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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam 

kehidupan manusia karena setiap manusia membutuhkan tanah 

sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha. Oleh karena itu 

tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai 

peran bagi keperluan pembangunan bangsa Indonesia dan di 

gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1
 Begitu 

pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam 

yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka diperlukan 

suatu peraturan yang mengatur mengenai pertanahan. 

Peraturan-peraturan yang mengenai pertanahan tersebut 

antara lain adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 

mengatakan bahwa Bumi dan air dan kekayan alam yang 

terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di 

pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2
. Hukum 

tanah yang berlaku di Indonesia sejak 24 september 1960, di 

muat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1960 tentang “peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria”atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA). 

Wujud nyata dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 

memberikan perintah kepada negara dalam penggunaan 

kekayaan alam adalah dengan memberikan wewenang untuk

                                                 
 

1
 Titania Puspita Anggraini, Hak atas Tanah ditepi sungai, diakses dari  

https://www.researchgate.net  pada tanggal 2 Desember 2019 

 
2
  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945,pasal 3 

https://www.researchgate.net/
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mempergunakan tanah dengan cara memberikan hak 

atas tanah kepada orang-orang, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan hukum, maka harapan 

penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat 

terwujud. 

Namun kepemilikan hak atas tanah juga jangan sampai 

dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, ini berarti bahwa 

hak atas tanah apapun pada seseorang tidak dapat dibenarkan 

bahwa tanahnya tersebut akan di pergunakan hanya untuk 

kepentingan pribadinya. Maka penggunaan tanah harus di 

sesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, 

hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan 

yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan 

negara
3
.  

Hukum Islam merupakan hukum yang terbuka terhadap 

persoalan baru. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu di 

tanggapi oleh hukum Islam secara positif untuk di tetapkan 

status hukumnya. Perumusan status hukum tersebut bertujuan 

untuk menghasilkan panduan perilaku agar dapat di jadikan 

sebagai landasan spiritual perilaku bagi masyarakat Islam. 

Perumusan hukum Islam tentang persoalan baru yang muncul 

mengacu pada proses dan prosedur yang mapan
4
.  

Bertolak dari hal tersebut, Islam menganjurkan pada 

penganutnya untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi 

                                                 
 

3
Budi Mulyanto,Reformasi Agraria dan Alih fungsi lahan,Agrinex 

Expoke, jakarta, 2014,hlm  35 

 
4
 Mujiyono Abdillah. Fikih lingkungan (panduan spiritual hidup 

berwawasan lingkungan ).yogyakarta :Akademi Manajemen perusahaan 

YKPN,2005,hlm 49 
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subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan 

mengelola tanah tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan 

adalah bercocok tanam dan sebagainya
5
. Effendi Perangin 

menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-

peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang 

mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan 

lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang 

konkret
6
.  

Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis 

bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang 

secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum 

utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang 

tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan 

yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum 

pelengkapnya
7
. 

Pada dasarnya negara memberikan hak atas tanah atau 

hak pengelolaan kepada pemegang hak untuk di usahakan, di 

pergunakan, dan dimanfaatkan serta di pelihara dengan baik 

selain untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga harus 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. 

Tentu saja ketika negar memberikan hak kepada orang atau 

badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban dalam surat 

                                                 
 

5
 Mukmien Zakie, kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi 

kepentingan umum di indonesia dan malaysia, yogyakarta,Mata Padi Persindo, 

2013,hlm 46 

 
6
 Effendi Perangin, Hukum Agraria di indonesia: Suatu telaah dari sudut 

pandang praktisi hukum, Rajawali,jakarta, 1989,hlm 195 

 
7
 Urif Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif , Jakarta, 

kencana,2012, hlm 11 
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keputusan pemberian haknya. Karena itu pemegang hak 

dilarang menelantarkan tanahnya, jika pemegang yang 

diberikan negara adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan,dan hak-

hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas 

yang akan diterapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak 

lain yang sifatanya sementara. 

