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PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan,
akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2016
dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah
dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya
dan diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi negeri di
Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai
topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum
Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel
konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.
Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Mardalena Hanifah dengan judul “Kajian Yuridis:
Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, mengulas prosedur
dan syarat mediasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sekalipun Perma tersebut telah diubah dengan
Perma 1 Tahun 2016, namun masih relevan untuk dikaji dan memahami mediasi sebagai
penyelesaian sengktea yang dianggap lebih adil dan lebih cepat dalam proses penyelesaian
sengketa keperdataan.
Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Moh. Amir Hamzah yang berjudul “Pembaharuan
Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”. Artikel ini mengkritisi syarat formil
upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura yang dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman, keadilan dan kepastian hokum yang oleh penulis dianggap perlu untuk
segera diubah.
Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. M. Hamidi Masykur yang mengambil judul
“Lembaga Eksaminasi Pertanahan Sebagai Aternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang
Pertanahan. Artikel ini membahas permasalah pertanahan yang sering menimbulkan sengketa
berkepanjangan. Usaha pemerintah untuk meminimalkan atau meredam konflik tersebut
dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Eksaminasi Pertanahan. Lembaga Eksaminasi Pertanahan mempunyai wewenang untuk
menyelesaikan konflik pertanahan melalui peneliti, pemeriksa, pengkaji dan memberikan
rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/
pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan BPN RI. Dengan adanya lembaga ini
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maka diharapkan proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan adil
dan lebih cepat.
Artikel keempat ditulis oleh Sdr. Mahrita Aprilya Lakburlawal yang berjudul “Akses
Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan
Hak Guna Usaha”. Artikel ini membahas lembaga eksaminasi pertanahan sebagaimana artikel
yang ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur, namun fokus pada perlindungan hukum masyarakat
adat, yang dalam banyak kasus terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat sebagai
pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha. Keinginan masyarakat
adat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah
dapat melalui lembaga litigasi. Namun sengketa seringkali diselesaikan dalam jangka waktu
yang sangat lama dan menghabiskan biaya yang besar sehingga keinginan untuk mendapatkan
keadilan dengan cepat dan biaya murah tidak tercapai, oleh karena itu lembaga eksaminasi
pertanahan diharapakan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan yang
melibatkan masyarakat adat.
Artikel kelima disajikan oleh Sdri. Aam Suryamah berjudul “Aspek Hukum Acara
Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Artikel ini membahas
mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dalam tulisan berkesimpulan bahwa upaya non litigasi harus
didahulukan dalam penyelesaian perselisihan industrial. Upaya litigasi melalui Pengadilan
Hubungan Industrial dilakukan apabila upaya non litigasi tidak berhasil, dengan demikian
proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat segera diselesaikan.
Artikel keenam ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman
A. Martana berjudul “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan”, yang mengajukan
pemikiran bahwa perlu suatu perluasan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan
mengingat pengajuan tuntutan hak pada hukum acara perdata di Indonesia hanya mengandalkan
ketentuan pada Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), sedangkan dalam perkembangan
telah berkembang mengenai mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar HIR tersebut,
seperti class action, legal standing dan citizen lawsuit. Tulisan ini membahas mengenai
perbedaan karakteristik masing-masing tuntutan hak tersebut dalam hal penegakan hukum
lingkungan.
Artikel ketujuh ditulis oleh Sdri. Etty Mulyati berjudul “Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. Artikel ini membahas
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara
sederhana, cepat dan relatif murah. LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh
enam asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya

melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.Bank wajib menjadi anggota dan melaksanakan
putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank
Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Pupung Faisal berjudul “Kajian Hukum Acara Perdata
Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan”. Penulis menyoroti
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan renvooi procedure di tingkat Pengadilan Niaga, yaitu
adanya perbedaan pandangan pada beberapa hakim mengenai penafsiran pemeriksaan secara
singkat dalam perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga, yang diakibatkan kurang
jelasnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan renvooi procedure, dan terbatasnya
waktu pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga, oleh karena itu Mahkamah Agung
perlu membuat aturan teknis tentang pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, agar terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan
renvooi procedure di Pengadilan Niaga. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan renvooi procedure.
Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. R. Saija berjudul “Rekonstruksi Mekanisme
Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga”. Penulis mengkritisi mekanisme hukum kepailitan
di Indonesia yang masih lemah dan dianggap tidak memberikan keadilan bagi para kreditor.
Seringkali terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan
pembagian utang debitor kepada kreditor yang masih didominasi oleh kepentingan debitor
pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan para kreditor, yakni proses pembagian utang
debitor pailit masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang
berbelit-belit, yang oleh karena itu perlu segera dilakukan perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai hukum kepailitan di Indonesia.
Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan Sdr. Agung Sujatmiko yang berjudul “Penyelesaian
Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001” Artikel mengenai Hak
Kekayaan Intelektual ini membahas mengenai Merek, dimana hak atas merek merupakan
hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut terdiri atas hak untuk menggunakan (to use)
dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak merek (to give license).
Apabila ada orang lain menggunakan hak khusus tadi tanpa seizin pemilik merek maka telah
terjadi pelanggaran hak merek. Jika terjadi pelanggaran hak merek, maka pemilik merek dapat
mengajukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum tersebut
dapat berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan pelanggaran merek dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu upaya hukum penyelesaian
sengketa hak atas merek yang dapat memberikan jalan keluar atas sengketa merek antara
pemilik merek terdaftar dan pihak lain. Isi gugatan tersebut pada prinsipnya berupa gugatan

ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek.
Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan
manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada
pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata
diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia
serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Bandung, 5 Mei 2016
Salam,

Dewan Redaksi

AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT YANG DIBERIKAN
HAK GUNA USAHA
Mahrita Aprilya Lakburlawal*

Abstrak
Hak Guna Usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat(1)UU No. 5 Tahun 1960 diberikan
atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Dengan demikian tanah ulayat yang diberikan untuk
hak guna usaha harus dilepaskan haknya sebagai tanah ulayat menjadi tanah negara berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun1996. Dengan demikian ketika hak guna usaha berakhir status
tanah yang diberikan hak guna usaha berubah menjadi tanah negara dan ini menghilangkan status
tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.Hal ini dalam banyak kasus menimbulkan sengketa
pertanahan antara masyarakat adat sebagai pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan ketika jangka
waktu hak guna usaha berakhir. Keinginan masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan yang
seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah dapat melalui lembaga litigasi. Namun sengketa
seringkali diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat lama dan menghabiskan biaya yang besar
sehingga keinginan untuk mendapatkan keadilan dengan cepat dan biaya murah tidak tercapai.
Kata kunci: Hak Guna Usaha, Hak Ulayat, tanah ulayat, sengketa pertanahan
Abstract
Lease Rights as stipulated in Article 28 paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 is given to directlycontrolled-land of state. Thus, the ‘ulayat’ land which is given Lease Rights should be released from
its status as ‘ulayat’ land into state land under Government Regulation No. 40 Year 1996. When the
Lease Rights is expired, the land status transforms into state land and removes the status of ‘ulayat’
land of the indigenous people. In many cases, its expiration brings about the land disputes between
indigenous people, who are the holders of ‘ulayat’ land, and the company. Indigenous people need
the quick and cheap way to reach the fairest justice through the litigation institution. However,
disputes mostly resolved in a very long time and costed so much money so that the desire to get the
quick and cheap juducial procedure cannot be applied.
Keywords: Lease Rights, Ulayat Rights, ulayat land, land disputes

∗ Penulis adalah Dosen pengajarHukum Acara Perdata Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon dapat
dihubungi melalui email itha_lakburlawal@yahoo.com.
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Latar Belakang
Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusiasama
sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah atau dengan kata lain hubungan manusia dengan
tanah merupakan hubungan yang abadi. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan
pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Selamanya tanah akan selalu dibutuhkan oleh
manusia dalam kehidupannya, untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan dan
sebagainya, bahkan untuk menopang peradaban suatu bangsa.
Menurut Iman Sudiyat, sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah
memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang
bersangkutan, lebih-lebih bagi negara yang corak agrarisnya mendominasi. Di negara yang
rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, maka pemanfaatan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu condition sine qua non.1
Seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan manusia akan tanah terutama untuk
kebutuhan pembangunan, maka fungsi tanahpun akan semakin berkembang sehingga
kebutuhan akan hak atas tanah juga akan mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat
kebutuhan manusia.Sehingga diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan serta pengaturan yang
baik dan benar.
Tindakan dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanahbersumber
dan bertumpu pada kewenangan yang sah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata ‘dikuasai oleh
Negara’ dalam pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah selaku perpanjangan
tangan dari negara untuk mengelola dan mengatur tanah sebagai bagian dari bumi untuk
sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut pengaturan mengenai hak atas tanah
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya
disebut sebagai UUPA) dalam ketentuan Pasal 2.
Penguasaan tanah oleh negara tersebut merupakan penguasaan yang otoritasnya
menimbulkan tanggungjawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat juga dapat
memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah
tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum

1

h.2.

