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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Sejarah Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia 

Kata agraria berasal dari bahasa latin “ager” yang berarti tanah atau 

sebidang tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria 

berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.Bahkan 

sebutan agrarian laws dalam Black’s Law Dictionary seringkali digunakan untuk 

menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan 

melakukan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan 

penguasaan dan pemilikannya.
32

 Adapun pengertian agraria menurut Andi 

Hamzah, Subekti, dan R. Tjitrosoedibio adalah masalah atau urusan tanah dan 

segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.
33

 

Sementara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UUPA, tidak memberikan penjelasan 

langsung mengenai agraria. Namun dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUPA 

bahwa yang menjadi ruang lingkup agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dari ketentuan tersebut terlihat 

                                                           
32

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 
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33
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bahwa agraria memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar tanah atau tanah 

pertanian seperti pengertian dari bahasa latin dan KBBI. Penjelasan agraria dalam 

UUPA memiliki makna yang sama dengan maksud agraria pada kamus hukum. 

Dengan pemakaian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, 

maka dalam pengertian UUPA hukum agraria bukan hanya merupakan satu 

perangkat bidang hukum. Hukum agraria meruapakan suatu kelompok berbagai 

bidang hukum, yang masing-masing mengatur tentang hak-hak penguasaan atas 

sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian agraria yang 

terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, 

serta hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.
34

 

Hukum agraria berkembang sesuai perjalanan sejarahnya.Sejarah 

merupakan bukti dari sebuah perkembangan karena yang terjadi pada masa kini 

merupakan hasil dari yang telah dilalui pada masa lalu. Begitupun dengan hukum 

agraria, pengaturan yang ada saat ini merupakan hasil dari  sejarah perubahan-

perubahan pengaturannya. Hampir semua unsur dalam kehidupan hukum negara 

ini merupakan hasil dari akulturasi budaya dan kebiasaan yang dibawa oleh 

bangsa-bangsa lain yang pernah masuk dan mendirikan pemerintahan di 

Indonesia. Pengaturan agraria sendiri telah melewati beberapa periode yang 

memberi pengaruh sangat besar pada ketentuan hukum agraria yang ada saat ini. 

Dalam sejarahnya, pengaturan agraria yang sangat erat dengan urusan 

pertanahan ini mengalami perkembangan yang diawali dengan pengaturan buatan 

penjajah yang menguasai sebagian besar wilayah tanah Indonesia (pra 

                                                           
34

 Boedi Harsono, Op.Cit., hlm. 8 



15 
 

kemerdekaan), serta terus berkembang seiring bangsa Indonesia bebas dari 

penjajahan dan mulai membuat sendiri hukum agrarianya (pasca kemerdekaan). 

 

1. Pra Kemerdekaan 

Perkembangan hukum agraria sudah dimulai sejak zaman kerajaan, di 

mana tanah bukanlah benda yang diperdagangkan karena masih melimpahnya 

tanah-tanah yang belum dimiliki.Masyarakat pada masa kerajaan menjalani 

kehidupannya berdasarkan ketentuan raja.Sebagai pemimpin tertinggi dalam 

sebuah wilayah, raja berdaulat penuh atas semua hal yang ada dalam wilayah 

yuridiksinya.Begitupun dalam pengurusan tanah, raja telah menentukan batas dan 

bagian masing-masing bagi rakyatnya.Pola pembagian wilayah yang menonjol 

pada masa awal-awal kerajaan di Jawa adalah berupa pembagian tanah ke dalam 

beragam penguasaan atau pengawasan, yang diberikan ke tangan pejabat- pejabat 

yang ditunjuk oleh raja atau yang berwenang di istana (Paigeaud 1960, Moertono 

1968)
35

. 

Masa kejayaan kerajaan-kerajaan mulai terganggu oleh bangsa Belanda 

yang berdatangan ke Indonesia sekitar abad 17 dengan alasan untuk berdagang 

dan mengembangkan perusahaan dagangnya. Sejarah hukum agraria kolonial pun 

diawali oleh perkumpulan dagang yang disebut Veerenigde Ooost-Indische 

Compagnie (VOC) antara tahun 1602-1799 
36

, mereka diberikan hak untuk 

berdagang sendiri di Indonesia dari Pemerintah negeri Belanda (Staten General), 

                                                           
35

 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, Diterbitkan 
bersama oleh: Konsorsium Pembaruan Agraria (Jaksel), Sajogyo Institute (Bogor), AKATIGA 
(Badnung),  Edisi Baru, 2009, hlm. 66 

36
 Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, Hukum Agraria dalam Perspektif Sejarah, 

Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm.  9 
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yang sejak tahun 1602 itu VOC mendapat hak untuk mendirikan benteng-benteng 

serta membuat perjanjian dengan raja-raja Indonesia.
37

 

VOC mulai menaklukan raja-raja dari kerajaan-kerajaan kecil dengan cara 

mengharuskan menandatangani perjanjian (tractaat) bahwa mereka (raja dan 

rakyatnya) harus tunduk dan patuh kepada VOC dengan sistem perdagangan 

Verpelichte Leverantie dan Contingenten, yaitu menyerahkan hasil bumi dengan 

harga yang sudah dipatok atau ditentukan dan hasil bumi yang diserahkan 

dipandang sebagai pajak tanah.
38

Kemudian hukum perdata Belanda (Burgerlijk 

Wetboek) mulai diberlakukan untuk seluruh wilayah kekuasaan VOC, penekanan 

praktek penegakkannya adalah pada perolehan tanah untuk hubungan keagrariaan 

bagi pengumpulan hasil bumi untuk dijual di pasaran Eropa.
39

 

Dengan hukum barat itu, maka hak-hak tanah yang dipegang oleh rakyat 

dan raja-raja Indonesia tidak dipedulikan.Namun rakyat Indonesia masih 

dibiarkan untuk hidup menurut hukum adat dan kebiasaannya.
40

 Seluruh lahan di 

daerah  kerajaan yang berada di bawah kekuasaan VOC itu diklaim menjadi milik 

VOC sehingga bebas digunakannya, termasuk untuk dijual kepada pihak selain 

masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan penjualan tanah itu dilakukan 

melalui Lembaga Tanah Partikelir sejak tahun 1621, dengan dominasi pembeli 

dari pedagang kaya orang Arab dan Cina, namun tidak ada surat bukti jual beli 
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 Supomo dan Djoksutono, Sedjarah Politik Hukum Adat 1609-1848, Jakarta: 
Djambatan, Cetakan ke-4, 1955, hlm. 1 
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 Muchsin dkk.,Op.Cit., hlm. 10 

39
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Yogyakarta: STPN Press, 2012, hlm. 37 
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karena pada masa itu belum ada pejabat notaris. Maka tanah partikelir itu dicatat 

dalam catatan „eigendom‟ milik Belanda.
41

 

 Situasi tersebut berjalan cukup lama, sehingga membuat rakyat Indonesia 

kehilangan hak-haknya sendiri atas tanah dan semakin miskin karena eksploitasi 

yang dilakukan VOC tehadap hasil pertanian rakyat.Kemudian pada tahun 1799, 

VOC terpaksa dibubarkan karena kerap kali berperang, kas kosong dan banyak 

hutang, serta banyak pesaing dari Inggris dan Perancis. Setahun kemudian, daerah 

dan hutang-hutang VOC diserahkan kepada  Bataafsche Republiek, serta 

Indonesia sebagai tanah jajahan dijadikan bagian dari wilayah Negeri Belanda 

dengan status sebagai negara jajahan (Nederlands Indie – Hindia Belanda).
42

 

Setelah bangkrutnya VOC pada awal abad ke-19, kekuasaan pemerintah 

Belanda dipatahkan oleh balatentara Inggris dan pada tahun 1811 Belanda harus 

menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris.
43

 Di bawah pemerintahan Raffles 

dibentuklah sebuah panitia dengan tugas melakukan penyelidikan statistik 

mengenai keadaan agraria, dan atas hasil penyelidikan itu Raffles berkesimpulan 

bahwa semua tanah adalah milik raja atau pemerintah Inggris (teori Domein).
44

 

Raffles mewujudkan pemikiran tentang pajak yang dikenal dengan namaLandrent 

(pajak tanah). Landrent tidak langsung dibebankan kepada para petani pemilik 

tanah, para kepala desa diberi kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang 

wajib dibayar oleh tiap petani.
45

Berdasarkan ketentuannya itu, penduduk pribumi 
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hanya dianggap menumpang dan dibebani tanggung jawab untuk membayar pajak 

dalam pemakaian tanah raja atau pemerintah Inggris. 

