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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan penduduk 

sekitar 220 juta yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang 

budaya berbeda yang menyatukan diri dalam suatu wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Perbedaan karekteristik dan latar belakang budaya tersebut 

menyebabkan beragamnya pola pemilikan, penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah serta mengalami perkembangan yang beragam antara 

daerah yang satu dengan yang lain. Perkembangan tersebut cenderung 

mengarah kepada pola pemilikan dan penguasaan tanah secara individual dan 

ada pula yang cenderung bersifat kolektif dengan berbagai variasi penggunaan 

dan pemanfaatan tanahnya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya bukanlah suatu masalah, 

tetapi justru harus dipandang sebagai suatu keunikan dan kekayaan budaya 

bangsa Indonesia. Sejak awal para founding fathers negara Indonesia, sangat 

menghargai keragaman pola tersebut. Prinsip-prinsip penghargaan tersebut 

telah tercermin dalam konstitusi kita (UUD 45) menyatakan bahwa bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk 

kemakmuran rakyat. Demikian pula, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), dimana negara 

menjamin hak-hak masyarakat atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk 
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kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tugas negara adalah 

menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya, termasuk 

melindungi hak-hak warga negara atas tanah.1 

Indonesia, negara berkembang yang diposisikan oleh world view 

sebagai negara dunia ketiga. Kosa kata dunia ketiga bagi Indonesia, 

membuatnya harus maju dalam perekonomiannya dan melegtimasikan dirinya 

sebagai Negara Pembangungan (Development Country).  

Dawam Rahardjo menyebutkan, bahwa kata pembangunan tidak jatuh 

dengan sendirinya secara tiba-tiba, ia dihidupkan kembali selama tahun 70-an. 

Sebagai istilah baru dengan kandungan kontekstual baru, istilah pembangunan 

pada mulanya dipahami secara sempit. Dalam perkembangannya, istilah 

pembangunan mengandung arti yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan 

orang yang memahaminya. Konsep pembangunan lebih dipamami seperti yang 

dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini kegiatan pemerintah yang 

membentuk pemahaman rakyat. Masyarakat lapisan bawah dapat menafsirkan 

dalam suatu pemikiran yang sederhana, seperti pembangunan jembatan, 

pembangunan jalan, bendungan, jaringan irigasi, gedung-gedung, dan 

pembangunan sarana-sarana fisik lainnya. Masyarakat kelas menengah dengan 

agak luas menafsirkan pembangunan ini hampir hanya sebagai pembangunan 

ekonomi. Setelah mengalami proses yang agak panjang dari evolusi 

pemahaman dan juga sebagai akibat dari program-program pembangunan itu 

sendiri yang dilakukan oleh pemerintah sekarang pembangunan dipahami pada 

                                                 
1 Tim Ahli, “Kerangka Kebijakan Nasional Pertanahan”, (Jakarta, dterbitkan oleh  Badan 
Pertanahan Nasional, 2005), hlm. 2 
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hakikatnya sebagai “pembangunan sosial manusia”. Penekanan pengertian baru 

ini untuk menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah tidak 

hanya menyangkut penyediaan benda-benda materil tetapi juga menyangkut 

pemberdayaan kultural dan spiritual.2 

Istilah pembangunan sebagai fenomena sosial, pertama kali 

diperkenalkan oleh Mohammad Hatta sebagai usaha untuk memobilisasi 

masyarakat dalam rangka memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan upaya bagi 

pembentukan masyarakat baru. Dalam menafsirkan pembangunan, Hatta lebih 

menekankan pada “usaha bersama” oleh seluruh masyarakat. Pandangan Hatta 

dalam hal ini mencerminkan ide yang populis. Namun demikian, dalam 

kenyataannya, hal ini tetap saja elitis, karena rakyat tetap saja sebagai objek 

mobilisasi politik oleh kaum intelektual melalui persuasi ideologis.3 

Diantaranya untuk membuat Indonesia harus maju, pemerintah coba 

membangun negara ini dengan pembangunan infrastruktur. Dengan 

ditandatanganinya Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 (Perpres no.36/2005) 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Mei 2005 

tengah mendapat protes keras dari beberapa kalangan. Perpres ini merupakan 

revisi dari Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 (Keppres no 55/1993) yang 

juga membahas masalah yang sama.  