Arie Sukanti Hutagalung, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
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yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan
kewenangan dan tanggung jawab.2
Hak menguasai dari negara atas tanah menjadi dasar penentuan macam-macam hak
penguasaan atas tanah. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 UUPA
mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh
orang-orang atau badan-badan hukum. Hak-hak tersebut adalah hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil, serta
hak-hak lain yang tidak termasuk di dalam hak-hak tersebut.
Khusus mengenai hak guna usahadiatur lebih lanjut dalam Pasal 28 – 34 UUPA dan telah
diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP No.40 Tahun 1996).
Menurut Pasal 28 ayat(1) UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29,
guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 29 menentukan bahwa jangka
waktu yang dapat diberikan untuk hak guna usaha paling lama 60 tahun setelah dilakukan
perpanjangan. Kalau tidak diberikan perpanjangan, maka jangka waktunya hanya 25 tahun
dan untuk perusahaan-perusahaan dengan usaha tertentu dapat diberikan jangka waktu paling
lama 35 tahun.
Berdasarkan pengertian hak guna usaha (selanjutnya diesut sebagai HGU) tersebut,
maka tanah yang dapat diperuntukkan untuk HGU adalah tanah yang dikuasai langsung oleh
negara, pada kenyataannya tanah-tanah yang diberikan sebagai HGU kepada perusahaan
untuk kebutuhan perkebunan atau peternakan, sebagian besar merupakan tanah ulayat milik
kesatuan masyarakat adat. Hal ini berarti bahwa selama paling lama 60 tahun jangka waktu
HGU anggota kesatuan masyarakat adat tidak dapat mengambil hasil dari tanah ulayatnya.
Menurut hukum adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan
khususnya tanah yang didudukinya atau didiaminya adalah sangat erat bahkan dianggap
sebagai suatu kesatuan hubungan yang bersifat relegio-magis.3 Hak masyarakat adat untuk
memperoleh manfaat, hak untuk menguasaitanah atau hak untuk memungut hasil dari tumbuhtumbuhan yang hidup di atas tanah tersebut disebut dengan Hak Ulayat.4 Hak semacam ini yang
oleh Van Vollenhoven disebut sebagai beschikkingsrecht. Pada kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat di Pulau Ambon dan pulau-pulau wilayah Lease, hak ini dikenal sebagai “Hak
Petuanan” walaupun hak petuanan itu sendiri tidak hanya menyangkut tanah dan tanaman
2
3
4

Aslon Noor, 2006, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h. 85.
Roberth Souhaly, 2006, Hukum dan Pengelolaan SumberdayaAlam, Unesa University Press,Surabaya, h. 50.
Bushar Muhammad, 2002,Asas-asas Hukum Adat Sebuah Pengantar,Pradnya Paramita, Jakarta, h. 103.
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yang berada di atasnya, tetapi juga menyangkut pesisir atau laut dan pulau-pulau kecil serta
seluruh kekayaan alam yang berada di dalamnya.5
Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari Negara disatu sisi dalam kaitannya dengan
HGUmempunyai hak untuk memberikan HGU kepada perusahaanberdasarkan kewenagan
yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, di sisi lain negara juga memberikan
penghormatan bagi kesatuan masyarkat adat beserta hak-hak tradisional mereka, serta
perubahan perilaku masyarakat yang ditandai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk menuntut dikembalikannya hak-hak mereka padaakhirnya menimbulkan sengketa
pertanahan, khususnya tanah ulayat milik masyarakat adat yang diberikan HGU kepada
perusahaan.
Sengketa pertanahan khususnya tanah perkebunan sering terjadi terutama saat jangka
waktu HGU berakhir. PP No. 40 Tahun 1996 dalam pasal Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa
hapusnya HGU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)mengakibatkan tanahnya menjadi tanah
negara. Dengan demikian bahwa tanah ulayatyang diberikan HGU apabila telah berakhir masa
berlaku HGUakan menjadi tanah Negara dan tidak lagi menjadi milik masyarakat adat.
Setiap sengketa memerlukan cara penyelesainnya, keinginan para pihak yang bersengketa
tentunya adalah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan
murah. Namun dalam kenyataannya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni melalui
peradilan, sengketa seringkali diselesaikan dalam waktu yang sangat lama dan memakan
biaya yang besar, dengan demikian keinginan mereka yang bersengketa untuk secepatnya
menyelesaian persoalan dengan biaya yang murah menjadi tidak tercapai.
Amanat undang-undang yang pada intinya mengutamakan kepantingan rakyat harus
terkikis dengan kepentingan-kepentingan investasi dan komersial yang pada akhirnya hanya
menguntungkan sebagian kelompok dan mengabaikan kepentingan rakyat.Dari uraian tersebut,
maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalahkedudukan tanah ulayat kesatuan
masyarakat adat setelah jangka waktu HGU berakhir serta akses keadilan bagi kesatuan
masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang diberikan HGU.
Kedudukan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat Setelah Berakhirnya Jangka
Waktu Hak Guna Usaha (HGU)
Hukum tanah memulai sejarahnya dan mulai memainkan peranannya setelah para
manusia menetap dalam suatu lingkungan hidup, di mana kegiatan ekonominya bermula pada
sumber alam yang berupa tanah. Menetap disini bukan berarti tinggal untuk sementara waktu,

