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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Hak Ulayat 

2.1.1.1 Pengartian Hak Ulayat 

Hak ulayat atas tanah ialah hak penguasaan tanah bersama dari 

masyarakat adat. Menurut Suriyaman Mustari Pide, hak ulayat merupakan 

hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan 

kewenangan masyarakat hukum adat  memanfaatkan suatu wilayah 

tertentu dan kemudian mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya 

bagi keberlangsungan hidupnya yang timbul dari ikatan histiris dan 

hubungan batin antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya  

(Suriyaman Mustari Pide, 2015). Hal ini menunjukan terdapat hubungan 

hukum masyarakat adat dengan wilayahnya diman masyarakat sebagai 

subyeknya dan tanah sebagai obyeknya dimana hubungan keduanya 

adalah hubungan menguasai.  

Lebih lanjut Boedi Harsono, mengemukakan bahwa, “Hak dan 

kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur 

yaitu: Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang 

termasuk bidang hukum perdata, dan Mengandung tugas kewajiban 

mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, 

peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik 
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(Boedi Harsono, 2003). Sedangkan G. Kertasapoetra dkk. mengatakan, 

yang disebut hak ulayat adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat hukum yang merupakan hak paling tinggi yang tujuannya 

untuk menjamin jalannya penyelenggaraan pemanfaatan tanah. Jadi, hak 

ulayat merupakan hak mayarakat persekutuan hukum adat yang dimana 

setiap masyarakat adatnya memiliki hak untuk menguasai sebidang tanah 

yang berada di wilayah adat tersebut dengan ketentuan yang telah diatur 

oleh ketua atau lembaga persekutuan hukum adat. (G.Kertasapoetra, 

R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, 1985). 

Oleh karena itu, hak ulayat merupakan hak yang dimana 

penyebutannya berasal dari kepustakaan juga berbagai penyebutan 

berbeda dalam setiap masyarakat adat di daerah tertentu. Pada hakikatnya 

hak ulayat adalah hak tertinggi atas penguasaan tanah dalam lingkungan 

masyarakat hukum adat dengan meliputi segala hal yang masuk dalam 

wilayah adatnya dan merupakan hak bersama dari masyarakat hukum adat 

tersebut. Keunikan hubungan masyarakat hukum adat yang dikenal 

bersifat magis atau kepercayaan kepada leluhur juga berpengarh pada 

wilayah, dimana dalam wilayah kekuasaanya pemanfaatan tanah selalu 

disandingkan dengan upacara untuk menghormati leluhur dan apa yang 

disebut penjaga suatu wilayah. Hal tersebut tidak terlepas dari ikatan batin 

yang telah ada disetiap masyarakat hukum adat. 

Ditegaskan oleh Soekamto sebagaimana dikutip dari G.Kertasapoetra dkk  

bahwa, “relasi yang terjalin antara masyarakat hukum adat dengan 
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wilayahnya meliputi ikatan bati yang disebut magis religius diamana 

warga masyarakat adat dalam setiap kegiatannya selalu terikat dengan 

keyakinan atas roh leluhur yang dapat diartikan bahwa, setiap perbuatan 

pengelolaan wilayahnya dilakukan secara hati-hati karena kepercayaan 

tersebut.(G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, 1985). 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak ulayat milik 

masyarakat hukum adat merupakan hak yang diyakini memiliki sifat 

magis dan berhubungan dengan keyakinan yang secara turun-temurun 

diwariskan dalam lingkungan masyarakat hukum adat tertentu dan menjadi 

keunikan tersendiri sehingga para ilmuan menyebutnya sebagai budaya 

hukum. 

2.1.1.2 Ciri-Ciri Hak Ulayat 

Dalam Kehidupan Persekutuan, hukum adat merupakan suatu kehidupan 

masyarakat di dalam badan-badan persekutuan bersifat kekeluargaan. Dalam 

hal ini J.U, Lontana mengemukakan yang dimaksud suatu ikatan kesatuan 

masyarakat adat ialah: 

1.  Suatu perkumpulan yang hidup dalam lingkungan kecil. 

2.  Hidup dijalani dengan mengikuti kebiasaan adat istiadatnya sejak anak-

anak dan terus-menerus. 

3. Saling mengenal sifat, tinkah laku masyarakat dan corak budayanya. 

4. Bertindak mengambil keputusan berdasarkan hukum kebiasaan atau 

hukum alam yang sama. 
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5. Segala masalah dipecahkan secara kebiasaan hukum yang dianut 

masyarakat adat yang berdasar pada sejarah lampau atau suatu peristiwa. 

