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BAGIAN I 

PERNYATAAN KEPENTINGAN LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT 
(ELSAM) SEBAGAI AMICI  

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and 
Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, yang berdiri 
di Jakarta, sejak Agustus 1993. Terdaftar sebagai sebuah badan hukum 
Perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 
No. AHU-17.AH.01.07 Tahun 2014. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan untuk 
mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi 
manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam 
pelaksanaannya; 
 

2. Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) 
melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, 
penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan 
budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas 
hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi 
manusia; (3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-
hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) 
menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan 
atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di 
tengah masyarakat luas; 
 

3. Selaras dengan tujuan tersebut, ELSAM turut aktif dalam melakukan advokasi 
berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan 
sebagaimana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
Adapun bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan 
sejumlah masukan melalui kertas kebijakan ataupun melalui proses-proses 
yudisial di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memastikan 
bahwa kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak 
asasi manusia yang berkaitan dengan konflik tanah dan sumber daya alam; 
 

4. Dengan sandaran di atas ELSAM bermaksud mengajukan keterangan tertulis 
dalam posisinya sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), kepada Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan pandangan sesuai bidang 
keahlian dan sebagai wujud dukungan masyarakat sipil kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 
57/Pid.B/2022/PN.Bgl; 
 

5. Penyusunan amicus brief ini terbatas pada isu permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimana potret konflik agraria dan relasinya dengan praktik pelanggaran 

hak asasi manusia? 
b. Bagaimana dimensi publik status tanah yang dilekati Hak Guna usaha? 
c. Bagaimana pengaturan perolehan hak atas tanah dalam usaha 

perkebunan? 
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d. Bagaimana penerapan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengenai 
pencurian dalam Perkara A Quo? 

 
6. Dalam menyusun dokumen amicus brief ini, khususnya mengulas beberapa isu 

permasalahan tersebut, amici merujuk pada instrumen hukum dan peraturan 
perundang-undangan termasuk dan tidak terbatas pada konvenan-konvenan 
internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional maupun yang telah 
diterima secara universal. Adapun rujukan tersebut yakni sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 
1945”); 

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (“DUHAM”); 
c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 

HAM”); 
d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)); 

e. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On 
Civil and Political Rights (ICCPR);  

f. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria; 

g. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 
h. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; 
i. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 

atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; 
j. Peraturan-peraturan Badan Pertanahan Nasional 
k. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia atas 

Tanah dan Sumber Daya Alam; 
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BAGIAN II 

SEKILAS TENTANG AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI 
INDONESIA 

7. “Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di 
pengadilan Indonesia. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari 
tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi 
common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk 
menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang 
belum familiar; 
 

8. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan 
mekanisme amicus curiae dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, 
dan Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus 
Green v. Biddle pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk 
memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses hukum di Pengadilan. 
Baru pada awal abad ke-20 amicus curiae mulai memainkan peranan penting 
dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut 
sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi 
dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung; 
 

9. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curiae adalah diterapkannya 
amicus curiae dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik 
oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi internasional; 
 

10. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court", diartikan 
“someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's 
decision may affect its interest”. Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan 
sebagai friends of the court atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang 
merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya 
kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi amicus curiae 
sebagai “one (as a professional person or organization) that is not a party to a 
particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some 
matter of law that directly affects the case in question”; 
 

11. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam 
mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam 
suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah 
hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang 
ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas; 
 

12. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya 
diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi 
dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan 
ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae: 



5 

a. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, 
menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; 

b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak 
harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer); 

c.  amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun 
memiliki kepentingan dalam suatu kasus; 

d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae; 
  

13. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke 
-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus 
curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae 
memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam 
sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. 
Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae, telah 
berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah 
Agung; 
  

14. Di Indonesia, amicus curiae belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh 
akademisi maupun praktisi. Namun, hingga saat ini, beberapa amicus curiae telah 
diajukan di Pengadilan Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada amicus curiae 
yang pernah diajukan oleh ELSAM, diantaranya: 

a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang 
mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung terkait dengan 
peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan amicus 
curiae dalam kasus “Upi Asmaradhana” di Pengadilan Negeri Makassar, 
dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis 
hakim yang memeriksa perkara; 

b. Amicus Curiae peninjauan kembali kasus Majalah TIME versus Soeharto; 
c. Amicus Curiae peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan 

Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra; 
d. Amicus Curiae yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam 

kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); 

e. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam 
kasus Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang; 

f. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK 
Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, 
September 2015; 

g. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis 
lingkungan, Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 
2018; 

h. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias 
Ngawur Permana di PN Pandeglang pada Bulan April 2018; 

i. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data 
Pribadi yang berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring 
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terhadap Kennedy Jennifer Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 
2019; 

j. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam perkara Pidana Nomor 
432/Pid.Sus/2019/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh a.n Terdakwa 
Saiful Mahdi; 

k. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam Perkara Internet Shutdown di 
Papua dan Papua Barat pada Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT 
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; 

l. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 
29/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 
31/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR pada Pengadilan 
Tata Usaha Negara Jayapura; 

m. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 
46/Pid.B/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto a.n Terdakwa 
Bripda Randy Bagus; 

  
15. Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun 

dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat”, sebagai dasar hukum pengajuan amicus curiae, maka tidak 
berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi 
yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, 
terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal yang 
kontroversial; 
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BAGIAN III 

RINGKASAN PERKARA 
 
16. Perjuangan warga desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam 

menuntut kejelasan terkait persoalan status tanah Eks. HGU Lahan PT Jenggalu 
Permai yang dikuasai oleh PT Agri Andalas berbuntut panjang. Senin 29 
November 2921, 5 warga Desa Jenggalu ditetapkan sebagai Tersangka oleh 
Polda Bengkulu dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; 
 

17. Perkara tersebut didasarkan atas adanya laporan dari pihak PT Agri Andalas 
kepada pihak Polda Bengkulu dengan tuduhan bahwa warga Desa Jenggalu telah 
melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di lahan milik PT Agri Andalas; 
 

18. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan pada 12 April 2022, 
JPU menuntut 5 warga Desa Jenggalu bersalah telah melakukan tindak pidana 
“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan 
oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Oleh karenanya, 
5 warga dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun Penjara 
dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara; 
 

19. Aksi penangkapan tersebut bermula dari “Akses Panen Bersama” yang dilakukan 
warga Desa Jenggalu terkait dengan tindakan protes masyarakat yang kecewa 
dengan Pemerintah yang tidak kunjung menyelesaikan status lahan PT Jenggalu 
Permai yang sudah berakhir masa HGU nya pada 7 Agustus 2016 lalu. 
Keberadaan PT Agri Andalas sendiri dinilai oleh masyarakat tidak memiliki dasar 
hukum karena mengelola lahan tersebut tanpa adanya surat pemberitahuan 
bahwa penguasaannya telah dialihkan/pindah tangan dari PT Jenggalu Permai ke 
PT Agri Andalas. Warga Desa Jenggalu menilai bahwa PT Agri Andalas terindikasi 
melaksanakan usaha perkebunan secara ilegal di Eks lahan PT Jenggalu Permai; 
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BAGIAN IV 

PENDAPAT SEBAGAI AMICI 

20. Bahwa mencermati ringkasan perkara tersebut, amici secara umum berpendapat 
bahwa perkara a quo berkaitan dengan konflik warga desa Jenggalu desa 
Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan PT. Agri Andalas 
mengenai kejelasan status tanah Eks. HGU Lahan PT. Jenggalu Permai yang saat 
ini dikuasai oleh PT. Agri Andalas. Selanjutnya, untuk lebih jauh menguraikan hal 
tersebut dan menjawab beberapa isu permasalahan yang ada, pada bagian ini 
pendapat amici akan diuraikan dalam sejumlah permasalahan berikut; 
 