5

Roberth Souhaly, Op.Cit, h. 51.
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melainkan tinggal secara turun temurun di suatu daerah, di mana terjadi hubungan yang erat
antara mereka dengan tanah tempat menetapnya atau tinggalnya.6
Defenisi hukum tanah pada umumnya telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Urip
Santoso menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum,
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama
yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan
hukum yang konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara
sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.7
Menurut Effendi Perangin, hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum
baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang
merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkrit.8
Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
hukum adat. Sifatnya bahwa tanah merupakan benda kekayaanyang meskipun mengalami
keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi masih bersifat tetap dalam keadaannya
bahkan kadang menjadi lebih menguntungkan. Faktanya bahwa tanah merupakan tempat
tempat tinggal warga masyarakat hukum adat,tanah juga memberikan penghidupan kepada
persekutuan (masyarakat), tempatdi mana para warga persekutuan yang meninggal dikuburkan,
serta merupakan tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para
leluhur.9
Ter Haar menyatakan bahwa suatu masyarakat mempunyai hak atas tanah di wilayahnya
dan menerapkannya baik ke luar maupun ke dalam persekutuannya. Atas dasar kekuatan
berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk mengijinkan
orang-orang luar yaitu orang-orang yang bukan anggota persekutuan untuk menikmatitanah
tersebut. Atas dasar kekuatan berlakunya ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masingmasing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara
membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah
tertentu dari hak menikmatinya secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat.10
Hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah
itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohonan yang hidup di atas
6 G. Kartasapoetra dkk, 1985, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka
Cipta, Jakarta, h. 86.
7 Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah,Kencana, Jakarta, h. 11.
8 Effendi Perangin, 1989, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum, Rajawali,
Jakarta, h. 195.
9 Tolib Setiady, 2009,Intisari Hukum AdatIndonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, h.311.
10 Mulyaningtyas, Hukum Tanah Indonesia, http://mulyaningtyas.blogspot.com/2014/04/ hokum-tanah-indonesia.
html?m=1, diakses tanggal 20 juli 2015 <<Sumber website dari blogspot
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tanah tersebut serta berburu binatang-binatang yang hidup disitu merupakan Hak Ulayat atau
Beschikkingsrecht oleh Van Vollenhoven. Menurut Ter Haar, bahwa sebagai suatu totalitas,
maka masyarakat hukum adat menerapkan Hak Ulayat dengan cara menikmati atau memungut
hasil tanah, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai badan penguasa, maka masyarakat
hukum adat membatasi kebebasan warga masyarakat untuk memungut hasil-hasil tersebut.
Hak Ulayat dan hak-hak warga masyarakat secara pribadi, mempunyai hubungan timbal balik
yang bertujuan untuk mempertahankan keserasian sesuai dengan kepentingan masyarakat
dan warga-warganya.
Dari defenisi-defenisi di atas jelas bahwa Hak Ulayat merupakan suatu hak yang melekat
pada masyarakat hukum adat sebagai badan penguasa untuk menguasai serta mengatur tanah
dan seisinya guna kepentingan kehidupan bersama sepanjang masa. Oleh sebab itu hak ini
tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat hukum adat yang telah berpuluhan tahun
bahkan ratusan tahun menjaga dan melestarikan tanah ulayat mereka.
UUPA tidak menjelaskan secara tegas apa itu Hak Ulayat. Namundalam Keputusan
Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) secara tegas mengatur
bahwa Hak Ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat
hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya
untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut
bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan
batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan.
Ketentuan di atas menunjukan bahwa Hak Ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak
diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara faktual dalam
masyarakat sudah tidak ada lagi. Namun ketentuan di atas tidak memberikan syarat ang
menunjukan masih ada atau tidaknya Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat. Keberadaan
Hak Ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat. Dengan demikian
selama tanah ulayat tersebut ada, haruslah dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna
meningkatkan kesejahteraan.
Iman Sudiyat menegaskan bahwa ciri-ciri pokok Hak Ulayat adalah hanya persekutuan
hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanahtanah liar di wilayah kekuasaannya. Sedangkan menurutVan Vollenhoven, ciri-ciri Hak
Ulayat itu antara lain:1) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau
fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap,
misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru.Bagi orang di luar
anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum
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(dewan pimpinan adat); 2)Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah
ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar
suatu retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun
menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, pemohon); 3) Persekutuan hukum sedikit
banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang susah dibukadan ditanami
oleh seseorang.Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam
ulayatnya.Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak penguasaan kepada orang
lain.Hak Ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa.11
Berdasarkan ciri-ciri Hak Ulayat yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat
dipahami bahwa Hak Ulayat mempunyai norma hukum yang mengatur hubungan antar
masyarakat hukum adat dengan wilayah di mana sumberdaya alam tersebut berada dan
memiliki lembaga sendiri yang melakukan pengawasan atas pemanafaatan tanah ulayat.
Salah satu sifat khas dari Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat adalah komunalistik
religious di mana memungkinkan penguasaan tanah bersama secara individu. Pemanfaatan
Hak Ulayat dilakukan oleh para warga sebagai anggota kelompok masyarakat hukum adat
baik territorial maupun geneologis. Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan
menggunakan sebagian tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga.
Penguasaan hak dapat berlangsung sementara waktu, bisa dilakukan sampai batas waktu (hak
milik) secara individual. Tidak ada kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan
secara kolektif/individu, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan
menginginkannya. Walaupun ada hak individu, bukan berarti tanah tersebut bersifat pribadi
semata-mata. Harus disadari bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari
tanah bersama. Sifat penguasaan yang demikian itu mengandung apa yang disebut unsur
kebersamaan.12
Sifat komunalistik dalam konsepsi hukum tanah nasional tercermin dalam rumusan
Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan
tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sementara
itu, sifat religius konsepsi hukum tanah nasional terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang
menyebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
alam nasional.13