 Kemudian dengan dibentuknya perjanjian pada 13 Agustus 1814 antara 

Inggris dan Belanda, maka semua jajahan Belanda yang diwaktu peperangan 

terakhir diduduki oleh Inggris akan dikembalikan kepada Belanda.
46

 Memasuki 

masa pemerintahan Van den Bosch, pada tahun 1830 diterapkan sebuah sistem 

tanam paksa (Cultuurstelsel), yakni dengan pemiadaan pembayaran pajak dari 

para petani di desa namun digantikan dengan kewajiban menanami 1/5 tanahnya 

dengan tanaman seperti nila, kopi, tembakau, teh, tebu dan sebagainya untuk 

kemudian diserahkan kepada pemerintah (untuk di ekspor ke Eropa).
47

Hasil 

pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda secara cuma-cuma, 

tanpa ada imbalan apapun.Kondisi ini semakin mengerdilkan hak agraria rakyat 

Indonesia sebagai pemilik asli tanah Indonesia. 

Rakyat Indonesia benar-benar dijadikan budak untuk memperkaya 

Belanda.Begitu banyak hasil kekayaan alam Indonesia dikeruk secara sia-sia 

karena para petani tidak mendapatkan imbalan atas hasil tanaman yang 

diberikannya pada Belanda. Sistem ini mendatangkan kritik habis-habisan, antara 

lain oleh Edouward Douwes Dekker (Multatuli), lalu akhirnya sebagai 

jawabannya dikeluarkan kebijakan Regerings Reglement yang dalam Pasal 64 

dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal dilarang menjual tanah kecuali tanah sempit 

bagi perluasan kota dan industri dan boleh menyewakan tanah berdasarkan 

Ordonnantie (peraturan) kecuali tanah hak ulayat.
48

 

                                                           
46

 Supomo dan Djoksutono, Op.Cit., hlm. 83 
47

 Gunawan Wiradi, Reforma ….Op.Cit., hlm. 70-71 
48

 Muchsin dkk.,Op.Cit., hlm. 13 



19 
 

Kebijakan itu digunakan untuk membina tata hukum kolonial dalam 

mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah 

jajahan.
49

 Dalam Hukum Pertanahan Belanda di Indonesia, pelaksanaannya 

dimulai secara sah sejak tahun 1848 ketika diberlakukannya Undang-Undang 

Hukum Perdata Belanda (Nederlands Burgelijk Wetboek-BW) yang baru dan di 

Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 

(KUHPInd.).
50

Kodifikasi hukum berlangsung untuk pertama kali, BW berlaku 

khusus untuk golongan Eropa, kemudian berlaku juga untuk golongan Timur 

Asing (sejak tahun 1855), sedangkan untuk golongan Bumiputera berlaku hukum 

masing-masing (yakni hukum adat).
51

 

Mengenai pengaturan hukum adat terkait urusan keagrariaan, Ter Haar dan 

para muridnya yang belajar di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (yang pada 

waktu itu bernama  Rechtshogeschool te Batavia) mulai bekerja di lapangan untuk 

mencatat kaidah-kaidah sosial (adat) komunitas-komunitas dengan sanksi-

sanksi.
52

 Van Vollenhoven telah menjelaskan sifat atau ciri khusus sebagai tanda-

tanda pengenal Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat Indonesia, yaitu:
53

 

1. Masyarakat hukum dengan pimpinan dan warganya dapat dengan bebas 

menggunakan dan mengusahakan semua tanah hutan belukar yang belum 

dikuasai seseorang dalam lingkungan masyarakat hukum untuk 

                                                           
49

 Soetandyo Wignjosoebroto, dalam monograf Untuk Apa Pluralisme Hukum ? Regulasi, 
Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia, Jakarta: Epistema Institute, 2011, 
hlm. 29 
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53
 Herman Soesangobeng, Op.Cit., hlm. 167-168 



20 
 

membukanya, mendirikan perkampungan atau desa, berburu, 

mengumpulkan hasil hutan, menggembala dan merumput; 

2. Orang asing hanya dapat melakukan hal-hal yang disebutkan sebelumnya 

setelah mendapatkan izin dari masyarakat hukum, karena setiap 

pelanggarannya dinyatakan sebagai suatu pelanggaran adat yang disebut 

„maling utan‟; 

3. Setiap orang asing, tetapi kadang-kadang terhadap warga masyarakat 

hukum pun, diharuskan membayarkan uang pemasukan, untuk dapat 

memungut dan menikmati hasil tanah dalam lingkungan masyarakat 

hukum adat; 

4. Masyarakat hukum adat bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum 

yang terjadi dalam wilayah masyarakat hukum adat; 

5. Masyarakat hukum adat tetap berhak menguasai dan  mengawasi tanah-

tanah pertanian dalam lingkungan masyarakat hukumnya; dan 

6. Tanah masyarakat hukum adat tidak boleh dijual lepaskan kepada pihak 

lain untuk selama-lamanya. 

Berkat perjuangan Van Vollenhoven dan Ter Haar serta para penerusnya, pada 

zaman Hindia Belanda itu hukum negara yang diterapkan (oleh badan-badan 

yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak – atau tidak banyak – menyimpang 

dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
54

 

 Dalam praktiknya, pelanggaran demi pelanggaran hukum dilakukan oleh 

pemerintah Belanda.Pemerintah acapkali mencabut hak milik tanah seseorang 

tanpa didasarkan ketentuan hukum karena penduduk pribumi tidak ditentukan 
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sebagai pihak yang berhak atas hak milik dan ganti rugi atas tanah.
55

 Kemudian 

dengan semakin berkembangnya dominan ide liberalisme di bidang hukum, 

lahirlah Regeelings Reglement (RR) pada tahun 1854 yang dimaksudkan untuk 

membatasi dan mengontrol kekuasaan eksekutif yang berada di tangan para 

administrator kolonial.
56

 

 Menurut ayat (3) dari Pasal 62 RR menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal 

dapat menyewakan tanah menurut peraturan yang harus ditetapkan dengan 

peraturan umum. Dalam hal ini tidak termasuk tanah-tanah yang dibuka oleh 

orang-orang Bumiputera, atau yang termasuk lingkungan suatu desa, baik sebagai 

tempat penggembalaan umum, maupun dengan sifat lain. Tujuan gerakan kaum 

liberal dalam bidang agraria ini adalah agar pemerintah memberikan pengakuan 

terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (eigendom) 

untuk memungkinkan penjualan dan penyewaan, serta agar dengan asas domein 

pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat 

menyewa tanah jangka panjang dan murah (erfpacht).
57

 

 Sebagai upaya untuk memperbesar keuntungan para pengusaha dan 

pedagang Belanda dari kekayaan alam Indonesia, akhirnya pada 9 April 1870 

pemerintah Belanda meloloskan Undang-Undang Agraria yang selanjutnya 

dikenal sebagai Agrarische Wet yang diberlakukan untuk Jawa dan Madura serta 

untuk seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda setelah lima tahun 

pembentukannya.
58

Agrarische Wet Staatsblad 1870 No. 55 berisi tiga pasal yang 

termaktub dalam Artikel 62 RR 1854 dan tambahan lima pasal baru. Selain itu, 
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ada juga Agrarische Reglement (peraturan agraria) yang diterbitkan untuk 

mengatur hak milik pribumi di wilayah luar Jawa dan Madura.
59

 

 Pada ayat (4) Agrarische Wet 1870 disebutkan bahwa Gubernur Jenderal 

akan memberikan hak erfpacht
60

 selama 75 tahun.Kemudian perihal ketentuan 

pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan. Salah satu yang 

penting adalah  Agararisch Besluit (keputusan agraria) yang hanya berlaku di 

Jawa dan Madura, yang diundangkan dalam Staatsblad 1870 No. 118, di mana 

dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa “….semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas 

tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom), adalah hak domein negara.” Domein 

negara artinya milik mutlak negara, biasa dikenal dengan Domein Verklaring.
61

 

 Rakyat Indonesia benar-benar berada pada masa ketidakadilan dengan 

terampas kemerdekaan dan haknya atas tanah mereka sendiri.Masa kolonial telah 

memperbudak rakyat sekaligus negara Indonesia untuk melayani kebutuhan 

orang-orang Belanda memperkaya diri dari hasil pertanian dan perkebunan 

Indonesia.Beberapa abad penjajahan kolonial itu telah menjadi bagian dari 

perjalanan hukum agraria yang sangat merugikan rakyat Indonesia. 