6. Semangat gotong-royong dan kebersamaan menjadi kebahagiaan bagi 

kelompok mereka, ketentraman diciptakan atas kebersamaan mereka baik 

secara individu maupun kelompok. 

7. Setiap orang tergabung didalam satu kelompok, bukan sendiri atau 

perorangan. (J.U, Lontana, 1990) 

Besarnya dan eratnya hubungan rasa kekeluargaan mereka dalam segala 

upacara atau maksud-maksud mereka bukannya dapat dilakukan secara 

perorangan atau berpisah dari kelompoknya. Segala rencana atau apapun selalu 

dilakukan secara berunding mufakat. 

Van Vallenhoven menyatakan terdapatnya hak atas tanah ulayat dibagi 

dalam enam kriteria khusus yakni: 

1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah hanya diperuntukan bagi masyarakat 

hukum adat pada wilayah hak ulayatnya. 

2. Jika orang diluar masyarakat hukum adat ingin memanfaatkan tanah alayat 

tersebut harus atas izin masyarakat hukum adat, jika tidak dianggap 

sebagai delik. 

3. Pemungutan biaya pemanfaatan tanah ulayat terkadang dilakukan bagi 

masyarakat adat tetapi bagi selain masyarakat adat selalu dikenakan biay.  

4. Terhadap permasalahan dalam wilayah adatnya, maka masyarakat atau 

lembaga adat wajib bertanggung jawab atas permasalahan tersebut . 
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5. Setiap masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan tanah ulayat baik 

dengan memindah tangankannya, menjual ataupun meninggalkannya. 

6. Terhadap tanah ulayat yang telah diolah, masyarakat adat masih 

mempunyai tanggungjawab insentive dalam pemeliharaannya.(Maria S.W. 

Sumardjono, 2007). 

Dalam berlakunya hak ulayat ke dalam masyarakat hukum beserta anggota 

anggotanya dapat mempergunakan tanah secara bebas, namun dalam hal ini 

hak-hak perseorangan dari anggota masyarakat hukum dapat dibatasi 

kepentingannya masyarakat hukum pada umumnya. Di sinilah letak 

keistimewaan hak ulayat itu, yaitu adanya hubungan timbal balik antara hak 

ulayat dengan hak perseorangan. 

2.1.2 Undang-Undang Pokok Agraria 

2.1.2.1 Pengertian dan Ruang-lingkup Hukum Agraria 

Pada dasarnya istilah agraria berasal dari kata akker (Belanda), 

agros (Yunani) yang berarti adalah tanah pertanian, dalam bahasa Latin 

(agger) berarti tanah  atau   sebidang  tanah, sedangkan kata majemuk-nya 

adalah aggraius (Latin) yang berarti perladangan, persawahan, pertanian, 

dan agrarian (Inggris) yang berarti tanah untuk pertanian (Urip Santoso, 

2012) 

Boedi Harsono (2008) membedakan pengertian agraria dalam tiga 

perspektif, yakni: 



 
 

 17  

 

1. Dalam arti umum, yaitu; tanah, ladang, atau apa-apa yang berhubungan 

dengan masalah tanah-tanah pertanian. 

2. Dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebutan agraria dipakai 

dalam kebijakan pemerintah terhadap tanah, baik tanah pertanian maupun 

non pertanian.  

3. Pengertian agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dipakai dalam arti yang sangat 

luas, meliputi: Bumi, Air, Kekayaan Alam, Ruang Angkasa (h, 4-7) 

AP. Parlindungan (1991) mendefinisikan pengertian agraria, yaitu: 

Pertama, dalam arti sempit; bahwa agraria berwujud sebagai hak-hak atas 

tanah, ataupun pertanian saja dan Kedua, dalam arti luas; agraria meliputi 

bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. 

Pengertian agraria berdasarkan penjabaran UUPA sangatlah luas, 

meliputi; Bumi, Air, Ruang Angkasa dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya (BARKA). Batasan pengertian terhadap BARKA tersebut 

adalah sebagai berikut;  

1. Bumi (Pasal 1 ayat (4) UUPA); yaitu permukaan bumi, tubuh bumi dan 

segala yang ada di bawahnya serta yang berada di bawah air. Sedangkan 

tanah (Pasal 4 ayat (1) UUPA) adalah bagian dari bumi yang merupakan 

permukaan bumi. 
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2. Air (Pasal 1 ayat (5) UUPA); yaitu air yang berada di perairan pedalaman 

(di dasar laut) maupun air yang berada di permukaan laut wilayah 

Indonesia. Air menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa; ”Air adalah semua 

air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, 

termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air 

laut yang berada di darat. ”  

3. Ruang Angkasa (Pasal 1 ayat (6) UUPA); yaitu ruang di atas permukaan 

bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Ruang 

angkasa adalah ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan 

unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan 

memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.  

