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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan 

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,
1
 kriminologi adalah ilmu 

pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya 

(kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahju Muljono,
2
 

membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku 

kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap 

pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang 

menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa 

kejahatan).
3
  

 

Lilik Mulyadi
4
 mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa 

pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan hukum. 

2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai 

terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan 

reaksi masyarakat. 

 

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi 

penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro 

Prakoso
5
 dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
1
 Abintoro Prakoso, 2013. Loc.Cit, hlm. 11. 

2
 Wahju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 35. 

3
 Ibid, hlm. 97. 

4
 Lilik Mulyadi, 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus (Bandung: Alumni), 

hlm. 95. 
5
 Wahyu Muljono, 2012. Op.Cit, hlm. 97. 
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1. Teori Kriminologi Konvensional 

a.  Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu 

terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi 

seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang. 

b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan 

tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya. 

c.  Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang 

secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih 

beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si 

pelaku. 

d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap 

manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda 

dipengaruhi oleh iklim dingin. 

e.  Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur 

perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan 

sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si 

pelaku. 

f.  Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya 

faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (a born criminal). 

g.  Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang 

memberi kesempatan untuk berbuat jahat. 

h.  Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana 

harga bahan pokok naik, dan sebaliknya. 

i.  Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada 

lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan. 

j.  Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor 

utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit 

terhadap kriminalitas. 

 

2. Teori Kriminologi Modern 

a.   Teori asosiasi diferensial (differential association theory) dari Gabriel 

Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah 

hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. 

Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, 

baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi 

yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang 

melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. 

b.   Teori tegang atau anomi (strain theory) dari Emile Durkheim, 

menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma 

sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas 

perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada 

dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan 

cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara 

mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. 

c.   Teori kontrol sosial (social control theory), merujuk kepada setiap 

perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu 

delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat 

sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. 
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Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep 

ikatan sosial (social bond), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus 

dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku 

menyimpang. 

d.   Teori sub-budaya (sub-culture theory) dari Albert K. Cohen, memiliki 

asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan 

ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok 

anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. 

e.   Teori-teori sendiri (the self-theories) dari Carl Roger, menitikberatkan 

kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang 

bersangkutan. 

f.   Teori psikoanalisis (psycho-analitic theory), yaitu tentang kriminalitas 

menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani 

(concience) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah 

atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si 

individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. 

g.   Teori netralisasi (the techniques of netralization) berasumsi bahwa 

aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di 

masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik 

di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk 

mencapai hal tersebut. 

h.   Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi bahwa 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman 

kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup 

bermasyarakat. 

i.  Teori kesempatan (opportunity theory) dari Richard A. Cloward dan 

Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-

bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh 

norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. 

j.   Teori rangsangan patologis (pathological stimulation seeking) dari 

Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari 

banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-

perubahan dalam pola stimulasi pelaku. 

k.   Teori interaksionis (interactionist theory) menurut Goode, menyatakan 

bahwa orang beraksi berdasarkan makna (meaning), makna timbul 

karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang 

sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya 

interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi. 

l.   Teori pilihan rasional (rational choice theory) menurut Gary Becker, 

menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan 

langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku 

tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya. 

m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal 

bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang 

dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya 

sistem peradilan pidana. 
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n.   Teori pemberian nama (labeling theory), menjelaskan bahwa sebab 

utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat 

untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. 

o.   Teori-teori konflik (conflict theories) menurut George B. Volt, 

keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung 

dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba 

menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan 

untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara. 

p.   Teori pembangkit rasa malu (reintegrative shaming theory) dari John 

Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan. 

q.   Teori kriminologi kritis (radical criminology) berpendirian bahwa 

kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa. 

 

Siswanto Sunarso
6
 berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan 

tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula 

orang-orang selain penjahat, khususnya korban
7
 kejahatan yang dirugikan oleh 

suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat 

menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki 

kualitas sebagai saksi
8
 (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat 

bukti yang sah dalam pemeriksaan perkaran pidana.  

 

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso
9
 menyatakan bahwa ada dua sifat 

yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (suffering) dan 

ketidakadilan (injustice). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat 

perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan 

ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur 

hukum. Siswanto Sunarso
10

 juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam 

kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam 

pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan 

penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan 

pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan 

secara individu, kelompok, ataupun negara. 

 

Barda Nawawi Arief
11

 mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih 

menekankan pada perlindungan korban in abstracto dan secara tidak langsung. 

                                                           
6
 Siswanto Sunarso, 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar Grafika), 

hlm. 52. 
7 

Ibid, hlm. 53. Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan 

dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai 

sasaran kejahatan. 
8
 Pasal 1 Angka (26) Bab I Ketentuan Umum KUHAP: 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. 
9 
Siswanto Sunarso, 2014. Op.Cit, hlm. 42. 

10 
Siswanto Sunarso, 2014. Loc.Cit. 

11
 Barda Nawawi Arief, 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 86. 
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Hal tersebut menurut C. Maya Indah S.,
12

 dikarenakan tindak pidana positif tidak 

dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum 

seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai 

pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Oleh karena itu, 

pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban 

terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi 

lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.    

 

Siswanto Sunarso
13

 mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan 

dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan 

bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan 

publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini 

dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif 

(retributive justice). 

2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang 

perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan 

esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh 

pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (restorative justice). 

 

Dalam Siswanto Sunarso,
14

 ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang 

mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perspektif Keadilan Retributif 

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap 

tertib publik (public order) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan 

badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-

institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan 

pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan 

dan penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, 

sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi 

dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang 

mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahkannya. Dalam banyak 

hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan 

korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut 

dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada 

lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban 

sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran 

hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen 

keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan 

penjeraan. 

 

                                                           
12 

C. Maya Indah S, 2014. Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi 

(Jakarta: Kencana Prenada), hlm. 134. 
13 

Siswanto Sunarso, 2014. Loc.Cit. 
14

 Siswanto Sunarso, 2014. Loc.Cit. 
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2. Perspektif Keadilan Restoratif 

Perspektif keadilan restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan 

dilakukan juga melanggar hukum pidana adalah konflik antarindividu yang 

menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri. Keadilan 

restoratif berpijak pada hubungan manusiawi antara korban dengan pelanggar dan 

fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan 

hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Pidana dan 

pemidanaan menjadi bagian dari penyelesaian konflik dan menekankan pada 

perbaikan terhadap akibat kejahatan. Penyelesaian konflik melalui mediasi antara 

korban dengan pelaku secara personal mempertanggungjawabkan tindakannya 

dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan mempromosikan 

keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan, dan 

mempertinggi kualitas keadilan yang dirasakan, baik oleh korban maupun pelaku. 

Elemen-elemen keadilan restoratif dalam pemidanaan adalah konsensasi, mediasi, 

rekonsiliasi, penyembuhan, dan pemaafan. 

 

Pada bab selanjutnya, teori dan doktrin yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan penyebab terjadinya penyerobotan lahan perkebunan adalah teori 

tegang atau anomi (strain theory) dari Emile Durkheim, teori asosiasi diferensial 

(differential association theory) dari Gabriel Tarde, dan konsep kejahatan yang 

berbasis pada perspektif keadilan restoratif.  

 

B. Sistem Peradilan Pidana 

Menurut Mahrus Ali,
15

 pengertian sistem peradilan pidana merupakan suatu 

komponen (subsistem) peradilan pidana yang saling terkait atau tergantung satu 

sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan 

sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Sebagai suatu sistem, sistem 

peradilan pidana memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan sistem yang 

lain, yaitu sebagai berikut: 

a. Merupakan suatu sistem yang terbuka (open system), dalam pengertian sistem 

peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface 

(interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam 

peringkat-peringkat masyarakat, yaitu ekonomi, politik, pendidikan, dan 

teknologi, serta sub-sub sistem peradilan pidana itu sendiri;  

b. Tujuan yang dimiliki meliputi tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah diharapkan pelaku 

menjadi sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, 

demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga tingkat 

kejahatan menjadi berkurang. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya 

suasana tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat, sedangkan tujuan 

                                                           
15

 Mahrus Ali, 2013. Membumikan Hukum Progresif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 16. 
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jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat 

kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat; 

c. Transformasi nilai, dalam arti sistem peradilan pidana dalam operasi kerjanya 

pada setiap komponen-komponennya harus menyertakan dan 

memperjuangkan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan kebijakan yang 

dilakukan, seperti niali keadilan, nilai kebenaran, kepatutan, dan kejujuran; 

d. Adanya mekanisme kontrol, yaitu menjalankan pengawasan sebagai respon 

terhadap penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana menjadi 

perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai 

bentuk kriminalitas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.  

 

Menurut Yahya Harahap,
16

 sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP 

merupakan sistem sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara 

aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan 

undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan 

dimaksud, aktivitas pelaksanaan criminal justice system merupakan fungsi 

gabungan (collection of function) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan 

penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan 

atau di luarnya. 

 

Yahya Harahap
17

 berpendapat bahwa kegiatan sistem peradilan pidana didukung 

dan dilaksanakan dengan empat fungsi utama, yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi pembuatan undang-undang (law making function) yang dilaksanakan 

oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan delegated legislation. 

b. Fungsi penegakan hukum (law enforcement function) yang bertujuan obyektif 

ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (social order) adalah penegakan 

hukum secara aktual (the actual enforcement law) dan efek preventif 

(preventive effect). 

c. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (function of adjudication) yang 

merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan 

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim serta pejabat pengadilan yang 

terkait.  

d. Fungsi memperbaiki terpidana (the function of guilty) yang meliputi aktivitas 

Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan 

Mental. 

 

Barda Nawawi Arief
18

 mengidentifikasi tujuan pemidanaan dari beberapa aspek 

atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat, sebagai berikut: 

                                                           
16 

Yahya Harahap, 2014. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan 

Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 90. 
17 

Yahya Harahap, 2014. Loc.Cit. 
18 

Barda Nawawi Arief, 2000. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 

Pidana Penjara (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 85. 
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1. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti-

sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka timbul 

pendapat atau teori bahwa tujuan pemidanaan adalah penanggulangan 

kejahatan atau penindasan kejahatan (repression of crime) atau pengurangan 

kejahatan (reduction of crime) atau pencegahan kejahatan (prevention of 

crime) ataupun pengendalian kejahatan (control of crime). 

2. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat 

berbahayanya pelaku, maka timbul pendapat yang menyatakan bahwa tujuan 

pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku. 

3. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap 

penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi 

terhadap pelanggar pidana, maka tujuan dari pemidanaan adalah untuk 

mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat 

pada umumnya. 

4. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan 

keseimbangan atau keselerasan berbagai kepentingan dan nilai yang 

terganggu oleh adanya kejahatan sehingga sehubungan hal tersebut tujuan 

pemidanaan adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan 

masyarakat. 

 

Erna Dewi
19

 mengemukakan pemberian pidana atau pemidanaan bertujuan pada 

satu pihak merupakan pencegahan umum (general prevention) dan pada pihak 

lainnya adalah pencegahan khusus (special prevention). Pencegahan umum 

dimaksudkan, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh 

terhadap tingkah laku orang lain, yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat 

yang taat pada hukum. Pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari 

pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia 

akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya atau 

dengan kata lain, bahwa dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi 

lagi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana. 

 

Menurut Hartono,
20

 pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum 

yang sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya 

keadaan-keadaan atau prasyarat yang dibutuhkan bukan saja karena sekedar untuk 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum 

saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Adanya peristiwa tertentu. 

b. Adanya waktu yang jelas yang dapat dipahami oleh akal manusia. 

c. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan dengan 

ketentuan peraturan pidana yang berlaku. 

d. Adanya kejadian atau peristiwa di tempat tertentu. 
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e. Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa pidana tertentu. 

f. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain. 

g. Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar. 

h. Adanya reksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu. 

i. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus 

ditegakkan. 

j. Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang 

terjadi yang bukan bukti palsu. 

k. Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang 

berwenang menanganinya. 

l. Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa 

pelanggaran hukum itu. 

m. Adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak tertentu. 

 

Barda Nawawi Arief
21

 mengemukakan sub-sistem struktur atau kelembagaan 

penegak hukum, yaitu badan atau lembaga penyidik yang melaksanakan 

kekuasaan penyidikan, badan atau lembaga penuntut umum yang melaksanakan 

kekuasaan penuntutan, badan atau lembaga pengadilan yang melaksanakan 

kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana, badan atau aparat 

pelaksana atau eksekusi yang melaksanakan kekuasaan pelaksanaan putusan atau 

pidana, dan advokat atau penasihat hukum yang juga merupakan bagian integral 

di dalam setiap tahap atau proses sistem peradilan pidana. 

 

Kadri Husin
22

 menjelaskan tahap-tahap proses sistem peradilan pidana dalam 

sebuah skema sebagai berikut: 

 

Bagan 2. Skema Tahapan Proses Sistem Peradilan Pidana 

 

 

 

 

 

Luhut M. P. Pangaribuan,
23

 mengutip Mardjono Reksodiputro, menerangkan 

tahapan proses sistem peradilan pidana dalam tiga fase, yaitu pra-ajudikasi, 
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ajudikasi, dan pasca-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi atau disebut fase permulaan 

(vooronderzoek) atau dalam KUHAP dengan penyelidikan dan/atau penyidikan, 

sedangkan fase ajudikasi adalah yang disebut juga dengan pemeriksaan hakim di 

pengadilan, dan fase purna-ajudikasi adalah satu tahapan proses yang dalam 

KUHAP disebut dengan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Fase-

fase tersebut diuraikan dalam gambar sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Perjalanan Orang Bebas Menjadi Terpidana
24

 

 

Berdasarkan Gambar 1 tersebut di atas, tahap-tahap proses sistem peradilan 

pidana secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahapan Kepolisian 

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak 

istimewa (privilige rights) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita 

terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana, 

yang dalam pelaksanaannya harus tunduk kepada prinsip the right of due process, 

bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai 

dengan hukum acara, sesuai dengan cita-cita negara hukum yang menjunjung 

tinggi supremasi hukum (the law is supreme) yang menegaskan bahwa kita 

diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (government of law and not of 

men).
25
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a. Penyelidikan 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu 

keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Sesuai 

dengan amanat undang-undang, penyelidik adalah setiap pejabat Polri, yang 

berfungsi dan berwenang menerima laporan atau pengaduan, mencari 

keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, 

tindakan lain menurut hukum, melaksanakan perintah penyidik, dan 

melaksanakan kewajiban membuat dan menyampaikan laporan.
26

 

b. Penyidikan 

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan 

tersangkanya. Pada penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan 

mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga 

sebagai tindak pidana, sedangkan pada penyidikan titik berat tekanannya 

diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak 

pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan 

dan menentukan pelakunya. Yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik 

adalah pejabat penyidik Polri, penyidik Pegawai Negeri Sipil.
27

 

c. Penangkapan 

Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu 

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka 

atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Alasan atau 

syarat penangkapan adalah seseorang tersangka diduga keras melakukan 

tindakan pidana dan dugaan kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang 

cukup.
28

 

d. Penahanan 

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah 

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau 

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini. Unsur-unsur yang menjadi dasar 

penahanan adalah landasan dasar atau unsur yuridis, landasan unsur keadaan 

kekhawatiran, dan dipenuhinya syarat Pasal 21 ayat (1), yaitu tersangka atau 

terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan 

dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.
29

 

e. Penggeledahan 

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang 

untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman 

seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian 

seseorang. Maksud penggeledahan adalah untuk kepentingan penyelidikan 

dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang 

menyangkut suatu tindak pidana atau untuk menangkap seseorang yang 
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sedang berada di dalam rumah atau suatu tempat yang diduga keras tersangka 

melakukan tindak pidana.
30

 

f. Penyitaan 

Penyitaan adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau 

merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau 

penyimpan, yang dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan 

undang-undang dans setelah barangnya diambik atau dirampas penyidik, 

ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Tujuan penyitaan adalah untuk 

kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka 

sidang peradilan.
31

 

g. Pemeriksaan Surat 

Pemeriksaan surat adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan 

dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, tetapi dicurigai dengan alasan 

kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. 

Pemeriksaan surat dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan oleh 

masing-masing instansi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan 

pengadilan.
32

 Ciri-ciri bentuk surat atau tulisan yang diperiksa adalah bentuk 

surat atau tulisan yang dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan 

dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, surat yang dapat memberi 

keterangan, dan surat atau tulisan palsu atau yang diduga dipalsukan. 

Landasan alasan yang menimbulkan terbitnya hak dan wewenang penyidik 

untuk memeriksa surat atau tulisan palsu adalah apabila penyidik menerima 

pengaduan dan timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau yang dipalsukan. 

h. Penyerahan Berkas Perkara 

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan 

penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada 

penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan 

penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan tersebut 

dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. 

Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah 

selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas-berkas perkara hasil 

penyidikan kepada penuntut umum. Akan tetapi di dalam pengiriman berkas 

perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan 

ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara 

pemeriksaan penyidikan. Sistem penyerahan berkas perkara dari penyidik ke 

penuntut umum dalam dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya 

menyerahkan berkas perkara, tahap kedua penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.
33

 

 

2. Tahapan Kejaksaan 

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut 

umum serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memperoleh 
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kekuatan hukum tetap. Tugas dan wewenang utama jaksa terbatas untuk 

melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan melaksanakan 

putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun ada 

pengecualian berdasar Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyisakan kewenangan 

penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, 

seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi. Penuntut umum juga diberikan 

wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan 

penuntutan dengan syarat yuridis atau obyektif yang menentukan prinsip 

penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam 

dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas atau terhadap pasal-pasal tindak 

pidana tertentu. Syarat penahanan lainnya adalah subyektif, yaitu adanya dugaan 

keras tersangka melakukan tindak pidana berdasar bukti yang cukup dan adanya 

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak 

pidana.
34

 

a. Prapenuntutan 

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk 

dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik dan penyidik harus 

melengkapi serta menyempurnakan hasil penyidikannya tersebut. Tuntutan 

penuntut umum berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik lebih banyak bersifat 

praktis daripada yuridis sehingga guna memenuhi kekurangan-kekurangan 

tersebut, diadakan prapenuntutan berupa petunjuk jaksa, yang merupakan 

sarana mempermudah terjalinnya koordinasi antara penyidik dengan penuntut 

umum. Kebijaksanaan penuntut umum yang menganggap perlu mengadakan 

dakwaan secara bersama terhadap tindak pidana yang berlaku lebih dari 

seseorang, atau melakukan dakwaan secara terpisah (splitsing) memperkuat 

pentingnya prapenuntutan tersebut.
35

 

b. Dakwaan dan Penuntutan 

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana 

yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil 

pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim 

dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Prinsip surat dakwaan, yaitu 

pembuatan surat dakwan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri 

(volwaardig) atas wewenang yang diberikan undang-undnag kepada penuntut 

umum, surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim, dan hanya jaksa 

penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa 

seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di muka sidang 

pengadilan. Syarat surat dakwaan adalah harus memuat syarat formal dan 

materiil. Bentuk surat dakwaan ada empat, yaitu surat dakwaan biasa yang 

disusun dalam rumusan tunggal, surat dakwaan alternatif yang antara 

dakwaan satu dengan yang lain saling mengecualikan (one that substitutes for 

another), bentuk dakwaan subsidair (subsidiary) yang terdiri dari dua atau 

beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan dari dakwaan 

tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang 
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teringan, dan surat dakwaan kumulasi (multiple) yang disusun berupa 

rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran.
36

 

c. Penghentian Penuntutan 

Penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dengan pertimbangan 

karena bukti-bukti tidak cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan 

merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Dalam hal 

demikian, tidak berarti penghentian mengakibatkan bebasnya seseorang dari 

tuntutan hukum, melainkan penghentian tersebut bersifat sementara. Artinya 

jika telah ditemukan bukti-bukti baru, maka perkara tersebut dilanjutkan. 