Memasuki masa Perang Dunia II antara blok barat dan blok timur, 

kedudukan Belanda mulai tergeser dan Indonesia jatuh di bawah kekuasaan 

penjajahan Jepang. Sejak tahun 1942 Jepang mengambil alih seluruh kekuasaan 

pemerintahan kolonial.Pemerintahan jepang mengeluarkan kebijakan yang 

mentolerir dan mendorong rakyat untuk menggarap tanah-tanah perkebunan dan 
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tanah terlantar yang menimbulkan persepsi bahwa rakyat bisa memperoleh 

kembali tanah mereka yang dulu digusur oleh pemerintah kolonial 

Belanda.Namun tetap saja para petani penghasil padi dikenakan kewajiban 

menyerahkan hasil produksinya kepada pemerintah sebagai semacam pajak.
62

 

   

2. Pasca Kemerdekaan 

Dalam bidang keagrariaan selama masa penjajahan terdapat dualisme 

hukum agraria yang berlaku yakni berdasarkan hukum adat yang melahirkan 

tanah hak milik adat, tanah ulayat, tanah yayasan, tanah golongan dan sebagainya, 

serta berdasarkan hukum barat (kolonial) yang melahirkan tanah hak eigendom 

(hak milik), tanah hak opstal, tanah hak erfpacht, tanah hak gebruik (hak pakai), 

dan sebagainya.
63

Terlepas dari penjajahan Jepang (1945), Indonesia mendapatkan 

kemerdekaannya.Para pemimpin bangsa mulai memikirkan untuk melakukan 

pembangunan hukum baru yang terlepas dari ketidakadilan hukum kolonial 

termasuk hukum agraria kolonial. 

Pengaturan hukum agraria menjadi salah satu hal yang difokuskan untuk 

diubah dalam upaya memperbaiki tatanan pengaturan hak agraria masyarakat 

Indonesia dari ketidakadilan hukum kolonial. Beberapa peraturan yang dihasilkan 

antara lain terdapat Undang-Undang  No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan 

Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan, Undang-Undang No. 

29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai 

Tanah-Tanah Perkebunan, Undang-Undang  No. 1 Tahun 1958 tentang 
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Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, dan Undang-Undang  No. 7 Tahun 1958 

tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria. 

Pemerintah Indonesia pun membentuk panitia Agraria yang mengalami 

beberapa kali pergantian, yakni Panitia Yogya (1948), Panitia Agraria Jakarta 

(1951), Panitia Suwahyo (1955), Rancangan Soenarjo (1958), dan Rancangan 

Soedjarwo (1960)
64

. Pembentukan panitia tersebut diusung untuk menghasilkan 

sebuah hukum agraria yang berjiwa keindonesiaan. Setelah melalui proses selama 

12 tahun, akhirnya terbitlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa disebut UUPA) yang disahkan dan 

diundangkan sebagai induk dari hukum agraria Indonesia. Dengan berlakunya 

UUPA, berarti telah dicabut segala peraturan hukum agraria kolonial yang pernah 

berlaku di Indonesia, yaitu: 

1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam 

pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 

1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; 

2. "Domienverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit " 

(Staatsblad 1870 No. 118); "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam 

Staatsblad 1875 No. 119A; "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut 

dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f; "Domeinverklaring untuk 

keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55; 

"Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" 

tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58; 
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3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 

117) dan peraturan pelaksanaannya; 

4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang 

yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih 

berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini; 

Salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan UUPA ini adalah bahwa 

hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit 

Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 

1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam 

pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk 

mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah 

diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong. 

Sebagai implementasi dari ketentuan dalamPasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara sebagai penguasa bumi, air, 

dan kekayaan alam Indonesia, maka dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA telah 

ditentukan bahwa hak menguasai dari negara yang dimaksud adalah memberi 

wewenang untuk: 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan 
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c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

Adapun tujuan dalam pembentukan UUPA ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3), 

yakni bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti 

kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 

hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Untuk menunjukkan 

kepemihakan terhadap rakyat dalam pengaturan UUPA ini, dapat dilihat dalam 

Pasal 11 dan 13. Dari berbagai ketentuan dasar tersebut, selanjutnya UUPA juga 

menentukan mengenai hak-hak masyarakat atas tanah yang dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Hak milik (Pasal 20-27) 

b. Hak guna usaha (Pasal 28-34) 

c. Hak guna bangunan (Pasal 35-40) 

d. Hak pakai (Pasal 41-43) 

e. Hak sewa untuk bangunan (Pasal 44-45) 

f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (Pasal 46) 

g. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara (Pasal 53) yakni hak gadai, 

hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara. 
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Selain hak-hak yang disebutkan tersebut,terdapat hak-hak atas bagian lain dari 

tanah yakni terdiri dari hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan (Pasal 

47) serta hak guna ruang angkasa (Pasal 48).Dengan pemberlakuan UUPA 

tersebut pemerintah mulai menata pembagian dan penguasaan struktur 

kepemilikan tanah Indonesia karena selama masa kolonial pola kepemilikan 

masyarakat atas tanah sangat tidak adil dan tidak teratur. Untuk menjalankan 

suatu redistribusi kepemilikan tanah, pemerintah membuat sebuah Undang-

Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang disebut 

sebagai Undang-Undang Landreform Indonesia. Sejak program ini berjalan 

pemerintah berhasil mendistribusikan sekitar 800.000 hektar tanah kepada 

850.000 kepala keluarga.
65

 

Mengingat kekhususan dari perkara-perkara yang terkait dengan program 

tersebut, pemerintah Soekarno membentuk badan peradilan tersendiri yaitu 

Pengadilan Landreform dengan dasar pembentukan Undang-Undang No.21 Tahun 

1964.
66

Namun kegiatan landreform ini tidak berlangsung lama seiring 

bergantinya pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1965.Bahkan 

Pengadilan Landreform pun akhirnya dihapuskan dengan Undang-Undang No. 7 

Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform. Pemerintah baru ini 

mempunyai kebijakan yang sama sekali lain, sehingga untuk jangka waktu yang 

cukup lama UUPA masuk peti es, sedangkan kebutuhan agraria di sektor lain 

mendesak, maka lahirlah pada masa awal orde baru berbagai undang-undang 
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pokok lain yang kemudian membuat tumpang tindih dan rancunya masalah 

pertanahan.
67

 

Untuk menarik minat para investor, pemerintah mulai membuat beberapa 

regulasi untuk membuka peluang eksplorasi tanah dan sumber daya alam di 

Indonesia. Sebagai langkah awal untuk memikat investor asing, tahun 1967 

Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) diberlakukan, selanjutnya 

lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kehutanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketnetuan 

Pokok Pertambangan serta berbagai undang-undang sektoral lain  tentang minyak-

gas dan pengairan.
68

 

Kebijakan pemerintah orde baru ini lebih fokus hanya kepada 

pembangunan dengan penguasaan tanah secara besar-besaran oleh negara untuk 

dieksplorasi dan dieksploitasi oleh para investor yang bermodal besar,namun hak-

hak dari masyarakat atas tanah jadi terlupakan. Ternyata undang-undang tersebut 

tidak menjadikan UUPA sebagai basisnya, regulasi-regulasi ini pun tumpang 

tindih dan inkonsisten satu sama lain.
69

 Dengan makin rumitnya masalah 

pertanahan dan makin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan 

pertanahan, makin dirasakan keperluan akan adanya peraturan pelaksanaan UUPA 

yang menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah.  

Sebagai hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas  untuk jangka waktu 

tertentu (hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai), hak-hak tersebut 

memerlukan kejelasan mengenai beberapa hal antara lain mengenai persyaratan 

perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya, dan status tanah dan 
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benda-benda di atasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya. Kejelasan itu 

sangat diperlukan untuk memberikan beberapa kepastian hukum, baik kepada 

pemegang hak, kepada pemerintah sebagai pelaksana UUPA, maupun kepada 

pihak ketiga.
70

 

Beberapa peraturan pun mulai dibentuk untuk mengatur pelaksanaan 

perundang-undangan tentang pertnahan sebagai objek dasar agraria seperti 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / BPN 

No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Negara Agraria / BPN No. 9 Tahun 

1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Perolehan Hak Atas Tanah Negara dan 

Hak Pengelolaan, Peraturan BPN No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah,  dan 

sebagainya. Perjalanan UUPA selanjutnya terus diiringi dengan penerbitan 

perundang-undangan yang merupakan perluasan dari urusan keagrariaan di 

Indonesia, antara lain: 

1. Terkait pertanahan. 

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak 

Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya,  

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah dan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,  
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c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan,  

d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 

2. Terkait pertanian 

a) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan,  

3. Terkait perkebunan 

a) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,  

4. Terkait perikanan 

a) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,  

b) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,  

5. Terkait pertambangan 

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan,  

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak 

dan Gas Bumi, 

c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara,  

6. Terkait kehutanan 

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,   

7. Terkait pembangunan 
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a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman,  

b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  

c. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah  Negara 

 

3. Hukum Tanah dalam Hukum Agraria 

Begitu beragam hukum yang menjadi cakupan dari hukum agraria. Setiap 

pengaturan tersebut harus saling berkesinambungan karena pengaturan yang satu 

akan mempengaruhi pengaturan yang lainnya disebabkan kesamaan objek dasar 

pengaturan, yaitu tanah. Harus disadari bahwa bagaimanapun hukum merupakan 

suatu sistem, yang keseluruhannya tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat. Untuk itu, pengembangan suatu bidang hukum (yang dikatakan netral 

sekalipun) juga akan berpengaruh kepada bidang-bidang hukum lainnya. 