11
12
13

Bushar Muhammad ,Op.Cit, h. 126.
Ibid.
Arie Sukanti Hutagalung, Op.cit, h. 17.
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Sifat komunalistik religius dalam UUPA walaupun bersumber dari falsafah yang sama
dalam hukum adat, namun memiliki sedikit perbedaan dengan hukum adat yaitu mencakup
wailayah cakupannya. Dalam hukum adat, tanah ulayat merupakan tanah bersama warga
suatu masyarakat hukum adat, sedangkan dalam hukum tanah nasional, semua tanah dalam
wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama milik seluruh rakyat Indonesia yang telah
menjadi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa tanah, air, ruang angkasa dan kekayaan alam
tidak semata-mata menjadi hak pemiliknya saja, demikian pula satu daerah atau satu pulau
tidak dapat menjadi hak dari rakyat asli di daerah atau pulau yang bersangkutan saja, tetapi
juga merupakan hak penguasaan tanahseluruh bangsa Indonesia.
Hak bangsa Indonesia atas penguasaan tanah mengandung unsur kepunyaan bersama
yang bersifat perdata dan unsur tugas kewenangan yang bersifat publik. Unsur kepunyaan
dalam pelaksanaannya bersifat abadi dan tidak memerlukan campur tangan kekuasaan publik,
sedangkan unsur tugas kewenangan yang bersifat publik dan tidak dapat dilaksanakan sendiri
oleh rakyat Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya diamanatkan pada negara sebagai
organisasi kekuasaan tertinggi.
Amanat untuk mengatur tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dilaksanakan
berdasarkan hak menguasai dari negara yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
yaitu bahwa bumi, air serta kekayaan alam merupakan sumber-sumber kemakmuran rakyat,
sehingga harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya diperuntukan bagi kemakmuran
rakyat. Untuk melaksanakan amanat ini negara dapat memberikan hak penguasaan tanah
kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan tanah, termasuk juga di dalamnya hak
untuk menggunakan tanah untuk keperluan perkebunan, pertanian, dan peternakan yang
memelukan wilayah yang relatif luas yaitu HGU.
HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam
jangka waktu 25 tahun atau 30 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun, guna perusahaan
pertanian, perikanan, atau peternakan yang luasnya paling sedikit lima hektar dengan ketentuan
bila luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan teknik
perusahaan yang baik, dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan
hutang dengandibebani Hak Tanggungan sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 33 UUPA.14
HGU diberikan kepada orang yang dalam hal ini adalah warga negara Indonesia maupun
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU
tidak dapat diberikan kepada orang asing dan untukbadan hukum yang dapat mempunyai hak
itu hanyalah badan hukum yang bermodal nasional yang progresif. Sedangkan bagi badan
14

Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 17.
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hukum yang bermodal asing hanyalah apabila diperlukan oleh undang-undang yang mengatur
pembangunan.
Tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum dengan HGU adalah tanah
negara berdarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA, kemudian diperkuat dengan ketentuan
dalam Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996 yang menentukan bahwatanah yang dapat diberikan
dengan HGU adalah tanah Negara.Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan HGU itu
adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan
setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.Pemberian
HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku,
pelaksanaan ketentuan HGU tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya
pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan HGU itu terdapat tanaman
dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik
bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Artinya bahwa pada prinsipnya tanah yang dapatdiberikan dengan HGU atau objek
HGU adalah hanya tanah negara. Apabila tanah tersebut telah dikuasai dengan hak tertentu
sebelumnya, maka tanah tersebut harus lebih dahulu dilepaskan oleh yang pemilik baik melalui
penetapan pemerintah maupun secara sukarela sehingga statustanah tersebut menjadi tanah
negara baru kemudian diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan status HGU.15
Kaitannya dengan tanah ulayat yang merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh
masyarakat hukum adat, di mana melekat hak-hak adat di dalamnya. Sesuai dengan PP No.40
Tahun 1996, maka jika tanah ulayatakan diberikan HGU, terlebih dahulu tanah tersebut
dilepaskan haknya dari tanah ulayat menjadi tanah negara. Ketika tanah ulayat dilepaskan hak
dan penguasaannya dari kesatuan masyarakat adat, maka selama jangka waktu tertentu selama
masa berlaku HGU, masyarakat adat kehilangan haknya untuk berakses pada wilayahnya
sendiri.
UUPA dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa HGU diberikan untuk waktu paling lama
25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak
guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu paling
lama 25 tahun. Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur jangka waktu HGU adalah untuk
15
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pertama kalinya paling lama 35 Tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama
25 tahun, dan dapat diperbaharui paling lama 35 tahun. Permohonan perpanjangan jangka
waktu atau pembaharuan HGU diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya
jangka waktu HGU tersebut.
Setelah jangka waktu pertama kali paling lama 35 dan diperpanjang untuk jangka waktu 25
tahun dengan keseluruhan jangka waktu berlakunya HGU paling lama 60 tahun berakhir, maka
status tanah yang diberikan sebagai HGU adalah kembali menjadi tanah negara, walaupun
dalam UUPA, tidak dijelaskan secara eksplisit kedudukan tanah setelah berakhirnya masa
berlaku Hak Guna Usaha. Namun dalam PP No. 40 Tahun 1996 telah menyebutkan dalam
Pasal 17 ayat (2) yaitu hapusnya HGU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)mengakibatkan
tanahnya menjadi tanah negara. Dengan demikian bahwa tanah yang telah berakhir masa
berlaku HGU akan menjadi tanah negara. Artinya bahwa status tanah yang awalnya merupakan
tanah ulayat milik kesatuan masyarakat adat, beralih menjadi tanah negara. Dengan demikian
menurut penulis pasal ini dengan sendirinya menghilangkan Hak Ulayat masyarakat adat,
pada akhirnya pada waktu-waktu mendatang Hak Ulayat masyarakat adat tidak lagi ada.
Di sisi lain dalam hal apabila jangka waktu berlakunya HGU berakhir, atau di terlantarkan
dan akan dilakukan perpanjangan atau pembaharuan maka pihak perusahaan harus meminta
persetujuan baru dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang Hak Ulayat masyarakat
hukum adat tersebut masih ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Persetujuan baru yang harus diminta dari kesatuan masyarakat dapat
diartikan bahwa berdasarkan peraturan tersebut, status tanah ulayat setelah berakhirnya HGU
atau ketika tanah yang diberikan sebagai HGU diterlantarkan maka status tanah tersebut akan
kembali menjadi tanah ulayat milik kesatuan masyarakat hukum adat.
Kedua peraturan di atas menurut penulis menimbulkan ketidakpastian status tanah
ulayatkesatuan masyarakat adat yang diberikan HGU. Apabila melihat pada Peraturan
Pemerintah, maka walaupun HGU telah berakhir dan atau diterlantarkan, kesatuan masyarkat
hukum adat tetap tidak dapat kembali beraktifitas atau mengambil hasil pada tanah ulayatnya
karena status tanahnya tidak lagi merupakan tanah ulayat milik kesatuan masyarakat adat.
Tetapi jikakembali pada Peraturan Menteri maka apabila jangka waktu HGU berakhir maka
status tanah seharusnya secara otomatis status tanah akan kembali menjadi tanah ulayat
kesatuan masyarakat adat sebelum kemudian dilakukan perpanjangan atau diperbaharui.
Hal ini justru menimbulkan persoalan baru yaitu ketidaktahuan kesatuan masyarakat
adat mengenai status tanah ulayatnya di satu sisi akan menyebabkan masyarakat adat
kehilangan Hak Ulayatnya dan disisi lain ketidaktahuan dari kesatuan masyarakat adat