Jadi, menghentikan penuntutan bukan berarti meniadakan atau 

menyampingkan perkara (deponering).
37

  

d. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan 

Pelimpahan berkas perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri, 

lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Turunan surat pelimpahan 

berkas perkara beserta surat dakwaan disampaikan penuntut umum kepada 

tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik secara 

bersamaan waktunya dengan penyampaian pelimpahan berkas perkara ke 

pengadilan. Sebelum perkara diperiksa pada sidang pengadilan, penuntut 

umum masih mempunyai kesempatan mengubah surat dakwaan, baik untuk 

melengkapi maupun untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaan 

tersebut.
38

 

 

3. Tahapan Pengadilan 

Prinsip-prinsip pemeriksaan di persidangan adalah terbuka untuk umum kecuali 

dalam hal-hal tertentu, pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa 

(in absensia) dan jika pernah hadir kemudian tidak hadir lagi maka hal tersebut 

dianggap bahwa terdakwa telah hadir, pimpinan sidang adalah Hakim Ketua 

Sidang atau disebut juga Ketua Majelis yang berperan memimpin pemeriksaan 

dan memelihara tata tertib di persidangan, pemeriksaan secara langsung (lisan) 

dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi, keterangan 

terdakwa atau saksi secara bebas, dan lebih dulu mendengarkan keterangan para 

saksi sebelum memeriksa alat bukti termasuk saksi ahli.
39

 

a. Praperadilan 

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 

memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau 

tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan 

ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain 

atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Tujuan 

praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya 

paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama berada dalam pemeriksaan 
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penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan tersebut tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
40

 

b. Pemeriksaan di Persidangan 

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan setelah penyerahan perkara 

oleh penuntut umum kepada pengadilan, kemudian ketua pengadilan 

menunjuk majelis hakim serta Hakim Ketua yang menangani perkara 

tersebut, selanjutnya yang ditunjuk tersebut menetapkan hari sidang. Ada tiga 

macam pemeriksaan di pengadilan, yaitu acara pemeriksaan biasa yang 

dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan 

penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana serta ditentukan bahwa 

sidang dinyatakan terbuka untuk umum, acara pemeriksaan singkat yang 

dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan 

hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan acara pemeriksaan cepat yang 

dilakukan terhadap tindak pidana ringan dan mengenai pemeriksaan 

pelanggaran lalu lintas tertentu.
41

 

c. Pembuktian 

Sumber-sumber formal pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau 

pendapat para ahli hukum, dan yurisprudensi atau putusan pengadilan. Yang 

dimaksud dengan membuktikan menurut Martiman Prodjohamudjojo adalah 

maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa 

sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. 

Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas 

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. 

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah 

penuntut umum untuk alat bukti yang memberatkan (adercharge) dan 

terdakwa atau penasihat hukum jika ada alat bukti yang bersifat meringankan 

(acharge). Hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar 

ketentuan tindak pidana.
42

  

d. Putusan Pengadilan 

Putusan (vonnis) adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan. 

Setelah Ketua Sidang atau Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan 

tertutup, maka Hakim Majelis yang mengajukan pertanyaan perihal pendapat 

dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut, dimulai 

dari hakim yang termuda sampai yang tertua. Hakim yang bersangkutan 

kemudian mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan 

dan penelitiannya tentang hal formil dan kemudian materiil, yang 

kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum. Setelah masing-

masing Hakim Anggota Majelis mengutarakan pendapat, pertimbangan, dan 

keyakinannya atas perkara tersebut, maka dilakukan musyawarah untuk 

mufakat yang menghasilkan putusan yang dapat menyatakan bahwa tidak 
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berwenang mengadili, dakwaan batal demi hukum, dakwaan tidak dapat 

diterima, terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, putusan bebas, atau 

penghukuman terdakwa (pemidanaan).
43

 

e. Upaya Hukum Untuk Menolak Putusan Pengadilan 

Upaya hukum adalah bagian dari mata rantai proses (tahapan) suatu perkara 

pidana. Apabila tidak setuju dengan putusan pengadilan sebelumnya, baik 

tentang pertimbangannya dan/atau amarnya, maka hal yang dapat dilakukan 

adalah diberi kemungkinan diperiksa kembali perkaranya, yang disebut upaya 

hukum, yang terdiri dari upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum 

biasa, yaitu banding atau kasasi, diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai 

judex factie, artinya pemeriksaan diulang untuk semua aspek, tapi tanpa 

kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan. Atas suatu 

putusan yang telah berkekuatan tetap, upaya hukum luar biasa, yaitu 

Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan ke Mahkamah Agung yang 

dilakukan secara tertulis dengan tiga macam alasan. Alasan pertama, apabila 

terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu 

sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa 

putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan 

Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan 

ketentuan pidana yang lebih ringan. Alasan kedua, yaitu apabila dalam 

pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan 

tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan 

ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Alasan ketiga, apabila 

putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim, atau suatu 

kekeliruan yang nyata (vide).
44

 

f. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi (executie) adalah realisasi 

kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi 

prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang dalam perkara pidana dilakukan 

oleh jaksa.
45

 Amar putusan yang memuat pemidanaan tersebut berisi jenis 

hukuman yang diatur oleh Pasal 10 KUHAP, yaitu pidana pokok dan pidana 

tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, 

dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan 

Hakim.
46

 

 

4. Tahapan Lembaga Pemasyarakatan 

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat 

penggodokan para terpidana guna menjalani putusan pengadilan. Lembaga 

permasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. 
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Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah 

ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam pidana. Tugas-

tugas sosial yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan, yang utamanya 

meresosialisasikan para terpidana agar nantinya kembali menjadi warga yang 

berguna, memberikan wewenang untuk menilai sikap perilaku terpidana dan 

menentukan langkah-langkah yang akan dijalankan dalam proses pembinaan 

tersebut. Hasil penilaian tersebut mendorong untuk diberikan upaya-upaya yang 

meringankan terpidana selama menjalani pemidanaan dalam lembaga 

pemasyarakatan, baik berupa remisi atau pelepasan bersyarat, yang semuanya 

mengarah agar terpidana tidak berbuat jahat lagi nantinya. Fungsi sosial lembaga 

pemasyarakatan diwujudkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan 

bagi terpidana, serta pembinaan moral dan tingkah laku yang baik serta 

bermanfaat.
47

 

 

Luhut M. P. Pangaribuan
48

 mengemukakan substansi dari sistem peradilan pidana 

di Indonesia dalam bentuk matriks, sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Matriks Substansi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

Individu 

(warga negara): 

dengan Advokat 

atau tidak 

(procureur steiling) 

Peristiwa Hukum Negara: Penyidik 

(Polisi/Jaksa/PPNS)/ 

Penuntut 

Umum(Jaksa), 

Mengadili (Hakim dan 

Hakim ad hoc) 

 Penetapan 

sebagai 

tersangka 

tertutup, tidak 

ada yang dapat 

dilakukan. 

 Bahkan tidak 

ada mekanisme 

untuk 

mendapatkan 

informasi. 

 Bila upaya 

paksa ditetapkan 

dapat 

mengajukan 

keberatan ke 

atasan penyidik. 

 Atau 

mengajukan  

Tahapan Proses: 

Pra-ajudikasi 

 

Bukti Permulaan: 

Suatu alat bukti ditambah keyakinan 

 

Status: 

Tersangka 

 Merupakan produk 

pemeriksaan 

pendahuluan dan 

pra-penuntutan. 

 Ditetapkan sepihak 

oleh penyidik. 

 Dasar untuk 

menetapkan status 

sebagai tersangka. 

 Sebagai tersangka 

dapat dikenakan 

upaya paksa (rutan, 

rumah, kota) dan 

tindakan lain seperti 

     wajib lapor. 

 Sebagai dasar 

menyusun surat 

dakwaan 

                                                           
47

 Kadri Husin, 2012. Op.Cit, hlm. 140. 
48

 Luhut M. P. Pangaribuan, 2014. Op.Cit., hlm. 42. 



47 

 

Individu 

(warga negara): 

dengan Advokat 

atau tidak 

(procureur steiling) 

Peristiwa Hukum Negara: Penyidik 

(Polisi/Jaksa/PPNS)/ 

Penuntut 

Umum(Jaksa), 

Mengadili (Hakim dan 

Hakim ad hoc) 

pengalihan jenis 

penahanan atau 

penangguhan 

penahanan. 

 Atau 

mengajukan 

praperadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengajukan 

“keberatan” 

terhadap surat 

dakwaan. 

 Mengajukan alat 

bukti a de 

charge. 

 Mengajukan 

“pembelaan” 

terhadap surat 

tuntutan. 

 Mengajukan 

duplik terhadap 

replik.  

Tahapan Proses: 

Ajudikasi 

 

Bukti yang Lengkap: 

Dua alat bukti ditambah keyakinan 

 

Status: 

Terdakwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebagai produk dari 

sidang-sidang 

pengadilan. 

 Ditetapkan oleh 

hakim dan sebagai 

dasar untuk 

memutuskan 

bersalah dan 

menghukum. 

 Alat-alat bukti 

adalah saksi, ahli, 

surat (termasuk yang 

disimpan secara 

optik), petunjuk dan 

keterangan 

terdakwa. 

 Menyampaikan 

“memori 

banding”. 

Tahapan Proses: 

Banding 

 

Ada kelalaian dalam penerapan 

hukum acara atau kekeliruan atau ada 

yang kurang lengkap 

(Pasal 240 ayat (1) KUHAP) 

 Pemeriksaan dalam 

tingkat banding oleh 

Hakim Tinggi.  

 “Memori banding” 

oleh Penuntut 

Umum. 

 Ditetapkan dan 

diputuskan oleh 

Hakim Tinggi. 

 Menyampaikan 

“memori kasasi” 

dan sifatnya 

wajib. 

Tahapan Proses: 

Kasasi 

Bila suatu peraturan hukum tidak 

diterapkan atau diterapkan tidak 

sebagaimana mestinya; 

Bila cara mengadili tidak 

dilaksanakan menurut ketentuan 

undang-undang; 

Bila pengadilan telah melampaui 

batas kewenangan. 

(Pasal 253 ayat (1) KUHAP) 

Status: 

Terdakwa 

 Pemeriksaan di 

dalam tingkat kasasi 

oleh Hakim Agung. 

 Jaksa dapat 

menyampaikan 

“kontra memori 

kasasi”. 
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Individu 

(warga negara): 

dengan Advokat 

atau tidak 

(procureur steiling) 

Peristiwa Hukum Negara: Penyidik 

(Polisi/Jaksa/PPNS)/ 

Penuntut 

Umum(Jaksa), 

Mengadili (Hakim dan 

Hakim ad hoc) 

 Menyampaikan 

permohonan 

Peninjauan 

Kembali (PK). 

Tahapan Proses: 

Peninjauan Kembali 

Apabila terdapat keadaan baru yang 

dapat menimbulkan dugaan kuat, 

bahwa jika keadaan baru itu sudah 

diketahui pada waktu sidang masih 

berlangsung hasilnya akan berupa 

putusan bebas atau lepas dan tuntutan 

Penuntut Umum tidak dapat diterima 

atau terhadap perkara itu diterapkan 

ketentuan pidana yang lebih ringan; 

Apabila dalam pelbagai putusan 

terdapat pertanyaan bahwa sesuatu 

telah terbukti, akan tetapi hal atau 

keadaan sebagai dasar dengan alasan 

putusan yang dinyatakan telah 

terbukti itu, ternyata telah 

bertentangan satu dengan yang lain; 

Apabila putusan itu dengan jelas 

memperlihatkan suatu kekhilafan 

hakim atau suatu kekeliruan yang 

nyata. 