Misalnya, peraturan di bidang penanaman modal mempunyai keterkaitan dengan 

masalah hukum pertanahan, yang di Indonesia belum dapat disebut sebagai bidang 

yang netral.
71

 

Meskipun hukum agraria tidak hanya membahas tanah, tapi umumnya 

perihal agraria ini lebih sering ditekankan pada unsur pertanahannya.Tanah yang 

dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan 

hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang 

disebut hak.
72

Tanah sebagai tempat berpijak di bumi ini menjadi kebutuhan dasar 

dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup.Setiap kegiatan sehari-hari 
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selalu dilakukan di atas tanah, baik dengan menempatinya untuk bangunan dan 

jalanan sampai dengan mengolahnya untuk menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat. 

Pada kondisi tersebut, hukum agraria memiliki peran dalam pengaturan 

pelaksanaan norma-norma hukum pertanahan, tentang penggunaan dan 

pemanfaatan tanah sebagai benda tidak tetap yang melahirkan hak perorangan 

untuk menikmati hasil tanah baik oleh masyarakat maupun orang pribadi, maka 

haknya pun disebut hak agraria.
73

 Di negara-negara berkembang termasuk di 

Indonesia yang bercorak agraris, tanah memberikan warna tersendiri bagi struktur 

masyarakatnya, seperti pernyataan seorang pakar: 
74

 

“Bukan saja karena kehidupan mayoritas penduduknya ditopang oleh 

tanah, tetapi dengan tanah itu pula kesadaran mereka terwujudkan, baik 

dalam bentuk kerja produktif maupun bentuk-bentuk kesenian serta 

kebudayaan lainnya. Secara singkat, seluruh bangunan pandangan hidup 

yang memberi arah bagi proses kemasyarakatan, bertolak dari dialektika 

kesadaran manusiawi dengan tanahnya.” (McAuslan : 1986, 22) 

Pembicaraan mengenai hukum agraria ini tidak dapat dilepaskan dari 

hubungannya dengan hukum tanah dan hukum terkait benda-benda lain yang 

melekat bersama tanah (air, sumber daya alam, dan ruang angkasa).Walaupun 

banyak unsur pertanahan dalam agraria, namun cakupan hukum agraria sendiri 

sangat luas jika dibatasi hanya pada pertanahan.Pengaturan hukum agraria ini 

harus selalu dilihat secara menyeluruh, yakni mencakup urusan kepemilikan, 

penggunaan, atau penguasaan atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atas 

tanah maupun yang terkandung di dalamnya. 
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Kedudukan tanah tersebut menjadi fokus terbesar yang akan sangat 

berpengaruh dalam hukum agraria karena ruang lingkup hukum agraria melekat 

dengan unsur tanah. Hukum tanah dan hukum agraria pun akan berjalan 

beriringan karena memiliki objek pengaturan yang sama (tanah), maka pengaturan 

hak-hak penguasaan atas tanah perlu menjadi perhatian besar dalam pengaturan 

hukum agraria. Tanah memiliki hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam 

hukum tanah nasional, yaitu: 
75

 

a. Hak bangsa Indonesia atas tanah; 

b. Hak menguasai dari negara atas tanah; 

c. Hak ulayat masyarakat hukum adat 

d. Hak perseorangan atas tanah; meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak 

milik, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan).  

Berdasarkan pembagian hak tersebut, diperlukan sebuah wujud pengaturan yang 

akan menjadi pedoman dalam menggunakan hak-hak penguasaan atas tanah. Lalu 

hadirlah hukum tanah yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, 

baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas 

tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan yang 

kongkrit dengan tanah.
76

 

Sebagai bagian dari hukum agraria, pengaturan hukum tanah harus 

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum agraria.Sebagaimana 

ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan 

peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai 
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sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis 

bersumber pada hukum adat tentang tanah dari yurisprudensi tentang tanah 

sebagai sumber hukum pelengkapnya.
77

 

Hukum tanah yang dalam UUPA menganut konsep pemisahan hak atas 

tanah menggunakan asas hukum adat  yaitu asas pemisahan horizontal, di mana 

tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat pada tanah, atau pemilik atas 

tanah terlepas dari benda yang terdapat di atas tanah, sehingga pemilik hak atas 

tanah berbeda dengan pemilik hak atas benda tersebut.
78

 Selanjutnya, Imam 

Sudyat menjelaskan asas pemisahan horizontal dalam hukum adat ini terlihat jelas 

dalam hak numpang yang menunjukkan bahwa dalam menumpang itu orang tidak 

ada sangkut pautnya dengan tanah tersebut, bahwa orang itu tinggal dalam rumah 

di atas tanah, terlepas dari tanah meskipun ia mempunyai rumah di situ, terlihat 

pula bahwa pohon-pohon dapat dijual dan digadaikan tersendiri terlepas dari 

tanahnya.
79

 

 Konsep hukum tanah tersebut akan menjadi induk bagi ketentuan lain 

dalam hukum agraria terkait hukum sumber daya alam (air, pertanian, 

perkebunan, pertambangan, perikanan, kehutanan). Pada hakikatnya hukum 

agraria mengatur tentang hak-hak penguasaan dari tanah, sumber daya alam, dan 

ruang angkasa.Namun pada dasarnya, hukum agraria secara sempit memiliki 

pengertian sebagai hukum tanah.Oleh karena itu, perkembangan hukum agraria ini 

perlu dilihat bersama dengan perkembangan hukum tanahnya. 
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 Sayangnya, Maria S.W. Sumardjono menyebut UUPA mengalami 

degradasi.Pelbagai undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam yang 

berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tapi tanpa merujuk UUPA. 

Menurut Maria, sudah banyak terbit peraturan pelaksana UUPA namun dua 

masalah mendasar masih tersisa, yakni belum tersedia cetak biru (blue print) 

kebijakan pertanahan yang komperhensif dan arah serta strategi penyempurnaan 

UUPA belum jelas.
80

Degradasi UUPA tersebut dapat terlihat dalam peraturan-

peraturan tentang pertambangan, kehutanan, pertanian, pertanahan, dan lain 

sebagainya. 

Hal itulah yang menjadi faktor pemacu timbulnya konflik agraria di 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum agraria di Indonesia 

harus selalu diperhatikan dan diperbaiki untuk mencapai keadilan atas hak agraria 

bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus dalam rangka mewujudkan “reforma 

agraria”
81

 yang merupakan amanat dari TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).Dengan 

demikian, kepastian hukum atas hak agraria setiap warga masyarakat Indonesia 

dapat diwujudkan dalam rangka menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. 

 

B. Konflik Agraria 

Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

perselisihan, pertentangan, percekcokan.Konflik dapat terjadi antar individu, antar 
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kelompok, atau antar individu dan kelompok.Sebuah konflik hadir karena 

kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap pihak berbeda. Namun secara 

umum, salah satu definisi konflik dalam ilmu sosial adalah suatu situasi proses, 

yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam 

memperebutkan obyek yang sama demi kepentingannya.
82

 Dalam sebuah konflik, 

pihak-pihak itu berselisih akan suatu hal atau benda di mana setiap pihak memiliki 

kehendak sendiri yang berbeda untuk menyikapi hal atau benda itu. Perbedaan 

kepentingan itu saling bertentangan dan setiap pihak yang berkonflik
83

 seakan 

dibawa pada suasana kompetisi untuk menunjukkan siapa yang paling benar dan 

paling berhak dengan kepentingannya. 