Pemanfaatan tanah oleh manusia memerlukan regulasi 

yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang No 5 Tahun 

1960 yang sering dikenal dengan Undang-Undang pokok 

Agraria. Hukum agraria yang terdapat dalam UUPA merupakan 

hukum pertanahan nasional yang tujuannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria 

nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan 

kemakmuran, kebagagian dan keadialan bagi negara dan 

rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat 

yang adil dan makmur. 

b. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan dalqm hukum pertanahan 

c. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian 

hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat 

seluruhnya.
8
 

Karena pentingnya tanah bagi kehidupan, maka manusia 

selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Upaya ini 

                                                 
 

8
 Undang-Undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, “Undang-Undang No 5 

tahun 1960” Surabaya: Rona publishing , hlm 62-63 



5 

 

 

 

dapat dilakukan dengan membuka hutan atau ladang, membeli 

dari pemilik tanah yang mau menjual, melakukan tukar 

menukar, dan upaya lain. Seperti orang tua yang memiliki anak 

yang telah berkeluarga akan memberikan tanah yang dimilkinya 

untuk modal memandirikan anaknya. Hal ini dilakukan orang 

tua karena ia memahami bahwa tanah penting bagi anaknya. 

Perbuatan ini mengakibatkan pemilikan dan hak pengusaaan 

tanah beralih dari satu pihak kepada pihak lain. 

Tanah sebagai sumber daya alam yang sangat dekat 

dengan hak setiap individu, dimana setiap individu 

membutuhkan adanya sumber daya alam tersebut guna 

memenuhi kebutuhan pokoknya, membangun tempat untuk 

berlindung, mengelola lahan atau tanah tersebut untuk mencari 

penghasilan. Seperti Permasalahan yang timbul dari tanah 

kosong atau tanah dalam penguasaan negara di Desa Tanjung 

Kari, Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kari 

yaitu mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut tanpa 

meminta izin dari penguasa/pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka 

penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan 

menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap implementasi hak memungut hasil 

atas tanah negara berdasrkan kearifan lokal di desa Tanjung 

Kari Kecamatan pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi hak memungut hasil atas tanah 

negara berdasarkan kearifan lokal di Desa Tanjung Kari 

Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

implementasi hak memungut hasil atas tanah negara 

berdasarkan kearifan lokal di Desa Tanjung Kari Kecamatan 

Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Mengetahui bagaimana implementasi hak memungut hasil 

atas tanah negara berdasarkan kearifan lokal di desa 

Tanjung Kari kecamatan pulau beringin Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap implementasi hak memungut hasil atas tanah 

negara berdasarkan kearifan lokal di desa Tanjung Kari 

kecamatan pulau beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan kontibusi terhadap ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia 

akademik dan studi keIslaman 
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b. Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

ilmiah terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat 

Desa Tanjung Kari yang memungut hasil tanah negara. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang ditulis oleh Hamka dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah milik negara untuk 

usaha pribadi (studi kasus pendirian kios-kios di pinggir jalan 

Desa mata wolasi kec. wolasi kab. Konsel). Dari hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa bentuk 

pemanfaatan yang digunakan para pendiri kios adalah pinjam 

pakai, cara izin kepemilikan ada yang mendapatkan izin dan ada 

yang tidak mendapatkan izin, serta pemanfaatan tanah milik 

negara oleh para pendiri kios-kios dipinggir jalan Desa Mata 

Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan adalah 

dengan cara berdagang, dan menurut tinjauan hukum Islam 

terhadap pemanfaatan tanah milik negara dipinggir jalan Desa 

Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Wolasi Selatan ada 

yang boleh dan ada yang tidak boleh, apabila pemilik kios hanya 

menjual minuman dan makanan yang sewajarnya itu tidak 

dilarang, namun apabila pemilik kios menjual minuman keras 

dan juga mendirikan kios yang dapat dijadikan tempat berbuat 

maksiat maka hal tersebut tidak di bolehkan. Dan apabila 

membuka tanah yang bukan miliknya tanpa seizin yang memiliki 
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atau pemerintah setempat itu dilarang, begitupun sebaliknya, 

apabila mendapatkan izin dari pemerintah maka itu di bolehkan
9
. 

