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Pendahuluan
Definisi Hukum Agraria
 Dalam bahasa latin ager berarti tanah atau sebidang

tanah.
 Agrarius - berladangan, persawahan, pertanian.
 KBBIKBBI – Agraria- urusan pertanian atau pertanahan

juga urusan pemilikan tanah.
 Prof. E. Utrecht, SH.Prof. E. Utrecht, SH.

Beliau mengatakan bahwa ‘Hukum Agraria adalah
menjadi bagian dari Hukum Ad Negara, yang 
mengkaji hubungan-hubungan hukum, terutama
yang akan memungkinkan para pejabat yang 
bertugas mengurus soal-soal agraria.’



 Prof. Prof. SubektiSubekti
Hukum agraria adalah keseluruhan dari
ketentuan hukum, yang mengatur hubungan
antara orang yang satu dengan orang lain, yang 
termasuk BH dengan Bumi, Air dan Ruang
Angkasa dalam seluruhj wilayah dan mengatur
pula wewenang yang bersumber pada
hubungan tersebut

 Prof Budi Prof Budi HarsonoHarsono, SH., SH.
Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-
kaidah, baik yang tertulis maupun tidal tertulis
yang mengatur agraria.

 UUPAUUPA – meliputi bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya.



Ruang Lingkup Hukum Agraria
dalam UUPA
1. Dalam arti sempit

Hukum Agraria merupakan bagian dari
hukum positif yang mengatur hak-hak
penguasaaan atas tanah ( Hukum Tanah)
Tanah diartikan sebagai permukaan bumi
yang dalam penggunaannya meliputi juga
sebagian tubuh bumi yang ada
dibawahnya dan ruang yang ada
diatasnya dalam batas-batas kewajaran
(Pasal 4 ayat (2) UUPA)



2. Dalam Arti Luas
Hukum Agraria adalah kelompok 
berbagai bidang hukum yang mengatur 
hak-hak penguasaan atas sumber-
sumber alam, yaitu bumi, air, dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, yang lazim 
disebut sumber-sumber alam.



Dalam pengertian yang demikian hukum agraria 
bukan merupakan satu perangkat bidang 
hukum, tetapi merupakan suatu kelompok 
berbagai bidang hukum yang mencakup :

1. Hukum tanah, yaitu bidang hukum yang 
mengatur hak-hak penguasaan atas tanah (UU 
5/60)

2. Hukum air – yi bid hk yg mengatur hak-hak 
penguasaan atas air ( UU 11/74 ttg Pengairan)

3. Bidang Hukum yg mengatur hak-hak 
penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur 
tertentu dalam ruang angkasa. (bkn dlm 
pengertian space law) – Pasal 48 UUPA



4. Hukum pertambangan – bid hk yg 
mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-
bahan galian (UU 11/67 ttg Ket2 pokok 
Pertambangan dan UU 44 Prp th 60 ttg 
Pertambangan Minyak dan Bumi)

5. Hukum Perikanan, mengatur penguasaan 
atas ikan dan lain-lain hasil laut, sungai 
serta perairan darat yg lain ( UU 16/64)

6. Kehutanan – hak-hak penguasaan atas 
hutan dan hasil-hasil hutan (UU 5/67 Ket2 
Pokok Kehutanan)



Hukum Tanah Sebelum Berlakunya
UUPA

1. Hukum Agraria lama beraneka warna
bentuknya.
a. Sebagian merupakan hukum tertulis, yaitu :
- Hukum Agraria Administratif ialah bagian 

dari hukum agraria lama yang terdiri atas 
peraturan-peraturan dan keputusan-
keputusan yang merupakan  pelaksanaan 
politik agraria pemerintah jajahan yg 
dicantumkan dalam Agrarische Wet tahun 
1870



- Hukum Agraria barat perdata, yang 
peraturan induknya  terdapat di dalam 
KUH Pedata, terutama Buku ke II

b. Sebagian merupakan hukum yang tidak 
tertulis terutama adalah hukum agraria 
adat yang bersumber pada hukum adat.