(Pasal 263 ayat (2) KUHAP) 

Status:Terdakwa 

 Berita Acara 

Pendapat 

ditandatangani oleh 

Hakim PN, Jaksa, 

Pemohon, dan 

Panitera. 

 Hakim Agung dalam 

tingkat PK 

menetapkan dan 

memutuskan. 

 

C. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Barda Nawawi Arief,
49

 dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, 

sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat 

pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau 

kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum. Barda Nawawi Arief
50

 juga 

menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian 

proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: 

1. Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan 

atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang 

dapat dikenakan. 

2. Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan 

hukum pidana. 

3. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam 

melaksanakan hukum pidana. 
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Penggunaan upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial merupakan bidang 

kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan masalah 

penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif untuk mengendalikan dan 

menanggulangi kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, dikutip oleh Barda Nawawi 

Arief,
51

 ada dua macam upaya penanggulangan kejahatan yaitu: 

1. Kebijakan pidana menggunakan penal, yaitu upaya penanggulangan 

kejahatan melalui jalur penal menitikberatkan pada sifat represif, yaitu 

penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. 

2. Kebijakan pidana menggunakan nonpenal, yaitu upaya penanggulangan 

kejahatan melalui jalur non-penal menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu 

pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. 

 

Satjipto Raharjo
52

 mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan 

pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga 

dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing, dikenal 

berbagai peristilahan, seperti rechstoepassing atau rechtshandhaving (Belanda), 

law enforcement atau application (Amerika). 

 

Beberapa teori penegakan hukum,
53

 antara lain: 

1. Teori J.B.J.M Ten Berge yang menyebutkan beberapa aspek yang harus 

diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu 

suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan 

interpretasi, ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal, peraturan 

harus sebanyak Mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif 

dapat ditentukan, dan peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang 

terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan 

hukum. 
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2. Teori aliran utilitas oleh Jeremy Bentham, yaitu teori aliran kegunaan yakni 

aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdi 

kepada kegunaan, yaitu kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga 

masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin. 

3. Aristoteles dalam bukunya “Rhetorica” mengatakan tujuan dari hukum 

adalah keadilan. 

4. Teori etis, yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku 

bagi suatu bangsa tertentu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa 

yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang 

benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik untuk mencapai kedilan dan 

penegakan hukum. 

5. Teori John Graham mengajarkan bahwa penegakan hukum dilapangan oleh 

polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. 

6. Teori Hamish McRae mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan 

dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum oleh orang 

yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum mempunyai 

pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. 

 

Teori penegakan hukum oleh Wayne La Favfre, yang dikutip Soerjono 

Soekanto,
54

 menitikberatkan pada perlunya penerapan diskresi dalam proses 

penegakan hukum, yaitu “involves decision-making not strictly governed by legal 

rules, but rather with a significant element of personal judgement.” Hal tersebut 

disebabkan oleh diskresi, yang mengutip Roscoe Pound adalah “an authority 

coferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an 

official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is 

an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.” 

 

Sunarto D. M.
55

 mengemukakan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum 

yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai 

penegakan hukum yang bersifat represif. Penyimpangan penegakan hukum dalam 

rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, 

merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare), dapat 

saja terjadi sebagai actual enforcement yang tidak dapat dihindari. Namun 

demikian, actual enforcement dalam hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan 

hukum yang ada. 

 

Menurut Siswanto Sunarso,
56

 penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan 

hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata 

dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu 

sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan 

untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat 

yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu. Tidak kalah pentingnya bahwa di 
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samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan 

untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial 

masyarakat. 

 

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat 

penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum 

pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana 

dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam 

penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses 

penanganan perkaran pidana tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal 

sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan 

keadilan.
57

 

 

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses 

penemuan fakta, yang tidak memihak (impartial) dan penuh dengan resolusi atau 

pemecahan masalah yang harus dilakukan secara riil (fair) dan patut (equitable). 

Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran 

(fairness), tidak memihak (impartiality), serta pemberian sanksi dan hadiah yang 

patut (appropriate reward and punishment). Keadilan harus dibedakan dari 

kebajikan (benevolence), kedermawanan (generosity), rasa terima kasih 

(gratitude), dan perasaan kasihan (compassion).
58

   

 

Siswanto Sunarso,
59

 mengutip Muladi, menyatakan bahwa penegakan hukum 

pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas alasan-

alasan sebagai berikut: 

a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau 

kekerasan (coercion), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk 

menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power); 

b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan 

pegawai pemerintah (public servant) yang memiliki kewajiban khusus 

terhadap publik yang dilayani; 

c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu 

memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan 

profesionalnya (enlightened moral judgement); 

d. Dalam kehidupan, profesi sering dikatakan bahwa a set of ethical 

requirements are as part of its meaning. 

 

Selanjutnya Muladi dalam Siswanto Sunarso
60

 menyimpulkan, bahwa seorang 

ethical leader harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil 

alih tanggung jawab yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung 

karakteristik sebagai berikut: 
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a. Responsibility and accountability, yang mengandung kemampuan untuk 

mengenali kekuatan dan kelemahan; 

b. Commitment, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh 

komitmen terhadap hukum, kode, regulasi, dan standar perilaku profesional; 

c. Responsiveness, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan 

kebutuhan serta permintaan dari masyarakat; 

d. Knowledge and skill, mampu untuk menyelesaikan misi organisasi atas dasar 

perkembangan sains dan teknologi khususnya dalam menafsirkan data yang 

relevan; 

e. Conflict of interest, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi 

perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional; 

f. Professional ethicts, harus selalu melakukan refleksi diri dan memeriksa 

apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika. 

 

Menurut Gustav Radbruch, dikutip dari Satjipto Rahardjo,
61

 hukum itu bertumpu 

pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berada 

dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain karena kepastian berpotensi 

bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan sosial, keadilan berpotensi untuk 

mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan Bernhard 

Limbong,
62

 mengutip Gustav Radbruch dalam Der mensch in Recht yang 

berbicara tentang masalah tujuan hukum, menyebut secara berurutan nilai-nilai 

itu, yaitu kebaikan umum (gemeinwohl), keadilan (gerechtigkeit), dan kepastian 

hukum (rechtssicherheit). Di sini kepastian hukum ditempatkan pada bagian 

akhir, bukan pada tempat pertama.  

 

Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo, dan Purwadi
63

 mengemukakan pendapat 

Bernard Arief Sidharta bahwa hukum hanya mengemban dua fungsi, yaitu fungsi 

ekspresif dan instrumental. Fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup, 

nilai-nilai budaya dan keadilan, sedangkan fungsi instrumental merupakan sarana 

untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, 

sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana 

pendidikan serta pengadaban mayarakat, dan sarana pembaharuan masyarakat 

yang mendorong, mengkanalisasi, dan mengarahkan perubahan masyarakat. 

Fungsi-fungsi hukum tersebut pada intinya berfungsi untuk melakukan 

pencegahan terhadap konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat. Jika terjadi 

konflik kepentingan dalam masyarakat, maka hukum akan memerankan fungsinya 

sebagai penyedia cara untuk memecahkan konflik kepentingan di masyarakat 

tersebut dengan berdasarkan kepada kebijakan yang berdasarkan pada norma yang 

berlaku. 
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Bernhard Limbong
64

 mengemukakan bahwa prosedur merupakan merupakan 

persoalan esensial dalam upaya penegakan hukum yang berujung pada 

tercapainya keadilan (dispensing justice). Lembaga yudikatif menegakkan hukum 

mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga putusan pengadilan melalui 

piranti hukum, baik konstruksi maupun interpretasi hukum. Dalam penafsiran, 

yang digunakan bukan logika peraturan semata, melainkan kenyataan yang ada di 

masyarakat.   

  

Menurut Sudjito, dikutip oleh Siswanto Sunarso,
65

 teori penegakan hukum 

menurut konsep hukum progresif dapat dilakukan dalam hal penyelesaian konflik 

sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana 

pencapaian tujuan. Konflik dalam tingkatan paling awal dan sederhana biasanya 

muncul karena ada perbedaan persepsi atau penilaian antara seseorang dengan 

orang lain, mengenai sesuatu hal. Khususnya mengenai sumber daya agraria, 

maka sejak adanya perbedaan persepsi tentang konflik sosial, sejak saat itu pula 

telah ada potensi konflik. Potensi konflik umumnya berupa ketegangan yang 

sifatnya tertutup (tersembunyi).  Ketegangan itu, manakala bertemu dan diikuti 

dengan dialog para pihak untuk mempertemukan persamaan dan sekaligus 

meredam perbedaan yang masih tersisa, maka munculnya konflik bisa dicegah, 

sekaligus diperoleh sebuah keteraturan dan kebenaran baru, yang tingkatnya lebih 

tinggi, sebelum potensi konflik berubah menjadi sengketa.
66

  

Dalam menghadapi realitas hukum yang kompleks tersebut, pengaturan dan 

penyelesaian konflik dengan dasar legal thought yang positivistik tidak memadai 

karena dalam kerangka berpikir legal positivism, hukum justru harus dibersihkan 

dari anasir yang bersifat teologis dan metafisis. Dalam doktrin positivisme, hukum 

sumber daya agraria sudah sah asal rasional, diproses melalui prosedur baku, dan 

dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga positif, pasti, dan 

sistematis. Sedangkan pangkal pikiran dari konsep hukum progresif bahwa hukum 

adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan 

yang adil, sejahtera, dan membuat bahagia. Asumsi dasarnya adalah ada hubungan 

antara hukum dan manusia, sedangkan prinsip yang harus dipegang adalah hukum 

untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
67

 

 

Penegakan hukum progresif bekerja untuk menyelesaikan segala bentuk 

ketidakteraturan (termasuk penyelesaian konflik), melalui pendayagunaan institusi 

kenegaraan maupun institusi nonketenagakerjaan. Penekanannya adalah memilih 

untuk menjadi kekuatan pembebasan. Pembebasan itu tertuju, baik kepada tipe, 

cara berpikir, asas, dan teori, yang tidak lagi terbelenggu pada hukum 

konvensional (positivistik). Satu karakter penting dari konsep penegakan hukum 

progresif adalah menolak keadaan status quo, manakala keadaan tersebut 
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menimbilkan dekadensi, suasana korup dan merugikan rakyat. Watak inilah yang 

pada akhirnya berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
68

 

 

Siswanto Sunarso
69

 mengemukakan beberapa poin penting yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam rangka penyelesaian konflik sosial melalui 

penegakan hukum progresif, yaitu sebagai berikut: 

a. Perlunya keterpaduan tekad bersama para aparat penegak hukum, para hakim, 

jaksa, polisi, advokat, mediator, arbitrator, wasit, aparat teknis, dan semua 

entitas, yang terkait dengan kegiatan penyelesaian konflik sosial, hendaknya 

duduk bersama di satu meja, untuk menyamakan persepsi dan konsep 

sehingga seiasekata mengenai tipe, cara berpikir, asas, dan teori, yang akan 

dijadikan senjata untuk penyelesaian konflik tersebut, sehingga tidak ada lagi 

hambatan internal dalam tim pasukan aparat penegak hukum; 

b. Penyelesaian konflik sosial tidak boleh dipisahkan dari aspek moral, yaitu 

nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai religius, dan sebagainya; 

c. Mobilisasi hukum dengan semboyan “kalau tidak ada rotan, akar pun 

berguna”, maka orientasi penyelesaian konflik sosial adalah kepada tujuan 

yang jelas dan konkret, yaitu menjadikan sebagai sarana tercapainya sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat; 

d. Melibatkan semua komponen bangsa karena penyelesaian konflik sosial yang 

progresif sifatnya multidimensional, artinya banyak faktor dan banyak pihak 

yang terkait dan perlu saling mendukung, dengan komponen utamanya dalah 

aparat penegak hukum yang terdiri dari profesional hukum yang cerdas, jujur, 

dinamis, dengan visi komunal. 

