

   

Faktor-faktor di 

luar hukum harus 

dijadikan masukan 

dalam memutuskan 

persoalan. Di mana 

mekanisme 

alternatif dalam 

menyelesaikan 

sengketa pertanahan 

yang bersifat non-

litigasi perlu 

didorong untuk 

dilakukan   

Persamaan: Mengkaji 

politik hukum pertanah-

an yang berkaitan dengan 

perkebunan; Juga men-

dorong digunakannya 

alternatif penyelesaian 

sengketa secara non-

litigasi 

Perbedaan: Selain locus 

studi tidak sama, juga 

diajukannya model 

penyelesaian sengketa 

dalam studi Penulis, 

namun tidak dalam studi 

Sholih Mu’adi yang lebih 

detail menjelaskan 

penyelesaian sengketa 

secara non-litigasi   

2 Daryono, 2008, 

disertasi101, The 

Transformation 

of Land Law 

and Land Right 

in Indonesia 

(Socio-Legal 

Studies of East 

Java Province, 

Indonesia) 

Menganalisis 

akibat konversi 

tanah-tanah Barat 

yang muncul 

setelah 

berlakunya UUPA 

1960 dan 

penyelesaian 

sengketa yang 

ditimbulkannya  

Diperlukan 

“hybrid” mediasi 

dalam upaya 

penyelesaian 

sengketa pertanahan 

sehingga 

memberikan 

kemungkinan bagi 

berjalannya 

berbagai fungsi. 

Selain itu 

menyarankan agar 

Persamaan: Mempelajari 

konversi tanah-tanah 

Barat setelah UUPA 

1960 berlaku. 

Perbedaan: Selain locus 

studi berbeda, juga 

model penyelesaian 

sengketa yang diajukan 

tidak sama: mediasi 

“hybrid” yang lebih ke 

arah litigasi diajukan 

oleh Daryono, sedangkan 

                                                           
100Tulisan ini semula adalah disertasi dari Sholih Mu’adi (2008) di Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro (UNDIP), Semarang, yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah 

Perkebunan Melalui Cara Non-Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional), yang 

kemudian dibukukan. Periksa Sholih Mu’adi, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan 

Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010, hlm. 1-12.   
101Daryono, The Transformation of Land Law and Land Right in Indonesia (Socio-Legal Studies 

of East Java Province, Indonesia), Canberra-Australia: Law School, the Australian National 

University, 2008, p. 296-339.  
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No Nama/Tahun/ 

Jenis/Judul/ 

Lokasi  

Tujuan Rekomendasi Persamaan dan 

Perbedaan dengan 

Studi Penulis 

Pengadilan Negeri 

diberi kewenangan 

penuh dalam 

memeriksa dan 

memutus sengketa 

tanah (baik privat 

maupun 

administrasi) 

studi Penulis mengaju-

kan model ”Dua Fase” 

dengan lebih mendorong 

penyelesaian secara non-

litigasi 

3 Sunarto, 2007, 

disertasi102, 

Kebijakan 

Penanggulangan 

Penyerobotan 

Tanah, Provinsi 

Lampung 

Menganalisis latar 

belakang 

terjadinya 

penyerobotan 

tanah dan  

mekanisme 

penyelesaian 

penyerobotan 

(perspektif  

hukum pidana) 

 

Masalah 

penyerobotan tanah 

adalah kompleks 

sehingga 

penyelesaiannya 

harus menggunakan 

pendekatan integral 

dengan 

memberikan 

beberapa alternatif 

penegakan yaitu 

secara penal atau 

non-penal  

Persamaan: Menstudi 

permasalahan pertanahan 

dan mendorong di-

gunakannya pendekatan 

interdisiplin untuk 

menganalisis 

Perbedaan: Aspek pidana 

lebih banyak muncul 

dalam tulisan Sunarto; 

studi Penulis lebih 

menekankan hubungan 

hukum dan masyarakat 

secara timbal balik 

(aspek sosio legal) 

4. Indriyani, 2008, 

tesis103, 

Tinjauan 

Yuridis 

Sengketa 

Penguasaan 

Lahan HGU PT. 