Berkenaan urusan keagrariaan, konflik sudah pasti dan akan terus terjadi 

karena banyaknya kepentingan dalam menyikapi sumber-sumber agraria. Pada 

dasarnya, semua konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya 

ketidakserasian/kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya 

kesenjangan dalam penguasaan, peruntukan, persepsi dan konsepsi, serta hukum 

dan kebijakan yang saling beretentangan.
84

Dengan demikian, konflik agraria 

secara sederhana dapat diartikan sebagai pertentangan kepentingan yang berbeda 

terhadap sumber-sumber agraria–seringnya dan akan selalu melibatkan tanah 

secara umum–yang terjadi antar individu, antar kelompok, maupun individu 

dengan kelompok, di mana setiap pihak yang berkonflik harus berupaya untuk 
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mendapatkan kekuatan, membuktikan, dan menunjukan kepentingannya sebagai 

yang paling baik.  

Pada upaya mempertahankan kepentingan suatu pihak maka akan ada 

kepentingan pihak lain yang dikorbankan karena kedua kepentingan tersebut tidak 

dapat diwujudkan bersama terhadap satu objek agraria yang sama. Sebagai 

akibatnya, masyarakat lebih sering menjadi pihak yang dikorbankan demi 

kepentingan pihak lain yang lebih memiliki kekuatan. Konsorsium Performa 

Agraria (KPA) telah merekam ribuan kasus konflik agraria yang pernah terjadi di 

Indonesia berupa konflik agraria struktural, yaitu konflik yang melibatkan 

masyarakat berhadapan dengan kekuatan modal,dan/atau instrument negara. 

Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat dalam tiga sektor, seperti 

dikemukakan Alexis Tocqueville (1805-1859), konflik agraria struktural dapat 

dinyatakan sebagai konflik kelompok masyarakat sipil “melawan” dua kekuatan 

lain di masyarakat, yakni sektor bisnis dan/atau negara.
85

 

Akar masalah dari konflik agraria ini adalah berawal dari penyalahgunaan 

kewenangan dan  tumpang tindih pengaturan agararia. Sedikitnya ada empat 

ketidakserasian atau ketimpangan agraria yang dapat diidentifikasi, yaitu:
86

 

a. Ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria; 

b. Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, 

khususnya tanah; 

c. Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria; dan 

d. Ketimpangan antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari 

pragmatisme dan kebijakan sektoral. 
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Persoalan agraria ini pada intinya menyangkut kekuasaan atas seluruh 

elemen yang terkandung di dalam kehidupan agraris oleh masing-masing pihak 

yang terdapat di dalamnya.Pada tataran ini dapat dikatakan bahwa masalah agraria 

adalah produk dari relasi dan intrerelasi antara masyarakat, negara, dan 

lingkungan dengan menempatkan tanah dan kekuasaan sebagai inti persoalan.
87

 

Berdasarkan Pasal 6 UUPA telah ditegaskan bahwa semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial.Namun kenyataan yang terjadi jauh dari semangat 

UUPA.Amanat undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat akhirnya 

harus terkikis dengan kepentingan-kepentingan investasi dan komersial yang 

menguntungkan segelintir kelompok sehingga kepentingan rakyat banyak yang 

seharusnya memperoleh prioritas utama akhirnya terabaikan.
88

 

Terdapat aktor-aktor utama yang kerap kali berhadaphadapan secara 

langsung dalam persoalan konflik agraria di berbagai sektor.
89

 Aktor-aktor 

tersebut adalah pertama, petani dan masyarakat/komunitas adat, dua kelompok 

besar masyarakat yang selama ini menjadi korban dalam konflik agraria, baik 

pada level mempertahankan tanah dari upaya penguasaan oleh kelompok lain di 

luar mereka, yang umumnya adalah kelompok dunia usaha guna kepentingan 
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profit atau pun pemerintah guna kepentingan umum. Kedua, Badan Usaha Milik 

Negara dan Swasta, kelompok jamak sebagai pihak yang telah mendapatkan izin, 

hak dan konsesi dari pemerintah atas sebidang tanah yang mengakibatkan 

timbulnya konflik dengan masyarakat adat, petani, pemerintah maupun sesama 

badan usaha itu sendiri.
90

 

Pada situasi konflik tersebut, posisi negara (yang direpresentasikan 

lembaga pemerintah, badan-badan usaha milik negara/daerah, maupun institusi 

militer) kerap muncul sebagai “lawan” rakyat. Tampilnya pemerintah sebagai 

lawan sengketa rakyat, sering terjadi pada berbagai jenis sengketa, antara lain 

pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, perkebunan besar, perumahan 

dan kota baru, bendungan dan sarana pengairan, sarana wisata, areal kehutanan 

produksi, dan sarana milliter.
91

 

Dikarenakan berbagai kegiatan pembangunan tersebut merupakan 

tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang diamanati 

oleh rakyat untuk mengelola pembangunan, tentunya kegiatan-kegiatan itu harus 

ditujukan untuk kepentingan masyarakat.Sebagai pihak yang diberi mandat, 

pemerintah memiliki keterbatasan dalam menguasai sumber-sumber agraria di 

Indonesia.Pelaksanaan penguasaan itu 
92

 tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan yang ada di masyarakat.Setiap warga negara Indonesia memiliki hak 
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atas segalah hal yang ada di bumi Indonesia ini, termasuk hak agraria (hak atas 

tanah serta yang ada di atas dan terkandung di dalamnya). 

Tanah bukan sekedar aset, tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya 

kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik. Maka ketimpangan dalam hal akses 

terhadap tanah ini akan sangat menentukan corak masyarakat dan dinamika antar 

lapisan di dalam masyarakat tersebut.
93

Kepentingan antara ekonomi, sosial, dan 

politik berperan besar dalam setiap konflik agraria yang terjadi.Rencana 

pembangunan yang sedang ramai disusung oleh pemerintah seringnya hanya 

menatap ke atas untuk menuju perindustrian dengan laba besar, tetapi tidak 

menatap ke bawah lagi untuk melihat kondisi masyarakat yang ada.Industrialisasi 

menjadi sistem yang sekarang sedang ramai dibangun di negara-negara 

berkembang, termasuk di Indonesia sebagai dasar peningkatan pembangunan dan 

perekonomian negara.Tapi pembangunan yang hanya mengedepankan 

perindustrian belum tentu sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat.Para 

pengusaha yang berdatangan dengan menawarkan investasi dan keuntungan besar 

justru bisa membawa masyarakat pada krisis besar. 

Selanjutnya, perusahaan swasta yang kerap menjadi lawan masyarakat 

pada kasus perkebunan besar, perumahan dan kota-kota baru, kawasan kehutanan 

(untuk tujuan produksi maupun konservasi), pengembangan kawasan industri dan 

pabrik (seperti pertambangan).
94

Menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria 

(KPA) hingga saat ini terdapat lebih dari 1.700 kasus konflik agraria yang belum 

terselesaikan baik pada tingkat pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung.BPN 

mencatat terdapat 8000 konflik agraria di Indonesia.Dilain pihak, Komisi 
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Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan lebih dari 90% 

(Sembilan puluh) persen kasus pelanggaran HAM berkait erat dengan konflik 

Agraria.
95

 Dari konflik itu, sedikitnya ada 731.342 KK petani penggarap yang 

kehilangan tanahnya sepanjang 2004-2012 yang mencapai lebih dari 2.399.314,49 

hektar.  

Data konflik yang lain didapat dari hasil pantauan DPD RI terhadap 

konflik pertanahan atau agraria yang paling parah terjadi pada periode Januari-

Desember 2012 yang mencapai 198 kasus. Jika dihitung rata-rata setidaknya 

terjadi 1 kali konflik agraria dalam 2 hari dan 1 orang petani ditahan dalam 2 

hari.
96

Sementara Sawit Watch mencatat konflik tanah di perkebunan kelapa sawit 

mencapai 663 diseluruh Indonesia.Konflik agraria ini melibatkan perusahaan-

perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, perusahaan pertambangan, Taman 

Nasional, dan Perhutani.HuMa
97

 juga mengamati bahwa hampir disetiap konflik, 

terdapat keterlibatan aparat keamanan seperti kepolisian dan militer.
98

 

Sepanjang 2013, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 

terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar, dan 
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melibatkan 139.874 kepala keluarga. Dari konflik tersebut tercatat 21 orang tewas, 

30 tertembak, 130 dianiaya serta 239 orang ditahan oleh aparat keamanan. 