2. Hukum Agraria Lama bersifat dualis :
Yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan
agraria adat yang bersumber pada hukum
adat disamping peraturan-peraturan agraria
dari dan yang didasarkan atas hukum agraria
barat perdata, yang pokok-pokok
ketentuannya terdapat di dalam KUH Pedata, 
dan ada juga peraturanperturan hukum
agraria barat yang tidak bersumber pada
KUHPdt, yaitu apa yang disebut ‘Bataviase
Grandhuur’, yang diatur oleh hukum
kebiasaan dari sebelum berlakunya KUHPdt



Hukum Tanah Sebelum Berlakunya
UUPA

AGRARISCHE  WET 
 Diundangkan dalam S 1870 No. 55 

Rancangannya diajukan oleh menteri 
jajahan De Waal.

 Agrarische wet lahir atas desakan 
pengusaha besar yang ingin berusaha 
di bidang perkebunan besar.



 Sebelum terbentuknya AW pada tahun 
1870 satu-satunya cara yang terbuka 
adalah menyewa tanah dari pemerintah 
dengan jangka waktu 20 tahun.

 Setelah adanya AW , pengusaha dapat 
memperoleh tanah dari pemerintah yang 
berupa hutan dengan hak erfpacht yang 
berjangka waktu 75 tahun, dapat 
dibebani hipotek.



Tujuan Agrarische Wet
1. Untuk memberi kemungkinan dan jaminan

kepada modal asing agar dapat berkembang
di Indonesia, dengan cara :
a.Dibuka kemungkinan untuk memperoleh

tanah-tanah yang diperlukannya dengan hak
erfacht yang berjangka waktu lama (75 
tahun)

b.Membuka kemungkinan bagi para pengusaha
untuk menyewa tanah dari rakyat (Pasal 51 
Indische Staatsregeling ayat 8)



2. Untuk menjamin hak rakyat asli
Dengan lahirnya AW membawa perubahan 
dari sistim monopoli pemerintah menjadi 
sistim perdagangan bebas.
AW ternyata berhasil memberi dasar yg 
utama bagi berkembangnya modal dasar 
asing di Indonesia dalam lapangan 
perkebunan besar.



 Salah satu pelaksanaan ketentuan AW 
yang terpenting diatur dalam Agrarische 
Besluit dan diundangkan di dalam 
Staatblad tahun 1870 No. 118



 Pemberian hak efpacht menurut AW harus
diatur dengan ordonansi.

1. Untuk jawa dan Madura :
a. Agrarisch Besluit
b. Ordonasi yang dimuat S\1827\-237a

2. Untuk luar jawa dan Madura
a. S. 1874f untuk Sumatera
b. S.1877-55 untuk kresidenan Manado
c. S. 1888-58 untuk daerah Borneo



Agrarisch Besluit
Domein Verklaring (pernyataan domein)
 Dalam pasal 1 AB dimuat suatu pernyataan

yang kurang menghargai, bahkan
‘memperkosa’ hak-hak rakyat atas tanah yang 
bersumber pada hukum adat.

 Terjemahan Pasal 1 AB :
“dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
pasal 2 dan 3 AW, tetap dipertahankan asas, 
bahwa semua tanah yang pihak lain tidak
dapat membuktikan sebagai hak
eigendomnya adalah domein (milik) negara.” 
(pernyataan domein yang umum)



 PernyataanPernyataan domeindomein yang yang khususkhusus –– peraturanperaturan
hakhak erfpachterfpacht
semua tanah kosong dalam daerah
pemerintahan langsung di…. adalah domein
negara, kecuali yang diusahakan oleh para
penduduk asli dengan hak-hak yang 
bersumber pada hak membuka hutan. 
Mengenai tanah-tanah negara tersebut
kewenangan untuk memutuskan
pemberiannya kepada pihak lain hanya ada
pada pemerintah, tanpa mengurangi hak
yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk
membukanya.



 Fungsi Domein Verklaring
a. Sebagai landasan hukum bagi

pemerintah untk memberikan tanah
dengan hak-hak barat yang diatur
dalam KUHPdt, hak erfacht, hak
opstal, dll.

b. Di bidang pembuktian pemilikan
setiap tanah ada pemiliknya, jika bukan
badan hukum atau perorangan, maka
Negaralah yang memilikinya.



