
KONSTITUSI AGRARIA: 

KONSTITUSI TANAH DAN AIR 
 

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki banyak wajah. UUD 1945 tidak 

saja dapat dilihat sebagai konstitusi politik (political constitutional) yang mengatur pembagian 

kekuasaan di dalam negara, melainkan dapat pula dilihat sebagai konstitusi ekonomi (economic 

constitution) dan konstitusi sosial (social constitution) seperti yang telah saya perkenalkan sejak tahun 

1990 melalui disertasi saya pada tahun 1991
1
. UUD 1945 saya namakan konstitusi ekonomi 

(economic constitution) karena berisi dasar-dasar kebijakan Negara di bidang perekonomian.
2
 UUD 

1945 juga saya sebut sebagai konstitusi  hijau (green constitution) karena berisi dasar-dasar 

pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan hidup,
3
 bahkan konstitusi maritim (blue 

constitution) yang menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan.
4
  

Di samping istilah-istilah itu, sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya 

untuk melakukan judicial review atas semua isu konstitusionalitas undang-undang, saya juga 

memperkenalkan pelbagai gagasan untuk memastikan bahwa UUD 1945 benar-benar diperlakukan 

sebagai ‘the highest law of the land”, sehingga semua bidang pembangunan yang kebijakannya 

dituangkan resmi dalam bentuk undang-undang haruslah tunduk kepada dan tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuan UUD 1945. Karena itu, kebijakan di semua bidang pembangunan, termasuk di 

bidang keagrariaan, juga harus mengacu kepada UUD 1945. UUD 1945 harus dijadikan sumber 

rujukan tertinggi dalam semua kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks itulah, dalam 

pelbagai kesempatan menerima para aktifis organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya 

masyarakat, saya sering memperkenalkan istilah-istilah konstitusi ekonomi, konstitusi sosial, 

konstitusi lingkungan hidup (green constitution), konstitusi tanah dan air (green and blue 

constitution), konstitusi agraria, konstitusi maritim (maritime constitution), konstitusi kehutanan, 

konstitusi pendidikan, konstitusi kesehatan, konstitusi keuangan, konstitusi perpajakan, konstitusi 

kesejahteraan, konstitusi keadilan, dan bahkan konstitusi kebebasan. 

Sesuai dengan fungsinya, UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi juga dapat dipahami 

sebagai konstitusi persatuan atau konstitusi (integrating constitution). Dalam menentukan aturan-

aturan konstitusional, UUD tidak boleh dipahami sebagai konstitusi yang mengatur dan membatasi 

(regulating and limitating constitution), tetapi juga merupakan konstitusi pembebasan (liberating 

constitution). UUD 1945 merupakan konstitusi yang membebaskan rakyat Indonesia dari kungkungan 

atau belenggu penjajahan bangsa asing. Sebagai konstitusi proklamasi, UUD 1945 membebaskan 

rakyat Indonesia menjadi rakyat yang bebas dan merdeka. Bebas sebagai orang per orang, serta 
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merdeka dan berdaulat sebagai bangsa yang menghimpun diri dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Karena itu, ketika seorang mahasiswa saya pada program S2 Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia bernama Yance Arizona merancang tesisnya mengenai konstitutionalisme agraria, saya 

langsung menyambut baik dan menyetujui usulannya itu. Buku ini merefleksikan bagian-bagian 

penting dari disertasinya itu dengan beberapa perbaikan, penambahan dan pengurangan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Saya sangat bersyukur bahwa saudara Dr. Yance Arizona, 

SH. Akhirnya menerbitkan karya besarnya itu buku dalam bentuk buku yang sedang anda baca ini. 

Saya juga turut berbangga hati dan memberikan penghargaan yang tinggi atas prestasi penulis melalui 

karyanya ini yang saya harapkan dapat diikuti oleh generasi berikutnya untuk mendalami dan 

mengembangkan pemikiran ilmiah di bidang keagrariaan yang sangat penting artinya, baik bagi dunia 

ilmiah maupun dalam praktik penyelenggaraan negara kita di masa depan. 

Studi yang dilakukan oleh saudara Dr. Yance Arizona, SH. ini saya harapkan dapat memberi 

warna tersendiri bagi perkembangan teori ilmu hukum tata negara dan khususnya teori konstitusi, 

serta bagi dinamika penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mempelajari hal-

hal tematik dari konstitusi seperti aspek lingkungan, ekonomi, maritim, perburuhan, gender, bahkan 

dalam hal ini persoalan agraria sebagaimana yang dituliskan oleh Yance Arizona melalui buku ini 

merupakan satu trend baru kajian hukum konstitusi, terutama di Indonesia. Selama ini, kajian hukum 

konstitusi terlalu banyak berpusat pada persoalan kelembagaan negara, pembagian kekuasaan antara 

lembaga-lembaga negara, dan persoalan peraturan perundang-undangan. Kajian konstitusi baru mulai 

melihat konstitusi dalam aspek-aspek tematik yang memungkinkan kajian konstitusi bertemu dengan 

kajian-kajian tematik lainnya menjadi kajian interdisipliner seperti yang saya rintis dalam buku Green 

Constitution (2009)
5
 dan Konstitusi Ekonomi (2010)

 6
. Pendekatan seperti ini perlu dikembangkan 

lebih lanjut oleh para pengkaji konstitusi di masa depan.  