Meskipun Perpres ini merupakan revisi dari Keppres no.55/1993 yang 

dikeluarkan pada masa pemerintahan Suharto ini membahas masalah yang 
                                                 
2 Dawam Rahardjo,  “Islam dan Pembangunan: Agenda Penelitian Sosial di Indonesia”, (Jakarta 
LP3ES, 1993), hlm 11 
3 JURNAL EKONOMI RAKYAT: Artikel - Th. I - No. 11 - Januari 2003 
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sama, namun Perpres ini dinilai sebagian kalangan justru lebih kejam dari 

Keppres yang dikeluarkan di rezim Suharto. Sebab, Perpres ini mengubah 

beberapa hal yang krusial sifatnya.  

Dalam Perpres no.36/2005, Presiden mempunyai keleluasaan untuk 

mencabut hak atas tanah apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemilik 

tanah dengan panitia pengadaan tanah tersebut dalam jangka waktu 90 hari 

untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan adanya pasal mengenai pencabutan 

hak tersebut dikhawatirkan akan menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk 

lebih represif dalam proses pembebasan tanah. Sehingga potensi adanya 

konflik agraria akan semakin terbuka. Keluarnya Perpres no.36/2005 sebagai 

salah satu tindak lanjut dari KTT Infrastruktur. Berdasarkan pasal 15, 

perhitungan besar ganti rugi pada tanah yang bersangkutan didasarkan atas 

nilai jual objek pajak atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan nilai 

jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/tim penilai 

harga tanah yang ditunjuk panitia. 

Peranan hukum dalam pembangunan yang serba cepat saat ini sangat 

penting. Keterlibatan hukum yang semakin aktif dalam persoalan-persoalan 

kehidupan bangsa dan negara, membawa pengaruh pada penggunaan hukum 

secara sadar dan aktif sebagai sarana menyusun tata kehidupan baru tersebut. 

Hal ini bisa dilihat dari segi pengaturan oleh hukum, baik dari segi 

legitimasinya maupun efektifitas penerapannya. Oleh karena itu paradigma 

yang muncul adalah pergeseran dari bagaimana mengatur melalui prosedur 
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hukum ke arah bagaimana pengaturan itu, dengan tujuan agar dalam 

masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum.4 

Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian tidak lagi sekedar 

diarahkan pada seputar penggarapan hukum sebagai sistem peraturan yang 

logis dan konsisten, akan tetapi hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-

perubahan sosial. Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan-

kebiasaan yang telah membentuk di dalam bidang-bidang kehidupan 

masyarakat, melainkan hukum diharapkan pula dapat menjadi pengungkap 

yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan 

masyarakat. Akibatnya hampir semua aspek kehidupan kita temui adanya 

peraturan hukum. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqadimah, 

Bab Ketiga, Pasal Dinasti, Kerajaan, Khilafah, Pangkat Pemerintahan, dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, menjelaskan: 

 “Ketahuilah, pengambilan milik orang lain dengan paksa oleh 
pemerintah mengakibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha, 
mencari, dan memperoleh harta, apabila orang beranggapan bahwa 
tujuan dan nasib yang puncak dari usaha. Luas dan batas 
kemunduran itu bergantung kepada keras dan tidaknya penyitaan 
yang dilakukan pemerintah. Maka, apabila penyitaan dilakukan 
sering meluas, meliputi segala bentuk ekonomi, maka aktifitas 
ekonomi juga mundur secara merata, karena timbulnya perasaan 
bahwa tidak ada cabang kegiatan ekonomi yang dapat memberi 
harapan dan memberikan keuntungan. Tetapi, apabila penyitaan 
tidak begitu keras, maka akan terjadi kemunduran yang tipis pula 
dalam kegiatan ekonomi.5  

  

                                                 
4  J.A.M. Marse, “Hukum Berita Acara”, (PT Rajawali, Yogyakarta, 1987), hlm. 157 
5  Ibnu Khaldun,  “Al-Muqadimah” (Jakarta, PT. Bulan-Bintang, 1987)  hlm. 299 



