
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Di zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang 

menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali, dan semakin tinggi peradaban suatu 

bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa diimbangi 

dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif. 

Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang disalahgunakan, yang 

dimana dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali 

mendatangkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang cukup besar bagi 

kehidupan masyarakat. 

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku 

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi 

juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.
1
 

Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum 

yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan 

penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara”.
2
 Dengan demikian, 

politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan 

sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan 

yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum 

di dalam pembukaan UUD 1945. 
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Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Terkait 

dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” 

sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah 

yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional 

guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.
3
 

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada 

yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip 

pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan 

hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh Negara, kemerdekaan 

kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang 

dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum. 

Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan 

perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan 

memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya pada periode 1973-1978 ada 

politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum 

tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata 

Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU 

yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
4
 

Prolegnas adalah daftar rencana UU yang akan dibentuk selama satu periode 

pemerintahan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pada periode yang 

bersangkutan. Prolegnas ditetapkan oleh Ketua DPR berdasar keepakatan antara DPR 
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dan Pemerintah. Prolegnas mempunyai dua fungsi yakni sebagai potret tentang 

rencana materi hukum-hukum (dalam arti undang-undang) yang akan dibuat dan 

sebagai prosedur atau mekanisme pembuatan UU itu sendiri. Kesalahan dalam 

pembuatan materi UU dapat diuji secara materiil sedangkan kesalahan dalam prosedur 

dan mekanisme pembentukannya dapat diuji secara formal. Mahkamah Konstitusi 

(MK) dapat disial (judicial review) baik secara materiil maupun secara formal untuk 

tingkau UU terhadap UUD 1945, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan 

yang tingkatnya di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang di 

atasnya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) baik secara materiil maupun secara 

formal.
5
 

Pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” akan menjadi salah jika 

dasarnya adalah das sollen atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. 

Seperti diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada 

pandangan das sollen (keinginan, keharusan) atau das sein (kenyataan). Begitu juga 

hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup UU, bisa 

juga diartikan sebagai putusan pengadilan, dan bisa juga diberi arti lain yang 

jumlahnya bias puluhan. 

Jika seseorang menggunakan das sollen adanya hukum sebagai dasar mencari 

kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar undng-undang akan pernyataan 

“hukum merupakan produk politik” tentu tidak benar. Mungkin yang benar “politik 

merupakan produk hukum”. Bahkan bisa saja keduanya tidak benar jika dipergunakan 

asumsi dan konsep yang lain lagi yang berdasar pada das sollen-sein seperti asumsi 

tentang interdeterminasi antara hukum dan politik. Di dalam asumsi yang disebutkan 
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terakhir ini dikatakan bahwa hukum dan politik saling mempengaruhi, tak ada yang 

lebih unggul. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir 

ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja, bahwa, “politik dan hukum itu interdeterminan,” sebab “politik tanpa 

hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.”
6
  

Berpijak dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum 

merupakan produk politik. Politik sebagai independent variable secara ekstrem 

dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum 

sebagai dependent variable dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang 

ortodoks.
7
 Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang 

responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang 

ortodoks atau konservatif. 

Karena istilah-istilah dalam ilmu sosial kerapkali mempunyai arti atau 

menimbulkan penafsiran yang ambigu maka variabel atas pilihan asumsi di atas, 

setelah dikonsepkan diberi indicator-indikator sebagai berikut: 

 Indikator Sistem Politik 

Konfigurasi Politik Demokratis Konfigurasi Politik Otoriter 

1. Parpol dan parlemen kuat, 

menentukan haluan atau 

kebijakan Negara 

1. Parpol dan parlemen lemah, di bawah 

kendali eksekutif 

2. Lembaga Eksekutif (Pemerintah) 2. Lembaga Eksekutif (Pemerintah) 
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netral intervensionis 

3. Pers bebas, tanpa sensor dan 

pemberedelan 

3. Pers terpasung, diancam sensor dan 

pemberedelan 

 

 Indikator Karakter Produk Hukum 

Karakter Produk Hukum Responsif Karakter Produk Hukum Ortodoks 

1. Pembuatannya partisipasif Pembuatannya sentralistik-dominatif 

2. Muatannya aspiratif Muatannya positivist-

instrumentalistik 

3. Rincian isinya limitative Rincian isinya open interpretative 

  

  Tidak sedikit dari para mahasiswa hukum yang ketika melihat bahwa hukum 

ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. 

Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin 

kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak 

sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-

wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya 

sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang 

seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih 



banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan 

dominan.
8
 

  Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik 

kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga 

muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik 

yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang 

lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap 

hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang 

bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa.  

Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat 

dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat secara aktif dalam perdagangan 

internasional, mengingat hasil-hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat 

dibutuhkan di berbagai mancanegara. Hal ini dapat terwujud manakala seluruh 

komponen bangsa ini bersatu padu dalam membangun pertanian yang tangguh dan 

mampu berkompetisi dengan hasil- hasil pertanian negara lainnya, baik dari segi 

kualitas maupun harga.
9
 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang basis produksi terbesarnya 

adalah bahan pangan. Sejak merdeka, para petani dikondisikan untuk tertindas oleh 

negara, mulai dibekukannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria, Revolusi Hijau, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
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Sumber Daya Air dan terakhir dengan diberlakukannya Perpres Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah yang jelas- jelas tidak berpihak pada rakyat. Hal- hal 

tersebut semakin menjadikan petani terpuruk dengan kondisinya yang memang sudah 

termarjinalkan dan selalu menjadi korban dari aturan yang ada. Masyarakat memang 

tidak dapat dipisahkan dengan hukum, seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero 

sebagai ubi cocietas ibi ius, yang berarti “ dimana ada masyarakat, di situ ada 

hukum”,
10

 akan tetapi aturan hukum yang ada seharusnya untuk mengatur dan 

memberikan kepastian hukum bukan untuk mempersulit dan menindas masyarakat 

lemah. 

Undang-undang perlindungan varietas tanaman, paten atas varietas tanaman 

dan peraturan terkait lainnya tindakan pelepasan varietas unggul kepada masyarakat 

oleh Menteri Pertanian, sertifikasi dan pelabelan produk pada intinya mengatur 

perlindungan atas varietas tanaman. Namun, memiliki proporsi perlindungan yang 

berbeda. Dalam undang-undang perlindungan varietas tanaman, yang menjadi objek 

perlindungannya adalah varietas tanaman yang melalui proses pemuliaan, sedangkan 

pada undang-undang paten objek yang dilindungi yaitu proses atas produksi varietas 

tanaman yang menggunakan proses non-biologis ataupun mikrobiologis. 

Petani asal Kediri, Jawa Timur diseret ke pengadilan dengan tuduhan petani 

asal Kediri melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin atas benih jagung milik PT. 

Benih Inti Subur Intani ( BISI ) yang telah mendapatkan hak paten. Padahal yang 

dilakukan petani tersebut sangat jauh dari yang dituduhkan. Lewat pengetahuan 

mengenai budidaya jagung yang dimilikinya, ia kembangkan benih jagung tersebut 
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agar dapat digunakan sebagai benih. Tindakan petani ini berakhir dengan vonis 

bersalah oleh Hakim di muka Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Vonis ini 

menambah jumlah kekeliruan Hakim dalam memutus suatu perkara serupa. Keadaan 

yang demikian apabila dibiarkan akan mengakibatkan ketergantungan petani akan 

suplai benih dari perusahaan benih tertentu, hal ini disebabkan keengganan petani 

untuk melakukan inovasi benih atas alasan takut dipenjarakan seperti rekannya yang 

lain. 

Di dalam sebuah negara hukum, pada dasarnya setiap orang mendapat jaminan 

akan kebebasan untuk dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dalam 

rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai mana diatur dalam UUD 1945 

amandemen ke-4 pasal 28 C yaitu : “ Bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusi”. Termasuk juga 

dalam hal ini usaha pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam bidang pembudidayaan 

tanaman jagung yang dapat dilakukan oleh semua orang. Namun demikian ternyata 

masih ada saja pihak- pihak tertentu yang kurang setuju dengan adanya pemberian 

kebebasan kepada setiap orang (petani) dalam rangka untuk melakukan usaha 

budidaya tanaman jagung.
11

 

Kemudian secara lebih kongkrit hal ini dijabarkan dalam Undang- Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, yaitu dalam BAB III tentang Hak 

Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu tentang Hak untuk 

Hidup, dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa : “ Setiap orang berhak untuk 
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hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”, kemudian juga 

bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri : “ Bahwa setiap orang berhak atas 

perlindungan bagi pengembangan pribadinya...” dan dalam Pasal 13 bahwa : “ Setiap 

orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan 

pribadinya, bangsa dan umat manusia”.  

Adapun posisi kasusnya adalah sebagai berikut : 

   Budi Purwo Utomo, SH. Bin Sugito Joewono, Tempat, tgl lahir : Kediri, 4 

Maret 1974, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan 

Sarjana, Alamat RT. 02, RW. 01. Desa Turus, Kecamatan Gempengrejo, Kab. Kediri. 