Karyadeka 

Alam Lestari 

(KAL) oleh 

Masyarakat di 

Desa Trisobo, 

Kabupaten 

Kendal 

Mengungkapkan 

proses 

penguasaan tanah 

dengan HGU 

milik PT. KAL 

oleh masyarakat 

dan alasan yang 

mendasarinya 

berikut upaya 

penyelesaian 

sengketanya  

Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) 

diharapkan  tidak 

membuat kebijakan 

yang inkonsisten 

dan ambivalen. 

Selain itu sebaiknya 

ada koordinasi 

dalam berbagai 

upaya  

penyelesaian 

sengketa pertanahan 

 

Persamaan: Menstudi 

sengketa tanah perkebun-

an dengan pendekatan 

yuridis-normatif & 

pendekatan yuridis-

empiris. 

Perbedaan: Locus Studi 

berbeda. Studi Indriyani 

fokus pada pengungkap-

an proses penguasaan 

tanah dan upaya pe-

nyelesaian sengketa 

tanpa mengajukan model 

penyelesaian yang 

direkomendasikan. Tidak 

demikian halnya dengan 

studi Penulis yang 

mengajukan rekomendasi 

model penyelesaian 

sengketa di akhir 

tulisannya 

                                                           
102Tulisan ini pada mulanya dibuat oleh Sunarto (2007) untuk menyelesaikan studi lanjut di 

tingkat doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang berjudul Kebijakan 

Penanggulangan Penyerobotan Tanah oleh Masyarakat, kemudian dibukukan. Periksa Sunarto, 

D.M., Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 

2007, hlm. 1-34. 
103Indriyani, Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. 

Karyadeka Alam Lestari oleh Masyarakat di Desa Trisobo, Kabupaten Kendal, Semarang: Fakultas 

Hukum Universitas Diponegoro, 2008. 
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No Nama/Tahun/ 

Jenis/Judul/ 

Lokasi  

Tujuan Rekomendasi Persamaan dan 

Perbedaan dengan 

Studi Penulis 

5. Bernadinus 

Steni, 2011, 

riset104, Akses 

Masyarakat 

Adat atas Tanah 

Adatnya Sendiri 

di Tengah 

Kepungan 

Negara, Migran 

dan Perusahaan 

(Studi Kasus di 

Desa Tuva, 

Sulawesi 

Tengah)   

Mengungkapkan 

akses masyarakat 

adat atas tanah 

me-reka yang 

tidak lagi dapat 

didasarkan pada 

klaim historis 

tradisional 

keadatan mereka  

Perlu diberi 

pengakuan (legal 

dan faktual) oleh 

negara agar warga 

dapat memperoleh 

akses atas tanah 

adatnya. Selain itu 

lembaga adat harus 

diberdayakan dalam 

menyelesaikan 

sengketa karena 

tidak bisa 

dipisahkan dari 

klaim keadatan 

masyarakat 

 

Persamaan: Keduanya 

memberikan kepedulian 

kepada kelompok yang 

marginal dalam struktur 

penguasaan tanah dan 

mendorong upaya 

perlindungan kepada 

mereka (legal maupun 

faktual) 

Perbedaan: Selain locus 

studi berbeda, subyek 

studi Steni adalah 

Masyarakat Hukum 

Adat, sedangkan studi 

Penulis adalah petani 

penggarap tanpa tanah 

dan buruh tani. 

Pendekatan antropologis 

dipakai dalam studi 

Steni, tanpa mengkaji 

aspek yuridis-

normatifnya; studi 

Penulis justru berangkat 

dari aspek yuridis-

normatif kemudian 

dilengkapi aspek non-

hukum agar bekerjanya 

hukum di masyarakat 

dapat lebih dipahami 

dengan baik dan jelas 

6. Hilma Safitri, 

2010, riset105, 

Gerakan Politik 

Forum 

Paguyuban 

Petani 

Kabupaten 

Batang (FPPB)   

Mendeskripsikan 

pola dan strategi 

gerakan yang 

dilakukan oleh 

FPPB 

Hendaknya 

ketentuan yang 

mengatur hak atas 

tanah dalam UUPA 

1960 ditegakkan 

dengan benar demi 

keadilan dan 

kesejahteraan sosial 

 

Persamaan: Locus studi 

sama, begitu pula 

kesamaan pengamatan 

yaitu organisasi informal 

yang dibentuk rakyat tani 

di lokasi riset.  