 
 

6 
 

Dalam kajian sosiologi umum dan Ibnu Khaldun, dalam Al-

Muqadimah, mengatakan bahwa masyarakat merupakan fenomena alamiah, ia 

bahkan menunjukkan faktor-faktor utama yang menyebabkan manusia bersatu 

dalam masyarakat adalah untuk saling tolong-menolong secara ekonomis, di 

mana hasil-hasil dibentengi oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan 

oleh pembagian kerja yang selanjutnya diatur oleh hukum dalam 

pelaksanaannya.6 

Oleh karena melihat Kebijakan Perpres no.36/2005, maka perlunya bagi 

kita untuk mengkritis melalui kacamata Islam. melihat persoalan itu dengan 

pendekatan normatif. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam kajian, penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai 

bentuk rumusan judul dalam skripsi ini. Agar tidak terjadi kerancuan dalam 

memaknainya, maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap 

istilah yang digunakan dalam kajian, yaitu sebagai berikut: 

1. Kebijakan 

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksana satu pekerjaan, kepemimpian dalam pemerintah 

atau orang; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebaagi garis 

pedoman dalam mencapai saran.7 

 

                                                 
6  Gaston Bouthoul,”Intruduction on Ibnu Khaldun”, (McGill, Canada, 1998),hlm. 78 
7 B.N. Marbun, S.H., , Kamus Politik, (Jakarta, CV Muliasari. 2002), hlm. 16 
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2. Peraturan Presiden 

Peraturan perundang-undang yang dibuat atau ditetapkan oleh 

Presiden untuk melaksanakan penetapan Presiden.8 Peraturan Presiden ini 

berasal dan diatur dalam Undang-undang no 10 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 1 ayat 6: “Peraturan 

Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh 

Presiden”. 

3. Kepentingan Umum 

Kepentingan umum adalah sebagai difahami oleh masyarakat umum 

diterangkan oleh Huyber, dalam bukunya Filsafat Hukum dalam Lintasan 

Sejarah: 

“Kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki 
ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut perlingdungan hak-
hak individu sebagai warga Negara dan mengyangkut 
pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan pelayanan 
public”.9  
 
Kepentingan seluruh masyarakat dengan pembatasan kegiatan, yakni 

yang dilakukan pemerintah, dimiliki pemerintah, dan tidak untuk mencari 

keuntungan.10 UU No. 20/1961 tentang Pencabutan  Hak atas Tanah dan 

Benda-benda yang ada di atasnya. UU ini memberikan keabsahan bahwa 

negara adalah perwakilan dari kepentingan umum. Pasal 1 UU ini 

menyatakan: 

  “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula 
kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan 

                                                 
8 Ibid  
9 Huyber, “Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah” (UI Press, Jakarta, 2000) ,hlm. 23 
10 Penjelesan, Keputusan Presiden (Keppres) 55/1993. 



 
 

8 
 

memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri 
Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut 
hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”. 

 
4. Hukum Islam 

Hukum berarti undang-undang, peraturan dsb, untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat. Hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum 

yang diambil dari syari'at, seperti wajib dan haram, maka keluar darinya 

yakni Hukum-hukum syar'i.11 Sedang Islam, mempunyai arti Aslama 

menyelamatkan diri, yang bermaksud menyerahkan diri kepada yang 

Maha Esa.12 

 

C. Batasan Masalah 

Kajian mengenai hukum Islam terhadap suatu persoalan, dilihat dari 

kompleksitasnya merupakan suatu pekerjaan yang rumit, sebab persoalan yang 

timbul itu tumbuh seiring dengan perkembangan daya pikir masyarakat yang 

semakin kritis. Faktor-faktor yang harus dianalisis dan unsur-unsur yang harus 

dicermati sangat banyak dan luas, dimana bentuk dan perilaku hukum harus 

terhindar dari unsur-unsur anasir mafsadah (menimbulkan kerusakan), gharar 

(tipuan), haraj (paksaan), dan dharar (kerugian) dan spekulasi atau lebih 

jelasnya terhindar dari segala bentuk dan perilaku yang menyesatkan dan 

merugikan orang lain. Selain itu dengan adanya berbagai pandangan para pakar 

hukum Islam yang berbeda dalam menanggapi suatu persoalan, terlebih 

memberi nuansa terhadap kompleksitas masalahnya.  