Ruang Angkasa erat kaitannya dengan antariksa dan ruang udara. Menurut 

Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan mendefinisikan ”Antariksa adalah ruang beserta isinya yang 

terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang 

Udara”. Sedangkan pengertian Ruang Udara “adalah ruang yang 

mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung 

udara yang bersifat gas”. 

4. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; yaitu segala sesuatu yang 

diperoleh dari alam, memiliki nilai dan berharga. Beberapa regulasi terkait 

dengan kekayaan alam, diantaranya; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
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2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Undang-Undang 45 

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 Tentang Perikanan;  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

Tentang Kelautan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang; Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;  Dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, dari keseluruhan regulasi tersebut masih belum 

menjadikan UUPA sebagai dasar pijakan dalam pembentukannya sehingga 

masing-masing regulasi masih kental terlihat bersifat ego-sektoral yang 

sarat Akan dis-harmonisasi hukum berkaitan dengan keagrariaan 

Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian 

agraria tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga meliputi bumi, air, 

ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan 

menurut Boedi Harsono ruang angkasa juga termasuk di dalamnya, 

dimana di atas bumi dan air mengandung tenaga dan unsur-unsur yang 

dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan 

kesuburan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan hal tersebut (Ari S. Hutagalung, 2010). 

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah sebagai 

suatu lembaga hukum, meliputi;  



 
 

 20  

 

1. Hak penguasaan yang belum dihubungkan dengan tanah dan orang (badan 

hukum) tertentu sebagai subjek pemegang hak, dan;   

2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit, yang 

sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang 

(badan hukum tertentu) sebagai subjek pemegang haknya (Arba, 2015) 

Merujuk pada uraian di atas, maka ruang lingkup pembahasan hukum 

agraria nasional terbagi menjadi dua, yaitu;  

1. Hukum agraria dalam arti sempit, yaitu hanya membahas tentang 

penguasaan hak atas tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak 

menguasai negara atas tanah, hak ulayat, hak perseorangan atas tanah.  

2. Hukum agraria dalam arti luas; yaitu pokok bahasannya antara lain: yang 

berkaitan dengan hukum pertambangan dalam pengasaan wilayah 

tambang, kehutanan dalam penguasaan wilayah hutan, perairan dalam 

kaitan penguasaan penggunaan air, ruang angkasa dalam kaitan pengunaan 

ruang angkasa, lingkungan hidup kaitannya dengan penggunan tata guna 

tanah (Urip Santoso, 2012). 

Menilik lingkup berlakunya hukum agraria dalam dimensi hukum 

tanah, maka pemberlakukan hukum agraria nasional meliputi dua aspek, 

yakni;  

1. Aspek keperdataan; yakni secara keseluruhan ketentuan hukum 

berdasarkan pada badan hukum dan individu yang berhak melarang, 
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mewajibkan dan memperbolehkan tindakan hukum terhadap tanah sebagai 

objeknya seperti jual-beli, hibah dan sebagainya  

2. Aspek administratif, yaitu secara keseluruhan ketentuan hukum yang 

memberikan kewenangan pejabat negara melaksanakan praktik hukum dan 

melakukan tindakan terhadap masalah agraria yang muncul seperti 

pengadaan tanah, pendaftaran serta pencabutan hak atas tanah (Boedi 

Harsono, 2008) 

Munculnya suatu perbuatan yang kemudian dianggap melanggar 

hukum dan/atau suatu kejahatan terhadap bermacam-macam hak atas 

tanah sebagaimana diatur oleh UUPA dan mengakibatkan munculnya 

sengketa, konflik dan perkara pertanahan (Rahmat Ramadhani, 2016), 

maka selain aspek hukum Perdata dan Administrasi sebagaimana 

diuraikan di atas, aspek Hukum Pidana juga tidak dapat dilepaskan dari 

pokok pembahasan hukum agraria nasional.   

Aspek hukum pidana digunakan untuk mengurai terjadinya 

kejahatan terhadap tanah sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh 

aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Aloysius Mudjiyono 

dan Mahmud Kusuma, 2014). 

2.1.2.2 Hak Ulayat  Dalam Hukum Agraria 

Dari sisi yuridis tanah ulayat ialah hak yang sebagai kopetensi ada 

dan melekat erat sebagai khas dari masyarakat hukum adat dengan 
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kewenangan terhadap pemeliharaan, pemenfaatan dan penguasaan atas 

wilayah ulayatnya yang berlaku secara kedalam maupun keluar 

masyarakat hukuk adat dan secara mutlak menjadi hak tetap bagi 

masyarakat hukum adat tersebut. Tanah ulayat memiliki dua unsur hak 

yakni unsur kepemilikan yang termaksuk dalam hukum perdata dan unsur 

kewenangan mengatur dan memimpin pemanfaatan tanah ulayat yang 

termaksuk dlam hukum publik denagn pelimpahan tugas kepada lembaga 

atau ketua adat (Boedi Harsono, 1997). 