Perbedaan:  Studi Hilma 

Safitri secara khsus 

mempelajari gerakan 

                                                           
104Bernadinus Steni, Akses Masyarakat Adat atas Tanah Adatnya Sendiri di Tengah Kepungan 

Negara, Migran dan Perusahaan: Studi Kasus di Desa Tuva, Sulawesi Tengah, Akses Terhadap 

Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di 

Indonesia, Ward Berenschot dan Adriaan Bedner (eds), Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, 

KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2011, hlm. 73-93. 
105Dalam mengembangkan strategi penyelesaian kasus tanah, beberapa faktor harus 

dipertimbangkan: (1) Analisis akurat terhadap keberadaan perkebunan yang menjadi lawan sengketa 

(apakah perkebunan tersebut memang produktif atau pihak perkebunan telah menelantarkan 

lahannya) dan bagaimana manajemen perkebunan yang ada (apakah posisinya kuat secara finansial 

atau sedang mengalami kerugian); (2) Keberadaan politik lokal (mendukung atau tidak). Periksa 

tulisan Hilma Safitri, Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB), 

Bandung: Akatiga, 2010, hlm. 1-37.      
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No Nama/Tahun/ 

Jenis/Judul/ 

Lokasi  

Tujuan Rekomendasi Persamaan dan 

Perbedaan dengan 

Studi Penulis 

politik rakyat tani di 

Kabupeten Batang 

dengan perspektif 

sosiologis secara murni. 

Sedangkan studi Penulis 

menggunakan hasil 

pengamatan dan 

referensi yang berkaitan 

dengan perjuangan 

rakyat tani dalam 

penguasaan tanah untuk 

membantu penyelesaian 

sengketa melalui 

pedekatan sosio legal 

7. Jacqueline Vel 

dan Stepanus 

Makambombu, 

2010, riset106, 

Akses Terhadap 

Keadilan dalam 

Sengketa 

Pertanahan: 

Bagaimana 

Ketidaksetaraan 

Sosial 

Membentuk 

Resolusi 

Konflik di 

Sumba, NTT 

 

Mengungkapkan 

bagaimana 

ketidaksetaraan 

sosial dalam 

masyarakat 

membentuk cara-

cara pemecahan 

terhadap sengketa 

tanah 

Modalitas masing-

masing warga 

masyarakat, 

utamanya mereka 

yang rentan, harus 

dikuatkan oleh 

negara  

 

Persamaan: Kedua studi  

mengangkat persoalan 

ketidaksetaraan sosial 

karena adanya relasi 

kuasa terkait tanah dan 

mendorong dilakukannya 

pemberdayaan terhadap 

mereka yang minim 

modalitas. 

Perbedaan; Locus studi 

berbeda, juga pendekat-

annya. Studi empiris 

dengan pendekatan 

sosiologis dari Jacque-

line Vel dan Stepanus 

Makambombu me-

rekomendasikan cara-

cara pemecahan sengketa 

tanah secara faktual; 

studi Penulis dengan 

pendekatan yuridis-

normatif dan yuridis-

sosiologis memahami 

beroperasinya hukum di 

masyarakat    

                                                           
106Dipaparkan spesifikasi bentuk modal di Sumba (budaya, hukum, ekonomi, sosial) secara 

tradisional maupun modern. Secara tradisional (modal budaya: posisi dalam hirarki adat; modal 

hukum: pengetahuan tentang adat; modal ekonomi: makanan, tanah, peternakan, tenaga kerja; modal 

sosial: kekerabatan, persekutuan perkawinan). Secara modern (modal budaya: pendidikan modern, 

posisi dalam birokrasi atau institusi non-negara, gender; modal hukum: pengetahuan tentang hukum 

negara, pengetahuan dan keahlian dalam prosedur hukum dan birokrasi, pengetahuan tentang aturan 

gereja; modal ekonomi: uang, aset; modal sosial: gereja, organisasi, partai politik, jaringan 

fungsional atau birokratik di dalam dan di luar Sumba. Periksa tulisan Jacqueline Vel dan Stepanus 

Makambombu, Akses Terhadap Keadilan dalam Sengketa Tanah, Akses Terhadap Keadilan: 

Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia, Ward 

Berenschot dan Adriaan Bedner (eds), Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 

Epistema Institute, 2011, hlm. 53-72. 



