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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Makna tanah atau wilayah tidak dapat terbantahkan dalam 

kehidupan kita sebagai manusia, karena bukan hanya tempat untuk tinggal 

dan melanjutkan kehidupan tetapi juga sebagai pusat dari segala macam 

perkembangan budaya, ekonomi, dan penguasaan. Syahyuti menyatakan, 

“Tanah tidak semata-mata berarti benda dalam arti fisiknya, namun diatas-

nyalah dibangun ruang sosial, berbagai hubungan dijalin, persaingan 

terjadi, penguasaan dominan dan politik di kontestasikan” (Syahyuti, 

2006). Oleh karena itu, peran tanah dalam kehidupan manusia sangatlah 

penting disebabkan hubungan yang sangat erat sebagai kelangsungan dan 

perkembangannya. Bahkan, menurut Ter Haar yang dikutip dari Hilman 

Hadikusuma mengatakan bahwa, penyebab pentingnya tanah atau wilayah 

dalam kehidupan manusia ialah selain tempat untuk tinggal dan 

berkambang, tanah juga memberi kelangsungan hidup dan memberikan 

hubungan yang bersifat kepercayaan (magis religius). (Hilman 

Hadikusuma, 2003) 

 Hakikatnya, posisi tanah yang strategis bagi kehidupan masyarakat 

di Indonesia, tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya, tetapi juga dilihat dari 

aspek sosial, budaya, ekonomi, keamanan, politik dan hukum. Dari segi 

filosofis, tanah sering diartikan sebagai Negeri (land) dan bukan tanah 
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biasa (soil), sehingga dipandang tanah masuk dalam visi multidimensional 

(Agum Gumelar, 2002).  

 Visi multidimensional tanah atau wilayah dalam masyarakat, 

menurut Heru Nugroho (2002), ialah sebagai berikut:  

1. Dari sisi ekonomi, tanah dijadikan sebagai sarana produksi yang bisa 

melahirkan kesejahteraan. 

2. Dari sisi politik tanah berperan menentukan peran seseorang dalam 

mengambil keputusan dalam masyarakat. 

3. Dari sisi budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial 

pemiliknya. 

4. Dari sisi kesakralan, karena tanah berhubungan dengan warisan dan 

transendental. 

 Dilihat dari perspektif yuridis, tanah dipandang berperan sangat 

penting karena dipandang bisa menjadi penentu keberlangsungan dan 

keberadaan perbuatan hukum baik bersifat individu maupun lainnya. 

(Watijk Saleh, 1982). Kerena pentingnya manfaat dari tanah tersebut yang 

merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia maka pemerintah harus 

merumuskan tata pangelolaan dalam peraturan negara dalam hal ini 

Undang-Undang. 

 Oleh sebab itu, Negara Indonesia mengatur hal tersebut secara 

khusus dalm konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 

1945, yaitu: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
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kemakmuran rakyat”. Kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sebagai acuan dasar bagi 

permasalahan pertanahan (Elza Syarief, 2012). Sedangkan secara spesifik, 

kebijakan terhadap pemanfaatan tanah, terdapat pada Pasal 2 Ayat (3) dari 

Undang-Undang tersebut bahwa, tanah tersebut digunakan bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dan dengan berencana sesuai Pasal 14 dan 

kewajiban untuk memelihara tanah yang dimanfaatkan tersebut. 

 Berbicara mengenai tanah, ada berbagai macam hak atas 

kepemilikan atas tanah, Landasan hukum dari adanya hak ulayat atas tanah 

ialah hasil amandemen UUD 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I 

ayat (3) diamana pengakuan masyarakat adat dan haknya dituangkan. 

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisional-nya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam undang-undang.” Kemudian dalam Pasal 28 I Ayat (3) berbunyi : 

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban” (Rosmidah, 2010).  