Lakburlawal: Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat

69

tersebut dapat menyebabkan penyerobotan lahan dari masyarakat adat, yang pada akhirnya
justru menimbulkan sengketa antara kesatuan masyarakat adat dengan pihak perusahaan
selaku pemegang HGU.
Akses Keadilan bagi Kesatuan Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha
Tanah keberadaannya dari waktu ke waktu selalu tetap dan tidak akan bertambah luas
sementara itu populasi manusia setiap waktu selalu terus bertambah. Dengan demikian
persoalan sengketa hak atas tanah akan selalu ada dan tidak akan pernah berakhir, bahkan akan
terus mengalami peningkatan bersamaan dengan bertambahnya jumlah manusia itu sendiri.
Sengketa hak atas tanah di Indonesia banyak terjadi di berbagai tempat, hampir di seluruh
wilayah Indonesia, baik di wilayah perkotaan bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa.
Macam-macam sengketa hak atas tanah terus mengalami perkembangan dari waktu
ke waktu, meliputi sengketa perebutan hak, sengketa status tanah, maupun bentuk-bentuk
sengketa yang lainnya. Sengketa-sengketa hak atas tanah tersebut melibatkan banyak kesatuan
masyarakat yang meliputi sengketa antar kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat dengan
pemerintah,masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, maupun antar masyarakat
itu sendiri. Sedangkan sengketa hak atas tanah itu sendiri adalah perebutan hak dan bukan
perebutan tanah sehingga yang diperebutkan adalah status hak yang melekat pada obyek tanah
tersebut. Hak yang melekat pada tanah bisa saja berupa hak milik, HGU, hak guna bangunan
dan hak-hak yang lainnya. Terhadap berbagai macam sengketa tersebut harus dapat ditemukan
suatu format penyelesaiannya.16
Tipologi sengketa tanah menurut Maria, secara garis besar dibagi menjadi empatkelompok,
yaitu: 1) kasus-kasus yang berkenan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan,
kehutanan, dan lain-lain; 2) kasus-kasus yang berkenan dengan pelanggaran peraturan land
reform; 3) kasus-kasus yang berkenan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk
pembangunan; 4) sengketa perdata berkenan dengan masalah tanah serta sengketa yang
berkenan dengan tanah ulayat. 17
Sengketa tanahkhususnya tanah perkebunan, merupakan salah satu dari sengketa hak
atas tanah secara umum, yang melibatkan berbagai masyarakat, dengan berbagai macam
persoalan yang mendasari timbulnya sengketa tersebut. Sebagian besar persoalan yang muncul
berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan khususnya perkebunan di seluruh wilayah Indonesia,
disebabkan adanya kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara penguasa perkebunan
Sholih Mu’adi, 2010, Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi,
Prestasi Pustakarya, Jakarta, h. 8.
17 Ibid.
16