 

Pendahuluan  43 

 

 

No Nama/Tahun/ 

Jenis/Judul/ 

Lokasi  

Tujuan Rekomendasi Persamaan dan 

Perbedaan dengan 

Studi Penulis 

8. Imam 

Kuswahyono 

dkk, 2009,  

riset107, 

Persoalan 

Agraria Dalam 

Konteks Kajian 

Sosio-Legal, 

Provinsi Jawa 

Timur 

Merumuskan 

alternatif model 

pengelolaan Hak 

Guna Usaha 

(HGU) 

perkebunan dalam 

pelaksanaan 

landreform dan 

merumuskan 

sarana hukum 

sebagai dasar 

pembentukan & 

pemberlakuan 

norma yang 

mengatur model 

pengelolaan HGU 

perkebunan 

Model pengelolaan 

HGU perkebunan 

harus  

mempertimbangkan 

beberapa aspek, 

yaitu kebijakan, 

peraturan, tanggung 

jawab, tipe 

masalah, serta 

persepsi masyarakat 

sekitar terhadap 

tanah dengan HGU 

dan pengelolaannya  

 

Persamaan: persoalan 

yang berkaitan dengan 

HGU perkebunan sama-

sama dikaji, begitu pula 

tentang landreform. 

Pendekatan sosio-legal 

juga sama-sama 

diperguankan. 

Perbedaan: Selain 

berbeda locus studinya, 

riset yang dilakukan 

Imam Kuswahyono dkk 

lebih fokus pada 

pengelolaan HGU 

perkebunan dengan 

mengajukan model 

pengelolaan. Sedangkan 

riset Penulis fokus 

kepada perlindungan 

petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani 

dalam penyelesaian 

sengketa  

 

Dari berbagai informasi yang didapatkan melalui studi-studi peneliti pendahulu 

tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah, latar belakang 

ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat tempat di mana sengketa 

tersebut terjadi penting untuk dipahami. Konteks sosial yang berbeda dapat 

menghasilkan solusi penyelesaian sengketa yang berlainan. 

Secara lebih khusus, studi yang Penulis lakukan ini dimaksudkan untuk 

mempelajari perlindungan kepada petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani 

terkait hak-hak mereka atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa. 

Perlindungan yang dimaksudkan tersebut merujuk pada kondisi di mana seluruh 

sistem hukum yang bekerja di masyarakat, baik itu negara maupun non-negara, 

menata, memberikan pengakuan kepada hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan 

                                                           
107Imam Kuswahyono dkk melakukan studi yang mengedepankan isu landreform. Temuan-

temuan yang didapatkan oleh tim ini menunjukkan bahwa pendekatan legal-positivistik yang selama 

ini dimanfaatkan tidak mampu menjawab akar persoalan konflik di bidang pertanahan sehingga 

pendekatan sosio-legal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Periksa tulisan Imam 

Koeswahyono dkk, Persoalan Agraria Dalam Konteks Kajian Sosio-Legal, Sosiologi Hukum Dalam 

Perubahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 77-118. 
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buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan, dan 

menjaganya dari gangguan-gangguan pihak lain. Hal tersebut secara konsisten 

nampak dalam tindakan aparat negara maupun elite lokal sehingga hak-hak atas 

penguasaan dan pemanfaatan tanah dari petani penggarap tanpa tanah dan buruh 

tani dapat terjamin keberlangsungannya. 

Dalam konteks sengketa tanah dengan HGU perkebunan dan penyelesaiannya 

sebagaimana distudi, keterlibatan aktor-aktor berikut pendekatan yang 

dipergunakan dan tujuan penyelesaian sengketa itu sendiri, begitu pula mekanisme 

serta strategi yang dipilih untuk itu, menjadi fokusnya. Dengan mengingat bahwa 

penyelesaian sengketa tanah dimaksudkan untuk mewujudkan kesepakatan yang 

konstruktif dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani terkait hak-haknya atas penguasaan dan pemanfaatan tanah 

guna memenuhi cita keadilan dan mensejahterakan kehidupan mereka secara 

berkelanjutan maka aspek-aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam proses 

penyelesaian sengketa. 