IV. 1 Konflik Agraria dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
 

21. Konflik agraria di tanah air terus mengalami eskalasi yang signifikan. Catatan akhir 
tahun (Catahu) 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperlihatkan 
kenaikan konflik agraria di tengah lemahnya perekonomian Indonesia dan 
kedaruratan kesehatan karena pandemi Covid-19. KPA mencatat jumlah konflik 
agraria meningkat 100% dibanding tahun 2019. Dimana jumlah konflik tercatat 
sebanyak 241 kasus dengan konflik perkebunan menempati posisi tertinggi. 
Konflik perkebunan memperlihatkan adanya pola perkebunan skala besar yang 
memiliki masalah  akut dan sistematis; 
 

22. Konflik ini tidak dapat dianggap remeh temeh, pasalnya konflik agraria yang terjadi 
memiliki irisan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berdimensi hak asasi 
manusia. Di sektor perkebunan misalnya, dijumpai praktik-praktik perampasan 
lahan, penggusuran secara paksa, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai 
peruntukannya, terjadi tumpang tindih izin lokasi berdasarkan Hak Guna Usaha 
(HGU), pemberian izin yang tidak sesuai prosedur dan pengaturan izin yang 
mengabaikan bahkan meminggirkan partisipasi masyarakat;  
 

23. Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Dalam amatan Komnas HAM, 
konflik agraria paling banyak berperan terhadap masalah hak asasi manusia. 
Sebagian besar bermula dari adanya perampasan lahan masyarakat yang 
dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang.1 Perebutan tanah yang 
dilakukan baik oleh perusahaan perkebunan (onderneming), perusahaan-
perusahaan milik negara seperti PT Perkebunan Nasional (PTPN) maupun 
penguasaan tanah oleh militer menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia 
terjadi secara berlapis, diantaranya pelanggaran hak atas untuk tidak dirampas 
miliknya secara sewenang-wenang, hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, hak atas pangan, hak atas rasa aman dan tentram, hak atas perumahan, 
hak atas budaya dll dengan korban yang paling rentan adalah masyarakat adat, 
petani, perempuan dan anak; 

 

 
1 https://tirto.id/komnas-ham-konflik-agraria-paling-banyak-sumbang-masalah-ham-dFXP  

https://tirto.id/komnas-ham-konflik-agraria-paling-banyak-sumbang-masalah-ham-dFXP
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24. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik agraria yang terus terjadi, 
berbanding lurus dengan kebijakan pembangunan pemerintah yang berorientasi 
pada pertumbuhan ekonomi dan paradigma atas tanah dan sumber daya alam 
yang lebih memberikan prioritas pemanfaatannya pada usaha ekonomi dan 
pembangunan skala besar, ketimbang memperkuat ekonomi kerakyatan. Alhasil, 
orientasi demikian acapkali menimbulkan ketimpangan yang tajam di masyarakat 
sehingga mengabaikan prinsip keadilan, pemerataan dan nondiskriminasi; 
 

25. Konflik tersebut sebenarnya dapat dihindarkan bilamana negara hadir dan 
melaksanakan tugasnya sebagai pemangku tanggung jawab (duty holder) untuk 
memenuhi kewajiban pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia sebagaimana telah tersemat dalam konstitusi dan peraturan 
perundangan-undangan; 
 

26. Mengenai tanggung jawab tersebut di atas, Pasal 33 UUD 1945 telah menetapkan 
sebagai berikut:  

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara 

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
 

27. Bahwa landasan konstitusional tersebut telah diperkuat dengan Ketetapan MPR 
No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 
Alam. Ketetapan MPR ini memiliki kedudukan penting selain sebagai bentuk 
koreksi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu, Ketetapan 
MPR ini juga merupakan prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara (directive 
principles of state policy) yang dibuat pada masa reformasi. Dengan demikian, 
Ketetapan MPR ini merupakan pemandu bagi pemerintah dan DPR dalam 
melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui tindakan-tindakan hukum 
yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam termasuk 
dalam kaitannya untuk mengakui keberadaan dan hak tradisional masyarakat atas 
tanah dan sumber daya alam; 
 

28. Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai landasan hukum tertinggi negara 
untuk memberikan panduan mengenai fungsi hak atas tanah baik untuk negara 
maupun untuk masyarakat. Bahwa perlu dipahami selain memiliki fungsi bagi 
pemegang haknya, tanah juga memiliki fungsi sosial yakni fungsi bagi masyarakat 
untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Kepentingan masyarakat dan 
kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi agar tercapai tujuan 
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kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Tanah yang dikelola 
tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat demi terwujudnya keadilan 
dan kemakmuran bagi masyarakat (Nesia Arsya, dkk, 2021: 99); 
 

29. Jika merujuk pada bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanahan dibentuk, 
maka akan ditemukan bahwa pembahasan mengenai tanah akan bermuara pada 
aspek penguasaan dan kepemilikan. Dalam tatanan sosial dimana masyarakat 
memiliki tanah, tanah memiliki nilai intrinsik di luar nilai ekonomi, melainkan 
terdapat pula nilai sosial (capital asset dan social asset). Fungsi ganda tanah 
tersebut kerap kali disimplifikasi oleh negara hanya sebagai alat ekonomi belaka. 
Perbedaan tata nilai tersebut yang kemudian mengakibatkan perbedaan 
pendekatan kepada tanah. Secara umum perbedaan ini yang menyebabkan 
konflik terjadi dan mencederai hak asasi masyarakat yang melihat tanah lebih luas 
dari sekedar sumber perekonomian; 
 

30. Melihat dominasi aktor bisnis dalam berbagai konflik agraria yang terjadi, Prinsip-
Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Guiding 
Principles on Business and Human Right (UNGPs)) telah memberikan pedoman 
untuk memastikan kepatuhan aktor bisnis terhadap hak asasi manusia. UNGPs 
dibangun dengan tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi,2 
tanggung jawab korporasi untuk menghormati3 dan akses terhadap pemulihan 
korban secara efektif4; 
 

31. Pilar kesatu UNGPs menekankan bahwa guna menghindari konflik agraria yang 
berakhir dengan pencederaan hak asasi manusia, negara wajib menetapkan 
langkah-langkah yang tepat melalui kebijakan, legislasi, regulasi dan sistem 
peradilan yang efektif;5 
 

32. Berdasarkan kerangka tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah diwajibkan 
menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam deklarasi dan kovenan-
kovenan internasional tentang HAM bertanggung jawab secara penuh untuk 
melindungi menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Tanggung jawab 
negara tersebut dapat dilihat dalam 3 (tiga) instrumen utama HAM yaitu Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) 1966. Demikian halnya dalam konteks 
domestik melalui UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia juga memandatkan hal yang sama; 
 

33. Sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi 
dan memenuhi hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik tanah dan 
sumber daya alam, Komnas HAM secara khusus menyusun Standar Norma dan 

 
2 United Nations Human Rights, “Guiding Principles on Business and Human Rights”, Prinsip 1 s.d 10. 
3 Ibid, Prinsip 11 s.d 24. 
4 Ibid, Prinsip 25 s.d 31. 
5 Prinsip 1 dan komentarnya. 
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Pengaturan (SNP) Nomor 7. SNP ini berupaya menjabarkan secara praktis dan 
implementatif berbagai instrumen HAM, baik internasional maupun nasional, agar 
mudah dipahami dan diterapkan; 
 

34. Berkaitan dengan perkara a quo, SNP No. 7 Paragraf 216 menegaskan bahwa 
pemidanaan secara tidak sah atau tidak proporsional dan perlu terhadap 
masyarakat setempat ataupun pihak luar yang menyampaikan penolakan 
terhadap praktik pemberian Hak Guna Usaha dll merupakan bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Komnas HAM menekankan 
kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pemidanaan tidak sah atau 
kriminalisasi yang ditujukan untuk menakut-nakuti dalam rangka meredam 
atau menghilangkan peluang masyarakat untuk menuntut keadilan atas 
perampasan tanah dan SDA;6 