Dalam masyarakat hukum adat tertentu tanah ulayat dapat lahir 

karena adanya pemisahan diri dari masyarakat hukum adat induk menjadi 

kelompok masyarakat adat kecil yang mandiri yang dengan tanah 

ulayatnya menjadi indik baru, dengan demikian terbentuk wilayah 

kekuasaan yang dipandang sebagai milik bersama, dipelihara dan 

dipertahankan sebagai milik masyarakat tersebut. (John Salindeho, 1993). 

Pengakuan dan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal 

yang wajar mengingat hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada 

sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan di 

dalam Pasal 3 UUPA telah memberikan kriteria mengenai eksistensi hak 

ulayat. Mengacu pada pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa 

penentu masih ada atau tidak hak ulayat dapat dilihat pada tiga kriteria, 

yakni sebagai berikut: 
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1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai 

subjek hak ulayat. 

2. Adanya tanah dan/atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai 

Lebensraum yang merupakan objek hak ulayat. 

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-

tindakan tertentu (Hasni, 2008).  

Kreteria diatas secara kumulatif dipandang cukup objektif 

dijadikan ketentuan masih terdapat atau terhapusnya hak msyarakat hukum 

adat, dengan hal tersebut maka apabila dalam masyarakat hukum adat 

yang tidak dapat menunjukan bukti atas tiga syarat tersebut maka secara 

huku dapat dianggap tidak ada lagi masyarakat hukum adat tersebut 

Akan tetapi, pada pasal 13 ayat (1) UUPA, yang memuat 

pengakuan tanah ulayat nyatanya membatasi pengankuan tersebut yaitu 

pada opsi kalimat “selama kenyataannya masih ada”. Hal tersebut menurut 

Admon Saleo (2014), menunjukan eksistensi keberadaan masyarakat 

hukum adat ditetntukan oleh apakah masyarakat hukum adat tersebut 

masih memenuhi ketentuan pengakuannya. Sehingga dipandang bahwa 

pembuat hukum berasumsi kuat masyarakat hukum adat pada akhirnya 

akan punah, dan saat itu maka terhapuslah secara hukum pengakuan hak 

ulayat tersebut. Maka tidak dipungkiri jika otonomi daerah yang 

seharusnya menerima ruang untuk keanekaragaman budaya hukum adat 

justru melahirkan asuumsi pemusnahan hak yang dimiliki masyarakat 
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hukum adat. Karena itu terkadang hukum yang dibuat menyempingkan 

prisip hukum adat (Admon Saleo, 2014). 

2.1.2.3 Asas Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 

Berbicara mengenai tanah, pengguaan dan pemanfaatannya harus 

sesuai dengan keadaan serta sifat hak dari tanah tersebut, sehingga 

bermanfaat bagi kesejahteraan pemilik serta masyarakat dan negara. Oleh 

karena itu, terdapat asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 

bertujuan untuk dijadikan landasan dalam pengelolaan hak atas tanah. 

Adapun prinsip dalam hal ini tata guna mengenai penggunaan dan 

pemanfaatan tanah ialah sebagai berikut: 

a. Prinsip penggunaan maksimum 

Prinsip ini bertujuan supaya penggunaan wilayah atau tanah 

difokuskan untuk mencapai hasil yang setinggi-tingginya demi 

kemaslahatan rakyat serta kebutuhan yang mendesak. 

b. Prinsip penggunaan optimum 

Penggunaan optimum bertujuan agar penggunaan wilayah hak 

dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak 

merusak sumber daya alam. 

c. Prinsip penggunaan aneka  

Penggunaan aneka ditujukan kepada rencana penggunaan wilayah 

atau suatu kesatuan tanah agar dapat memenuhi sejumlah 

kepentingan baik pemilik maupun masyarakat secara umum (Yuli 

Ernis, 2015). 
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Kemudian dalam pemanfaatan tanah, perlu diketahui terdapat 