Dibandingkan tahun 2012, terdapat peningkatan luas areal konflik sejumlah 

318.248,89 hektar, atau naik 33,03 persen. Dari jumlah konflik dibandingkan 

2012 juga mengalami kenaikan, dari 198 konflik agraria di tahun 2012 naik 

menjadi 369 konflik pada tahun 2013, atau meningkat 86,36 persen. Bedasarkan 

sektor, konflik tersebut terjadi di perkebunan sebanyak 108 konflik (48,78 

persen), infrastruktur 105 konflik (28,46 persen), pertambangan 38 konflik (10,3 

persen), kejutanan 31 konflik (8,4 persen), pesisir 9 konflik (2,44 persen dan 

sisanya 6 konflik (1,63 persen). Sepuluh provinsi yang mengalami 

konflik agraria adalah: Sumatera Utara (10,48 persen), Jawa Timur (10,57 

persen), Jawa Barat (8,94 persen), Riau (8,67 persen), Sulawesi Tengah (3,52 

persen), dan lampung (2,98 persen). Jatuhnya korban jiwa akibat 

konflik agraria tahun ini juga meningkat drastis, sebanyak 525 persen.Tahun lalu 

korban jiwa dalam konflikagraria sebanyak tiga orang, sementara tahun ini 

konflik agraria telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang.
99

 

Konflik ini bukan saja terjadi antara rakyat dengan instansi pemerintah, 

atau antara rakyat dengan perusahaan swasta atau BUMN/BUMD, akan tetapi 

juga antar instansi-instansi pemerintah sendiri, antar departemen 

sektoral.
100

Bagaimanapun juga, pengakuan dari pemegang kekuasaan, terutama 

pemerintahan itu sangat diperlukan agar hak itu terlindungi, maka dari itu pada 
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hakekatnya konflik agraria ini adalah masalah kekuasaan, masalah politik.
101

Oleh 

karena itu, konflik agraria ini adalah masalah bagi sebuah negara dan seluruh 

masyarakatnya.
102

Bukan hal mudah untuk mencari pemecahan dari konflik ini 

karena terlalu banyak kepentingan yang dibela.Untuk mencapai sebuah keadilan 

sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik agraria ini 

merupakan bagian penting yang harus selalu diperjuangkan. 

Sering dikemukakan, pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika 

terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan 

pihak ketiga.
103

Pihak ketiga yang dapat membantu penyelesaian konflik dalam 

sebuah negara hukum adalah hakim dalam sebuah pengadilan. Melalui sebuah 

proses peradilan, hakim akan menjadi pihak yang netral dan memberikan sebuah 

putusan terhadap konflik yang terjadi. Konflik yang sudah masuk ke ranah 

pengadilan kelak akan memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan  yang 

mengikat dan memaksa kedua pihak yang berkonflik untuk mematuhinya. 

 Putusan hakim itu tergantung pada proses peradilan yang dijalani. 

Indonesia sendiri memiliki pengaturan tentang tata cara untuk menyelesaikan 

konflik melalui pengadilan. Tugas hakim didukung oleh tenaga-tenaga terdidik di 

bidang hukum serta pranata-pranata khusus yang bertalian dengan hukum yang 

memiliki personal yang mengurusi semua jenis bahan yang dibutuhkan di bidang 

hukum, sehingga para hakim dapat memenuhi tugasnya untuk menghasilkan 
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putusan hukum.
104

Tenaga terdidik yang dapat membantu para hakim untuk 

melakukan penegakan hukum melalui peradilan adalah jaksa, polisi, dan advokat. 

 Profesi-profesi tersebut merupakan pemeran utama dalam proses 

penegakan hukum di pengadilan. Tugas utama dari mereka adalah untuk 

mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.Di dalam penyelesaian 

konflik lewat pengadilan, terdapat kesenjangan antara persepsi para hakim dan 

persepsi para pihak yang berkonflik sendiri tentang kasusnya.
105

 Para aparat 

penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran dari para pencari 

keadilan harus memiliki kemampuan interpretation, yakni untuk menggali, 

menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan 

dan menetapkan suatu putusan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi.
106

Maka keneteralan, independensi, dan kebijaksanaan hakim harus selalu 

dijunjung tinggi dalam menentukan putusan terhadap konflik yang terjadi. 

 

C. Kelembagaan Peradilan di Indonesia 

 Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dengan pemerintah sebagai 

pejabat yang berwenang menyelenggarakan negara atas nama rakyat. Negara 

hadir dan terbentuk untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya.Hubungan 

negara dan masyarakat tersebut diatur dan dikelola dengan hukum sebagai 

pedomannya. Sebuah teori yang memperkuat keberadaan hukum dalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat saat ini berasal dari pendapat Cicero, ubi societas ibi 
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ius, di mana ada masayarakat di sana ada hukum, yakni dalam suatu masyarakat 

yang menempati suatu wilayah/ negara selanjutnya pasti akan terbentuk hukum 

yang mengatur kehidupan masyarakat di negara itu. 

 Negara, masyarakat, dan hukum menjadi kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan karena hukumlah yang akan menjadi dasar mengenai tata cara 

menjalani kehidupan bagi setiap unsur dalam negara, baik masyarakat, 

pemerintah, maupun organ-organ negara itu sendiri. Dalam implementasinya, 

negara dengan dasar hukum memiliki konsep yang berbeda-beda di setiap negara, 

karena adanya pengaruh budaya dan karakteristik masyarakatnya.Indonesia 

sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan pada 

kekuasaan (machtstaat) menjadikan hukum sebagai landasan dalam setiap 

aktivitas di dalam negara. Oleh karena itu, hukum harus dipahami dan 

dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen kelembagaan 

(institutional), kaedah aturan (instrumental), dan perilaku para subyek hukum 

yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu 

(elemen subyektif dan kultural).
107

 

Kelembagaan menjadi salah satu elemen utama dalam sistem hukum di 

Indonesia yang dibentuk berdasarkan hukum tata negara yang berlaku.Dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan negara berperan sebagai alat 

perlengkapan dari negara yang memiliki hubungan tata kerja antar lembaga
108

 

negara sebagai satu kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan organisasi 
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 Jimly Asshidiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum 
Nasional, Jakarta: MK RI, 21 Nopember 2005, hlm. 21 
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Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, antara lain 

bentuk (rupa, wujud) yang asli; badan (organisasi) yg tujuannya melakukan suatu penyelidikan 
keilmuan atau melakukan suatu usaha. 
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negara.
109

Kelembagaan negara di Indonesia dikaitkan dengan pengertian lembaga 

yang berada di ranah kekuasaan legislatif disebut lembaga legislatif, yang berada 

di ranah kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di 

ranah kekuasaan judikatif disebut sebagai lembaga peradilan.
110

Lembaga 

peradilan menjadi organ yang mutlak harus ada dalam negara berlandaskan 

hukum seperti Indonesia. Idealnya lembaga pengadilan melaksanakan 

pengawasan terhadap proses penyidikan dan penuntutan dalam hal penegakan 

hukum terhadap pelanggaran hukum (perundang-undangan
111

 dalam arti sempit) 

yang terjadi.  

Sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah 

mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara 

seimbang segi-segi baik dari konsepsi rechtstaat dan rule of law sekaligus, yakni 

menjamin kepastian hukum dan menegakan keadilan hukum substansial.
112

 Sudah 

menjadi tanggung jawab dari negara untuk memberikan kepastian hukum dengan 

menyelenggarakan penegakan hukum secara merata dengan memperhatikan 

persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) dari setiap warga 

negara. 

Agar hukum bisa mencapai tujuannya diperlukan kekuasaan untuk 

menerapkan hukum dalam masyarakat, untuk memaksakan penerapan hukum 
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 Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.  

Namun dalam negara hukum modern saat ini sudah tidak relevan lagi bila hanya membatasi 
kelembagaan negara berdasarkan doktrin trias politica, sebagaimana dinyatakan jimly dalam 
bukunya “Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,” (2012). 
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 Jimly Asshidiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 37  
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Norma-norma hukum yang diatur dalam sebuah perundang-undangan merupakan 
representasi dari hubungan yang banyak terjadi pada masyarakat.Hukum dengan fungsi kontrol 
sosial memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas kondisi masyarakat. 
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dikutip dalam Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm. 207 
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melalui pemberian sanksi kepada para pelanggar hukum.
113

Maka dari itu, lahirlah 

fungsi lembaga peradilan (pengadilan) yang bertugas dan bertanggung jawab 

untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, termasuk memberikan 

dan memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan guna mewujudkan sebuah 

rasa keadilan yang dimiliki setiap manusia.
114

Secara sederhana lembaga peradilan 

merupakan badan atau instansi yang berwenang melaksanakan kekuasaan 

mengadili (meliputi kegiatan memeriksa dan memutus). Selanjutnya dapat 

dikatakan bahwa lembaga peradilan laksana mesin dalam menggerakkan 

penegakan hukum untuk menghasilkan kepastian hukum, yakni karena lembaga 

peradilan yang menjalankan proses penegakan hukum. 