 
35. Lebih lanjut SNP Komnas HAM No. 7  paragraf 185 juga menyatakan negara wajib 

memenuhi keterbukaan informasi publik atas perencanaan pembangunan 
perkebunan, pemberian izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang akan 
dilakukan di sebuah wilayah. Keterbukaan informasi ini untuk menjamin kontrol 
publik dan mencegah pengabaian keberadaan hak masyarakat atas tanah dan 
SDA; 
 

36. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa dalam perkara a quo negara melakukan 
pembiaran sehingga terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat, maka negara 
dapat dikatakan berkontribusi pada kriminalisasi yang terjadi kepada para 
terdakwa. Dari berbagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan HAM, 
yang juga luput dijalankan adalah reforma agraria sebagai langkah untuk menata 
kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang 
lebih adil; 
 

37. Dengan demikian menjadi genting bagi negara untuk bergerak serius dalam 
menyelesaikan konflik agraria menggunakan kerangka reforma agraria yang telah 
menjadi prioritas negara; 
 

38. Reforma agraria menyasar pada kepentingan masyarakat. Penyelesaian konflik 
agraria merupakan poin penting dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018. 
Logika yang dibangun oleh reforma agraria adalah memberikan masyarakat 
perlindungan hukum, yang difasilitasi negara, dari sengketa konflik agraria. 
Negara berkewajiban menyelesaikan konflik agraria yang bukan hanya 
melaksanakan sertifikasi lahan milik masyarakat, namun juga berkewajiban 
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkonflik dengan 
perusahaan atau negara; 
 

39. Menyelesaikan konflik agraria harus dilakukan oleh negara secara komprehensif. 
Peradilan umum saat ini masih menjadi institusi satu-satunya yang secara khusus 

 
6 SNP Komnas HAM No. 7, Para. 192  
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dapat menyelesaikan konflik agraria secara komprehensif (Komnas HAM: 2018). 
Komnas HAM mencatat bahwa pendekatan legal formal dan kekerasan paling 
banyak digunakan oleh pemerintah dalam konflik agraria. Namun pendekatan ini 
alih-alih menyelesaikan masalah malah memperburuk kondisi konflik; 
 

40. Dengan demikian merujuk pada instrumen hukum di atas–utamanya pada TAP 
MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam negara diberikan mandat untuk mengambil peran dalam perbaikan tata 
kelola agraria menggunakan kerangka reforma agraria, agar kedepannya 
pemerintah tidak bertindak sebagai pemadam kebakaran manakala konflik 
meledak dan memakan korban;  
 

41. Selain itu, Pilar kedua UNGPs juga menekankan tanggung jawab kepada entitas 
bisnis pada semua skala usaha, mulai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta hingga perusahaan 
transnasional untuk menghormati HAM dalam setiap alur bisnisnya. Tanggung 
jawab entitas bisnis untuk menghormati hak asasi manusia dilakukan dengan 
menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan hak asasi 
manusia yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri dan mengatasi dampak-
dampak tersebut ketika muncul dan bertanggung jawab untuk mencegah atau 
menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan 
dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, 
meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut; 
 

42. Dalam konteks industri kelapa sawit, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
sebagai asosiasi nirlaba yang mempromosikan praktik produksi minyak sawit 
berkelanjutan melalui Principle and Criteria7-nya menekankan agar perusahaan 
beroperasi secara legal menghormati hak-hak masyarakat serta memberi 
manfaat. Perusahaan harus patuh terhadap semua hukum dan peraturan yang 
berlaku, baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Selain itu 
penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau 
hak pakai yang dimiliki pengguna-pengguna lainnya, tanpa melakukan proses 
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD); 

 

IV.2 Menyoal Dimensi Publik dalam Status Tanah yang dilekati Hak Guna Usaha 
 
43. Pada dasarnya jika mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 maupun UU Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan aturan-
aturan turunannya lebih berorientasi pada pengaturan HGU sebagai usaha besar, 
dimana hak-hak masyarakat sekitar belum memperoleh peluang untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tergambar dengan jelas salah satunya 
jika melihat prasyarat luasan maksimum HGU yang diberikan kepada perorangan 

 
7 Principle and Criteria RSPO atau P&C merupakan panduan global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. 

Sejumlah P&C dirumuskan sebagai panduan praktis untuk memastikan hak-hak fundamental pemilik tanah 

sebelumnya, komunitas lokal, pekerja perkebunan, petani kecil dan keluarganya dihargai dan diperhitungkan secara 

penuh dll. 
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maksimal 25 ha dan minimal 5 ha. Sedangkan usaha perkebunan rakyat sebagian 
besar kurang dari 5 hektar sehingga kemungkinan perorangan memiliki HGU 
cukup kecil;  
 

44. Pemberian HGU kepada pemodal dilakukan sebagai dasar usaha bersama yang 
sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Ni Ketut dan Sudjito, 
2009: 145). Namun dalam perkembangannya tanah (termasuk yang telah dilekati 
HGU) sebagai sumber daya agraria belum terjamin dan terpelihara 
kemanfaatannya untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Jika ditinjau dari aspek 
sosial ekonomi, hasil penelitian Puslitbang BPN pada tahun 2005, menyebutkan 
terdapat kecenderungan semakin luas HGU yang dikuasai pemegang hak 
semakin besar pula potensi tanah HGU tersebut cenderung menjadi terlantar. Di 
sekitar perkebunan HGU yang terlantar itu, banyak penduduk miskin yang lapar 
tanah usaha sehingga antara kemiskinan-tanah terlantar dan penggarapan tanah 
perkebunan oleh rakyat menjadi saling berkaitan; 
 

45. Dengan demikian amici perlu mengulas aspek penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan HGU skala besar guna menghasilkan kebermanfaatan untuk rakyat. 
Hal ini sekaligus menghadirkan jawaban mengenai dimensi publik dalam HGU; 
 

46. Pada prinsipnya, menurut Maria S.W Sumardjono, pengadaan tanah (termasuk 
untuk perkebunan sawit) harus dilakukan dengan asas-asas sebagai berikut:8 

(1) Asas kesepakatan yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah 
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah 
dan pemegang hak atas tanah. Kegiatan fisik pembangunan baru dapat 
dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan ganti 
kerugian telah diserahkan. 

(2) Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak 
positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena 
dampak dan masyarakat luas. Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan 
itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan 

(3) Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti 
kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal 
setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian 
terhadap faktor fisik maupun non fisik. 

(4) Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang diatur 
oleh peraturan perundang-undangan sehingga para pihak mengetahui hak 
dan kewajiban masing-masing. 

(5) Asas Keterbukaan, dalam prose pengadaan tanah, masyarakat yang 
terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan 
dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana 
pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila ada), dan hak masyarakat 
untuk menyampaikan keberatan. 

 
8 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku 
Kompas, Jakarta, 2008. hal. 282-284. 



14 

(6) Asas keikutsertaan/partisipasi, peran serta seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholder) dalam setiap tahap pengadaan tanah (perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi), diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki 
dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang 
bersangkutan. 

(7) Asas Kesetaraan, asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak 
yang memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak, secara sejajar 
dalam proses pengadaan tanah. 

(8) Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi. 
 