 Kemudian didalam UUPA keberadaan hak ulayat juga diakui. Hal 

tersebut terdapat pada Pasal 3 UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan 

Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 
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nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lain 

yang lebih tinggi.” Muwahid (2016) mengatakan, Hal tersebut 

menandakan UUPA memberikan persyaratan terhadap pengakuan hak 

ulayat yaitu: 

1. Penggunaan, adalah dalam hal penggunaan tanah ulayat sebagai 

tempat mengambil manfaat ataupun tempat bermukim tidak boleh 

berbenturan kepentingan lain diluar kepentingan negara yang berdasar 

pada persatuan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Keberadaan (eksistensi), adalah pengakuan tanah ulayat hanya apabila 

pada kenyataannya masyarakat, lembaga, serta pranata hukum adat 

masih tetap ada dan dilestarikan dan apabila ada tanah alayat yang 

telah beralih menjadi hak milik individu maka tanah ulayat yang 

sejatinya milik bersama masyarakat adat dianggap tidak ada lagi. 

 Alon Harel (2005) mengatakan “Hak ulayat dalam hal ini juga 

memiliki unsur-unsur minimal yang harus dimiliki oleh sesuatu yang 

disebut hak. Secara umum unsur-unsur yang membangun adanya suatu 

hak yaitu ada 3 (tiga) subjek hak, objek hak, dan adanya wewenang dari 

subjek hak terhadap objek yang dilindungi oleh hukum”.   

 Di dalam hukum Islam istilah tanah adat/hak ulayat dapat diartikan 

dalam ketentuan perseroan (syirkah), dimana semua masyarakat dalam 

hukum adat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam konsep fikih 

muamalat salah satu cara memperoleh hak atas tanah ialah dengan ihya’al-
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mawat (Ria fitri, 2011). Dalam hal ini ihya’al-mawat sebagai upaya 

pelestarian lingkungan sebagaimana menurut Andi Yaqub (2018), bahwa 

Islam telah mengenalkan beberapa bentuk pelestarian lingkungan yaitu 

hima’ (kawasan khusus dalam lindungan pemerintah), ihya’al-mawat 

(menghidupkan lahan yang mati), dan hak hewan. 

 Adanya negara atau pemerintah sebagai pengatur sistem kehidupan 

masyarakat pada suatu wilayah maka kepemilikan atas tanah juga sangat 

diperhatikan. Yang paling umum ialah pembagian tanah antara kekuasaan 

individu dan kekuasaan negara dimana kekuasaan individu atau seseorang 

(wilayah khassah) merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk 

menguasai suatu wilayah, sedangkan kekuasaan pemerintah atau wilayah 

ammah adalah penguasaan atas suatu wilayah yang dijadikan sebagai 

tempat industri atau perkembangan ekonomi negara. (KH. Ali Yafie, 

1994)   

 Kekuasaan atas tanah ulayat berkaitan dengan hukum adat yakni 

peraturan yang lahir dari pengaturan-pengaturan pembuat hukum adat 

(fugsionaris), yang memiliki wibawa dan berpengaruh yang dalam 

pelaksanaan hukumnya secara sertamerta dan dipatuhi  oleh masyarakat 

adat karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut. (I. Gedhe 

A.B Wiranata, 2006) 

 Fifik Wiryani (2006) menyatakan Perbuatan hukum yang berkaitan 

dengan hak menguasai karena tanah adat (tanah ulayat) secara umum 

mempunyai tiga sifat dasar yaitu: 
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1. Religion-magis yaitu kepercayaan pada yang gaib atau tersembunyi. 

Hal ini tertuang dalam upacara-upacara adat keagamaan yang harus 

dilakukan sebelum mereka membeli tanah, atau mengusahakan tanah 

secara bersama-sama. 

2. Kemasyarakatan dalam bentuk adanya rasa tanggung jawab yang harus 

dipikul oleh masyarakat hukum tersebut atas kejahatan yang terjadi di 

wilayahnya. Dan juga adanya larangan bagi persekutuan hukum dan 

anggotanya untuk menjual tanah kepada orang asing, serta adanya 

campur tangan dari masyarakat hukum terhadap tanah-tanah yang di 

garap-nya. 