                                                 
11 Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, Al-Ushul min 'Ilmil Ushul, (http://tholib.wordpress.com. 
2007 )  
12 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, 
(Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), hlm. 
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Demikian juga kajian mengenai Perpres no.36/2005 yang hadir di 

tengah-tengah persoalan hukum Indonesia. Banyak faktor maupun unsur yang 

perlu dicermati sehubungan dengan perkembangan Perpres no.36/2005 sebagai 

bentuk dan langkah penting untuk pelayanan public dan mengakomodasi 

kebutuhan masyarakat muslim, demi meningkatkan partisipasi mereka dalam 

pembangunan nasional yang selanjutnya bisa dipandang sebagai langkah 

mencapai tujuan spiritual dalam perkembangan syari’ah. Dan oleh karenanya 

masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi pada beberapa aspek yang 

mempengaruhi peraturan Presiden no. 36 tahun 2005 yang sesuai dengan 

syari’ah Islam. Faktor-faktor dan unsur-unsur yang perlu dicermati adalah 

konsepsi peraturan Presiden dalam tinjauan yurdis, Istislah (kepentingan 

umum), kaidah dan unsur dalam Maqasyid Syari`ah (Tujuan Syari`ah) 

memandang kebijakan peraturan Presiden mengenai pembebasan lahan untuk 

infrastruktur pembangunan dan analisis terhadap salah satu Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. 

Selain terpenuhinya faktor-faktor di atas dalam suatu peraturan, juga 

harus dipastikan ada dan tidaknya unsur-unsur yang bisa membuatnya 

mudhorat menurut ketentuan syari’ah Islam. Unsur dalam kaidah-kaidah atau 

dalam terminologi ushul fiqh melihat  aspek-aspek  aktivitas dalam Perpres 

no.36 /2005 dapat dikaji secara detail, yaitu aspek mekanisme, ketatalaksanaan, 

aspek positif dan negatifnya, agar tidak bertentangan dengan kondisi 

masyarakat.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penegasan istilah dan pembatasan 

masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah:  

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Kebijakan Prepes 

no.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum?  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Peneltian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap Kebijakan Peraturan Presiden no.36/2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  

2. Kegunaaan Penelitian 

a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai pemikiran yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi dan hukum Islam. 

b.  Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu ekonomi, hukum, 

dan Islam khususnya tentang Kebijakan Peraturan Presiden terkait 

dengan prilaku perekonomian bangsa. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan tentang Perpres no.36/2005 dibahas dikalangan aktivis 

lingkugan seperti WALHI, sering kita temui diberita-berita bertema mengenai 
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Infrastruktur, surat kabar harian Kompas, Republika, Media Indonesia, Jawa 

Pos, dll. sampai sekarang pun permasalahan peraturan Presiden perihal: 

“pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum” ini sangat ditantang oleh warga yang lahan tanahnya akan dijadikan 

sebagai saran kepentingan umum. 

Berita di situs Wahli (Wahana Lingkungan) menyatakan Diawal tahun 

2005, tepatnya, 17-18 Januari 2005, diadakan Indonesia Infrastructure 

Summit 2005, bertempat di Shangri-La Hotel, Jakarta. Pertemuan ini diakhiri 

dengan penandatanganan Declaration of Action on Developing Infrastructure 

and Publik Private Partnerships, The Jakarta Infrastructure Summit 2005, oleh 

Aburizal Bakrie (Menteri Koordinator Perekonomian), Jemal-ud-din Kassum 

(Vice President World Bank), Shamshad Akhtar (Director General Southeast 

Asia Department Asian Development Bank), M. Hidayat (Ketua Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia), dan delegasi 19 negara lainnya.13 