47. Bahwa asas-asas tersebut menjadi pijakan penting agar penguasaan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilekati HGU dapat benar-benar 
dipergunakan untuk kemakmuran rakyat; 
 

48. Bahwa untuk memberikan pemahaman kedudukan pemegang HGU, perlu 
diketahui secara hierarki, hak penguasaan atas tanah terdiri dari: hak bangsa 
Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat 
hukum adat, dan hak-hak perseorangan atas tanah.9 Artinya kedudukan tertinggi 
dari penguasaan tanah dipegang oleh bangsa Indonesia dalam hal ini 
direpresentasikan oleh hak menguasai negara atas tanah (sifat publik atas 
tanah).10 Posisi HGU masuk ke dalam rezim hak atas tanah. Yakni skema dimana 
negara memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan atau 
mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya (sifat privat atas tanah) 
(Santoso: 2012, 227). Dengan kata lain, tidak dibenarkan pemberian hak privat 
yang bertentangan dengan kepentingan publik karena hierarki hak privat berada 
di bawah hak publik; 
 

49. Untuk menjaga kepentingan publik dari kepentingan privat hak atas tanah dan 
menjaga kepastian hukum negara, Pasal 32 ayat (1) UUPA  menentukan bahwa 
peralihan hak guna usaha harus didaftarkan kepada pemerintah. Kewajiban 
tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan publik atas tanah lebih penting dari 
upaya pengusahaan tanah oleh privat (termasuk ketika adanya upaya peralihan 
HGU). 
 

50. Lebih lanjut kewajiban hukum dalam hal pengalihan ini dituangkan secara ketat 
dalam pelarangan bagi pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan 
pemanfaatan tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal 
diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.11 
 

 
9 Meliputi hak atas tanah, hak tanggungan, dan tanah wakaf 
10 Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 ayat (2) UUPA berisi wewenang hak 

menguasai negara, yaitu: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan 

bumi, air, dan ruang angkasa; b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang orang dengan 

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

perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 
11 Pasal 28 Peraturan Pemerintah  No. 18 Tahun 2021.  
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51. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak terutama terkait dengan 
penggunaan lahan, maka pihak yang akan melakukan usaha perkebunan di atas 
luas 25 hektar harus berbentuk badan hukum serta wajib memenuhi berbagai 
persyaratan termasuk memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah. 
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Adapun Pasal 42 UU No. 
39 tahun 2014 tentang Perkebunan menentukan untuk melakukan kegiatan usaha 
perkebunan, pemegang HGU tetap harus memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP); 
  

52. Sebagai syarat pemberian IUP Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menentukan dalam Pasal 
11 bahwa pemohon izin usaha perkebunan harus menyatakan komitmen untuk 
mengusahakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) lahan dalam kurun waktu 
paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah; dan paling 
lambat 6 (enam) tahun perusahaan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas 
tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; 
 

53. Pemenuhan komitmen dari penerima izin akan diawasi oleh pemerintah, dan jika 
ditemukan pemegang izin tidak memenuhi komitmen yang merupakan 
kewajibannya maka dapat dijatuhi sanksi berupa: peringatan, penghentian 
sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan pencabutan Izin Berusaha.12 
  

54. Selain itu, sesuai Pasal 12 dan 13 UUPA, Negara wajib memprioritaskan 
pembangunan perkebunan milik rakyat hingga pemberian Hak Guna Usaha 
(HGU) perkebunan kepada masyarakat dalam bentuk usaha koperasi dan 
menjamin adanya pembiayaan kepada usaha ini sehingga menjadi dasar 
transformasi usaha pertanian perkebunan menjadi badan usaha milik petani dan 
masyarakat;13 
 

55. Kerjasama kemitraan perkebunan antara masyarakat sekitar kebun dengan 
perusahaan perkebunan tersebut harus bersandarkan kepada kemitraan yang 
setara, adil dan saling menguntungkan, serta mencegah kerjasama kemitraan 
yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, Negara juga wajib melakukan 
pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama kemitraan antara 
perusahaan perkebunan dengan masyarakat;14 
 

56. Namun, dalam perkara a quo, konflik antara masyarakat dan perusahaan 
perkebunan sawit menggambarkan bahwa penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan HGU skala besar sama sekali tidak mendatangkan kemakmuran 
bagi masyarakat yang hidup di sekitar perkebunan. Pemberian HGU kepada PT. 
Jenggalu Permai yang kemudian diklaim penguasaan dan pengelolaanya oleh PT. 
Agri Andalas dengan cara tidak berdasarkan hukum yaitu hanya melalui surat 

 
12 Pasal 118 ayat (2) Permentan No. 5 tahun 2019 
13 SNP No.7 Para. 187 
14  SNP No.7 Para. 188 
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kuasa kelola semakin membuat tidak terjaminnya kemanfaatan tanah untuk 
kemakmuran masyarakat; 
 

57. Ketika PT. Jenggalu Permai diketahui tidak memiliki modal yang cukup untuk 
mengelola dan memanfaatkan lahan HGU, seharusnya Pemerintah 
memprioritaskan pembangunan perkebunan rakyat melalui kerjasama kemitraan 
perkebunan. Dalam konteks ini pemerintah wajib melakukan pengawasan dan 
evaluasi guna memastikan bahwa kerjasama kemitraan perkebunan tersebut 
dilakukan secara setara, adil dan saling menguntungkan, serta mencegah 
kerjasama kemitraan yang merugikan masyarakat. Namun Pemerintah justru 
melegitimasi proses penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan HGU tersebut ke 
PT. Agri Andalas dengan dasar surat kuasa kelola yang sejatinya tidak 
diperbolehkan secara hukum; 

 
58. Selain itu, dalam perkara a quo PT. Agri Andalas juga terbukti belum memiliki HGU 

atas lahan HGU PT. Jenggalu Permai yang telah habis masa berlakunya sejak 
2016 lalu. Walaupun beberapa dokumen seperti izin lokasi dan izin usaha 
perkebunan telah diklaim dimiliki oleh PT. Agri Andalas, namun hal tersebut tidak 
mengindikasikan bahwa PT. Agri Andalas memiliki hak atas eks lahan HGU 
tersebut. Tidak diindahkannya proses-proses tersebut juga seolah menihilkan 
dimensi publik dalam HGU; 
 

59. Bahwa pernyataan PT. Agri Andalas telah mengusahakan lahan selama 20 (dua 
puluh tahun) dengan itikad baik tidak dapat serta merta memberikan PT. Agri 
Andalas hak atas tanah dan mengesampingkan kewajiban kepemilikan HGU. 
Logika yang menyatakan bahwa PT. Agri Andalas berhak atas HGU karena telah 
mengusahakan lahan dengan itikad baik tidak dapat dipersamakan dengan hak 
eigendom. Sekalipun PT. Agri Andalas telah mengusahakan lahan selama dua 
puluh tahun tanpa terputus, namun hak eigendom hanya berlaku untuk hak milik,15 
dan berdasarkan UUPA hak milik hanya dapat dipegang oleh orang perseorangan 
warga negara Indonesia. Entitas PT. Agri Andalas yang merupakan perusahaan 
dan mengusahakan lahan untuk tujuan perusahaan tidak memenuhi persyaratan 
kepemilikan hak eigendom atau hak milik;  
 

IV.3 Pengaturan Proses Perolehan Hak Atas Tanah 
 
60. Bahwa hak atas tanah yang digunakan dalam usaha perkebunan perkara a quo 

adalah Hak Guna Usaha (HGU). Pada tanggal 7 Agustus 2016, lahan seluas 100 
hektar yang terletak di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 
Provinsi Bengkulu, dengan status HGU Nomor: 06/SL. Desa Jenggalu, tertanggal 
13 September 1991 atas nama PT. Jenggalu Permai telah berakhir; 
 

 
15 Sebagaimana ditentukan pada Pasal I Ketentuan-Ketentuan Konversi yang menyatakan “Hak eigendom atas tanah 

yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang 

mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.” 
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61. Sejak tahun 2016, PT. Agri Andalas (Perusahaan Perkebunan), mengklaim eks 
lahan PT. Jenggalu Permai tersebut sebagai lahan miliknya. PT. Agri Andalas 
mengaku mendapatkan kuasa kelola dari PT. Jenggalu Permai berdasarkan Surat 
Kuasa Direktur PT. Jenggalu Permai kepada Direktur PT. Agri Andalas yang 
dikeluarkan oleh Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1994, untuk 
melakukan pembebasan lahan hingga habisnya masa berlaku HGU, yaitu 2016. 
Hal tersebut dikarenakan PT. Jenggalu Permai tidak memiliki modal yang cukup 
untuk melakukan pembebasan lahan, mengingat luasan lahan seluas 100 hektar;  
 