 Baik di negara-negara yang menganut tradisi  civil law maupun common 

law, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, 

lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Pemisahan kekuasaan ini 

terkait erat dengan independensi peradilan.
115

Seperti yang diketahui, bahwa 

lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan tersendiri merupakan bagian dari 

bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh negara dalam upaya melindungi hak-

hak dan kepentingan masyarakatnya.Lembaga peradilan menjadi pemeran utama 

guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, sekaligus 
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 Simon Tukan “Masyarakat, Hukum, dan Kekuasaan” dalam buku  Umar Sholehudin, 
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menjadi bagian mutlak dalam sistem hukum sebuah negara.
116

Dalam sistem 

hukum di Indonesia dikenal dua jenis hukum, yakni hukum publik dan hukum 

privat, uraiannya sebagai berikut.
117

 

a) Aspek Hukum Materiil 

1) Hukum Perdata 

a. Hukum Agama: Hak wairs, perkawinan, wakaf, dll. 

b. Hukum Adat: Hak waris, perkawinan, gadai, tanah adat, dll. 

c. Hukum Nasional: Hukum keluarga, benda, perikatan, dll. 

2) Hukum Pidana 

a. Hukum Pidana Umum 

b. Hukum Pidana Khusus 

3) Hukum Tata Usaha Negara 

b) Aspek Hukum Formal 

1) Hukum Acara Perdata 

2) Hukum Acara Pidana 

3) Hukum Acara Khusus: TUN, Militer, Tipikor, dll. 
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 Sistem hukum pada umumnya mencakup a) kegiatan pembuatan hukum (law 
making), menjadi pangkal dari sebuah sistem hukum karena hukum lahir melalui sebuah proses 
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hukum yang difasilitasi melalui peradilan, yakni sebagai tonggak akhir dari sistem hukum, Jimly 
Asshidiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: MK 
RI, 21 Nopember 2005, hlm. 21 

 
117

 H.P. Panggabean, Buku Ajar Klinis Hukum dalam Sistem Hukum dan Peradilan, 
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yang akan menjadi penengah dan pemberi keputusan bagi pihak-pihak yang bermasalah. 



49 
 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga yudikatif (lembaga peradilan) 

menjadi salah satu cabang kekuasaan negara yang berdiri secara mandiri, yakni  

kekuasaan negara yang menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan 

keadilan, biasa disebut kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1045). 

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh tiga lembaga, 

yaitu: 

a. Mahkamah Agung, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang.
118

  

b. Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 

hasil pemilihan umum.
119

 

c. Komisi Yudisial, bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim.
120

 

Adapun asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut, yaitu 

1)peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; 
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2)peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila; 3)semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia 

adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang; dan 4)peradilan 

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
121

 Keempat asas tersebut 

harus selalui dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan peradilan demi  mewujudkan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. 

 Mahkamah Agung (MA) dan peradilan lain di bawahnya
122

 merupakan 

akses utama masyarakat dalam mengadili pelanggaran hukum, karena Mahkamah 

Konstitusi adalah peradilan khusus yang hanya menangani empat perkara vital 

yang terkait Undang-Undang Dasar, sedangkan Komisi Yudisial hanya 

mengawasi dan mengadili perkara terkait kode etik dalam peradilan termasuk dari 

hakim-hakim dalam peradilan lain. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 1 angka (5) yang 

disebutkan sebagai hakim adalah  hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam 

lingkungan peradilan tersebut. 

a. Peradilan Umum 

Peradilan umum adalah lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus umum 

seperti perkara pidana dan perdata.Peradilan umum ini terdiri dari dua tingkat 

pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.Pengadilan Negeri 
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 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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Badan peradilan yang berada di bawah MA yakni dalam lingkungan peradilan umum, 
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negara. 
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adalah pengadilan yang menangani perkara pada tingkat pertama, yakni saat 

terjadi tuntutan atau gugatan pertama.Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang 

menangani perkara pada tingkat banding, yakni perkara yang sudah pernah 

diputus pada pengadilan negeri namun diajukan kembali karena ada salah satu 

pihak berperkara yang keberatan dengan putusan pada pengadilan negeri. 

b. Peradilan Agama 

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan bagi orang-orang yang beragama 

Islam, jadi orang selain beragama islam akan diadili di pengadilan negeri. Namun 

perkara yang dapat diadili dalam peradilan agama ini hanya menyangkut masalah 

keperdataan, sedangkan untuk perkara pidana baik orang muslim maupun yang 

beragama lain akan diadili pada peradilan umum. Seperti peradilan umum, 

peradilan agama juga dibagi dalam dua tingkat pengadilan, tingkat pertama adalah 

pada Pengadilan Agama serta tingkat banding dilaksanakan di Pengadilan Tinggi 

Agama. 

c. Peradilan Militer 

Peradilan Militer adalah lembaga peradilan yang melaksanaan kekuasaan 

kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata (militer), untuk menegakkan hukum 

dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan 

keamanan negara (pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997).Pengadilan Militer merupakan 

wujud nyata bagi masyarkat umum bahwa terdapat juga lembaga penegakan 

hukum atau displin bagi para anggota militer.Selain itu, Peradilan Militer juga 

menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit angkatan bersenjata 

(militer) pada Pengadilan Militer, dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer pada 

Pengadilan Militer Tinggi. 
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d. Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang menangani 

perkara terkait  sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah 

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan 

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun 

di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk 

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang 

berlaku.
123

 Peradilan Tata Usaha Negara ini dibagi menjadi dua tingkat 

pengadilan, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili sengketa tata 

usaha negara pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

yang mengadili pada tingkat banding hasil dari putusan sengketa pada pengadilan 

tata usaha negara. 

 Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari 

bentuk dan sistemnya yang sederhana.Lama-lama bentuk dan sistem peradilan 

berkembang menjadi semakin kompleks dan modern.
124

Pembaruan peradilan 

harus dilakukan dalam kerangka merevitalisasi fungsi pengadilan yang hakiki 

berdasarkan tujuan dari penyelenggaraan peradilan adalah memutus suatu 

sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum yang timbul karena adanya konflik 

kepentingan/pendapat.
125

Perkembangan lembaga peradilan di Indonesia pun telah 

berkembang seiring dengan kompleks dan modernyanya kondisi yang ada pada 
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masyarakat hukum sekarang karena dinamika masalah hukum yang timbul di 

masyarakat pun semakin beragam dan rumit. 

 Indonesia kini memiliki pengadilan khusus yang dibentuk untuk 

menangani pelanggaran hukum dalam suatu  bidang tertentu (khusus). Adapun 

definisinya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang 

mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan 

yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 

 Sebelumnya dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan, yang dimaksud dengan 

Pengadilan Khusus dalam ketentuan ini, antara lain, adalah Pengadilan Anak, 

Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingungan 

Peradilan Umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara. Keberagaman Pengadilan Khusus ini tentunya dibentuk dengan 

perbedaan ketentuan hukum materil dan hukum formil yang digunakan pada 

rangkaian persidangantermasuk perbedaan aparat penegak hukumnya.Pengadilan 

Khusus ini hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. 

 Pada peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, dan 

pengadilan khusus lainnya  dibentuk peradilan dengan sistem yang bertingkat, 

yaitu tingkat pertama, tingkat kedua (tingkat banding), dan sampai ke tingkat 

kasasi (di Mahkamah Agung). Prof. Sudikno Mertokusumo dalam tulisannya 
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mengenai “Sistem Peradilan di Indonesia” menjelaskan mengapa terdapat 

tingkatan dalam sistem peradilan di Indonesia:
126

 

“Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, 

sehingga putusan yang dijatuhkannya belum tentu cermat, tepat dan 

adil. Untuk mengantisipasi hal itu dan untuk memenuhi rasa keadilan maka 

peradilan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama 

(peradilan dengan original jurisdiction), yaitu peradilan dalam tingkat awal 

atau permulaan dan peradilan tingkat banding (peradilan dengan appellate 

jurisdiction), yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Oleh karena 

itu pada asasnya putusan yang telah dijatuhkan pada peradilan tingkat 

pertama yang belum tentu cermat, benar serta adil dimungkinkan untuk 

dimintakan keadilan kepada pengadilan yang lebih tinggi dalam tingkat 

banding.” 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peradilan dibentuk secara berjenjang 

atau bertingkat yakni guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketidakcermatan yang dilakukan oleh 

hakim dalam membuat suatu putusan. Ketentuan dalam Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan pula mengenai tingkatan dalam peradilan 

ini, seperti yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) “Putusan pengadilan tingkat 

pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Pasal 23  “Putusan 

pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah 

Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan 

lain.”Pasal 24, (1)   Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan 
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tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. (2)   Terhadap putusan peninjauan 

kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. 