  

Berdasarkan uraian pemikiran tersebut di atas, dapat dirangkum bahwa 

progresivitas dalam penyelesaian konflik sosial tidak berarti menghalalkan segala 

cara demi tercapainya suatu tujuan, penyelesaian konflik sosial secara progresif 

sangat bertumpu pada sumber daya manusia, dan keefektifan konsep penyelesaian 

konflik sosial secara progresif sangat dipengaruhi oleh kultur budaya hukum 

(legal culture). 

 

Penegak hukum harus melakukan tindakan terintegrasi lembaga penegak hukum 

melalui integrated criminal justice system, artinya di antara penegak hukum harus 

memiliki suatu balanced and equal of power, suatu kewenangan yang berimbang 
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dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi 

kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum dan 

menimbulkan disintegrasi penegakan hukum, sehingga memaksimalkan 

penegakan hukum yang nondiskriminatif.
70

 

 

Moh. Mahfud M. D.
71

 berpandangan bahwa bagi hukum progresif, yang dikatakan 

hukum yang benar itu bukanlah bunyi undang-undang semata, melainkan denyut 

kehidupan masyarakat yang merupakan pasal-pasal yang sebenarnya dari 

keadilan. Undang-undang sering kali dibuat situasional atau berdasarkan pada 

situasi tertentu, tetapi keadilan bersifat kondisional atau kondisi apa yang sedang 

terjadi pada saat kasus itu muncul. Dengan demikian, dalam hukum progresif, 

hakim boleh membuat putusan-putusan di luar ketentuan undang-undang dan 

membuat kreasi berdasar keyakinannya sendiri tentang keadilan dengan dasar 

keadilan substantif dengan strategi pembangunan hukum yang responsif.  

 

Dalam praktik, gagasan hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo perlu 

diterapkan oleh lembaga kepolisian melalui fungsionalisasi diskresi,
72

 sedangkan 

di lembaga kejaksaan, hukum progresif dalam mengambil bagian dengan 

membebaskan karakter yang melekat pada lembaga kejaksaan adalah birokratis, 

sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkis dan berlaku sistem 

komando. Hanya dengan membebaskan dari empat karakter tersebut lembaga 

kejaksaan bisa tegak dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagian 

hakim telah menerapkan hukum progresif melalui putusan pengadilan yang 

mampu mendatangkan keadilan bagi pencari keadilan yang selama ini sangat jauh 

dari harapan, dengan tidak bertumpu pada penafsiran tekstual atau gramatikal, tapi 

juga memanfaatkan penafsiran-penafsiran yang lain seperti teologis, sistematis, 

historis, dan lain-lain sehingga output yang dihasilkan lebih berbobot.
73

  

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Menurut Lawrence M. Friedman, dikutip oleh Suparnyo,
74

 penegakan hukum 

bergantung pada sumber-sumber daya yang ada padanya. Pada negara hukum 

(rechtsstaat), idealnya hukum merupakan yang utama atau panglima, di atas 
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politik dan ekonomi. Suburnya judicial corruption dalam proses peradilan 

mengakibatkan hancurnya sistem hukum. Lembaga peradilan menjadi tercemar 

karena keacuhan aparat penegak hukum akan penegakan hukum yang efektif, 

serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik secara intelektualitas maupun 

spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat 

lemah, dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum. 

 

Menurut Soerjono Soekanto,
75

 ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum yang saling berkaitan dengan eratnya yang merupakan esensi 

dari penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan 

hukum, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (legal factor itself) 

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum 

dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam 

materiil mencakup dua hal sebagai berikut: 

a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan 

tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. 

b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. 

 

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang 

tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, 

sehingga mencapai tujuannya, yaitu efektif. Asas-asas tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 

 

 

a. Undang-undang tidak berlaku surut. 

b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula. 

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang 

bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang 

berlaku terdahulu. 

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian 

ataupun pembaharuan (inovasi). 

 

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum sendiri 

disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang. 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.   

                                                           
75

 Soerjono Soekanto, 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

Rajawali Pers), hlm. 8. 



57 

 

2. Faktor Penegak Hukum (Law Enforcement Factor) 

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan 

peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur 

kemasyarakatan dan sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak, 

yaitu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat dan kewajiban-kewajiban, yaitu 

beban atau tugas tertentu. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, 

lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Penegak hukum 

lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus sehingga antara 

pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of 

roles). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan 

yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, 

maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance). 

 

Masalah peranan dianggap penting karena penegak hukum di dalam diskresi 

menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, penilaian 

pribadinya juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat 

penting oleh karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya 

sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan-kelambatan 

untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di masyarakat 

sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan 

perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-

undang, dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara 

khusus. 

 

Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya 

berasal dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya 

sendiri atau lingkungan, yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri 

dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang 

realtif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa 

depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya 

kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama materi, 

dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangannya 

konservatisme.  

 

Halangan-halangan tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, 

dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut: 

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-

penemuan baru. 

b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai 

kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu. 

c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi 

suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan 

dirinya. 

d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 

pendiriannya. 

e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu 

urutan. 
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f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya 

bahwa potensi –potensi tersebut akan dapat dikembangkan. 

g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk. 

h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dna teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 

i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri 

maupun pihak-pihak lain. 

j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar 

penalaran dan perhitungan yang mantab. 

 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum 

(Means Factor) 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan 

berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas tersebut, 

antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi 

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 

 

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 

hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 

aktual. Mengenai sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya penegak hukum 

menganuti jalan pikiran sebagai berikut: 

a. Yang tidak ada, diadakan yang baru. 

b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan. 

c. Yang kurang, ditambah. 

d. Yang macet, dilancarkan. 

e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan. 

  

4. Faktor Masyarakat (Community Factor) 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar 

untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, 

dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa 

baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya 

merupakan pencerminan dari hukum sebagi struktur maupun proses. 

 

Masyarakat seharusnya diberikan pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban mereka sehingga memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada 

apabila warga masyarakat:  

a. Tidak mengetahui atau atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar 

atau terganggu. 

b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi 

kepentingan-kepentingannya. 

c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor 

keuangan, psikis, sosial, dan politik. 
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d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang 

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. 

e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses 

interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal. 

  

5. Faktor Kebudayaan (Cultural Factor) 

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk 

sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupangan pasangan nilai-nilai 

yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Tiga pasangan 

nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, 

nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai 

kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. 

 

Pasangan nilai ketertiban dan ketenteraman sejajar dengan kepentingan umum dan 

pribadi dan merupakan padangan nilai yang bersifat universal, yang mungkin 

keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan di mana 

pasangan nilai tersebut diterapkan. Sedangkan pasangan nilai kebendaan dan 

keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, namun dalam 

kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena 

pelbagai macam pengaruh, misalnya pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi 

di bidang materi yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi 

dari nilai keakhlakan sehingga di dalam proses pelembagaan hukum dalam 

masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran 

untuk mematuhi hukum. Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme 

senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum karena hukum selain 

dianggap hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk 

mempertahankan statusquo, sebaliknya juga dianggap berfungsi sebagai sarana 

mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru, oleh karena 

keserasian dua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan 

peranan yang semestinya. 

 

Zainuddin Ali
76

 juga mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu 

sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh 

penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu 

meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penaatan hukum, dan 

pengharapan terhadap hukum. 
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E. Aspek Hukum Sengketa Pertanahan di Indonesia 

Menurut Sarkawi,
77

 kepemilikan tanah oleh masyarakat dari sejak dahulu hingga 

kini melahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang sifatnya adat, yaitu bernuansa 

kebiasaan masyarakat setempat yang terus-menerus berlaku dari keturunan demi 

keturunan hingga melahirkan regulasi lokal (self regulation) yang disebut sebagai 

tanah adat. Tanah adat tersebut tidak memiliki pengaturan terkonsep, namun 

diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara, yang tercermin dalam asas-asas 

pengaturan dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Pasal 18-B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 huruf (j) 

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
78

 

 

Kebutuhan akan tanah erat kaitannya dengan legalitas alas kepemilikan yang 

sering menimbulkan persoalan dalam praktik karena tidak sesuai dengan harapan 

dan keinginan masyarakat adat. Oleh sebab itu, mendapatkan tanah untuk 

pembangunan sering menimbulkan masalah hak antara masyarakat yang 

menguasai tanah dan pelaku pembangunan yang muncul dengan dalih 

pembangunan kepentingan umum yang acapkali melupakan tujuan kesejahteraan 

dan kepentingan masyarakat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
79

 

 

Maria S. W. Sumardjono
80

 berpendapat bahwa gejala pendudukan tanah oleh 

bukan pemegang haknya untuk kemudian ditanami dengan tanaman pangan 

semakin merebak. Obyeknya pun beragam, meliputi tanah-tanah yang dikuasai 

oleh badan hukum maupun instansi pemerintah. Kenyataan tersebut 
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 Sarkawi, 2014. Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan (Yogyakarta: 

Graha Ilmu), hlm. v. 
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 Pasal 18-B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 

Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

 

Pasal 4 huruf (j) Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam: 

Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya 

bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria: 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 

dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini 

dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur 

yang bersandar pada hukum agama. 
79

 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
80

 Maria S. W. Sumardjono, 2009. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi 

(Jakarta: Kompas), hlm. 212. 