62. Muncul persoalan, apakah kuasa kelola dari pemegang HGU kepada pihak lain 
sebagaimana perkara a quo dapat dibenarkan secara hukum? Amici merasa hal 
tersebut perlu diuraikan lebih jauh, mengingat jika menyimak Surat Tuntutan JPU, 
asal usul lahan perkebunan sawit PT. Agri Andalas disebut-sebut berawal pada 
tahun 1994, ketika PT. Agri Andalas menerima kuasa untuk mengelola 
mengusahakan penanaman kebun, mengurus dan merawat dalam arti seluas-
luasnya atas pemegang hak sertifikat HGU No. 06/SL seluas 100 Ha dari PT. 
Jenggalu Permai. Bahkan saat akan melakukan kegiatan operasional pembukaan 
lahan pada lokasi HGU tersebut, PT. Agri Andalas mengklaim telah diketahui dan 
disetujui oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah tingkat II Kab 
Bengkulu Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Desa Jenggalu; 
 

63. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) merupakan peraturan 
perundang-undangan pertama di Indonesia yang mengatur tentang masalah-
masalah pertanahan. Berkaitan dengan isu masalah yang dibahas, Pasal 28 
UUPA menyebutkan pada prinsipnya “Hak guna-usaha dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain”. Hal ini kembali ditegaskan dalam ketentuan-
ketentuan setelah UUPA yang secara spesifik mengatur hak atas tanah termasuk 
hak guna usaha, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 
tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, 
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak 
Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka 
Penanaman Modal Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah, Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 1017 tentang Pengaturan dan Tata Cara 
Penetapan Hak Guna Usaha, hingga PP No 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, 
Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; 
 

64. Bahwa UUPA belum secara gamblang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 
“peralihan hak guna usaha”. Namun jika membaca ketentuan-ketentuan setelah 
UUPA tersebut, peralihan hak guna usaha adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh pemegang hak guna usaha untuk mengalihkan hak tersebut 



18 

kepada pihak lain dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, 
hibah, pewarisan;16 
 

65. Bahwa mencermati pengaturan mengenai hak guna usaha dalam UUPA, hanya 
mengatur perihal “peralihan hak guna usaha kepada pihak lain” bukan dalam 
konteks “pemegang hak guna usaha menyerahkan pemanfaatan maupun 
penguasaan tanah hak guna usaha kepada pihak ketiga”. Hal ini berbeda dengan 
ketentuan-ketentuan setelah UUPA yang melarang menyerahkan pemanfaatan 
dan penguasaan hak guna usaha kepada pihak lain. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) 
PP No. 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Pemegang Hak Guna Usaha 
dilarang menyerahkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak 
lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Penegasan ini juga ditemukan dalam Pasal 28 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas 
Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa 
pemegang hak guna usaha dilarang “menyerahkan pemanfaatan Tanah hak 
guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut 
peraturan perundang-undangan” 
 

66. Bahwa belum diaturnya perihal penyerahan pemanfaatan maupun penguasaan 
kepada pihak ketiga dalam UUPA dapat dipahami, mengingat sebagai aturan 
pertama yang mengatur masalah-masalah pertanahan di Indonesia, UUPA masih 
mengatur secara umum dan belum mendetail terkait berbagai aspek-aspek 
pertahanan termasuk hak atas tanah. Ketentuan-ketentuan yang terbit setelah 
UUPA, berupaya melengkapi dan mendetailkan berbagai pengaturan dalam 
UUPA khususnya mengenai aspek yang menyangkut hak atas tanah; 
 

67. Bahwa merujuk pada beberapa aturan tersebut, telah jelas bahwasannya 
pemegang hak guna usaha dilarang untuk menyerahkan pemanfaatan maupun 
penguasaan tanah HGU kepada pihak lain, termasuk menyerahkan pengelolaan 
walaupun dengan didasarkan pada Surat Kuasa Kelola sebagaimana dalam 
perkara a quo. Hal ini tentu sangat beralasan, mengingat setiap pemegang hak 
guna usaha dilekati dengan kewajiban-kewajiban seperti mengusahakan dan 
merawat lahan HGU tersebut. Bahkan pemegang HGU tersebut akan 
mendapatkan konsekuensi yuridis jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan yaitu 
HGU-nya akan hapus atau pemegang HGU akan kehilangan haknya; 
 

68. Kendati demikian, jika perusahaan pemegang hak guna usaha tidak memiliki 
modal yang cukup untuk mengelola, mengurus maupun memanfaatkan tanah hak 
guna usaha yang sudah diberikan sebagaimana yang dialami oleh PT. Jenggalu 

 
16 Pasal 16 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah, Peraturan 

Menteri Agraria, Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha 
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Permai dalam perkara  a quo, maka ketentuan hukum di bidang pertanahan sejak 
UUPA telah memberikan beberapa bentuk alternatif yang bisa digunakan, yaitu:17  

a. Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan;18 atau 

b. Hak guna usaha dapat beralih, dialihkan, atau dilepaskan kepada pihak lain 
serta diubah haknya; 

 
69. Bahwa pembebanan hak guna usaha sebagai jaminan utang berdasarkan Pasal 

33 UUPA dan Pasal 15 ayat (1) PP 40 Tahun 1996 telah diperkuat dalam 
ketentuan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang 
telah menunjuk secara tegas hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang. 
Lima jenis hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan, yaitu: 

a. Hak milik 
b. Hak guna usaha 
c. Hak guna bangunan 
d. Hak pakai, baik hak milik maupun hak atas negara 
e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang telah ada tau 

akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang 
merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan 
tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang 
bersangkutan 
 

70. Dengan demikian, telah secara terang bahwa sertifikat HGU yang telah diterbitkan 
oleh menteri atau pejabat berwenang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga 
perbankan selama Sertifikat HGU tersebut dibebani dengan hak tanggungan. 
Pemberian hak tanggungan tersebut hanya akan terjadi bilamana sebelumnya 
diadakan perjanjian pokok yang menimbulkan suatu hubungan hukum utang 
piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan, sesuai dengan sifat 
accessoir dari perjanjian hak tanggungan (Pasal 3 ayat 1 UU Hak Tanggungan); 
 

71. Selanjutnya jika PT. Jenggalu Permai sebagai pemegang HGU merasa enggan 
untuk menjadikan sertifikat HGU-nya sebagai jaminan utang, alternatif lain yang 
dapat dipilih pemegang HGU ketika tidak bisa lagi mengelola, mengurus maupun 
memanfaatkan tanah HGU karena keterbatasan modal, pemegang hak guna 
usaha dapat melakukan peralihan HGU, sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pemegang HGU untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain; 
 

72. Bahwa peralihan HGU dalam ketentuan PP 40 Tahun 1996 terjadi dengan cara 
jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan. Selain itu 

 
17 Pasal 33 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah. Kembali 

ditegaskan dalam Pasal 29 huruf c PP 18 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pemegang hak guna usaha berhak 

melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaanya serta 

membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
18 Pasal 33 UUPA 
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peralihan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan (Pasal 16 ayat (3)). 
Peralihan HGU karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar-menukar, penyertaan 
dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (Pasal 16 ayat (4)). Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan 
dibuktikan dengan Berita Acara Lelang (Pasal 16 ayat (5)); 
 

73. Bahkan, selain peralihan hak, pemegang HGU dapat melakukan pelepasan atas 
tanah HGU-nya. Pelepasan HGU tersebut merupakan perbuatan melepaskan 
hubungan hukum antara pemegang HGU dengan tanah yang dikuasainya untuk 
menjadi Tanah Negara;19 
 