Hukum Tanah Perdata Hindia Belanda
 Berstruktur ganda, dengan berlakunya

bersamaan perangkat perturan Hukum
Tanah Adat dan Hukum Tanah Barat.

 Dengan berlakunya dua aturan tersebut
maka terjadilah dualisme hukum tanah di
Indonesia

 Tidak ada jaminan kepastian hukum bagi
rakyat.



 Didalam perkembangan selanjutnya, setelah 
kemerdekaan terutama kurun waktu 1945 s/d 
1960, perkembangan pertanahan di Indonesia 
masih berdasarkan hukum peninggalan Hindia 
Belanda sebagai konsekwensi pasal 2 AP UUD 
45 dan asas konkordansi



 Hal ini jelas tidak cocok dengan jiwa bangsa 
Indonesia dan ketentuan UUD 1945 dan 
persoalan ini sangat disadari oleh 
pemerintahan RI pada waktu itu.

 maka dipersiapkanlah rancangan ketentuan 
tentang pertanahan berdasarkan jiwa bangsa 
dan UUD 1945 sekaligus ingin  mencabut 
ketentuan-ketentuan pertanahan peninggalan 
Hindia Belanda yang berlaku pada waktu itu.



Sejarah lahirnya UUPA

 Pada tahun 1948 dibentuk Panitia Agraria
dengan Penpres RI 21 Mei 1948 yang 
berkedudukan di Yogyakarta.

 Panitia ini mengusulkan :
1. dilepaskannya asas domein dan

pengakuan hak ulayat.
2. Diadakannya peraturan yang memungkin

kan adanya hak perseorangan yang kuat.
Luas minimum dan maksimum pemilikan

tanah



Pada tahun 1951 dengan Kepres RI tanggal
19 Maret 1951, panitia Yogya dibubarkan dan
diganti dengan Panitia Agraria Jakarta
Kesimpulan panitia ini diantarnya :
1. Batas minimum 2 hektar.
2. Batas maksimum 25 hektar.
3. yang dapat memiliki tanah untuk

pertanian kecil hanya penduduk
warganegara indonesia. Tidak dibedakan
‘asli’ dan ‘bukan asli’



 Panitia Soewahjo dibentuk dengan Kepres
55/1955 diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo, 
Sekjen Kementrian Agraria.

 Tahun1957 panitia ini berhasil menyelesaikan
Rancangan UUPA.

 Rancangan UUPA
 Rancangan Soenarjo – menteri Agraria

Soenarjo kepada Dewan Menteri pada tanggal
14 Maret 1958 dan disetujui, kemudian
diajukan kepada DPR. Rancangan ini
memakai dasar UUDS



Rancangan Sadjarwo-Menteri Agraria Sadjarwo
 Berhubung berlakunya kembali UUD 1945, 

maka RUU tsb harus disesuaikan. 

 Dengan amanat Presiden tgl 1 agustus 1960 
rancangan tsb diajukan ke DPR.

 Setelah beberapa kali sidang dan
dilakukannya pemeriksaan pendahuluan, pada
tanggal 14 September 1960 dengan suara
bulat DPRGR menerima baik RUUPA tersebut.



 Pada hari Sabtu tanggal 24 September 
1960 RUU disahkan oleh Presiden
Soekarno menjadi UU no 5 tahun 1960  
tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok
Agraria yang lebih dikenal sebagai UUPA

 UUPA diundangkan dalam Lembaran
Negara tahun 1960no 104, penjelasannya
dalam Tambahan Lembaran Negara no 
2043.



 Dengan berlakunya UU No. 5 /1960, pada
dasarnya telah merombak hukum pertanahan
sekaligus telah meletakkan dasar-dasar Hukum
Agraria nasional.

 berlakunya UUPA, maka dinyatakan pula  
mencabut segala ketentuan hukum pertanahan
peninggalan Hindia Belanda yaitu ketentuan
Agrirische Wet Jo. Agrarische Besluit serta
buku II BW  sepanjang mengenai bumi, air 
serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya .  



 Dengan demikian berlakunya UUPA 
secara formal telah meniadakan istilah 
Dualisme hukum pertanahan sekaligus 
menyatakan bahwa UUPA adalah  
hukum nasional dan  menciptakan satu 
kesatuan hukum (Unifikasi) bidang 
pertanahan diseluruh wilayah Indonesia.