61 

 

menggambarkan potret buram dari ketimpangan dalam akses perolehan dan 

pemanfaatan tanah karena terbatasnya akses modal dan akses politik bagi bagian 

terbesar masyarakat. Mereka yang tergolong kurang beruntung ini melihat 

kenyataan bahwa tanah-tanah tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan sesuai 

tujuan semula, yang sebagian besar berasal dari tanah pertanian yang 

dialihfungsikan dan proses perolehannya kerap diwarnai berbagai pemaksaan 

kehendak dan diakhiri dengan pemberian ganti kerugian yang dirasakan tidak adil 

oleh para bekas pemegang hak. 

 

Menurut Rusmadi Murad,
81

 sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai 

keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah 

termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang 

berkepentingan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di 

lingkungan BPN. Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-

pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu 

atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah 

tersebut. 

 

Bernhard Limbong
82

 menggambarkan akar konflik pertanahan di Indonesia 

sebagai berikut: 

Bagan 3. Akar Konflik Pertanahan  
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 Rusmadi Murad, 2007. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan (Bandung: Mandar Maju),   
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Rusmadi Murad
83

 juga mengklasifikasikan sengketa pertanahan sebagai berikut: 

1. Sengketa Pertanahan yang Bersifat Politis 

Sengketa pertanahan yang bersifat politis biasanya ditandai dari hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Melibatkan masyarakat banyak. 

b. Menimbulkan keresahan dan kerawanan masyarakat. 

c. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. 

d. Menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah atau penyelenggara 

negara. 

e. Mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional, serta menimbulkan 

bahaya disintegrasi bangsa. 

 

Sengketa yang bersifat politis tersebut antara lain disebabkan oleh eksploitasi dan 

dramatisasi ketimpangan-ketimpangan keadaan penguasaan dan pemilikan tanah 

di dalam masyarakat, serta tuntutan keadilan dan keberpihakan pada golongan 

ekonomi lemah. Manifestasi dari bentuk sengketa yang bersifat politis di atas 

dilakukan dalam bentuk unjuk rasa, penekanan-penekanan kepada institusi 

pemerintah atau swasta dengan melalui institusi yang dirasakan dapat 

menyalurkan aspirasi masyarakat seperti LSM, lembaga perwakilan rakyat, 

Komisi Nasional HAM, Komisi Ombudsman, bahkan sampai ke lembaga 

kepresidenan. 

 

2. Sengketa Pertanahan yang Bersifat Strategis 

Bentuk-bentuk sengketa pertanahan yang bersifat strategis antara lain: 

a. Tuntutan pengembalian tanah (reclaiming action) sebagai akibat pengambilan 

tanah pada zaman pemerintahan kolonial. 

b. Tuntutan pengembalian tanah garapan yang kini dikuasai oleh pihak lain. 

c. Penyerobotan tanah-tanah perkebunan. 

d. Pendudukan tanah-tanah aset instansi pemerintah. 

e. Tuntutan pemberian hak atas tanah bekas tanah partikelir yang diduduki 

rakyat. 

f. Tuntutan pengembalian tanah atau ganti rugi sebagai akibat kebijakan 

pembebasan tanah untuk pembangunan di masa lalu. 

g. Tuntutan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayat di 

wilayahnya. 

h. Tuntutan pengembalian tanah yang dikuasai rakyat dalam skala besar yang 

diambilalih oleh pihak tertentu. 

i. Tuntutan redistribusi tanah yang terkena obyek landreform. 

j. Tuntutan atas proses perolehan hak atas tanah yang tidak mempertimbangkan 

ketersediaan tanah bagi masyarakat atau kepentingan masyarakat di 

sekitarnya. 

k. Tuntutan pengembalian tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan izin 

lokasi. 
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l. Masalah tanah milik warga negara Belanda yang terkena ketentuan Undang-

Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda Benda Tetap 

Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. 

m. Masalah tanah milik organisasi terlarang. 

n. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pengadaan tanah 

untuk pembangunan dalam skala besar. 

 

3. Sengketa Pertanahan Beraspek Sosial-Ekonomi 

Masalah ini timbul sebagai akibat ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam 

pemilikan tanah antara masyarakat dengan pemilik tanah luas (perusahaan). 

Adanya ketimpangan tersebut secara tajam dapat mendorong aksi masyarakat 

untuk menyerobot tanah yang bukan miliknya disebabkan kebutuhan masyarakat 

akan tanah untuk mendukung penghidupannya. Penyerobotan tanah juga sering 

terjadi pada tanah-tanah kosong atau tanah-tanah yang terlantar. 

  

Faktor-faktor pendorong timbulnya penyerobotan tanah di samping adanya 

kesenjangan sosial-ekonomi juga karena pihak pemilik tanah yang tidak 

memperhatikan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan dasarnya, setiap pemegang 

hak dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, 

antara lain mengusahakan tanahnya secara aktif, menambah kesuburan dan 

mencegah kerusakan tanahnya, menjaga batas-batas tanah, mengusahakan 

tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut 

dapat mengundang masuknya pihak-pihak yang tidak berhak untuk menguasai 

tanah dimaksud. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa antara pemilik tanah 

dengan pihak-pihak yang menguasai secara tidak berhak tersebut. Sengketa 

tersebut tidak hanya disebabkan kurang adanya pemerataan penguasaan dan 

pemilikan tanah, melainkan dapat juga disebabkan kurang tersedianya lapangan 

kerja. Sementara kebutuhan dalam kehidupan sosial menuntut untuk dipenuhi, 

maka pendudukan tanah secara tidak sah merupakan keterpaksaan yang 

dilakukan. 

 

4. Sengketa Pertanahan yang Bersifat Keperdataan. 

Sengketa ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan, baik oleh subyek hak maupun 

oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap obyek haknya (tanah). 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan berkaitan dengan kepastian hak atas 

tanahnya. Sebagaimana diketahui bahwa proses penetapan suatu hak atas tanah, 

termasuk penertiban surat keputusan dan sertipikatnya, sangat tergantung pada 

data fisik dan data yuridis yang disampaikan pihak yang menerima hak kepada 

BPN. Apabila data yang disampaikan mengandung kelemahan-kelemahan, maka 

demikian pula kualitas kepastian hukum mengenai hak atas tanah akan 

mengandung kelemahan yang pada suatu saat dapat dibatalkan apabila terbukti 

cacat administrasi maupun cacat hukum.  

 

Sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut stelsel negatif 

yang bertendensi positif, tidak memungkinkan untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum secara mutlak. Jaminan kepastian hukum dimaksud hanya ada 
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apabila data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam buku tanah, sertifikat, 

dan daftar-daftar isian lainnya, sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Oleh 

karena itu, suatu hak atas tanah masih terbuka untuk dibatalkan, baik berdasarkan 

putusan badan peradilan maupun berdasarkan kenyataan yang sebenarnya di 

lapangan. Dengan demikian, maka keabsahan alas hak sebagai dasar penetapan 

suatu hak atas tanah sangat penting dalam rangka memberikan jaminan kepastian 

hukum. 

 

Meskipun menganut stelsel negatif, tidak berarti dalam memproses suatu hak, 

BPN bersikap pasif. Dalam rangka pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik, proses penerbitan hak selalu dilakukan dengan standar ketelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan jalan contradictoire delimitatie, 

diumumkan serta dibukanya kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk menyampaikan keberatan. 

 

5. Sengketa Pertanahan yang Bersifat Administratif 

Sengketa pertanahan yang bersifat administratif disebabkan adanya kesalahan atau 

kekeliruan penetapan hak dan pendaftarannya. Hal ini disebabkan antara lain 

karena kekeliruan penerapan peraturan, kekeliruan penetapan subyek hak, 

kekeliruan penetapan obyek hak, kekeliruan penetapan status hak, masalah 

prioritas penerima hak tanah, kekeliruan penetapan letak, luas, dan batas. 

 

Sengketa ini pada umumnya bersumber pada kesalahan, kekeliruan, maupun 

kekurangcermatan penetapan hak oleh pejabat adminstrasi (BPN). Oleh karena 

itu, penyelesaiannya dapat dilakukan secara administratif pula, dalam bentuk 

pembatalan, ralat, atau perbaikan keputusan pejabat adminstrasi yang 

disengketakan. Seringkali penyelesaian sengketa secara administratif tersebut 

kurang memuaskan para pihak, sehingga oleh yang bersangkutan diajukan ke 

badan peradilan. 

 

Teori-teori penyelesaian sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa 

pertanahan, dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
84

 antara lain 

sebagai berikut: 

a. Teori Ralf Dahrendorf, menerangkan teori penyelesaian sengketa berorientasi 

kepada struktur dan institusi sosial di mana masyarakat memiliki dua wajah, 

yaitu sengketa dan konsensus. Teori sengketa menganalisis sengketa 

kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama 

di hadapan tekanan itu, sedangkan teori konsensus menguji nilai integrasi 

dalam masyarakat. 

b. Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan lima strategi 

dalam penyelesaian sengketa, yaitu bertanding (contending), mengalah 

(yielding), pemecahan masalah (problem solving), menarik diri 

(withdrawing), dan diam (inaction). 
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c. Teori Laura Nader dan Harry F. Todd, mengemukakan tujuh cara 

penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu membiarkan saja (lumping it), 

mengelak (avoidance), paksaan (coercion), perundingan (negotiation), 

mediasi (mediation), arbitrase (arbitration), dan peradilan (adjudication). 

 

Menurut Rusmadi Murad,
85

 syarat untuk menyelesaikan sengketa dengan baik 

adalah apabila senantiasa berpegang pada penguasaan peraturan yang berlaku 

yang harus selalu diterapkan dan dijadikan dasar, menjaga keseimbangan 

kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, menegakkan keadilan, dan 

penyelesaian tersebut harus tuntas dan terjamin pelaksanaannya. 

 

F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Riwayat Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia 

Asal-usul lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia diuraikan dalam Risalah Tanah 

Areal PT Gwang-Ju Palm Indonesia Seluas ±1.000 Hektar Terletak di Kampung 

Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang 

diekspose oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Lahan PT Gwang-Ju Palm 

Indonesia pada tanggal 12 Desember 2013. Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia 

seluas ±1.000 hektar adalah bagian dari kawasan Hutan Produksi yang Dapat 

Dikonversi
86

 (HPK) Giham Tahmi, ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 67/KPTS-II/1991 Tanggal 31 Januari 1991 tentang Penunjukan 

Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Tata 

Guna Hutan Kesepakatan Sebagai Kawasan Hutan. 
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Areal HPK Giham Tahmi semula adalah areal Hak Pengelolaan Hutan (HPH)    

PT Great Andalas Timber yang telah habis masa kelolanya, sehingga dengan  

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/KPTS-II/1991 Tanggal 31 Januari 1991 

tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, 

maka pengelolaan kawasan tersebut sepenuhnya berada pada pemerintah melalui 

Kementrian Kehutanan. 