Bahwa, Budi melakukan, usaha budidaya tanaman tanpa ijin dengan luas 

lahan yang digunakan adalah 500 ru (1 ru = 1 m x 14 m) dan manajemen, jenis 

maupun jumlah tanaman dimana jenis yang terdakwa tanam bibit jagung hybrida Bisi-

2 di atas tanah dengan jumlah ribuan dengan teknologi yaitu teknik penanaman 

berbaris dimana setiap empat (4) baris tanaman jagung Bisi 2 diselingi satu (1) baris 

jagung jenis lainnya dimana setelah jagung yang ditanam tersebut berbunga kemudian 

bunga jagung hybrida yang empat baris tersebut dipotong sedang bunga jagung satu 

baris lainnya dari jenis jagung lain tidak dipotong dengan maksud agar empat baris 

tanaman jagung yang bunganya dipotong tersebut mendapatkan penyerbukan dari satu 

baris jagung jenis lain yang bunganya tidak dipotong sehingga mendapatkan jenis 

jagung lainnya yang lebih unggul yang didasarkan antara lain yang semua perbuatan 

tersebut dilakukan dengan dasar modal diantaranya uang Rp. 5.500.000, (lima juta 

lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa tanah orang lain dan juga memperkerjakan 



orang lain dengan upah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dimana Budi menanam 

pohon jagung tersebut dengan jumlah ribuan.
12

 

   Setelah berjalannya sidang, kemudian terdakwa Budi Purwo diputus  telah 

melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin tetapi bukan merupakan tindak pidana, 

yang diputus Pengadilan Negari Tulungagung pada hari SENIN, tanggal 13 JUNI 

2005 dengan susunan Majelis Hakim : IMAM SUNGUDI, SH. Sebagai Ketua Majelis, 

SUPRAPTO, SH. Dan DIDIEK JATMIKO, SH. Masing-masing sebagai Anggota 

Majelis, dibantu GAGUK YULI PRASETYO, SH sebagai Penitera Pengganti, dengan 

bunyi putusan :
13

 

a.    Menyatakan bahwa terdakwa BUDI PURWO UTOMO bin SUGITO YUWONG 

telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan 

merupakan tindak pidana; 

b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; 

c.    Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 

martabatnya; 

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 

1. 3 (tiga) batang tanaman jagung jantan; 

2. 3 (tiga) batang tanaman jagung betina; 

Dikembalikan kepada terdakwa; 

e.    Membebankan biaya perkara kepada Negara.   

Dengan adanya kasus di atas, membuat penulis ingin mengetahui apakah di 

dalam ketentuan dalam Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 jo Pasal 7 
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Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya tanaman yang 

berbunyi : 

(1) Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara 

Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut 

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

(2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dapat berupa: 

a. Koperasi; atau 

b. Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah; atau 

c. Perusahaan swasta. 

(3)  Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diarahkan untuk bekerja sama 

secara terpadu dengan masyarakat petani dalam melakukan usaha budidaya tanaman. 

(4)  Pemerintah dapat menugaskan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

untuk pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 

  

adapun bunyi dari Pasal 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman, berbunyi : 

(1) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (1), yang melakukan usaha budidaya 

 tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperhatikan aspek 

ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam, 

 lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya. 

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan untuk 

 mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan 

 industri dan pemasaran produknya. 

 
adapun bunyi dari penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 

adalah : 

(1) Penentuan skala tertentu didasarkan antara lain atas luasan lahan, manajemen, jenis 

maupun jumlah tanaman, jumlah investasi, tingkat teknologi, dan lain-lain yang 

digunakan dalam budidaya tanaman. Berdasarkan pendekatan tersebut Pemerintah 

menetapkan skala usaha di bidang budidaya tanaman yang wajib memiliki izin. 

(2) Kepentingan strategis lainnya adalah pertahanan keamanan, 

kependudukan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. 

(3) Cukup jelas. 

 

 



Sedangkan bunyi dari ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 

2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman, berbunyi : 

(1) Jenis usaha budidaya tanaman terdiri atas : 

a. Usaha dalam proses produksi; 

b. Usaha dalam penanganan pascapanen; dan 

c. Usaha keterpaduan antara butir a dan butir b. 

(2) Skala usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

luas lahan dan/atau tenaga kerja  

(3) Lahan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 25 Ha (dua 

puluh lima hektar) atau lebih, wajib mendapat izin.  