74. Jika PT. Agri Andalas mengklaim kuasa kelola yang diberikan oleh PT. Jenggalu 
Permai sebagai bentuk peralihan HGU, maka harus dibuktikan proses peralihan 
haknya dalam persidangan seperti diadakan pendaftaran tanah untuk menjamin 
kepastian hukum yang meliputi pengukuran, pendaftaran hak-hak atas tanah dan 
peralihan hak-hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak (Pasal 32 
jo Pasal 19 UUPA). Pendaftaran tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian yang 
kuat mengenai peralihan serta hapusnya HGU, kecuali dalam hal hak itu hapus 
karena jangka waktunya berakhir (Pasal 32 ayat (2)). Sayangnya hal tersebut 
sama sekali tidak pernah terungkap selama proses persidangan. Dengan 
demikian, secara nyata kuasa kelola yang diberikan PT. Jenggalu Permai kepada 
PT. Agri Andalas bukan dalam konteks peralihan HGU, namun sebagai bentuk 
penyerahan pemanfaatan maupun penguasaan HGU kepada pihak ketiga yang 
pada prinsipnya dilarang berdasarkan ketentuan hukum; 
 

75. Bahwa oleh karena kuasa kelola PT. Jenggalu Permai kepada PT. Agri Andalas 
merupakan suatu bentuk penyerahan pemanfaatan maupun penguasaan HGU 
yang dilarang hukum, maka sudah semestinya kegiatan perkebunan yang 
dilakukan PT. Agri Andalas berupa menguasai, mengerjakan, menggunakan, 
menduduki dan/atau menguasai sebagian lahan HGU Nomor: 06/SL. Desa 
Jenggalu, atas nama PT. Jenggalu Permai selama kurang lebih 20 tahun adalah 
kegiatan ilegal. Selain itu, segala proses pengurusan perolehan HGU PT. Agri 
Andalas yang mendasarkan pada Surat Kuasa Direktur PT. Jenggalu Permai 
kepada Direktur PT. Agri Andalas yang dikeluarkan oleh Notaris di Jakarta pada 
tanggal 15 Januari 1994, dianggap cacat prosedur; 
 

76. Selanjutnya amici akan mengulas dan menganalisis perihal status HGU dan 
proses perolehan HGU khususnya pasca berakhirnya HGU Nomor: 06/SL, Desa 
Jenggalu atas nama PT. Jenggalu Permai pada 7 Agustus 2016. Hal ini untuk 
menguji apakah klaim kepemilikan PT. Agri Andalas terkait eks lahan PT. Jenggalu 
Permai tersebut sebagai lahan miliknya tepat secara hukum; 
 

77. Bahwa dalam perkara a quo, PT. Agri Andalas diketahui belum memiliki HGU di 
Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Fakta ini terungkap 

 
19 Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha 
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dalam persidangan, salah satunya kesaksian dari pejabat Kantor Pertanahan yang 
pada pokoknya menyebutkan bahwa “. . . PT. Agri Andalas belum memperoleh 
tanda bukti hak sertifikat HGU”. Walaupun, berdasarkan fakta persidangan, PT. 
Agri Andalas tercatat telah mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan 
(IUP), termasuk persyaratan lain dalam proses pra permohonan HGU; 
 

78. Bahwa untuk memperoleh hak atas tanah termasuk HGU, secara garis besar 
suatu perusahaan harus menempuh tahapan-tahapan, diantaranya tahap pra 
proses permohonan HGU, tahap proses permohonan HGU dan tahap pasca 
permohonan HGU; 
 

79. Bahwa dalam tahap pra permohonan HGU terdapat beberapa persyaratan yang 
harus dimiliki oleh pemohon HGU, salah dua diantaranya Izin Lokasi dan Izin 
Usaha Perkebunan. SK pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota 
berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan. Izin lokasi berfungsi sebagai izin 
untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, izin pemindahan hak 
dan izin menggunakan tanah guna usaha penanaman modal; 
 

80. Bahwa secara teknis, dasar hukum perihal pemberian izin lokasi merujuk pada, 
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 17/2019 tentang Izin Lokasi.20 Bahwa 
terkait dengan hak atas tanah, peraturan-peraturan tersebut, mengatur: Sesudah 
tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, kepada 
pemegang Izin Lokasi dapat diberikan Hak atas Tanah yang memberikan 
kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan 
keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya. Pelaku usaha 
setelah memegang izin lokasi, diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal 
izin lokasi. Pemegang izin wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah 
yang belum dibebaskan. Selanjutnya dalam hal, tanah dilepas oleh pemilik, maka 
pemegang izin lokasi dapat mengajukan permohonan hak atas tanah; 
 

81. Selanjutnya, ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan, mengatur bahwa “Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan 
dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila 
telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan”. Ketentuan 
Pasal 42 UU Perkebunan tersebut pada pokoknya mengatur tentang diberikannya 
opsi bagi perusahaan perkebunan yang akan memulai usaha perkebunan 
dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan dimungkinkan untuk hanya 
memiliki hak atas tanah (misalnya HGU) dan/atau izin usaha perkebunan saja, 
padahal dalam aturan sebelumnya (UU No 18 Tahun 2004) sangat jelas mengatur 
bahwa untuk memulai usaha perkebunan, pelaku usaha harus memiliki hak atas 
tanah terlebih dahulu. Namun keberadaan Pasal 42 UU Perkebunan tersebut pada 

 
20 Aturan ini mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14/2018 tentang Izin Lokasi mencabut  Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN No. 19/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 5/2015 

tentang Izin Lokasi mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 5/2015 tentang Izin Lokasi dan mencabut 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi. 
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kenyataanya memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memulai usaha 
perkebunannya tanpa memiliki hak atas tanah dan hanya bermodalkan izin usaha 
perkebunan; 
 

82. Bahwa mengingat frasa “. . hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan penguasaan lahan terus 
didominasi oleh perkebunan skala besar serta berbanding lurus dengan 
meningkatnya konflik pertanahan, ketentuan ini diuji ke Mahkamah Konstitusi dan 
melalui Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015, dinyatakan Pasal 42 bertentangan 
dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam 
ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan; 
 

83. Bahwa dengan begitu, putusan mahkamah konstitusi tersebut mewajibkan 
perusahaan perkebunan memiliki izin usaha perkebunan dan hak guna usaha 
terlebih dahulu untuk dapat melakukan kegiatan di areanya. Dengan demikian, 
dalam perkara  a quo, dikarenakan PT. Agri Andalas belum memiliki tanda bukti 
sertifikat HGU, maka PT. Agri Andalas belum berhak untuk melakukan kegiatan 
berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai perkebunan 
di lokasi eks lahan HGU PT. Jenggalu Permai; 
 

IV.4 Analisis Unsur-Unsur Dalam Dakwaan A Quo 
 

1. Penuntut Umum terlalu Memaksakan Penggunaan Pasal Pencurian dengan 
Pemberatan 
 

84. Penuntut umum mendakwa 5 orang warga Desa Jenggalu sebagai berikut :  
 
“Pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau 
setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2021, di lahan 
perkebunan kelapa sawit milik Pt. Agri Andalas yang terletak di Desa 
Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum 
Pengadilan TAIS namun berdasarkan pasal 84 ayat ( 2 ) KUHAP oleh 
karena Para terdakwa di tahan dan para saksi berkedudukan di wilayah 
hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil sesuatu 
barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan 
maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang 
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu berupa buah 
kelapa sawit yang sudah dipanen sekitar kurang lebih 8 (delapan) ton 
dari lahan exs PT. Jenggalu Permai yang dikelola oleh PT. Agri 
Andalas” 

 
85. Bahwa ketentuan dalam Bab Kejahatan Terhadap Harta mengenai pencurian 

dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak bisa dipisahkan 
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dari Pasal 362 sebagai genus dari delik pencurian dalam Kejahatan Terhadap 
Harta. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 
berpendapat bila yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan 
(gequalificeerde diefstal), maka dengan sendirinya pencurian-pencurian yang 
lebih ringan (362 KUHP) termasuk dalam dakwaan in casu Pasal 363 (1) ke 4 
KUHP; 
 