 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang, kawasan hutan di Provinsi Lampung dipaduserasikan dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, sehingga Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 67/KPTS-II/1991 Tanggal 31 Januari 1991 tentang 

Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditinjau 

kembali dan Menteri Kehutanan kemudian menetapkan kembali kawasan hutan di 

Provinsi Lampung dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/KPTS-

II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah 

Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.144.512 (Satu Juta Seratus Empat 

Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Belas) Hektar. 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/KPTS-II/1991 tentang 

Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan 

Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.144.512 

(Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Belas) Hektar, telah 

terjadi pengurangan luas kawasan hutan sebanyak 92.696 hektar. Namun 

memperhatikan jumlah masing-masing jenis dan luas kawasan hutan yang termuat 
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dalam diktumnya, kawasan HPK tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 153.459 

hektar, termasuk kawasan HPK Giham Tahmi, sehingga areal eks HPH PT Great 

Andalas Timber yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, secara yuridis adalah sah 

sebagai kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK). 

 

Adanya keterangan dari tokoh masyarakat Kampung Gunung Sangkaran yang 

merupakan Tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik, 

yaitu Kerukaspari Gelar Jimat Kunjungan, Ridwan Basyah Gelar Sunan Pemuka, 

Ramuddin MK Gelar Sutan Paku Alam, M. Thohir Gelar Datuk Sembahan, dan 

Alimuddin Gelar Endika Pangeran Turunan Jimat bahwa lahan eks HPH PT Great 

Andalas Timber adalah tanah ulayat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik yang 

pada tahun 1962 diserahkan oleh masyarakat adat dan tokoh adat Marga Buay 

Pemuka Pangeran Udik melalui Dewan Pemerintahan Negeri Umpu Besay kepada 

pemerintah untuk lahan transmigrasi, namun oleh pemerintah tanah tersebut 

kemudian dialihkan menjadi kawasan hutan dan dikelola oleh PT Great Andalas 

Timber dengan batas waktu sampai dengan tahun 1992, sehingga kebijakan 

pemerintah menjadikan lahan tersebut sebagai kawasan hutan produksi dan 

menunjuk   PT Great Andalas Timber sebagai pemegang HPH tidak sesuai dengan 

tujuan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik, namun demikian 

masayarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik menerima hingga batas 

waktu izin HPH PT Great Andalas Timber tersebut habis. 

 

Sebelum izin HPH PT Great Andalas Timber berakhir pada tahun 1992, 

masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik Blambangan Umpu, 

khususnya dari Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, 
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telah mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan melalui Kepala Kanwil 

Kehutanan Provinsi Lampung, yaitu dengan surat bernomor 38/07/P.DS/1990 

Tanggal 1 Desember 1990 yang pada intinya adalah memohon kepada Menteri 

Kehutanan agar dilakukan penegasan batas sekaligus melepaskan dan 

mengembalikan areal eks HPH PT Great Andalas Timber kepada masyarakat adat 

Marga Buay Pemuka Pangeran Udik. 

 

Pada tanggal 20 Februari 2000, masyarakat di bawah kepemimpinan Kepala 

Kampung Gunung Sangkaran  pada saat itu, yaitu M. Saleh Efendi, membentuk 

Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang diketuai 

oleh Alpian, bertugas mendata, menghimpun, sekaligus memproses administrasi 

yang berkenaan dengan penyajian gambar (plotting) dan pendataan kepemilikan, 

serta penguasaan lahan eks HPK Giham Tahmi di Kampung Gunung Sangkaran. 

Hasil kerja Pokmasdartibnah tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur 

Lampung melalui Kanwil Kehutanan Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung 

mengirimkan surat Nomor 522.II/1753/Bapeda/2000 Tanggal 15 Agustus 2000 

tentang Usulan Penataan Ulang Kawasan Hutan di Provinsi Lampung, yang 

diterima dan dijadikan pertimbangan Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan 

Nomor 256/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan 

Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas ±1.004.735 

(Satu Juta Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar. Dalam tabel yang 

termuat dalam diktum kedua Keputusan Nomor 256/KPTS-II/2000 Tanggal 23 

Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah 

Provinsi Lampung Seluas ±1.004.735 (Satu Juta Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga 

Puluh Lima) Hektar tersebut, kawasan HPK seluas 153.459 hektar sudah tidak 
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dimuat, yang berarti kawasan HPK tersebut, termasuk HPK Giham Tahmi, sudah 

dilepaskan dari status kawasan hutan. 

 

Gambar 2. Peta Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) di Kecamatan 

Blambangan Umpu dan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Provinsi 

Lampung 

 

 

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan. 

 

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi 

Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 

Tanggal 22 Oktober 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan 

Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas ±145.125 Hektar Menjadi 

Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah. Gubernur 

Lampung kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 
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2007 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi yang 

Dapat Dikonversi di Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 

31 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan 

Produksi yang Dapat Dikonversi di Provinsi Lampung, untuk memperpanjang 

proses adjudikasi
87

 yang dilaksanakan oleh BPN Kanwil Lampung. Proses 

adjudikasi lahan eks HPK Giham Tahmi atau eks HPH PT Great Andalas Timber 

seluas 4.000 hektar hingga kini belum terselesaikan sertifikatnya, namun 

kepemilikan lahan sudah jelas dalam bentuk rincian dengan alas hak berupa Surat 

Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Gunung 

Sangkaran. 

 

Berdasarkan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kampung atau Penyimbang 

Pepadun Kampung Gunung Sangkaran Tanggal 4 Agustus 2006, dari 4.000 hektar 

lahan eks HPK Giham Tahmi, seluas 1.000 hektar diberikan kepada lima orang 

Tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kerukaspari Glr. Jimat Kunjungan dan puteranya Edwin Kerukaspari Glr. 

Pangeran Blambangan Lebuh Kampung Bujung Blambangan Umpu; 

2. Ridwan Basyah Glr. Sunan Pemuka dan Ahmad Gantha Glr. Liu Ngepih 

Pangeran Kanca Marga Lebuh Kampung Balak Blambangan Umpu; 

3. Ramuddin Glr. Sutan Paku Alam Lebuh Kampung Tengah Blambangan 

Umpu; 

                                                           
87

 Kementrian Pekerjaan Umum. Direktori Istilah Bidang Pekerjaan Umum 

http://pustaka.pu.go.id/new/istilah-bidang-detail.asp?id=1653 / dikutip tanggal 11 Desember 2014. 

Adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, 

meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai satu atau 

beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 

http://pustaka.pu.go.id/new/istilah-bidang-detail.asp?id=1653


71 

 

4. Thohir Glr. Datuk Sumbahan dan Ikroni Glr. Sunan Kemalaraja Lebuh 

Kampung Kebelah Blambangan Umpu; 

5. Alimuddin Glr. Endika Pangeran Turunan Jimat Lebuh Balak Tanjung Raja 

Giham Blambangan Umpu. 

 

Kelima orang Tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran 

Udik tersebut masing-masing menerima 200 hektar dari sebelas orang tokoh 

masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik, sebagai pelaksanaan dari 

hasil kesepakatan rapat adat mereka pada tanggal 5 Desember 2000, yang 

penyerahannya diketahui dan disaksikan oleh Camat Blambangan Umpu dan 

Kepala Kampung Gunung Sangkaran. Kesebelas tokoh masyarakat adat tersebut 

adalah  Ibrahim Glr. Tuan Bala Seribu, Muhtar Glr. Ratu Kepala Marga, 

Sampurna Jaya, Alimuddin Glr. Jagok Negara, Ibrahim Mukmin In, Muhammad 

Saleh Efendi, Mat Ali, Tamrin Glr. Sunan Ratu Lampung, Hamdani Glr. Raja 

Penyusun, Erman Glr. Ngedika Ratu, dan Alpian Glr. Ngedika Rahmat. Seluas 

3.000 hektar dari 4.000 hektar lahan eks. HPK Giham Tahmi diberikan kepada 

masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik Kampung Gunung 

Sangkaran. 

 

Pada tanggal 28 April 2005, kelima Tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay 

Pemuka Pangeran Udik memberikan kuasanya kepada Alpian untuk menjualkan 

lahan seluas 1.000 hektar yang dimilikinya kepada investor untuk dibangun suatu 

industri perkebunan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian tanggal 

28 Juli 2006, mulai terjadi komunikasi antara Alpian selaku penerima kuasa dari 

lima Tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik 
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dengan investor dari Korea Selatan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

pertemuan-pertemuan selanjutnya hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah 

pihak dalam bentuk jual-beli dan pelepasan hak atas kepentingan tanah seluas 

1.000 hektar. 

 

Pelepasan hak atas kepentingan tanah dalam bentuk jual-beli seluas 1.000 hektar 

yang dimaksud adalah berasal dari: 

1. Kerukaspari Glr. Jimat Kunjungan dan puteranya Edwin Kerukaspari Glr. 

Pangeran Blambangan Lebuh Kampung Bujung Blambangan Umpu seluas 

200 hektar; 

2. Ridwan Basyah Glr. Sunan Pemuka dan Ahmad Gantha Glr. Liu Ngepih 

Pangeran Kanca Marga Lebuh Kampung Balak Blambangan Umpu seluas 

100 hektar; 

3. Ramuddin Glr. Sutan Paku Alam Lebuh Kampung Tengah Blambangan 

Umpu seluas 200 hektar; 

4. M. Thohir Glr. Datuk Sumbahan dan Ikroni Glr. Sunan Kemalaraja Lebuh 

Kampung Kebelah Blambangan Umpu seluas 200 hektar; 

5. Alimuddin Glr. Endika Pangeran Turunan Jimat Lebuh Balak Tanjung Raja 

Giham Blambangan Umpu seluas 200 hektar; 

6. 100 hektar berasal dari masyarakat di sekitar lokasi lahan. 

 

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 27 Mei 2009, yang ditandatangani 

oleh Alpian, salah satu Tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka 

Pangeran Udik, yaitu Ridwan Basyah Glr. Sunan Pemuka menjual lahannya 

kepada PT Gwang-Ju Palm Indonesia hanya seluas 100 hektar, sehingga sisa 
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lahannya 100 hektar masih ada dan telah dikeluarkan statusnya dari bidang tanah 

(enclave) ke lokasi lain karena untuk mencukupi lahan yang dibutuhkan oleh     

PT Gwang-Ju Palm Indonesia sehingga diambil dari lahan masyarakat lain yang 

juga menerima lahan eks HPK Giham Tahmi. 