Dalam Infrastruktur Summit 2005, Pemerintah Indonesia menyatakan 

membutuhkan dana untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur 

sebesar Rp1.305 triliun. Akibat besarnya dana yang dibutuhkan tersebut, 

pemerintah mengundang investor domestik dan luar negeri untuk mencari 

sumber pembiayaan. Sementara itu, pada tahap pertama, Pemerintah 

Indonesia telah menawarkan 91 proyek senilai Rp 205,5 triliun kepada para 

investor itu, sekaligus berjanji akan mengeluarkan 14 peraturan serta 

ketentuan untuk mendukung kelancaran investasi yang ditanamkan dan 

                                                 
13 Tim redaksi, “Mewaspadai Pembangunan untuk Kepentinagn Umum”, www.wahli.or.id 
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selang 3 bulan, pada tanggal 3 Mei 2005, Pemerintah meluncurkan Peraturan 

Presiden no. 36/2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum.  

Menurut Direktur YLBHI Munarman, mengkritisi isi Perpres mengenai 

pengadaan tanah yang dapat dilaksanakan pemerintah dengan dua macam: 

1. Mengatur pelepasan hak 

2. Mengatur pencabutan hak 

Terhadap poin 2 mengenai pencabutan hak atas tanah, tidak diatur 

sebelumnya di Keppres No.55/1993.14  

Pencabutan hak atau pembebasan hak ini akan menimbulkan konflik 

antara pemerintah atau yang membutuhkan tanah dengan masyarakat yang 

empunya tanah disebabkan karena pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan 

dengan musyawarah yang semu dan cenderung manipulatif karena kondisi 

pada saat terjadinya musyawarah, masyarakat tidak mempunyai posisi 

runding (bergaining position) yang seimbang, secara psikologis masyarakat 

berada di bawah tekanan pihak penguasa. Penentuan bentuk dan besarnya 

ganti rugi dianggap oleh masyarakat tidak layak, dalam arti bahwa ganti rugi 

itu tidak dapat digunakan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial 

ekonominya, bahkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya menjadi lebih 

                                                 
14 Iwan Santosa dan Dedi Muhtadi “Liberalisme, Perpres No 36/2005, dan Hak Rakyat” Surat 
Kabar Harian KOMPAS, 25 Juni 2005 
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buruk jika dibandingkan keadaan sebelum tanahnya dicabut atau dibebaskan 

haknya.15 

Kontan saja, pelbagai protes dilayangkan seiring terbitnya Perpres ini. 

Protes ini bukan tanpa alasan. Mereka beranggapan bahwa peraturan Presiden 

ini mencerminkan sikap pemerintah yang represif dan otoriter. Bayangkan, 

secara paksa, pemerintah dapat mencabut hak atas tanah milik rakyat, dengan 

mengatasnamakan kepentingan umum, tertera dalam Perpres No. 36 Tahun 

2005, Bab II Pengadaan Tanah, Pasal 2, bagian b. Selain itu, latar belakang 

ditetapkannya Perpres ini, karena pemerintah sudah terlanjur membuat 

komitmen pada Infrastructur Summit 2005, yang lebih berpihak pada kaum 

pemodal (investor) ketimbang kepentingan umum (rakyat). 

Sejumlah kalangan bahkan menyebut Pemerintahan sekarang ini lebih 

buruk daripada Rezim Orde Baru yang ditumbangkan rakyat dan mahasiswa 

tahun 1998. Indikatornya sangat jelas bahwa Pemerintah ingin memuluskan 

sejumlah proyek Infrastruktur seperti pembangunan Jalan Tol bagi 

kepentingan menggerakkan roda perekonomian nasional tetapi banyak 

kalangan akademisi dan praktisi menilai arah kebijakan reformasi agraria 

yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono saat kampanye telah 

lenyap dan yang tinggal hanyalah janji kosong semata. 

Dalam bukunya Soejatyako yang berjudul “Kamus Analisis Politik” 

diterbitkan tahun 1997. menjelaskan bahwa arti Kepentingan Umum; adalah 

kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.  