Sistimatika UUPA
I. Dasar-dasar dan Ketentuan Pokok
II. Hak-hak atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa 

serta Pendaftaran Tanah
III. Ketentuan Pidana
IV. Ketentuan Peralihan
V. Ketentuan Konversi



Sifat-sifat dari UUPA
1. Sifat Nasional Formil

a. UUPA dibentuk dan dibuat oleh lembaga negara
b. Disusun dalam bahasa Indonesia
c. Berlaku dalam wilayah Indonesia

2. Sifat Nasional Materil
a. Harus Berdasarkan hukum adat.
b. Harus Sederhana
c. Harus Menjamin Kepastian hukum bagi seluruh

rakyat Indonesia
d. Fungsi dari agraria harus sesuai dengan

kepentingan Rakyat Indonesia
e. Harus melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 

UUD 45



 Kegiatan pelaksanaan Perombakan
Hukum Agraria di Indonesia pada
hakikatnya memuat Lima Program yang 
terdiri dari :

1. Pembaharuan Hukum Agraria
2. Penghapusan hak-hak asing atas

tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara

berangsur-angsur.



4. Perombakan mengenai penguasaan
dan pemilikan tanah, serta hubungan-
hubungan yang yang bersangkutan
dengan penguasaan tanah.

5. Perencanaan, persediaan dan
peruntukan serta penggunaan bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya secara berencana sesuai
dengan daya kesanggupan dan
kemampuan.



 Tujuan Undang-undang Pokok Agraria
ialah :

a.meletakkan dasar-dasar bagi
penyusunan hukum agraria nasional, 
yang akan merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, 
kebahagiaan dan keadilan bagi Negara 
dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam
rangka masyarakat yang adil dan
makmur.



b.meletakan dasar-dasar untuk
mengadakan kesatuan dan ke
sederhanaan dalam hukum pertanahan.

c.meletakkan dasar-dasar untuk
memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat
seluruhnya



Dasar-dasar dalam pembentukan hukum
tanah nasional

1. Dasar kenasionalan- pasal 1 (1) dan (2) 
UUPA

2. Tidak mengenal atau tidak menggunakan
lagi asas domein – pasal 2 ayat (1) dan
(2)

3. Dasar bahwa mendudukkan Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat yang sewajarnya
dalam alam bernegara dewasa ini – Pasal
3 UUPA



4. Dasar bahwa penyelarasan kepentingan masyarakat
dan kepentingan perorangan yang menyangkut
penguasaan dan pemanfaatan tanah – Pasal 6 
UUPA

5. Dasar bahwa hanya warga negara Indonesia saja
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah – Pasal
9 (1), Pasal 21 (1) dan (2), Pasal 26 ayat 2 UUPA

6. Dasar kebangsaan yang memberikan Dasar
Persamaan dan Kesempatan setiap WNI, baik laki-
laki maupun perempuan untuk memperoleh suatu
hak atas tanah dan hasilnya baik bagi diri sendiri
maupun keluarganya. – Pasal 9 (2), Pasal 11 (2), 
Pasal 26 (1) UUPA



7. Dasar Landreform, tanah pertanian 
harus dikerjakan atau harus diusahakan 
secara aktif oleh pemiliknya sendiri.

8. Dasar bagi perencanaan mengenai 
peruntukan, penggunaan dan 
persediaan Bumi, Air dan Ruang 
Angkasa untuk pelbagai kepentingan 
hidup rakyat dan negara. Pasal 14 ayat 
1 UUPA



9. Dasar untuk menjadikan kesatuan dan
keseluruhan hukum Agraria, yaitu dengan
menyatakan Hukum Agraria yang baru
akan didasarkan pada ketentuan Hukum
Adat sebagai hukum yang asli yang 
disempurnakan dan disesuaikan dengan
kepentingan negara dan masyarakat-pasal
5 UUPA

10. Dasar bahwa usaha yang menuju ke arah
kepastian hukum atas tanah dengan
pendaftaran tanah. – Pasal 19 ayat 1 
UUPA.



THX