perbedaan antara pemanfaatan tanah di pedesaan dan perkotaan dimana 

hal ini disebabkan karena penggunaan tanah di wilayah pedesaan lebih 

diutamakan dari segi usaha pertanian sedangkan di perkotaan bersifat non 

pertanian serta kehidupan masyarakat yang berbeda. Seperti dalam 

pedoman teknis penggunaan tanah yang terdapat dalam PP No.16tahun 

2004, menyebutkan tujuan dari pedoman tersebut agar tercapainya 

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, serasi, seimbang serta 

optimal bagi masyarakat wilayah pedesaan, sedangkan bagi masyarakat 

wilayah perkotaan agar tercapainya penggunaan dan pemanfaatan tanah 

yang tertib, aman, lancar dan sehat. Dalam hal ini secara spesifik kita 

mengacu pada pemanfaatan tanah pada pedesaan yakni (Mustopo dan 

Suratman, 2013): 

a. Lestari 

Lestari dalam hal ini adalah pemanfaatan tanah harus dalam jangka 

waktu yang lama dengan tetap memerhatikan keseimbangan dan 

pemeliharaan tanah tersebut, seperti memelihara kesuburan tanah 

tersebut. dampak positif dari pemanfaatan tanah seperti ini adalah 

penghematan tanah yang dapat dicapai dengan memelihara wilayah 

yang belum terdapat pemukiman, dan agar generasi selanjutnya 

tidak kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan tanah 

yang terpelihara tersebut. 

b. Optimal 
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Optimalisasi pemanfaatan tanah dimaksudkan agar tanah dapat 

menghasilkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya, dalam 

hal ini perlu diperhatikan antara kemampuan tanah dan usaha yang 

akan dilaksanakan agar dapat diketahui kapasitas tanah untuk 

menghasilkan keuntungan ekonomi tersebut. 

c. Serasi dan seimbang 

 Suatu wilayah atau kesatuan tanah harus dapat mencakup berbagai 

usaha dan kepentingan diatasnya baik individu, kelompok 

masyarakat, maupun negara sehingga perlu adanya keserasian dan 

keseimbangan agar tidak terjadi konflik atas penguasaannya. 

Seperti jika terjadi dua usaha dalam satu bidang tanah maka usaha 

yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya 

yang diutamakan. 

2.2 Tinjauan Hukum Islam 

Hukum pertanahan dalam islam dapat didefinisikan sebagai 

hukum-hukum islam mengenai tanah dalam kaitannya mengenai hak 

kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian tanah. (mahasari, 2012 ). 

Dalam studi hukum islam yakni fiqhi muamalah, hukum pertanahan 

dikenal dengan istilah Ahkam al-Aradhi. (al-Nabhani, 1977 ) pada 

umumnya para ulama fiqhi membahas hukum pertanahan ini dalam studi 

mengenai pengelolaan harta benda (al-Amwal) oleh negara. Untuk lebih 

dalam memahami konsep Ahkam al-Ardhi dalam hal ini mengenai al-

Amwal oleh negara, maka diberikan penjelasan sebagai berikut. 
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2.2.1 Filosofi dan Hakikat Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan 

bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, sebagaimana 

firman-Nya dalam Qur’an 24: 42 

ِ ا�َْ�ِ�� 
َ�َ�اِت َوا�رِْض َ� ا� 
ِ ُ��ُْ� ا�� 
 َوِ�

Terjemahan: “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi 

dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” 

Selanjutnya, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan 

kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai 

dengan hukum-hukum-Nya (Zuman Malaka, 2018), sebagaimana firman-

Nya Qur’an 57: 7 

� آَ�ُ��ا َ�ِ 
��َ  ِ!"ِ# $َ%ِ�َ&ْ'َ�ْ�ُ (ْ)َُ�*َ+َ � 
-ْ%ُِ,�ا ِ��
َ
ِ َور�0َُِ/ِ َو. 
آِ�ُ��ا 1ِ��

�ِ23َ 5ٌ+ْ
َ
8َْ%ُ,�ا �7َُْ) أ

َ
 ِ��ُْ(ْ) َو.

Terjemahan: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya” 

Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah 

dalil bahwa asal usul kepemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT., 
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dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) 

dengan Cara yang diridoi oleh Allah SWT.” (Zuman Malaka, 2018) 

Oleh karena itu, dari dalil diatas dapat ditarik makna bahwa secara 

filosofis dalam hukum islam perkara penguasaan tanah juga tidak boleh 

keluar dari ketentuan Allah SWT sebagai sang pencipta dan pengatur 

seluruh alam serta penguasa atas langit dan bumi.(Dian Pratama Putra, 

2012). 

Berkaitan dengan hal tersebut, juga bisa ditambahkan bahwa Allah 

SWT. Yang menciptakan bumi berikut segenap isinya, tetapi manusia 

yang diberikan mandat atau tugas untuk mengelolanya, dan sekaligus 

Akan dimintai tanggung jawabnya. Semua yang ada di muka bumi 

diciptakan Allah SWT. Untuk kepentingan hidup manusia, tetapi dalam 

saat yang bersamaan Allah SWT. Juga mengingatkan tentang kerusakan 

bumi juga di tangan manusia (Ria Fitri, 2011). 