(4) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah 10 

(sepuluh) orang atau lebih wajib mendapat izin  

 

Tersebut, di dalam perspektif politik hukum termasuk dalam kategori produk 

hukum yang bagaimana dan apa yang menjadi latar belakang dari pembuatan UU 

tersebut. Karena PP tersebut dinilai tidak rasional pada beberapa bagian, diantaranya 

petani harus mendaftarkan komoditas pertanian yang akan ditanam petani kepada 

aparat pemerintah, kalau petani itu memiliki badan usaha dengan areal pertanian 25 

hektar dan dengan jumlah karyawan yang banyak tidak ada masalah, seperti yang 

tertuang dalam PP tersebut. Tetapi tidak mungkin itu diberlakukan kepada petani 

kecil, walaupun maksud dari itu semua adalah untuk mendapat data pertanian yang 

akurat. ( Jafar Hafsah Wakil Ketua Komisi IV DPR bidang pertanian pada wartawan 

di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 22/4) 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul tugas akhir : 

 

 

 



KETENTUAN PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 jo 

PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG 

SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK 

HUKUM. 

B. Permasalahan  

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya produk hukum Pasal 47, 48 Undang-Undang 

No. 12 tahun 1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah 

no. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman ? 

2. Ketentuan dalam Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Usaha 

Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2010 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman dalam perspektif politik hukum termasuk dalam kategori hukum 

apa ? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya produk hukum Pasal 48 Undang-

Undang No. 12 tahun 1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah no. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 

2.  Untuk mengetahui ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 

tentang Usaha Budidaya Tanaman jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2010 

tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam perspektif politik hukum termasuk dalam 

kategori hukum apa. 

D. Manfaat Penulisan 



Secara umum kegunaan daripada penelitian ini adalah agar dapat mengungkapkan      

permasalahan – permasalahan yang inherent di dalam proses pembaharuan hukum, 

sehingga dapat membuat suatu gambaran mengenai keadaan hukum yang 

sesungguhnya hidup dalam masyarakat, atau akan dapat menunjukkan ke arah mana 

sebaiknya hukum dibina berhubung dengan perubahan – perubahan masyarakat. 

Secara khusus kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah bagi terus 

berkembangnya ilmu hukum.  

2. Bagi Praktisi Hukum 

Agar dapat dijadikan referensi atau sumber informasi yang bermanfaat yang berkaitan 

dengan usaha budidaya tanaman. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi, khususnya bagi para petani tentang usaha budidaya 

tanaman. 

 

 

4. Bagi Peneliti 

Penulisan hukum sebagai penulisan tugas akhir yang merupakan syarat agar dapat 

memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

E. Metode Penulisan  



1. Metode Penulisan 

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud 

dengan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada 

penilaian yuridis formal ataupun peraturan perundang- undangan yang berlaku di 

negara Indonesia, yakni seperti Undang- Undang Dasar 1945,Undang-Undang Nomor 

12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 

2010 tentang Sistem Budidaya tanaman, serta peraturan perundang- undangan lainnya 

yang berkaitan dengan penulisan ini. 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Pasal 48 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 Pasal 7 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, internet, 

artikel, dan Putusan Pengadilan Negeri No. 37/ Pid. B/ 2005 / PN. Ta serta bahan lain 

yang berhubungan dengan Sistem Budidaya Tanaman, politik hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu : dokumentasi 

dan kepustakaan. Dokumentasi sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data 

tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan baik 



itu dari internet, majalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah 

sistem budidaya tanaman terkait dengan politik hukum. Sedangkan kepustakaan 

sendiri merupakan suatu cara dimana penulis mencari teori-teori hukum melalui buku-

buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya. 

4. Metode Analisa Bahan Hukum    

Data penulisan ini dianalisis dengan menggunakan cara Diskriptif kualitatif analisis 

yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu 

permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas 

analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan akan terbagi menjadi 4 bab dengan maksud agar dapat lebih 

mudah dipahami. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan memaparkan tentang arti dan cakupan hukum, politik hukum, dan 

sistem usaha budidaya tanaman. 

BAB III PEMBAHASAN  



Pada bab ini akan mengulas tentang apakah ketentuan dalam Pasal 47, 48 Undang-

Undang No. 12 tahun 1992 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2010 

tentang Sistem Budidaya Tanaman merupakan produk hukum dari politik dan 

termasuk hukum yang seperti apa. 

BAB IV PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan berisi apa yang menjadi pokok permasalahan atau berisi hal- hal yang 

merupakan hasil analisa- analisa sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi 

pokok bahasan. 

2. Saran 

Merupakan penyampaian solusi- solusi konkrit yang dapat dilaksanakan untuk 

meyelesaikan masalah yang ada dengan memperhatikan hasil penelitian pembahasan. 

 

 

 

 

 

 