Penelitian Nur Imansyah yang berjudul Pemanfaatan 

tanah rambu dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (studi pada 

Desa Poncowati Kecamatan terbanggi besar Kabupaten 

Lampung Tengah).
10

 Dari hasil penelitian Desa Poncowati dalam 

melaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah yang berada pada 

bantaran sungai (tanah rambu) tidak mengandung unsur-unsur 

yang bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif 

dan jauh kemungkinan yang menjurus kepada penyalahgunaan 

lingkungan oleh sebab-sebab itu hukum memanfaatkan tanah 

tersebut adalah boleh dengan syarat tidak merusak lingkungan 

dengan cara memanfaatkanya dengan benar, selain itu motif dan 

tujuan memanfaatkan tanah tersebut adalah untuk membuka 

lahan pekerjaan bagi masyarakat serta sebagai sarana 

peningkatan insfrastruktur desa dengan cara mengambil hasil dari 

memanfaatkan tanah tersebut, hal ini dimaksud agar desa tersebut 

menjadi majudalam perkembangan ekonomi kehidupan 

mendatang. 

Penelitian yang ditulis oleh Oky Nasrul, yang berjudul 

pemanfaatan tanah Aset PT kereta api oleh pihak ketiga.
11

 Dari 

hasil penelitian yang dilakukan penelitian menemukan bahwa 

bentuk pemanfaaatan tanah aset oleh pihak ketiga antara lain 

                                                 
 

9
 Hamkah, Tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan tanah milik 

negara untuk usaha pribadi (studi kasus pendirian kios-kios di pinggir jalan Desa 

mata wolasi kec. wolasi kab. Konsel ). IAIN Kendari Tahun 2015. 

 
10

  Nur Imansyah , Pemanfaatan tanah rambu dalam hukum islam dan 

hukum positif (studi pada Desa Poncowati Kecamatan terbanggi besar Kabupaten 

Lampung Tengah) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 

 
11

 Oky Nasrul, pemanfaatan tanah Aset PT kereta api oleh pihak ketiga, 

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2018 
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bangun serah, bangun serah guna, kerjasama oprasi, kerjasama 

usaha, sewa, dan pinjam pakai. Pemanfaatan tanah aset yang 

dilakukan PT KAI adalah dengan cara sewa dan pemberian hak 

guna bangunan diatas HPL. Alasan pemberian pemanfaatan tanah 

aset diluar penunjang kegiatan usaha untuk mengoptimalkan 

seluruh aset yang ada, agar PT KAI mendapat manfaat dan 

pemasukan dari tanah-tanah tersebut. Hal ini bertentangan 

dengan undang-undang pokok agraria dan tidak sejalan dengan 

peraturan Direksi PT. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Field 

Research (lapangan) yaitu penelitian kejadian atau suatu 

peristiwa yang kemudian mencoba berintraksi dengan 

orang-orang atau peristiwa tersebut.
12

 

b. Sumber data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Data kualitatif, data kualitatif adalah jenis data yang 

mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh 

permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas 

dan jelas berkaitan dengan Implementasi Hak Memungut 

Hasil Atas Tanah Negara Berdasarkan Kearifan Lokal 

                                                 
 

12
 Heri Junaidi, Perempuan dan Ketahanan Ekonomi 

Keluaraga,Palembang: Raffah Press, 2007, hlm 49. 
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ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
13

 Adapun sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

a. Sumber data primer. 

b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya. Melalui hasil wawancara dan 

dokumentasi.
14

 

c. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

dengan cara membaca, mempelajari dan memahami 

melalui media lain Yang bersumber dari buku-buku, 

jurnal, artikel serta dokumen.
15

 Data sekunder meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoritatif berupa peraturan 

perundang-undangan. Seperti, Undang-Undang 

No.5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria. 