Tujuan umum syar’i dalam mensyariatkan hukum ialah merealisir 

kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk 

mereka dan melenyapkan bahaya bagi mereka. Hal ini disebabkan karena 

kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang 

bersifat daruriyyah (kebutuhan pokok), hajiyyah (kebutuhan sekunder) 

dan tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap) (Abdul Wahhab khallaf, 1996). 

Hukum islam memberlakukan hak dalam individu maupun umum, 

dan dalam pengakuannya keduanya mendapatkan hak yang seimbang. 
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Hukum islam memberlakukan ketentuan hak tanah yang dimiliki oleh 

individu dan kelompok tidak secara mutlak, akantetapi wajib 

merealisasikan haknya bagi kehidupan masyarakat lain. Hal tersebut 

karena setiap orang berhak mengupayakan tanah untuk menjadi miliknya, 

selama cara yang digunakan dalam memperoleh haknya tidak melanggar 

hukum islam. Secara umum hukumislam tidak membetasi hak dang dapat 

dimiliki oleh individu atau kelompok akan tetapi islam menetapkan 

ketentuan untuk memanfaatkan hak tersebut dalam fungsi sosial baik itu 

harta yang dimilikinya maupun tanah dan jasa. Maka , dalam hukum islam 

tidak ada batasan mengenai harta hak milik maupun tanah dengan cara 

yang ditentukan dan bermanfaat secara sosial (Ali Sodiqin, 2012). Batasan 

mengenai hak harta yang dimiliki seseorang ada pada fungsionalisasi-nya. 

Hukum islam memberikan kewajiban bagi pemilik harta untuk 

memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya (Sahal Mahfuz, 1994). 

Dari deskripsi tersebut dapat dilihat perbedaan kepemilikan 

menurut hukum islam dengan kapitalis maupun sosialis. Islam tidak 

mengenal kebebasan memiliki harta maupun hak tanpa batas-batas 

tertentu. Disisi lain islam juga tidak mengenal sosialis dimana bertumpu 

pada sentralisasi kepemilikan negara. Hukum islam dalam kepemilikan 

harta berlaku secara moderat yakni kepelikan hak dengan batas-batas 

seperti fungsionalitas dan kesejahteraan sosial (Ali Sodiqin, 2012). 

Pendeknya menurut Ali Sodiqin bahwa, konsep Islam dalam hal pemilikan 

tanah berdasar pada konsep tentang hak milik. Islam mengakui hak milik 
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individu sekaligus hak milik sosial. Dalam pandangan hukum islam hak 

mili dibagi menjadi tiga yaitu: hak milik individu, hak milik kelompok dan 

hak menguasai negara. Negara (Ali Sodiqin, 2012). 

2.2.2 Macam-Macam Hak Kepemilikan atas Tanah  

Menurut Ija Suntana (2010) dalam hukum Islam, tanah yang dalam 

pemerintahan Islam dibagi ke dalam tiga bentuk kepemilikan, yaitu: 

1. Kepemilikan pribadi, yaitu eksklusifitas syari’ah yang ada pada setiap 

individu untuk memanfaatkan tanah. 

2. Kepemilikan publik (umum), yaitu eksklusifitas syari’ah yang diberikan 

kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan tanah yang ada. 

Ini terjadi semisal pada jalan, sungai, hutan, taman, danau dan sebagainya. 

Hal ini juga mencakup tanah yang tidak dimiliki secara pribadi, tanah yang 

ditetapkan untuk penggunaan tertentu dan sumber daya mineral. 

Pengelolaan kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh Negara, 

namun dari segi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. 

3. Kepemilikan Negara, yaitu eksklusifitas yang diberikan syari’ah atas 

setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan Negara. Ini 

semisal tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang, fai, kharaj, 

jizyah, ‘ushr, kekayaan orang yang tidak memiliki ahli waris dan tanah 

milik Negara. Tanah jenis ini dipergunakan untuk berbagai keperluan yang 

menjadi kewajiban Negara, seperti menggaji pegawai, keperluan jihad dan 

sebagainya (h. 85-89). 
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2.2.3 Cara Memperoleh Tanah dan Hak Pemilik Tanah 

Menurut Abdurrahman al-Maliki (2009) cara memperoleh 

kepemilikan tanah dalam hukum Islam, terdapat 6 (enam) cara, yaitu 

melalui: jual-beli, waris, hibah, tahjir (membuat batas pada tanah yang 

mati), iqtha (pemberian negara kepada rakyat) dan ihya’al-mawat 

(menghidupkan tanah mati). Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah 

jelas. Adapun ihya’al-mawat dalam hal ini menghidupkan tanah mati yang 

masuk dalam kajian fiqhi muamalah,  menurut al-Nabhani (1977) adalah 

tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun. 

Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu misalnya 

dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, 

membangun bangunan, dan sebagainya. Sebagaimana dalam sabda Nabi 

S.a.w, 

رًْ=� َ�ّ"َِ'ً;   9ََِ َ/ 
َ
ْ<َ"� أ

َ
� أْ�َ.  

Terjemahan: “barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu 

miliknya”.(HR. Ahmad dan Tirmidzi) 

Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Dalam hadits Nabi S.a.w 

bersabda, 

رٍْض ,  9ََِ َ/ُ 
َ
َ<�َط َ<�AًِB� َ@َ أ

َ
� أْ�َ 
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Terjemahan:  “barangsiapa membuat suatu batas pada suatu tanah 

(mati), maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad). Sedangkan iqtha, 

artinya pemberian tanah negara kepada rakyat. Dimana Al-Nabhani (1977) 

mengatakan bahwa dalam sejarah Nabi S.a.w pada saat tiba di kota 

Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan 

Umar bin Khatthab. Nabi S.a.w juga pernah memberikan tanah yang luas 

kepada Zubair bin Awwam.  

Dalam hal pencabutan hak atas tanah syariat islam menetapkan 

bahwa hak kepemilikan tanah akan hilang jika ditelantarkan tiga tahun 

berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada 

orang lain yang mampu mengolahnya dalam hal ini Umar bin Khatthab 

pernah berkata, 

 َ$ِْD0ِ ِثFََG Hَ*ْIَ JK َ> 5ٍLِ'َMْ�ُِ� NَْOَPَ�ّ"َِ'ً;  9ََِ َ/ُ، َو �رًْ=
َ
ْ<َ"� أ

َ
� أْ�َ 

Terjemahan: “orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tidak 

berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan”. (al-Nabhani, 

1977 hal. JuzIIhal.241) 

3. Kerangka Pikir 

Sugiyono (2010) mengatakan bahwa: kerangka pikir adalah suatu 

model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan 

berbagai macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai 
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masalah yang penting. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah 

sebagai dasar pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran 

tersebut adalah suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala 

yang menjadi objek permasalahan. 

Mengenai hak ulayat secara umum merupakan salah-satu tujuan 

dari diberlakukannya UUPA untuk meletakkan dasar-dasar dalam 

mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di bidang hukum yang mengatur 

tentang pertanahan. Seperti yang dikatakan oleh Muchsin, SH dkk bahwa, 

“Dicabutnya berbagai peraturan oleh UUPA dan dinyatakannya hukum 

adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, adalah dalam rangka 

mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum tersebut” (Muchsin, SH 

dkk, 2007). Sehingga diharapkan UUPA dapat menyelesaikan berbagai 

macam masalah dalam masyarakat hukum adat yang berkenan dengan hak 

masyarakat adat terhadap suatu wilayah yang disebut hak ulayat. Namun, 

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang hak 

ulayat. Kecuali penjelasan umum pada pasal 3 UUPA yang menyebutkan 

bahwa, “yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu 

ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut beschikkingsrecht”. 

Untuk mempermudah studi mengenai permasalahan batas hak 

ulayat yang terjadi pada masyarkat adat Hukaea Laea, disajikan skema  

kerangka pemikiran dalam penelitian ini; 
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Implementasi hubungan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan 

hak menguasai negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai 

Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara adalah ditandai dengan 

masyarakat hukum adat memperoleh pengakuannya melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, 

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea 

Laea namun untuk penetapan batas wilayah adat masih harus menunggu 

penetapan pihak Taman Nasional hal ini terkait dengan pemerintah pusat 

sebagai pelaksana wewenang/kekuasaan dari negara. Keadaan ini tidak 

memungkinkan bagi masyarakat hukum adat untuk menggunakan hak 

ulayat-nya dengan utuh sehingga tujuan pelaksanaan dari prinsip 

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yakni peningkatan 

kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat tidak akan terpenuhi. 