Persoalan konstitusi agraria atau konstitusionalisme agraria yang ditulis oleh Yance Arizona 

dalam buku ini merupakan persoalan penting untuk melihat bagaimana persoalan agraria 

dikonstitusionalisasikan ke dalam UUD 1945 dan bagaimana ia diterapkan dalam berbagai rezim 

pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia. Mengikuti lembar per lembar buku ini tidak saja 

menghantarkan pada pemahaman tentang bagaimana sejarah kebijakan agraria, tetapi juga 

menghadrikan cara pandang baru dalam memahami kebijakan agraria pada tingkat tertinggi di 

Indonesia, yaitu UUD 1945. 

Cara pandang yang hendak dipromosikan di dalam buku ini antara lain tidak saja hendak 

melihat persoalan agraria sebagai persoalan tanah pertanian, tetapi melihat persoalan agraria lebih 

holistik tidak hanya sekedar tanah, tetapi juga termasuk di dalamnya persoalan air, kelautan, sumber 

daya yang ada di atas dan di dalam tanah seperti hutan, kebun, dan tambang. Oleh karena itu, 

konstitusi agraria dapat pula disebuat sebagai konstitusi tanah air. demikian pula dengan sebutan 

Indonesia sebagai negara agraris tidak saja berarti bahwa Indonesia adalah negara pertanian, tetapi 

lebih luas bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam sumber daya yang berada di 

atas, di dalam dan melekat pada tanah untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang mengatur prinsip dasar hubungan-hubungan keagrariaan 

antara negara dan rakyat dengan tanah dan sumber daya alam lainnya di dalam UUD 1945, terutama 

Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 harus dijadikan pedoman dalam pembuatan seluruh 
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peraturan perundang-undangan di bidang keagrarian. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keagrariaan yang sudah digariskan di dalam 

konstitusi. Ke depan semua kebijakan agraria harus menggunakan perspektif konstitusionalisme 

agraria. Apabila ada kebijakan maupun undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusionalisme 

agraria, maka undang-undang tersebut dapat dipersoalkan dihadapan Mahkamah Konstitusi.  

Sejak berdirinya pada tahu 2003 sampai sekarang, sudah banyak undang-undang terkait dengan 

kebijakan perekonomian, termasuk di bidang keagrariaan, yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam 

buku ini, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu dibahas dan dianalisis dengan cukup mendalam 

oleh penulis. Dari pembacaannya terhadap puluhan putusan Mahkamah Konstitusi, penulis kemudian 

mempromosikan konsepsi baru tentang hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya 

alam lainnya yang berkembang dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.  Penulisnya menyebut 

konsepsi itu sebagai Konsepsi Konstusional Penguasaan Negara yang dibedakannya dengan Hak 

Menguasai Negara dan Domein Verklaring dalam kebijakan kolonial. Apa yang diperkenalkannya 

tentu menjadi bahan perdebatan untuk memahami bagaimana perkembangan hubungan penguasaan 

negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya dalam sejarah kebijakan agraria di Indonesia. Namun 

keberanian penulisnya untuk menyentuh hal-hal yang konseptual perlu diapresiasi ditengah sedikitnya 

pengkaji dan akademisi yang melakukan itu karena disibukan untuk mengkaji kasus-kasus spesifik. 

Meski buku ini hanya diangkat dari tesis S2, namun dapat dikatakan bahwa saudara Yance 

Arizona sudah cukup lengkap memaparkan dan menganalisis berbagai putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam pengujian undang-undang di bidang agrarian itu. Karena itu, di masa mendatang, 

para pembuat undang-undang harus lah berhati-hati dalam membuat undang-undang agar tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme agraria agar tidak dibatalkan di Mahkamah 

Konstitusi. Semua kebijakan yang berkaitan dengan segala urusan tanah dan air harus benar-benar 

memperhatikan desain konstitusional UUD 1945 sebagai konstitusi tanah dan air, yaitu konstitusi 

agraria. UUD 1945 adalah konstitusi tanah-air kita, yaitu konstitusi merah dan putih, yang juga 

mencakup pengertian konstitusi tanah yang hijau dan konstitusi air yang biru. Pendek kata, konstitusi 

tanah air kita adalah konstitusi merah-putih, dan sekaligus konstitusi yang hijau dan biru. Itulah 

prinsip pokok dari pengertian kita mengenai konstitusi agraria yang selalu saya perkenalkan kepada 

para mahasiswa. 

Demikianlah, semoga buku ini memberikan pemahaman dan inspirasi baru bagi pembaruan 

kebijakan agraria di Indonesia.  
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