 

1.4. Permasalahan Penelitian  

Perlindungan terhadap hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani 

atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam berbagai kebijakan, baik yang 

berupa regulasi maupun program pelaksananya, belum dapat mengentaskan mereka 

dari kemiskinan. Di tengah gencarnya kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, marginalisasi petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani masih berlangsung dan hak-hak mereka atas 

penguasaan dan pemanfaatan tanah tetap saja diabaikan sehingga terjadinya 

sengketa tidak dapat dihindarkan.  

Selama ini sengketa yang muncul sebagai akibat dari ketidakadilan dalam 

sistem pembagian sumber daya tanah tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. 

Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya belum dapat mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan bagi petani penggarap tanpa tanah 

dan buruh tani.  



 

Pendahuluan  45 

 

 

Setelah mempelajari berbagai upaya penyelesaian sengketa tanah melalui 

studi-studi terdahulu maka permasalahan utama  yang  diangkat  dan  hendak 

dijelaskan di sini adalah: “Bagaimana hak-hak petani penggarap tanpa tanah 

dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah mendapatkan 

perlindungan dalam penyelesaian sengketa?” Untuk itu disusun beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak penguasaan dan pemanfaatan 

tanah dikonstruksikan dalam hukum di Indonesia? 

2. Bagaimana sengketa tanah yang melibatkan petani penggarap tanpa tanah 

dan buruh tani diselesaikan dalam kerangka kebijakan pertanahan nasional? 

3. Bagaimana semestinya sengketa tanah diselesaikan guna mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan bagi petani penggarap tanpa tanah dan buruh 

tani? 

 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah 

diidentifikasi pada bagian sebelumnya maka studi ini dilakukan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis secara kritis aturan-aturan hukum pertanahan yang dibuat oleh 

negara terkait perlindungan hak-hak penguasaan dan pemanfaatan tanah; 

2. Menganalisis penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan petani penggarap 

tanpa tanah dan buruh tani dengan didasarkan pada kerangka kebijakan 

pertanahan nasional; 

3. Mengajukan model penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan 

kepada petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas hak-haknya dalam 

penguasaan dan pemanfaatan tanah demi keadilan dan kesejahteraan secara 

berkelanjutan.  

 

 

 



 

Pendahuluan  46 

 

 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Studi ini diharapkan 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. Manfaat akademis dari 

dilakukannya studi ini adalah untuk menyumbangkan kajian dan pemikiran original 

dengan menggunakan metodologi sosio-legal terkait upaya perlindungan tersebut 

sehingga dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani dapat dihasilkan solusi yang adil dan mensejahterakan mereka. 

Sedangkan manfaat praktisnya adalah ikut menyumbangkan gagasan dalam upaya 

memberikan perlindungan kepada petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani 

terkait hak-hak mereka atas penguasaan dan pemanfaatan tanah. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Disertasi  

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab di mana masing-masing 

terdiri atas beberapa sub-Bab sesuai dengan pembahasan serta materi yang diteliti. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

- Bab I adalah bagian pendahuluan, yang diawali dengan menjelaskan latar 

belakang masalah. Selanjutnya dikemukakan signifikansi penelitian yang 

mengungkapkan argumentasi mengapa studi ini penting dan karenanya harus 

dilakukan. Oleh karena penelitian-penelitian dengan obyek tanah sudah banyak 

dikerjakan sebelumnya dan bisa jadi bersinggungan dengan studi ini maka pada 

bagian berikutnya dipaparkan ringkasan studi terdahulu yang relevan. Matriks 

yang disajikan untuk keperluan itu juga meliputi persamaan dan perbedaan 

penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. 