3. Perekonomian dalam bentuk kekuasaan persekutuan hukum dan 

anggotanya untuk mengambil manfaat secara bebas (membuka tanah, 

mendirikan perkampungan, memungut hasil, berburu, menggembala) 

atas tanah ulayat-nya. Sedangkan bagi orang asing yang ingin 

memanfaatkan tanah ulayat haruslah seizin dari masyarakat hukum 

tersebut melalui pemimpinnya dan dengan membayar recognition. 

 Masyarakat adat Moronene Hukaea Laea yang mendiami Taman 

Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) adalah salah satu masyarakat 

adat yang masih memperjuangkan hak atas tanah ulayat-nya. Dalam 

perjuangannya untuk mendapat pengakuam atas keberadaan Masyarakat 

Adat tersebut baru tercapai pada tahun 2015 dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan 

dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea. 
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 Dilihat dari isi perda tersebut berkaitan dengan wilyah masyarakat 

adat Moronene Hukaea Laea belum terselesaikan disebabkan masih harus 

“berkoordinasi” dengan pengelola Taman Nasional Rawa Aopa, karena 

wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa. 

(Sulawesi Institute, 2015). Menurut ketua adat Mansur Lababa, 

“permasalahan batas wilayah hak ulayat masyarakat adat Moronene 

Hukaea Laea sejak lama sudah dibicarakan oleh pihak masyarakat adat 

dan pihak Taman Nasional, akan tetapi belum menemui titik terang akibat 

pihak dari Taman Nasional meminta agar luas wilayah hak ulayat 

masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dikurangi. Hal ini mendapat 

penentangan dari pihak masyarakat adat karena menurut mereka luas dari 

wilayah adat sudah ditetapkan dan tidak boleh ada pengurangan”.  

 Oleh karena itu, peneliti merasa layak mengangkat permasalahan 

batas wilayah tanah ulayat masyarakat adat moronene hukaea laea ini 

untuk  diteliti karena berkaitan dengan salah satu hak masyarakat adat dan 

kinerja pemerintahan dalam pihak yang menegahi permasalahan hak 

masyarakat adat moronene hukaea laea. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi antara masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dengan pihak 

Taman Nasional Rawa Aopa mengenai batas wilayah yang menjadi hak 

ulayat masyarakat adat Moronene Hukaea Laea yang terdapat dalam 

kawasan Taman Nasional. Kemudian meninjau hal tersebut dalam kajian 
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Hukum Islam, dalam hal ini mengenai kedudukan hak ulayat dan 

permasalahannya, juga meninjau hak ulayat dalam undang-undang No.5 

Tahun 1960 dan Perda Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 mengenai 

implementasinya dalam pelaksanaan hak ulayat. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria ? 

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah terhadap penetapan batas wilayah 

hak masyarakat adat Hukaea Laea? 

3. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Bombana No.4 Tahun 

2015? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah mengetahui serta mendeskripsikan 

permasalahan batas wilayah hak masyarakat adat Moronene Hukaea Laea 

yang ditinjau dalam Hukum agraria dan hukum Islam. Manfaat yang 

dihrapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara teori 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontrinusi ilmiah 

sebagai referensi mengenai permasalahan batas wilayah hak 

masyarakat adat Moronene Hukaea Laea agar dapat segera dipastikan 

batas wilayah adat yang dimiliki Masyarakat Adat Hukaea Laea. 
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Kemudian sebagai ilmu pengetahuan mengenai pandangan Hukum 

Islam terhadap fenomena permasalahan hak ulayat yang terjadi pada 

masyarakat adat Moronene Hukaea Laea 

2. Secara praktis 

 Penelitian diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi peneliti 

selanjutnya maupun pihak pemerintahan secara khusus dalam 

penyelesaian masalah batas wilayah hak masyarakat adat Moronene 

Hukaea Laea. 