                                                 
15 Syafrudin Kalo, Makalah “Reformasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah untuk 
kepentingan Umum”. (Medan: USU Digital Library, 2004). hlm. 3  
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Perlu disampaikan ada satu poin penting dalam Perpres, bahwa 

sengketa tentang pengambilalihan hak atas tanah ternyata tidak bisa 

diselesaikan melalui jalur hukum karena Presiden mempunyai kewenangan 

untuk mencabut hak atas tanah, mau tidak mau. Sudah menjadi rahasia umum 

bahwa permasalahan yang berkembang saat ini, contoh di antaranya kasus 

Kedungombo, kasus pembangunan dam di Kuto Panjang, pembangunan jalan 

tol Solo-Semarang (bagi lahan mereka yang mau di bebaskan oleh pemerintah 

untuk membangun tol sepanjang 76,6 kilometer), kasus pembangunan dam di 

tempat-tempat lain yang nyatanya tidak pernah selesai dan menimbulkan 

konflik berkepanjangan. 

Imam Syathibi ulama kemuka melihat Islam adalah agama Allah yang 

merupakan hidyah (petunjuk) bagi umat manusia keseluruhan 

untuk mengantarkan tercapainya dambaan hidup sejahtera di dunia dan  

bahagia di akhirat. Islam, yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW  

merupakan mata rantai terakhir agama Allah yang ditujukan kepada  

seluruh umat manusia sepanjang masa hingga datangnya hari kiamat  

kelak. Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada  

umat manusia mencakup aspek-aspek aqidah (kepercayaan), ibadah, akhlak 

dan muamalah duniawiyah.  

Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan  

As-Sunnah. Meskipun keberadaan hukum Islam dari Tuhan dan termasuk hak 

preogratif Tuhan untuk menentukannya, tapi manusia sebagai objek 

hukumnya dapat menganalisa eksistensi hukum Islam itu sendiri dari sumber-
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sumber yang ada bagi manusia. Untuk mendalami pemahaman menuju 

penerapan ajaran-ajarannya dalam realitas sosial, dan untuk memecahkan 

masalah-masalah baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, 

diperlukan pemikiran rasional yang disebut ijtihad.  

Ijtihad para ulama terdahulu telah menyajikan  

hasil-hasil pemikiran dalam berbagai bidang ajaran Islam, terutama dalam  

bidang kemasyarakatan, telah memperkaya khazanah ilmu keislaman yang  

hingga saat ini dapat dinikmati manfaatnya, bukan saja kaum muslim  

tetapi juga oleh umat manusia umumnya. 

 

G. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis studi ini bisa dikategorikan sebagai penelitian 

perpustakaan (library research)16, karena berusaha mengumpulkan dan 

menganalisa mengenai kebijakan Peraturan Presiden. Dilihat dari sifatnya, 

penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif17, maksudnya penulis berusaha 

memaparkan serta menggambarkan secara terinci dan teratur tentang 

Kebijakan Peraturan Presiden no 36 tahun 2005 untuk kemudian melakukan 

penilaian terhadap kebijakan tersebut dengan kerangka teori hukum Islam. 

                                                 
16  Nazir, Mohammad,  Metode Penelitian, (Jakarta, Ghalia Indonesia. 1988) hlm. 62. 
17 Melakukan pengukuran setepat-tepatnya dan melaporkan hubungan yang ada antara aspek-aspek 
yang berbeda-beda dari fenomena-fenomena yang diteliti atau berusaha menjawab pertanyaan 
“siapa”(who), “apa” (what), “kapan” (when), “dimana” (where), dan “bagaimana” (how) (hipotesis 
korelasi). Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, (Surakarta: Fakultas Agama 
Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006) hlm..6 
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Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah normatif. 

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis 

keseluruhan data. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan 

hermeneutik adalah pendekatan yang menggunakan cara penafsiran terhadap 

makna-makna yang terdapat dalam isi tulisan dari obyek penelitian yang 

didapatkan dari menganalisis teksnya.18 Pendekatan ini diperlukan untuk 

memahami apa sebetulnya yang terkandung dalam tulisan peraturan Presiden 

dan bagaimana kemudian pendapat Islam tentang “kepentingan umum”? 

  

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah 

metode dokumentasi, yakni mencari bahan-bahan penyusun yang diperoleh 

dari buku-buku, surat kabar dan artikel. Adapun yang berkaitan dengan 

pembahasan ini, yang dijadikan sebagai sumber primer adalah dokumen yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Peraturan Presiden no. 36 tahun 2005, Kebijakan 

Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi karya Prof. Dr. Maria S.W. 