70

JHAPER: Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016: 59–75

dengan masyarakat yang bermukim di sekitarnya dan disertai adanya intervensi negara yang
masih dominan, didukung pula dengan perlakuan represif dari militer dengan dalil stabilitas
nasional, serta perubahan perilaku masyarakat yang ditandai dengan timbulnya kesadaran
masyarakat akan hak-haknya yang telah lama hilang. Hal tersebut terakumulasi menjadi suatu
tuntutan, yang berakibat pada muncul gejolak dan sengketa di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu persoalan tanah perkebunan timbul karena adanya perbedaan konsep
kepemilikan pada hukum tradisional Indonesia yang dikenal dengan hukum adat yang harus
diakui berdasarkan sejarah terjadinya hak garapan atas tanah yang dibuka kemudian beralih
menjadi hak milik. Hal ini bertentangan dengan konsep kepemilikan yang diakui oleh negara
berdasarkan ketentuan formal menurut hukum barat yang dianut pemerintah selama ini, yang
mendasarkan pada konsep domein verklaring dan tidak mengenal adanya okupasi. Fakta ini
menjadi sebab timbulnya sengketa perkebunan yaitu bahwa itu menunjukan siapa yang paling
berhak atas tanah.
Secara yuridis pemakai tanah bisa saja memiliki kedudukan yang kuat, karena
mendasarkan tindakan mereka pada kekuatan berlakunya hukum adat, yang memperoleh izin
penguasaan tanah walaupun secara tidak tertulis. Namun dilain pihak para pembuat peraturan
menghendaki agar ada legitimasi dalam penggunaan tanah yang memungkinkan memberikan
kedudukan sebagai pemilik yang sah.
Masyarakat memandang bahwa fakta penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah hanya
didasarkan pada sejarah penguasaan dan pemilikan tanah secara turun temurun. Artinya bahwa
siapa yang membuka tanah kemudian memiliki dan menguasai hak atas tanah secara turun
temurun merupakan pemilik sah hak atas tanah.
Pandangan hukum secara formal mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan
masyarakat tersebut yaitu bahwa pandangan hukum terhadap konsep kepemilikan hak atas
tanah haruslah didasarkan pada akte kepemilikan dan penguasaan akte tanah tersebut, artinya
bahwa siapapun yang memiliki akte kepemilikan atau sertifikat tanah atas nama pemilik tanah
tersebut, maka dia adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut secara hokum. Pemahaman yang
bertolak belakang tersebut memicu timbulnya sengketa kepemilikan hak atas tanah perkebunan
yaitu perebutankepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat setempat didasarkan pada fakta
kepemilikan yang dimiliki secara turun temurun, dengan demikian bukti yang dimiliki oleh
masyarakat adalah bukti empiric (dilapangan) dan secara historis turun temurun, sementara
pandangan hukum formal berpedoman pada kepemilikan tanah dengan dasar kepemilikan
formal adanya sertifikat HGU yang diperoleh secara sah oleh pihak perkebunan dikeluarkan
oleh pihak agraria.
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Timbulnya sengketa hak atas tanah perkebunan juga dipicu oleh kondisi tidak seimbang
antara populasi manusia dan terbatasnya lahan. Penguasaan tanah secara besar-besaran dengan
dasar hak erfpacht peninggalan hukum Belanda sehingga menyebabkan semakin sempitnya
lahan petani, sementara untuk saat ini banyak tanah perkebuan hasil konversi dari hak erfpacht
tersebut yang dikonversi menjadi HGU di Indonesia telah habis masa berlakunya dan sebagian
besar dari lahan tersebut diterlantarkan. Pengelolaan perkebunan yang tidak memberikan
penghidupan bagi masyarakat sekitar areal perkebuan juga menjadi dasar sengketa yang
terjadi terus menerus.
Setiap sengketa tanah perkebunan tentunya memerlukan cara penyelesaian, baik melalui
jalurnon litigasi maupun jalur litigasi(pengadilan). Penyelesaian sengketa tanah khususnya
tanah perkebunan cenderung identik dengan penyelesaian jalur formal yakni melalui lembaga
peradilan. Para pihak yang bersengketa akan selalu berkeinginan untuk mendapatkan keadilan
yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah. Namun kenyataannya penyelesaian
sengketa melalui lembaga litigasi, seringkali diselesaikan dalam waktu yang sangat lama
dan memakan biaya besar serta putusan pengadilan yang cenderung tidak memecahkan
masalah menyebabkan keinginan mereka yang bersengketa untuk secepatnya menyelesaikan
persoalan dengan biaya yang murah menjadi tidak tercapai.Lembaga pengadilan juga sering
dianggap sebagai lembaga yang tidak independen karena setiap kasus yang terjadi sering
dimenangkan oleh mereka yang bermodal besarsehingga menurunkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga ini karena putusan pengadilan dianggap tidak dapat memenuhi
rasa keadilan masyarakat.
Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum nasional
dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan sebagaimana yang diatur
dalam UUNo. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa atau sering
disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut sebagai ADR) merupakan
ekpresi responsive atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Terdapat
beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap ADR, yaitu:
1) perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsive
bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; 2) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat
dalam proses penyelesaian sengketa; 3) memperluas akses mencapai atau mewujudkan
keadilan sehingga setiap sengketa perkebunan yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang
tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian
yang lain sehingga para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik.Salah satu alternatif
penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian
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sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya
relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.
Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang – undangan yang secara