Hal tersebut dimaksudkan sebagai pernyataan originalitas studi. Setelah itu 

dikemukakan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yang 

diikuti dengan penjabaran terkait tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian 

akhir Bab ini dikemukakan sistematika penulisan disertasi; 

- Bab II adalah bagian yang berisi kerangka teori dan konsep, yang memuat 

diskusi terkait teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan fokus 

studi. Oleh karena dalam studi ini hukum tidak dilihat semata-mata sebagai 
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perwujudan dari peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban namun juga 

hadir secara faktual sebagai pencerminan struktur sosial di mana hukum 

berada, maka penggunaan teori-teori yang dikemukakan dalam Bab ini tidak 

hanya yang termasuk dalam dogmatika hukum akan tetapi juga yang ada dalam 

ranah ilmu-ilmu sosial. Penggunaan teori-teori sosial tersebut adalah untuk 

menganalisis realitas yang ditemukan terkait hubungan di antara hukum dan 

masyarakat secara timbal balik dalam konteks perlindungan hak-hak petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah 

dalam sengketa. Kritik terhadap positivisme hukum mengawali diskusi pada 

bagian ini karena pemakaian pendekatan tersebut selama ini dalam 

menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan justru menjadikan hak-hak 

rakyat tani yang miskin atas tanah, terhalangi. Sebagaimana ajaran positivisme 

hukum bahwa ia ada untuk dirinya sendiri sehingga penekanannya adalah pada 

bentuknya yang formal dan bukan pada substansinya. Sehingga kepastian 

hukum menjadi tujuan akhir yang harus diwujudkan, sementara adil atau 

tidaknya suatu hukum positif, begitu pula implikasinya secara sosiologis, tidak 

dipermasalahkan. Kenyataan bahwa petani penggarap tanpa tanah dan buruh 

tani menjadi semakin rentan dan marginal kedudukannya dalam struktur 

penguasaan tanah di masyarakat, terlebih apabila terjadi sengketa, mendorong 

kesadaran Penulis untuk tidak hanya menggunakan pendekatan positivisme 

hukum dalam menganalisis permasalahan tersebut. Untuk itu dipergunakan 

pendekatan lain yang dapat membantu menjelaskan bekerjanya hukum di 

masyarakat. Pendekatan yang tidak saja responsif namun juga progresif 

diperlukan untuk mengkaji hukum, terlebih dalam kehidupan masyarakat yang 

sedang berubah, seperti yang terjadi di locus studi. Hukum dalam masa transisi 

seperti itu harus peka terhadap situasi dan kondisi perubahan sehingga hukum 

dapat menjadi sarana untuk merespons aspirasi publik. Dengan sifatnya yang 

terbuka, hukum seperti ini selalu berusaha untuk menerima perubahan demi 

mencapai keadilan. Sehingga tujuan hukum selalu dikaitkan dengan tujuan di 

luar narasi tekstual dari hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah keadilan dan 

kesejahteraan bagi banyak orang. Setelah mendiskusikan teori-teori yang 
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berkaitan dengan fokus studi ini maka dikemukakan hipotesa kerja yang 

merupakan pernyataan sementara guna memecahkan permasalahan penelitian 

yang fungsinya adalah sebagai kerangka dalam menyampaikan simpulan 

penelitian. Bagian akhir dari Bab ini ditutup dengan menguraikan 

operasionalisasi konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi.   

- Bab III  adalah bagian metodologi penelitian. Dalam rangka mencari jawaban 

atas permasalahan yang diangkat dalam studi maka pada bagian pendekatan 

metodologis dikemukakan cara atau metode yang dipergunakan untuk itu. 

Seperti juga penelitian pertanahan di negara berkembang pada umumnya yang 

bersifat interdisiplin karena kompleksitas masalah pertanahan yang 

memerlukan penjelasan secara utuh dan terintegrasi maka penelitian ini 

menggunakan metode sosio-legal yang diyakini bisa menjelaskan dengan baik 

hubungan antara hukum dan masyarakat secara timbal balik. Sehingga 

meskipun studi ini mempelajari hukum positif di bidang pertanahan secara 

Sollen-Sein di mana hukum sebagai suatu keharusan (das Sollen) yang 

bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan di masyarakat (das Sein) dan 

diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan 

itu. Namun hukum juga distudi secara Sein-Sollen, yakni dengan mempelajari 

hukum sebagaimana dimanifestasikan dalam perilaku orang dalam dunia 

kenyataan di masyarakat (das Sein) berkenaan dengan ada dan berlakunya 

kaidah-kaidah hukum positif (das Sollen). Oleh karena masalah pertanahan 

tidak dapat hanya dilihat dan dikaji dari satu sisi yaitu aspek hukumnya saja 

melainkan membutuhkan bantuan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti 

sosiologi, antropologi, ekonomi maupun politik maka metode yang digunakan 

oleh ilmu-ilmu sosial tersebut (dalam hal ini adalah sosiologi dan antropologi) 

dimanfaatkan untuk membantu menjelaskan bekerjanya hukum di masyarakat. 