SKEMA I

Tanah ulayat masyarakat adat 
moronene hukaea laea di kawasan 

taman nasional

SKEMA III

Pemahaman 
masyarakat tentang 

wilayah adat 

SKEMA IV

Pelaksanaan  perda dan 
upaya pemerintah 

daerah sebagai penegah

SKEMA V

Koordinasi taman 
nasional denagn 

masyarakat adat dan 
pemda

SKEMA II

Penetapan batas wilayah 
teritorial yang belum 

jelas
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Dalam penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Sahrina 

Safiuddin (2018), dengan judul penelitian: Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa 

Watumohai. Dimana penelitiannya tersebut bertujuan untuk mengetahui 

konsep pengaturan dan implementasi dari hubungan antara hak ulayat 

dengan hak menguasai negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.  

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengakuan atas 

keberadaan suatu masyarakat hukum adat tidak serta-merta memberikan 

pengakuan atas hak ulayat dalam wilayah hukum adatnya Proses 

pengakuan ini diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 79/PRT/M/2014 Nomor 8/SKB/X/2014 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah  yang berada dalam Kawasan 

Hutan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat sepanjang 

kenyataannya masih ada. 

Penelitian Jabalnur (2020) dengan judul penelitian: Konsep 

Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moronene 

Hukaea Laea. Pada penelitian tersebut dia berfokus pada menggali, 

menganalisis, dan menemukan hukum adat yang mengatur konsep 

pengelolaan hutan dalam wilayah hak ulayat masyarakat Moronene Hukae 

Laea. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa Masyarakat 

Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dalam mengelola wilayah Hak 

Ulayat-nya dengan membagi delapan wilayah adat yang terdiri dari Inalahi 
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pue, Inalahi popalia,  Inalahi peuma, Olobu, Kura, Lueno Bako, dan 

Bolo/peo. dari delapan wilayah adat tersebut tidak semua dapat dikelola 

oleh masyarakat adat, sebab wilayah yang tidak bisa dikelola merupakan 

hutan larangan yang merupakan bersemayam-nya Enteiwonua (Dewa 

Tanah dan Hutan) yang menjaga wilayah adat Masyarakat Adat Moronene 

Hukaea Laea.  

Penelitian dari Regita Samriani Putri (2019), dengan judul Hukum 

Tanah Adat Di Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja 

Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang menemukan bahwa proses diakuinya 

suatu wilayah adat juga memperhatikan aspek-aspek kelembagaan, sistem 

hukum dan hak dan kewajiban bagi masyarakat adat terhadap pengelolaan 

tanah adat aspek tersebut menjadi acuan dalam menentukan bahwa suatu 

wilayah adat masih dipergunakan seutuhnya dan mampu di tetapkan 

sebagai wilayah hak ulayat masyarakat adat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hermina dan Ambo Upe 

(2017) yang berjudul Eksistensi Masyarakat Adat Moronene Di Kawasan 

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai menemukan bahwa Berdasarkan 

studi etnografi yang dilakukan terkait eksistensi Masyarakat Adat 

Moronene di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai 

(TNRAW) diketahui bahwa keberadaan suku Moronene di Huka’ea-La’ea 

jauh sebelum pemerintah Indonesia menetapkan daerah tersebut sebagai 

kawasan konservasi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Suku Moronene 

telah sekian lama melangsungkan kehidupan mereka dengan sistem 



 
 

 37  

 

pengetahuan tradisional, dengan senantiasa menjadikan alam sebagai 

sumber kehidupan. Eksistensi Masyarakat Adat Moronene di kawasan 

TNRAW hingga saat ini karena adanya sistem tata aturan dalam 

mengelola hutan sebagaimana dalam Hukum Adat Totongano Wonua. 

Selain itu, eksistensi masyarakat Adat Moronene hingga saat ini karena 

juga ditopang oleh perangkat hukum yang kompleks menangani berbagai 

hal terkait kehidupan bercocok tanam dan pemanfaatan sumber daya alam 

di sekitarnya, diantaranya Totongano Inalahi yang bertugas untuk menjaga 

dan menangani hutan yang terdapat dalam wilayah adat, Totongano 

Lombo yang bertugas untuk menentukan tempat-tempat pertanian 

masyarakat yang akan digunakan untuk bercocok tanam, dan Totongano 

Kadadi yang bertugas sebagai penjaga hewan-hewan yang berada di dalam 

kampung baik yang dilindungi ataupun hewan peliharaan. 

Berdasar pada penelitian-penelitian terdahulu di atas yang menjadi 

kebaharuan yang diangkat peneliti adalah selain meneliti tentang 

implementasi hak ulayat masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 yang 

dalam hal wilayah adat dalam perda tersebut belum ditetapkan karena 

keadaan wilayah yang masuk dalam kawasan Taman Nasional sehingga 

perlu mendapatkan kesepakatan dari pihak Taman Nasional, peneliti juga 

mengkaji hal tersebut dalam kajian hukum islam.  

 