eksplisit memberikan dasar hukum penerapan ADR.Namun, hal ini tidak dapat dijadikan
alasan untuk tidak menggunakan lembaga ADR di bidang pertanahan dengan berdasarkan
dua alasan. Pertama, di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di muka pengadilan,
hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR).
Kedua, secara eksplisit cara penyelesaian masalah berkenaan dengan bentuk dan besarnya ganti
kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui jalur musyawarah.Keputusan
Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (selanjutnya disebut sebagai Keppres No.53 Tahun 1993) dan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 yang merupakan
peraturan pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993, mengatur tentang tata cara melakukan
musyawarah secara cukup terinci.Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai
kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka
pengadilan. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan
kendala administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan
terakhir untuk penyelesaian sengketa.
Arie S. Hutagalung menegaskan mediasi memberikan kepada para pihak perasaan
kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut
kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan
mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh
beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa
lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan
dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi
sumber konflik.Selain itu, faktor kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau
musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan
oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.18
Keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk
menaati kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan
penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan (final and binding),
makaseyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian
tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian.
18 Bachtiar, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi, https://bachtiarpropertydotcom.wordpress.com, diakses
pada tanggal 20 Juli 2015 << Sumber dari wordpress
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Menurut John Rawls,keadilan haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika
asas manfaat yang menjadi dasar maka akan mengabaikan prosedur yang fair. Hal yang
dianggap utama adalah hasil akhir yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin
orang tanpa mengindahkan cara dan prosedur. Sebaliknya keadilan yang berasaskan hak
akan melahirkan prosedur yang fair karena berdasar pada hak-hak individu yang tidak
boleh dilanggar yaitu hak-hak individu yang dengan gigih diperjuangkan. Maka dengan
menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan
prosedur yang adil(fair). Apapun manfaat yang dihasilkan. Pertanyaannya adalah mekanisme
yang bagaimana yang kondusif untuk menciptakan prosedur yang fair tersebut adalah dengan
membuat posisi asal yang diandaikan ada oleh orang-orang yang tidak memihak yang berada
dibalik ketidaktahuan.19
Kepentingan utama keadilan menurut Rawls adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan
keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls percaya bahwa struktur
masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yang hak-hak dasar,
kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.
Kategori struktur masyarakat ideal inidigunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial
yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.20
Dengan demikian, melalui tulisan ini, penulis menyarankan perlunya pemerintah untuk
membuat pengaturan yang lebih jelas tentang status tanah ulayat kesatuan masyarakat adat
setelah berakhirnya jangka waktu HGU. Selain itu, diperlukan pula pembaharuan hukum
agraria nasional yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat penulis simpulkan bahwa HGU merupakan
hak penguasaan atas tanah yang diberikan untuk usaha-usaha perkebunan, peternakan
dan pertanian dengan luas wilayah lima hektar untuk jangka waktu paling lama 60 tahun
dan diberikan atas tanah yang berstatus tanah negara. Dalam hal tanah ulayat masyarakat
hukum adat maka harus dilepaskan dari statusnya dari tanah ulayat menjadi tanah negara.
Namun setelah jangka waktu HGU berakhir, status tanah akan tetap menjadi tanah negara
berdasarkan ketentuan PPNo. 40 Tahun 1996 Pasal 17 ayat (2). Ketidaktahuan kesatuan
masyarakat adat mengenai status tanah ulayatnya di satu sisi akan menyebabkan masyarakat
Muhammad Taufik, Teori Keadilan John Rawls, http://mukaddimah.kopertais3. net/indeks.php/muk/article/view/22,
diakses pada tanggal 20 Juli 2015.
20 Ibid.
19
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adat kehilangan Hak Ulayatnya dan disisi lain ketidaktahuan dari kesatuan masyarakat adat
tersebut dapat menyebabkan penyerobotan lahan dari masyarakat adat, yang pada akhirnya
justru menimbulkan sengketa antara kesatuan masyarakat adat dengan pihak perusahaan
selaku pemegang HGU.
Sengketa antara kesatuan masyarakat adat dengan pihak perusahaan selaku pemegang HGU
dapat diselesaikanbaik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi. Penyelesaian
sengketa tanah khususnya tanah perkebunan cenderung identik dengan penyelesaian jalur
formal yakni melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi,
seringkali diselesaikan dalam waktu yang sangat lama dan memakan biaya besar serta putusan
pengadilan yang cenderung tidak memecahkan masalah menyebabkan masyarakat adat yang
bersengketa tidak dapatmenyelesaikan persoalan dengan biaya yang murah. Walaupun dalam
hukum pertanahan tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa lewat jalur non litigasi,
namun kesatuan masyarakat adat dapat menempuh jalur non litigasi berdasarkan Pasal 130
HIR sehingga terbuka banyak akses untuk mencapai keadilan.
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