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Yang digunakan disini adalah 

buku-buku seperti (buku Hukum Agraria Kajian 

Komprehensif karangan Urif Santoso) jurnal, 

                                                 
 

13
 Sugiono, Metode Penilaian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, 

Bandung : Alfabeta, 2015,  hlm.13 

 
14

 Maria Sumardjono, Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum, yogyakarta, 

2014, hlm 16 

 
15

 Vina Herviani, Tinjauan atas proses penyusunan laporan keuangan 

pada young enterprenceur academy Indonesia Bandung, jurnal riset akuntasi 

Volume VIII/No.2/oktober 2016, hlm 24 
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artikel, serta sumber-sumber yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum 

yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus besar bahasa 

Indonesia, internet. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang di fokuskan dalam penelitian ini adalah di 

Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan 

 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya.
16

 Pendapat di atas menjadi 

salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung 

Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan yang memungut hasil tanah negara. 

b. Sampel  

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah  

informan yang terpilih, pemilihan objek dengan melalui kriteria 

                                                 
 

16
 Indra Wardhana, Pengaruh motivasi, insentif, dan pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan PT. Telkomsel Grapari pemuda Surabaya, jurnal ilmu 

manajemen MAGISTRA Vol 1 No.2 Agustus 2015, hlm 5 
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berdasarkan hasil observasi awal, responden penelitian ini 

berjumlah 12 orang yaitu: Nuraini (kepala Desa Tanjung Kari), 

Furqan (sekertaris), Armadi (petani), Arsul (petani), Hairus 

(petani), Dispa (petani), Mustarman (petani). Fatimah (petani), 

Salam (petani), Judin (petani), Feriansyah (petani), Amrudin 

(petani). Dalam tekhnik pengambilan sampel ini penulis 

menggunakan metode sampling purposive. Menurut Sugiyono 

“sampling purposive” adalah tekhnik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

nantinya bisa lebih representatif. 
17

 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam metedelogi penelitian sosial. cara 

pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang 

berbentuk surat, catatan harian, laporan, manuskrif atau 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian
18

. Beberapa 

data di Desa Tanjung Kari juga menjadi bagian yang tidak 

bisa diabaikan dalam studi ini. 

 

 

                                                 
 

17
Anwar Hidayat, Penjelasan teknik purposive sampling, di akses dari 

https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html, 

tanggal 20 januari 2020 
18

 Heri Junaidi, Metode Penelitian Berbasis Temukenali, Palembang : Rafa 

Perss, 2018,  hlm 58 

https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html
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5. Analisis Data 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-

kata, gambar, bukan angka-angka.
19

 yang menganalisa data dan 

menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian 

tentang hasil penelitian. Data yang di peroleh melalu studi 

dokumen dan wawancara akan di analisis secara kualitatif 

kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, 

menjelaskan dan menggambarkan mengenai pemungutan tanah 

negara. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan 

meninjaklanjuti penulisan selanjutnya, penyusun membagi 

pembahasan ini kedalam bab-bab dan sub bab agar pembahasan 

skripsi ini mudah dipahami dan sistematis. Sebgai gambaran 

secara garis besar sistematiaka pembahasan ini terdiri dari lima 

bab.  

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi latar 

belakang, Rumusan masalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua Konsep tanah negara yang Membahas tentang 

pengertian tanah negara, terjadinya tanah negara, hak penguasaan 

                                                 
 

19
  Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodelogi, 

Presentasidan Publikasi Hasil Penelitian untuk mahasiswa dan penelitian pemula 

bidang ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2002) hlm 51 
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atas tanah, kebiasaan dalam Islam („urf), kebiasaan (kearifan 

lokal), Hak memungut hasil 

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum wilayah Desa 

Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

Bab keempat implementasi hak memungut hasil atas 

tanah negara berdasarkan kearifan lokal di Desa Tanjung Kari 

Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan.berisi tentang pembahasan yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah 

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab dan saran. 

 