86. Bahwa secara sistematis, penafsiran terhadap Pasal 363 harus dimulai dengan 
menganalisis unsur-unsur yang termaktub dalam Pasal 362 sebagai genus 
kejahatan terhadap harta dalam KUHP. Delik pencurian biasa di Pasal 362 
berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Delik tersebut dapat diuraikan ke 
dalam unsur-unsur berikut, yakni barang siapa, mengambil, barang sebagian atau 
seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum” 
 

87. Berdasarkan beberapa unsur tersebut, unsur seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain tidaklah tepat dipadankan dengan kasus ini, sebab status 
tanah perkebunan yang menjadi tempat kejadian perkara belum dapat dikatakan 
milik PT. Agri Andalas. Pasalnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya, diketahui bahwa PT. Agri Andalas belum memiliki sertifikat HGU atas 
eks lahan PT. Jenggalu Permai. Apalagi klaim PT. Agri Andalas atas penguasaan 
dan pemanfaatan HGU berdasarkan kuasa kelola merupakan suatu bentuk 
penyerahan pemanfaatan maupun penguasaan hak guna usaha yang dilarang 
hukum, maka sudah semestinya kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. Agri 
Andalas berupa menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau 
menguasai sebagian lahan hak guna usaha Nomor: 06/SL. Desa Jenggalu, atas 
nama PT. Jenggalu Permai selama kurang lebih 20 tahun adalah kegiatan ilegal. 
Selain itu, segala proses pengurusan perolehan hak guna usaha PT. Agri Andalas 
yang mendasarkan pada Surat Kuasa Direktur PT. Jenggalu Permai kepada 
Direktur PT. Agri Andalas yang dikeluarkan oleh Notaris di Jakarta pada tanggal 
15 Januari 1994, dianggap cacat prosedur;  
 

88. Benda yang dapat menjadi objek pencurian adalah benda-benda yang ada 
pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak bisa menjadi objek 
dalam delik pencurian. Benda yang tidak ada pemiliknya dibagi antara benda res 
nulius atau benda yang sejak mula tidak ada pemiliknya dan resderelictae atau 
benda yang semula ada pemiliknya namun dilepaskan kepemilikannya tersebut. 
(Adami Chazawi, 2013:5); 
 

89. Bahwa pada saat kejadian, PT Agri Andalas terbukti belum memiliki Hak Guna 
Usaha. Walaupun, berdasarkan fakta persidangan, PT. Agri Andalas tercatat telah 
mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), termasuk persyaratan 
lain dalam proses pra permohonan HGU. Fakta tersebut membuktikan bahwa 
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pada dasarnya objek tersebut telah lepas haknya dari PT. Jenggalu (pemilik hak 
sebelumnya) sehingga masuk ke dalam benda yang tidak ada pemiliknya; 
 

90. Bahwa perbuatan lima orang warga Desa Jenggalu tidaklah juga memenuhi unsur 
subjektif berupa dengan maksud untuk dimiliki. Unsur “dimiliki” dalam pasal ini 
dijelaskan oleh Memorie van Toelichting sebagai bentuk menguasai sesuatu 
benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dalam konteks hubungan antara 
batin seseorang dengan perbuatannya, maka unsur tersebut merupakan salah 
satu bentuk corak kesengajaan yakni opzet als oogmerk atau kesengajaan 
sebagai maksud. Corak kesengajaan ini berarti bahwa seseorang melakukan 
tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya serta menyadari 
bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah 
dilakukan. Dengan demikian perbuatan mengambil barang harus dengan tujuan 
memiliki barang tersebut dan pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum; 
 

91. Bahwa apa yang dilakukan lima orang warga Desa Jenggalu dalam “Aksi Panen 
Bersama” merupakan bentuk protes atas konflik agraria yang selama ini 
berlangsung. Aksi panen bersama yang juga diikuti oleh Bupati dan kepolisian 
dilakukan sebagai salah satu rangkaian dalam aksi protes tersebut. Dengan 
demikian perbuatan ini dilakukan tanpa tujuan memiliki barang tersebut, namun 
bertujuan untuk menyuarakan aspirasi atas konflik agraria yang tak kunjung 
diselesaikan oleh pemerintah setempat;  
 

92. Oleh karena itu penuntut umum keliru jika menganggap bahwa warga bertujuan 
untuk memiliki barang yang diambil padahal aksi ini juga dihadiri oleh aparat 
kepolisian dan bupati. Aksi tersebut murni sebagai bentuk ekspresi yang sah dan 
dilindungi undang-undang; 

 
93. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362, maka secara 

sistematis Pasal 363 ayat (1) ke-4 juga tidak bisa digunakan. Penggunaan pasal 
pencurian (dengan pemberatan) ini terlalu dipaksakan dan justru keluar dari tujuan 
hukum pidana dalam aliran modern yang mengandaikan hukum pidana sebagai 
ultimum remedium. Apalagi kasus tersebut memiliki dimensi konflik yang lebih 
kompleks ketimbang kejahatan terhadap harta belaka. Oleh karena itu hukum 
pidana semestinya menjadi obat terakhir, apalagi jika berhadapan dengan bentuk-
bentuk ekspresi masyarakat dalam mengupayakan keadilan.  
 

2. Aksi warga desa Jenggalu adalah Ekspresi yang Sah dan Bukanlah Tindak 
Pidana 
 

94. Bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia 
yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, 
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat.” Salah satu bentuk dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang 



25 

juga dijamin di Indonesia adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat di 
muka umum.  
 

95. Hakim maupun penuntut umum sepatutnya mempertimbangkan konteks dan 
peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan warga Desa Jenggalu, di mana warga 
melakukan aksi panen bersama sebagai bentuk ekspresi menyampaikan 
pendapat mereka terhadap pemerintah yang tidak kunjung menyelesaikan konflik 
agraria warga Desan Jenggalu dengan PT. Agri Andalas. Dengan 
mempertimbangkan hal tersebut, ketimbang memandang perbuatan warga Desa 
Jenggalu sebagai tindak pidana, perbuatan aksi panen bersama tersebut sebagai 
bentuk penyampaian pendapat di muka umum, yang dijamin dan dilindungi oleh 
konstitusi dan undang-undang; 
 

96. Bahwa pada saat kejadian terdapat petugas polisi yang turut hadir dalam aksi 
protes warga Desa Jenggalu. Anggapan bahwa perbuatan warga adalah 
pencurian dengan pemberatan menjadi tidak tepat sebab aparat kepolisian secara 
terang melihat kejadian tersebut dan melihatnya sebagai aksi demonstrasi. 
Argumen ini beranjak dari kondisi tertangkap tangan dalam KUHAP. Pasal 1 angka 
19 KUHAP mendefinisikan kondisi tertangkap tangan sebagai berikut: 

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang 
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat 
tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak 
ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian 
padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya 
atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 

97. Lebih lanjut, Pasal 102 KUHAP mengatur bahwa dalam hal tertangkap tangan, 
penyelidik wajib melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yakni (1) penangkapan, larangan 
meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; (2) pemeriksaan dan 
penyitaan surat; (3) mengambil sidik jari dan memotret seorang; dan (4) membawa 
dan menghadapkan seorang pada penyidik. Fakta bahwa aparat kepolisian tidak 
melakukan hal-hal tersebut pada saat aksi protes warga Desa Jenggalu 
mengindikasikan bahwasanya aparat pun pada mulanya tidak melihat bahwa 
perbuatan terkait merupakan suatu tindak pidana. 
 

98. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya kriminalisasi terhadap warga 
Desa Jenggalu yang tengah mengungkapkan ekspresinya atas konflik dengan 
PT. Agri Andalas. Hal ini merupakan pemidanaan secara tidak sah atau tidak 
proporsional terhadap warga yang menolak pemberian HGU dan merupakan 
bentuk pelangaran Hak Asasi Manusia.21  

 
99. Bahwa sebagaimana diungkapkan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 

Berpendapat dan Berekspresi (2011), pemberian hukuman penjara bagi orang 

 
21 Lihat Poin 34.  
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yang mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan sulit 
dibenarkan sebagai tindakan yang sesuai untuk mencapai salah tujuan yang sah 
menurut Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Negara seharusnya hadir untuk melindungi 
kebebasan berekspresi, bukan sebaliknya.  
 

100. Bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah elemen esensial bagi 
partisipasi warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis serta 
perdebatan tentang kehidupan politik. Kebebasan ini merupakan pra-syarat untuk 
mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat 
penting bagi pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan, sekaligus 
memastikan berjalannya suatu pemerintahan yang demokratis.  
 

101. Oleh karena itu dalam upaya membendung kriminalisasi terhadap ekspresi yang 
sah, hakim berperan sangat penting untuk memastikan berjalannya demokrasi di 
Indonesia melalui putusan-putusan yang berkeadilan agar tidak menghilangkan 
peluang masyarakat Desa Jenggalu untuk berpartisipasi menuntut keadilan atas 
perampasan tanah dan SDA. 

 
3. Menanti Peran Hakim dalam Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat 

 
102. Bahwa Indonesia sejak lama telah memoderasi kebebasan hakim untuk dapat 

mencari hukum atas suatu peristiwa konkret dari hukum tidak tertulis maupun rasa 
keadilan masyarakat. Secara normatif hal ini mengacu pada Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
telah memberikan ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
 

103. Dengan demikian penerapan peraturan pidana terhadap situasi konkrit 
membutuhkan keleluasaan hakim untuk menafsirkan hukum tertulis maupun yang 
tidak tertulis untuk menciptakan hukum yang adil. Kewenangan tersebut mengacu 
pada asas-asas umum dalam penafsiran yang dalam perkara ini sangat relevan, 
antara lain prinsip relevansi dalam hukum pidana, bahwa hukum pidana hanya 
diterapkan terhadap prilaku sosial yang menyimpang. Lalu asas kepatutan, 
bahwa kepatutan harus menguji logika yuridis. Kemudian asas in dubio pro reo,  
bahwa jika terdapat keragu-raguan maka hakim memilih ketentuan yang paling 
menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya asas materiil, yakni asas yang 
menyangkut aturan-aturan tidak tertulis dengan mengacu pada nilai sosial etis 
atau cita-cita hukum tertentu. 
 

104. Bahwa asas materiil memiliki makna bahwa dalam interpretasi peraturan 
perundang-undangan, hakim harus memperhatikan hukum tidak tertulis selama 
asas tersebut diakui dalam hukum baik melalui doktrin ataupun yurisprudensi. 
Oleh karena itu dalam hal suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik menurut 
penyidik maupun penuntut umum, namun perbuatan tersebut bersih dari sifat-sifat 
tercela menurut rasa keadilan ataupun hukum yang tidak tertulis, maka hakim 
dapat memakai asas materiil untuk tidak menjatuhkan pidana bagi terdakwa 
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karena tiadanya sifat melawan hukum. Hal ini dalam doktrin disebut sebagai sifat 
melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif.  
 

105. Bahwa secara teori, sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif 
merupakan alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang yang 
penerapannya akan bergantung pada kewenangan hakim dalam memutus 
perkara. Sehingga hakim dalam perkara a quo memainkan peran penting dalam 
memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mengedepankan kepentingan manusia, 
sebab kerap kali hukum pidana digunakan dalam kerangka logika yang sangat 
formil dan mekanistis. 
 

106. Hadirnya doktrin tersebut berangkat dari kritik terhadap hukum positif yang 
dianggap hanya menjadi pedoman yang terkadang bisa dikesampingkan, 
sehingga peraturan yang dianggap tidak adil dapat ditinggalkan (Eddy Hiariej, 
2014). Oleh sebab itu hakim sangat perlu melihat cita-cita keadilan agraria sebagai 
penyeimbang atas logika legalistik yang ditawarkan oleh jaksa penuntut umum 
dalam perkara a quo. Lima orang terdakwa yang dianggap telah memenuhi 
rumusan delik belum tentu layak dipidana apabila nilai yang hidup di masyarakat 
menganggap perbuatan tersebut tidak memiliki sifat tercela karena semata-mata 
sebagai sebuah eskpresi dan upaya memperoleh keadilan. 
 

107. Tak hanya itu, sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif pada 
awalnya juga didasarkan pada sumber ilmu lain yang berkaitan dengan sebuah 
delik, misalnya hukum perdata maupun hukum administrasi pertanahan. Hal ini 
sesuai dengan dua pijakan khas dalam tujuan pidana pada aliran modern, yakni 
memperhatikan ilmu lain dan ultimum remedium. 
 

108. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, PT. Agri Andalas belum memiliki sertifikat 
HGU atas eks lahan PT. Jenggalu Permai. Klaim PT. Agri Andalas atas 
penguasaan dan pemanfaatan HGU hanya didasarkan pada kuasa kelola 
sehingga merupakan suatu bentuk penyerahan pemanfaatan maupun 
penguasaan hak guna usaha yang dilarang hukum. Oleh karena itu sudah 
semestinya kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. Agri Andalas berupa 
menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai 
sebagian lahan hak guna usaha Nomor: 06/SL. Desa Jenggalu, atas nama PT. 
Jenggalu Permai selama kurang lebih 20 tahun adalah kegiatan ilegal menurut 
ilmu administrasi pertanahan. Selain itu, segala proses pengurusan perolehan hak 
guna usaha PT. Agri Andalas yang mendasarkan pada Surat Kuasa Direktur PT. 
Jenggalu Permai kepada Direktur PT. Agri Andalas yang dikeluarkan oleh Notaris 
di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1994, dianggap cacat prosedur. Fakta-fakta 
tersebut mestinya dapat menjadi sumber pertimbangan bagi hakim untuk 
memutus perkara ini seadil-adilnya dengan mempertimbangkan sudut pandang 
ilmu lain. 
 

109. Perbuatan pelaku dalam perkara a quo mesti sejalan dengan harapan umum 
masyarakat sebagaimana ditemukan dalam pemikiran sosiologis yang melihat 
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apakah perbuatan pelaku telah sesuai dengan sudut padang kemasyarakatan 
ataukah tidak. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, perkara a quo beranjak 
dari suatu konflik antara warga Desa Jenggalu dengan PT. Agri Andalas terkait 
eks lahan PT. Jenggalu Permai. Dengan demikian, mengkriminalisasi lima warga 
Desa Jenggalu akan membuat konflik ini menjadi semakin parah dan keluar dari 
cita-cita keadilan dalam upaya reforma agraria yang selama ini diupayakan 
masyarakat sipil maupun pemerintah.  

 
110. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas dapat disimpulkan beberapa dorongan pada 

hakim untuk memutus perkara ini seadil-adilnya dengan mempertimbangkan 
bahwa  

a. Penggunaan pasal pencurian dengan pemberatan terhadap lima orang 
warga Desa Jenggalu cenderung dipaksakan dan mengabaikan prinsip 
ultimum remedium dalam hukum pidana; 

b. Aksi protes tersebut pada dasarnya adalah ekspresi yang sah dan 
menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan atas operasi ilegal 
perusahaan; 

c. Aksi protes warga telah sejalan dengan harapan umum masyarakat untuk 
memperoleh keadilan sehingga hakim harus memberdayakan 
kewenangannya untuk menggunakan alasan penghapus pidana berupa 
sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif untuk 
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sebab perbuatan lima 
warga Desa Jenggalu bersih dari sifat tercela sehingga harus 
dibebaskan.  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