Sumardjono, S.H. MCL. MPA. Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Umum karya Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., MH. Dan Al-Muwafaqat 

karya Imam Syathibi. 

Sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku Konsep Maqashid 

Syari`ah Menrunut Al-Syatibi karya Asafri Jaya Bakri, dan  Analisis 

                                                 
18 E.Sumaryono, “Memahami Hermeneutik” (Yogyakarta, Pusataka Pelajar, 1993) hlm. 25 



 
 

17 
 

Kebijakan Publik  karya  Mansour Fakih ataupun literatur lain yang berkaitan 

dan mendukung penelitian ini. 

 

3. Metode analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik content 

analysis, yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Sedangkan 

metode analisis datanya menggunakan metode:. 

a. Induktif, yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi 

pemerintah itu difahami dengan lebih baik. 

b. Deduktif, yaitu mengumpulkan , menelaah dan meneliti data yang bersifat 

umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Deskriptif berarti menggambarkan apa adanya atau memaparkan dengan 

kata-kata secara jelas dan terinci. Sedangkan evaluatif berarti telaah pada 

suatu kegiatan ilmiah untuk membuat suatu penelitian.19 

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan 

menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka 

penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian 

tersebut secara garis besarnya dapat disistematikakan sebagai berikut; 

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan berbagai 

persoalan mendasar yang akan menentukan bangunan isi seluruhnya, yang 

                                                 
19 Dep Dik Bud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),  hlm. 951 dan 
hlm. 238 
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mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

  Bab kedua ini akan mengkaji hukum Islam, dan kajian ini akan di 

bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengemukakan penjelasan al-

Qur’an, al-Hadis dan konsep syari`ah tentang hak milik dan kepentingan umum 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana 

Islam menyikapi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Bagian kedua 

meliputi dan menerangkan konsepsi beberapa kaidah-kaidah dan terminologi 

dalam kaidah fiqhiyah yaitu, Maslahah, Daruriyah, Hajjiyah, Tahsiniyyah, dan 

Maqasyid Syari`ah tentang permaslahan pengadaan lahan untuk kepentingan 

umum.  

Bab ketiga ini mengkaji secara komprehensif Prespes no. 36/2005. 

Bab ini akan menerangkan tentang sekilas mengenai latar belakang Sumber 

hukum Prepres no.36/2005, secara historis-yuridis. Berdasarkan adanya dalam 

peraturan perundang-undangan yaitu Perpres menimbulkan beberapa 

pertanyaan dan keingintahuan. Pertanyaan tersebut antara lain adalah “Apakah 

yang dimaksud dengan Peraturan Presiden?”, “Kapan Peraturan Presiden 

dibuat?”, “Apa saja substansi yang dapat diatur dalam Peraturan Presiden 

tersebut?”. Dan kajian perbandingan dengan Keppres 55/1993 pasal, titik 

persoalan untuk dikaji.  

Bab empat ini pembahasan difokuskan untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan pada bab I yang berisi analisis atas ide, teori, dan 
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konsep yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumya. Oleh karenanya bab ini 

mempunyai tujuan menunjukkan keabsahan aktivitas kebijakan Prepres no. 36 

tahun  2005, dengan pendekatan kajian hukum Islam dan dampak dari pendapat 

tokoh dan kondisi riil. Maka pembahasan didasarkan pada prinsip-prinsip yang 

ada dalam al-Qur’an dan al-Hadis dan Tujuan Syari`ah. Secara umum 

pembahasan dalam bab ini meliputi: analisis kebijakan Perpres no. 36/2005, 

penentuan hak, mekanisme atau tatalaksana pencabutan lahan hak milik pribadi 

untuk kepentingan umum, serta peran masing-masing pihak dan pengaruh 

aspek positif dan negatif dari aktivitas kebijakan Perpres terhadap perilaku 

kehidupan masyarakat. 

Pada bab terakhir yaitu bab lima akan di sampaikan suatu kesimpulan 

dari berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga dikemukakan 

berbagai saran. Adapun pada akhir penelitian akan disampaikan berbagai 

referensi yang digunakan dalam proses penelitian. 
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