Selanjutnya dipaparkan pula lingkup studi. Uraian di bagian ini dimaksudkan 

untuk menjelaskan locus studi yang tertentu dan karakteristik wilayah yang 

secara khusus berkaitan dengan sengketa HGU perkebunan. Selain itu 

pengalaman Penulis selama melakukan penelitian juga disampaikan dalam Bab 
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ini yang diakhiri dengan penyampaian refleksi metodologis guna mengevaluasi 

proses pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian; 

- Bab IV adalah berisikan analisis dan pembahasan. Kajian secara yuridis-

normatif tentang sejarah hukum pertanahan di Indonesia berikut kebijakan 

pertanahan nasional yang inheren di dalamnya terkait perlindungan hak-hak 

atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dituliskan di sub-Bab kesatu untuk 

menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu: “Bagaimana perlindungan 

terhadap hak-hak penguasaan dan pemanfaatan tanah dikonstruksikan dalam 

hukum di Indonesia?” Meski demikian kajian filosofis juga digunakan untuk 

memberikan pemahaman terhadap landasan pemikiran dan asas-asas yang 

mendasari berbagai ketentuan hukum di bidang pertanahan berikut kebijakan 

Reforma Agraria yang menjadi bagian di dalamnya. Analisis yang dilakukan 

dalam kajian ini dimaksudkan sebagai refleksi kritis terhadap sistem hukum 

pertanahan nasional dan responsivitasnya terhadap perlindungan hak-hak atas 

penguasaan dan pemanfaatan tanah, utamanya bagi petani penggarap tanpa 

tanah dan buruh tani, terlebih ketika mereka harus terlibat dalam sengketa. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk membangun pengertian umum tentang 

perlindungan terhadap hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani 

atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa guna mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan bagi mereka. Selanjutnya, dalam sub-Bab kedua, 

sengketa tanah dengan HGU Perkebunan dan penyelesaiannya dianalisis 

menggunakan kerangka kebijakan pertanahan nasional, dalam hal ini adalah 

Reforma Agraria, guna menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu: 

“Bagaimana sengketa tanah yang melibatkan petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani diselesaikan dalam kerangka kebijakan pertanahan nasional?” 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pendekatan yuridis-normatif 

digunakan bersama-sama dengan pendekatan yuridis-empiris. Kesemua itu 

dimaksudkan agar bisa memberikan pemahaman secara utuh dan terintegrasi 

tentang perlindungan terhadap hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh 

tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam penyelesaian sengketa. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani 
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dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah juga dikemukakan di sini 

melalui eksplanasi dari makna aksi-aksi individu (para aktor) serta interaksi 

antar aktor terkait sengketa dan penyelesaiannya. Selain itu pertanyaan 

penelitian yang ketiga, yaitu “Bagaimana semestinya sengketa tanah 

diselesaikan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi petani 

penggarap tanpa tanah dan buruh tani?”  dijawab pada sub-Bab ketiga dengan 

mengungkapkan sintesa sebagai hasil dari elaborasi analisis yang telah 

dikerjakan. Bersama-sama dengan pembelajaran (lesson learnt) yang diperoleh 

dari masing-masing model penyelesaian sengketa terdahulu yang telah 

dianalisis, selanjutnya dipergunakan untuk mengonstruksikan model 

penyelesaian sengketa tanah yang responsif terhadap perlindungan hak-hak 

petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan 

tanah dalam sengketa. Solusi yang didapatkan dari model penyelesaian 

sengketa yang konstruktif tersebut diharapkan dapat memenuhi cita keadilan 

dan sekaligus mensejahterakan kehidupan petani penggarap tanpa tanah dan 

buruh tani secara berkelanjutan; 

- Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan simpulan dan saran 

berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. 