1.5  Definisi Operasional 

 Dalam menghindari bias atau penyimpangan dalam pengartian 

konsep judul dan untuk memudahkan pengukuran suatu variable dari 

penelitian ini, maka penulis menguraikan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Tanah Ulayat 

  Tanah ulayat menurut Djaren Saragih (1984), ialah hak atas tanah 

yang keberadaanya telah lama, disebabkan tanah ulayat telah ada jauh 

sebelum bangsa Indonesia merdeka. 

 Dilihat dari peristilahannya, tanah ulayat berasal dari istilah 

beschikingrecht oleh Van Valenhoven, kemudian dalam kepustakaan 

Indonesian diartikan sebagai tanah ulayat. Istilah tanah ulayat  

berbeda-beda pada setiap daerah seperti Ambon (patuanan), 

Kalimantan (panyampeto), Bali (prabumian panjar) dan Jawa 

(wewengkon). Hak ulayat adalah pemberian nama oleh para ahli 
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hukum yang berdasar atas hubungan kongkret antara masyarakat dan 

wilayahnya. (Supriadi, 2010) 

 Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat adat yang pada 

dasarnya merupakan hak masyarakat atas suatu wilayah tertentu untuk 

memanfaatkan dan memungut hasil dari wilayah tersebut demi 

keberlangsungan hidup dimana huban yang teerjalin secara turun-

temurun secara lahiriah dan batiniah antara masyarakat dan wilayah 

adatnya. (Suriyaman Mustari Pide, 2015) 

2. Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea 

 Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea Menurut H. Rustam E. 

Tamburaka (2010), adalah masyarakat adat yang pertama kali 

berimigrasi dan mendiami wilayah daratan Sulawesi Tenggara, 

sebelum suku Tolaki datang dari Andolaki. Kelompok etnis Moronene 

yang diduga datang dari India Belakang secara berangsur dalam 3 

(tiga) gelombang di daratan Sulawesi. Pada mulanya bermukim di 

sekitar Danau Matana. Berdasarkan hipotesis Danau Matana, bahwa 

suku Moronene datang dari negeri asalnya, diduga pernah bermukim di 

sekitar Danau Matana (daerah perbatasan Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Tenggara). Dari sini mereka menuju ke Selatan dan tiba di 

Unaaha (Kabupaten Konawe).  

 Sebahagian dari mereka meneruskan perjalanan ke arah barat, 

memasuki wilayah Kabupaten Kolaka. Beberapa bukti antropologi 

dijumpai di kedua daerah tersebut, seperti, nama-nama kampung di 
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daerah Konawe dan Mekongga menggunakan “bahasa daerah” 

Moronene, sampai sekarang diabadikan oleh Pemerintah lokal, sebagai 

nama-nama kampung dan atau desa-desa resmi di kedua wilayah 

tersebut, seperti di Konawe ada kampung: Rano’ea, Pohara, Motu’i, 

Moramo, Motaha dan lain-lain. Demikian juga di Kolaka, ada 

kampung seperti: Watuliandu, Towua’ Watalara, Baula, Pomala’a, 

Wolulu (Eo Bolulu), Watubangka, dan lain-lain. 

 Status perkampungan Hukaea Laea dalam klasifikasi bentuk dan 

status penguasaan sumber daya alam sebagaimana dimaksudkan 

Bromley (1992), pada prinsip nya termasuk dalam kategori communal 

property. Communal property dimaksudkan sebagai “tanah adat” 

dimana kepemilikannya “dikuasai” oleh sekelompok masyarakat adat 

yang bersifat turun-menurun, lokal, dan spesifik. Meski aturan yang 

berlaku adalah aturan adat, dimana pemangku adatlah yang 

menentukan atas penguasaan lahan, namun secara de facto dan de jure 

diakui secara legal. Peraturan yang dibuat dalam pola ini bersifat 

pengetahuan lokal sehingga regulasi yang diterapkan cukup efektif. 

Aturan-aturan tersebut hingga saat ini masih dipatuhi Masyarakat Adat 

Moronene Hukaea Laea (Bromley, Daniel W. 1992).  

 

 

 