Dalam sistem peradilan Indonesia, semua permasalahan hukum dapat 

diajukan untuk diselesaikan melalui peradilan.Kewenangan paling luas terdapat 

pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.Sepanjang sesuatu masalah 

tidak terdapat forum pengadilan yang dapat mengadilinya, maka Pengadilan 

Negerilah (sebagai bagian peradilan umum) tempat untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara itu.  Dari keempat lingkungan pengadilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum dengan menggunakan 

istilah-istilah khusus sesuai ketentuan yang berlaku di bidang hukumnya, yaitu:
127

 

a. Pelaporan dan pengaduan digunakan dalam ranah peradilan pidana. 

Hubungan hukum timbul antara pelapor versus terlapor, dan antara 

pengadu vs teradu, yang pada gilirannya para terlapor dan teradu itu dapat 

meningkat status hukumnya menjadi terperiksa, tersangka, terdakwa, 

dan/atau terpidana.  

b. Permohonan dipakai dalam semua bidang hukum, terutama di bidang 

hukum perdata dan hukum tata usaha negara serta hukum tata negara 

(peradilan konstitusi). Hubungan hukumnya tidak bersifat timbal balik, 

karenanya hanya sebagai pemohon. 

c. Gugatan yang dipakai dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha 

negara. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak penggugat dengan 

tergugat.  

d. Somasi yang berisi teguran yang dikenal dalam ranah hukum perdata.  
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Berbagai upaya tersebut dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai pintu menuju 

pertemuan dengan Majelis Hakim yang mulia dan memintakan keadilan melalui 

putusannya.Dalam sistem peradilan, hakim memiliki fungsi dalam menafsirkan 

serta menerapkan hukum yang berlaku sebagai the living law (penerapan hukum) 

dan menemukan hukum bagi bidang-bidang yang belum ada peraturan hukumnya 

(penemuan hukum).
128

Dengan fungsinya dalam menafsirkan dan menerapkan 

hukum, hakim menjadi orang yang dianggap paling paham dan mengerti 

mengenai suatu masalah hukum yang terjadi dengan mengaitkan maksud dan 

tujuan dari penerapan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi permasalahan 

yang dihadapi. 

 Sebagai fungsinya dalam menemukan hukum, hakim diberikan 

kesempatan untuk memberikan pendapat dan hasil penalarannya atas suatu 

masalah hukum yang kemungkinan belum diatur secara tegas dalam sebuah 

peraturan, sehingga hakim harus menentukan sendiri tindakannya yang kemudian 

putusan hakim itu akan menjadi pedoman bagi masalah lain yang akan dihadapi 

ke depannya. Dalam melakukan sebuah penemuan hukum, seorang hakim harus 

selalu memperhatikan aspek asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan 

peraturan hukum yang berlaku. Yahya Harahap menjelaskan, hakim Indonesia 

memiliki otonomi kebebasan dalam penyelenggaraan peradilan, yakni dengan 

fungsi peradilan yang mencakup:
129

 

a. Menafsirkan peraturan perundang-undangan; 
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 H.P. Panggabean, Op.Cit., hlm. 59, Justice Holmes (Mantan Hakim Mahkamah Agung 
Amerika Serikat) berpendapat bahwa hakim memberi makna barudan penafsiran ke suatu aturan 
hukum yang sudah ada atau menciptakan suatu aturan hukum baru, tidak ada yang dapat 
memastikan sifat nyata maupun lingkup dari suatu aturan, sampai dengan aturan itu tertuang 
sebagai putusan hakim, lihat dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op.Cit., hlm. 52 
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b. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum; 

c. Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan 

perundang-undangan; dan 

d. Memiliki otonomi yang bebas mengikuti yurisprudensi pada sistem hukum 

nasional yang mengenal tiga substansi hukum, yaitu sistem hukum 

perdata, sistem hukum pidana, dan sistem hukum tata negara. 

Pada sebuahkehidupan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat 

sangat khusus.Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (triadic 

relation) antara negara (state), pasar (market), dan masyarakat madani (civil 

society), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Begitu pula dalam 

hubungan antara negara (state) dan warga negara (citizen),
130

 hakim juga harus 

berada di antara keduanya secara seimbang.
131

 Para aparat penegak hukum 

terutama para hakim yang menjadi sasaran dari para pencari keadilan harus 

memiliki kemampuan interpretation, yakni untuk menggali, menemukan, dan 

memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat, untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dan menetapkan 

suatu putusan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
132

Maka 

keneteralan, independensi, dan kebijaksanaan hakim harus selalu dijunjung tinggi 

dalam menentukan putusan terhadap perkara yang terjadi.Adapun  sistematik 

penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat pada bagan di halaman berikut.
133
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 Sebagai pengukur adanya independensi dalam lembaga peradilan dapat dilihat pada 
kondisi di mana lembaga peradilan sebagai bagian dan komponen lembaga yudikatif dalam 
mengawasi sekaligus membatasikekuasaan legislatif dan eksekutif, lihat dalam Ahmad Mujahidin, 
Op.Cit., hlm. 16 
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Bagan 1. Sistematika Penegakan Hukum 
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 Kelembagaan peradilan dibentuk bertingkat sebagai jalur yang dapat 

dilalui untuk mencari keadilan, karena tidak lepas dari kodrat manusia yang 

kadang bisa salah dan tidak cermat, begitupun dengan putusan yang dihasilkan 

hakim dari pengadilan.Masyarakat pun mendapat akses menuju keadilan yang 

lebih luas dengan dapat berperkara pada tiga tingkatan peradilan itu.
134

Di dunia 

peradilan, pengaruh aliran positivis
135

 melahirkan aliran legisme, di mana hakim 

hanya dipandang sebagai “terompet undang-undang” saja.
136

Oleh karena itu, 

untuk merealisasikan fungsinya, sebuah peradilan harus dilaksanakan dengan 

berlandaskan konseptual dan operasional yang tepat. 

 Perhatian pada asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan hukum yang 

merupakan konsep dasar dalam menegakan hukum akan memimpin hasil 

peradilan menuju putusan yang akan menunjukkan akuntabilitas dari sebuah 

peradilan. Selain itu, melaksanakan sebuah peradilan harus dilakukan dengan 

dasar pertimbangan untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta 

keadilan dan patut.Akuntabilitas dari lembaga peradilan ini menuntut adanya 

tanggung jawab inidividual dengan kematangan integritas moral dan hati nurani 

para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraa/proses peradilan yang bertanggung 
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 Mahkamah Agung menjadi penyelenggara peradilan tingkat tertinggi, yakni kasasi, 
yang diajukan setelah putusan dari badan-badang peradilan dikeluarkan pada tingkat pertama 
dan tingkat tinggi atau banding. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung secara yuridis 
formal setelah diberlakukannya peradilan satu atap di Indonesia adalah sebagai sentral pelaksana 
kekuasaan lembaga peradilan untuk mengurusi, membina, dan mengawasi empat lembaga 
peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara).Kebijakan sistem 
peradilan satu atap (one roof system) di bawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan 
perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum, lihat 
dalam Ahmad Mujahidin, Op.Cit.hlm. 4 
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atau tidak berbuat suatu hal, lihat dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op.Cit., hlm. 40 
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jawab secara institusional menuntut adanya manajemen peradilan yang baik untuk 

menunjang pembangunan yang berkepanjangan.
137

 

 Pembangunan hukum merupakan subsistem dari pembangunan nasional, 

manajemen pembangunan nasional itu baru akan bernilai strategis jika dilakukan 

dengan cara merekrut dan mengarahkan semua potensi yang ada serta 

melibatkannya dalam rangkaian kegiatan pembangunan hukum itu, untuk 

mencapai tujuan yang secara politis telah dirumuskan dalam Haluan Negara (dulu 

GBHN, sekarang RPJPN).
138

Dalam rangkaian kegiatan pembangunan hukum, 

penyelenggaraan peradilan merupakan salah satu bidang yang harus dimanajemen 

dengan tepat.Demi mewujudkan kepastian hukum dan memberikan keadilan pada 

masyarakat, maka kegiatan peradilan pun harus terus dibangun dan dikembangkan 

sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat. 
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