 

Data PT Gwang-Ju Palm Indonesia merekam, telah terjadi 19 kali transaksi 

pembayaran dari uang muka (down payment) pada tanggal 24 Agustus 2006 

hingga pelunasan pada tanggal 24 April 2008. Sebanyak 648 hektar dari 1.000 

hektar lahan yang diperjualbelikan tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) 

sebanyak 324 set, sedangkan 352 hektar berupa Surat Pernyataan Oper-alih 

Pelepasan Tanah Garapan dari pemilik lahan garapan yang diketahui oleh Kepala 

Kampung Gunung Sangkaran sebanyak 176 set. Seluruh pelepasan hak atas 

kepentingan tanah dilakukan melalui Notaris/PPAT Bambang Abiyono, yaitu 

sebanyak 133 persil
88

 atau setara dengan 266 hektar lahan, dilakukan pelepasan 

haknya pada tahun 2007, sedangkan sisanya sebanyak 367 persil atau setara 

dengan 734 hektar, pelepasan haknya dilakukan pada tahun 2008. 

 

Setelah menerima penyerahan lahan eks HPK Giham Tahmi, kelima Tokoh 

Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik membagi-bagikan 

lahan mereka kepada masyarakat adatnya masing-masing dan disertifikatkan per 

dua hektar sehingga SHM dan SKT yang diperalihkan haknya kepada PT Gwang-

Ju Palm Indonesia atas nama masyarakat banyak, yaitu berkisar 125 orang. 

 

Lahan yang diperjualbelikan secara administratif berbatasan dengan: 

                                                           
88

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id/persil-2 / dikutip tanggal 11 Desember 2014. 

Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu (untuk perkebunan atau perumahan) 

http://kbbi.web.id/persil-2


74 

 

a. Sebelah timur berbatasan dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

dan tanah kehutanan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL); 

b. Sebelah utara berbatasan dengan lahan perkebunan milik masyarakat 

Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu; 

c. Sebelah barat berbatasan dengan lahan perkebunan milik masayarakat 

Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu (sekarang 

dimilki oleh PT Aman Jaya Perkasa); 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Blakbak Kecamatan Rebang 

Tangkas. 

 

Lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia telah beberapa kali diperiksa 

oleh BPN Kanwil Lampung yang memegang kewenangan untuk pendaftaran 

tanah dari 250 hektar hingga di bawah 1.000 hektar, yaitu pada bulan November 

tahun 2007 dalam rangka peralihan hak dari masyarakat kepada PT Gwang-Ju 

Palm Indonesia yang kemudian menghasilkan round meeting (pengukuran 

keliling) seluas 1.022 hektar, pada bulan  Oktober 2010 dalam rangka pengajuan 

pendaftaran Hak Guna Usaha (HGU)
89

 yang menghasilkan Peta Bidang Tanah 

seluas 998,60 hektar, dan pada bulan November 2012 dalam rangka penunjukan 

tapal batas lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia sesuai dengan permintaan Tim 

PPMP  Pemkab Way Kanan. Sedangkan proses pengajuan HGU untuk lahan     

PT Gwang-Ju Palm Indonesia hingga kini masih belum selesai. 

 

                                                           
89

 Samun Ismaya, 2011. Pengantar Hukum Agraria (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 62. Hak Guna 

Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara guna perusahaan, 

pertanian, perikanan atau peternakan, diberikan dalam jangka waktu tertentu, dan yang dapat 

mempunyai adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut 

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
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Gambar 3. Gambar Ukur Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: BPN Kanwil Lampung.  

  

Gambar 4. Peta Bidang Tanah PT Gwang-Ju Palm Indonesia 

 
 

Sumber: BPN Kanwil Lampung. 
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2. Gambaran Lokasi dan Investasi PT Gwang-Ju Palm Indonesia di 

Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan 

 

Gambar 5. Peta Administratif Kabupaten Way Kanan 

 
Sumber:  www.waykanan.go.id 

 

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, yang 

merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan 

Kotamadya Metro. Luas Kabupaten Way Kanan adalah 3.921,63km2 dengan 

koordinat 104’17” – 105’04” Bujur Timur dan 4’12” – 4’56” Lintang Selatan.
90

 

Kabupaten Way Kanan berjarak ±190 kilometer dari Kotamadya Bandar 

Lampung Provinsi Lampung dan terdiri dari 14 kecamatan, di mana Kecamatan 

Blambangan Umpu yang merupakan pusat pemerintahan dibagi menjadi 24 

                                                           
90 

Kabupaten Way Kanan, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Way_Kanan / dikutip tanggal 

4 Desember 2014. 

http://www.waykanan.go.id/
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Way_Kanan
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kampung, yang sebagian besar penduduknya bersuku daerah Lampung dan 

bermatapencaharian sebagai petani. 

 

Secara administratif, batas-batas wilayah Kecamatan Blambangan Umpu adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way 

Kanan. 

b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way 

Kanan. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way 

Kanan. 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan 

Kasui, dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. 

 

PT Gwang-Ju Palm Indonesia didirikan berdasarkan Memorandum of 

Understanding (MoU)
91

 antara investor
92

 dari negara Korea Selatan dengan         

Alpian pada tanggal 2 Agustus 2006, untuk mendirikan suatu perseroan terbatas 

(PT)
93

 bersama-sama dengan Koperasi Perkebunan Cinta Makmur, di mana 

Alpian duduk sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Cinta Makmur yang 

                                                           
91

 Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007. Perancangan Kontrak dan 

Memorandum of Understanding (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 47. Nota kesepahaman yang dibuat 

antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun 

antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu 

tertentu. 
92

 Investor, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Investor / dikutip tanggal 8 Desember 2014. Investor 

adalah orang perorangan atau lembaga, baik domestik maupun nondomestik, yang melakukan 

suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya), baik 

dalam jangka pendek atau jangka panjang. 
93

 Faisal Santiago, 2012. Pengantar Hukum Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 35. 

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Investor
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berdomisili di Kampung Gunung Sangkaran sekaligus merupakan penerima kuasa 

dari lima Tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik 

Blambangan Umpu, yang memperoleh 1.000 hektar dari 4.000 hektar 

pengembalian tanah adat dari pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan 

Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas ±1.004.735 

(Satu Juta Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar. 

 

Akta Perseroan Terbatas PT Gwang-Ju Palm Indonesia ditandatangani di hadapan 

Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn. pada tanggal 28 September 2006 

dengan dengan komposisi pemegang saham investor dari Korea Selatan sebanyak 

95% dan Koperasi Perkebunan Cinta Makmur sebanyak 5%, sesuai dengan 

Lampiran II  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007  

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa penyertaan modal asing di 

bidang perkebunan kelapa sawit diizinkan dengan batasan maksimal 95%. 

Sehubungan dengan PT Gwang-Ju Palm Indonesia belum resmi berbadan hukum 

karena untuk memperoleh Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta dibutuhkan Izin Lokasi sebagai 

suatu persyaratan mutlak, sedangkan untuk mengajukan Izin Lokasi ke Pemkab 

Way Kanan, perusahaan wajib telah berbadan hukum, sehingga kemudian 

Koperasi Perkebunan Cinta Makmur mengajukan Izin Lokasi ke Pemkab Way 

Kanan dan Bupati Way Kanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 

141/B.104/01-WK/HK/2006 Tanggal 14 September 2006 tentang Pemberian Izin 

Lokasi Kepada Koperasi Perkebunan Cinta Makmur Kecamatan Blambangan 

Umpu Kabupaten Way Kanan, setelah memperoleh Rekomendasi/Keterangan 
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Bukan Areal Kawasan Hutan Nomor 522/259/B.1/III.06-WK/2006 Tanggal         

8 September 2006 dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan 

dan membuat Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. 

 

PT Gwang-Ju Palm Indonesia resmi berbadan hukum dengan memperoleh 

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor W8-00697 HT.0101-

TH.2006 Tanggal 20 November 2006 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) Melalui Kepala Kanwil Jawa Barat setelah memperoleh Surat 

Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 1047/I/PMA/2006 Tanggal            

27 September 2006 dari BKPM dan kemudian memperoleh Izin Lokasi atas 

namanya sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.16/01-

WK/HK/2007 Tanggal 20 Februari 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati 

Way Kanan Nomor 141/B.104/01-WK/HK/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi 

Kepada Koperasi Perkebunan Cinta Makmur Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan dan Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Gwang-Ju Palm 

Indonesia Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang dijadikan 

dasar bagi perusahaan untuk mulai melakukan pembebasan lahan untuk lokasi 

perkebunan. 

 

PT Gwang-Ju Palm Indonesia beralamat di Jalan Andalas, Kampung Gunung 

Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi 

Lampung. Lokasi kantor berada ±100 meter dari Jalan Lintas Sumatera, ±15 menit 

dari pusat pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Kecamatan Blambangan Umpu 

atau ±40 menit dari tugu perbatasan antara Kabupaten Way Kanan Provinsi 

Lampung dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. 
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Sedangkan lokasi lahan berada ±13 kilometer dari lokasi kantor ke arah selatan 

ujung Kampung Gunung Sangkaran. 

 

Gambar 6. Peta Kampung Gunung Sangkaran 

 

Sumber: Kampung Gunung Sangkaran 

 

Batas-batas wilayah administratif Kampung Gunung Sangkaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan 

Blambangan Umpu. 

b. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Bumi Baru Kecamatan 

Blambangan Umpu. 
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c. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tanjung Raja Sakti Kecamatan 

Blambangan Umpu. 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Pancanegri Kecamatan Rebang 

Tangkas. 

 

Selama PT Gwang-Ju Palm Indonesia berada di Kampung Gunung Sangkaran, 

telah terjadi dua kali pergantian kepala kampung, yaitu dari Fauzi Jauhari 

menjabat hingga tahun 2009, kemudian digantikan sementara oleh M. Nasir 

selaku Pejabat Sementara (Pjs) pada tahun 2010, dan kemudian Wilma Fadli dari 

tahun 2011 hingga sekarang. 

 

PT Gwang-Ju Palm Indonesia mulai melakukan investasi pembangunan 

perkebunan tanaman kelapa sawit pada bulan Mei 2008 dengan membangun 

kantor, jalan masuk, dan pembibitan di lahan perusahaan. Namun hingga kini, 

lahan yang telah tertanam tanaman kelapa sawit baru sekitar 120 hektar, dengan 

kondisi puluhan ribu bibit berusia empat tahunan yang belum tertanam terdapat di 

areal pembibitan (nursery) dan tidak adanya aktivitas pembukaan lahan, 

penanaman, perawatan, maupun pemanenan untuk tanaman yang telah mulai 

menghasilkan buah pasir (early fruit) dan Tandan Buah Segar (TBS). 


