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ABSTRAK 

 

TUMARDI.2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Guna Sewa 

Tanah Asset PT. kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo.Fakultas Syari‟ah Jurusan Mu‟amalah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid 

Rohmanu, M.HI 

 

Jual beli yang sesuai dengan syari‟at Islam adalah jual beli yang tidak 
mengandung kerugian unsur penipuan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang 

mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. praktik jual beli yang terjadi pada 

masyarakat Desa Banyudono ponorogo adalah jual beli hak guna sewa tanah PT. 

Kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

Sebagaimana  yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Kereta Api yaitu akad 

sewa menyewa tanah asset PT.Kereta Api. Pihak PT. Kereta Api bekerjasama 

dengan masyarakat di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo.Kemudian penyewa tanah tersebut mengalihkan hak sewanya kepada 

orang lain dengan cara jual beli. Tanah tersebut adalah milik penuh dari PT. 

Kereta Api bukan merupakan milik dari penjual, penjual hanya berhak 

memanfaatkan tanah tersebut tanpa bisa memiliki dengan penuh. 

Dari latar belakang diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah 

dalam penelitian. (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli hak 

guna sewa tanah aset PT. Kereta Api (Persero) di Desa Banyudono Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponororogo? (2) Bagaimana peralihan kepemilikan jual beli 

menjadi hak guna sewa tanah aset PT. Kereta Api (Persero) di Desa Banyudono 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponororogo? 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan jenis penelitian lapangan (Field research). Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan data dengan cara editing, organizing, dan penemuan hasil riset, 

selanjutnya data diananlisis menggunakan metode deduktif. Kemudian dianalisis 

dengan hukum Islam. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Akad jual beli hak guna 

sewa tanah yang terjadi di Desa Banyudono tidak sesuai dengan hukum Islam atau 

batal dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun dalam jual beli 

salah satunya syarat yang tidak bisa terpenuhi oleh pihak penjual adalah mengenai 

barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli, yang mana barang yang dijadikan 

objek jual beli bukan milik penuh dari pihak penjual. (2) Peralihan hak sewa tanah 

aset PT. Kereta Api di Desa Banyudono kepada pihak ketiga menurut hukum 

Islam sah karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sewa menyewa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-

bai‟, at-ti>ja>ra>h, al-Muba>dalah yang artinya mengambil, memberikan sesuatu 

atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan 

secara berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut Ibnu 

Qadamah perdagangan/jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk 

menjadikan miliknya. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda 

dengan cara tukar menukar yang sesuai dengen ketentuan syariah. Dalam 

syarh Al-Mumti dikemukakan mengenai jual beli secara komprehensif bahwa 

jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dengan salah satu yang 

sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun 

piutang atau pinjaman.
1
  

Hukum jual beli sendiri pada umumnya adalah halal, sebagaimana 

dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

   
      

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-

Baqarah: 275). 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012),75. 
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Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT. berfirman: 

َاَرًة َعن تَ رَاٍض  َُكم بِاْلَباِطِل ِإَ َأن َتُكوَن ِِ يَا أَي َها الِذيَن آَمُوا ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
ُكْم  َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًماۚ   َوََ تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم ۚ  ِم   ِإن الل

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa‟: 29).
2
 

 

Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 

dasar saling merelakan dan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟.3 

Yang dimaksud dengan ketentuan syara‟ adalah jual beli tersebut 

dilakukan sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan jual beli.
4
 Salah satu syarat jual beli adalah tidak boleh 

bertentangan dengan ajaran syariat seperti yang menggiring perbuatan 

menghalalkan yang haram atau menyebabkan harga barang menjadi tidak 

jelas, atau penggandaan jumlah transaksi atau persyaratan ada perjanjian lain 

seperti penjualan, penyewaan, peminjaman dan lain-lain. 

Dalam fiqih syarat barang yang dijual belikan (ma’qud ‘alaih) yaitu: 

1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. 

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. 

2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga 

yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan 

agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.  

                                                           
2
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 396-401. 

3
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 67. 

4
 Qomarudin Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Penerbit  Teras, 2011), 52. 
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3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli 

barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. 

4) Benda yang dijual dapat diserahkanterimakan pada waktu akad. Artinya 

benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.
5
 

Dalam akad  jual beli dipandang berakhir apabila telah tercapai 

tujuannya dan  barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya 

telah menjadi pemilik penjual. Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi 

fasakh atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena adanya hal-hal 

yang tidak dibenarkan syara‟, adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat 

atau majlis. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan 

karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan, karena 

kematian.
6
  

Masyarakat Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo mayoritas 

beragama Islam, dan mayoritas mata pencaharian mereka sebagai pedagang, 

pengusaha, dan pegawai. Kasus yang penulis temui di Desa Banyudono 

Kecamatan Ponorogo adalah adanya praktik jual beli hak guna sewa tanah 

aset milik PT. Kereta Api yang dilakukan antara pihak PT. Kereta Api dengan 

warga Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo, mereka melakukan perjanjian 

sewa tanah PT. Kereta Api dimana letak tanah tesebut cukukp strategis 

dikarenakan dekat dengan jalan raya sehingga sangat membantu jika 

digunakan sebagai tempat untuk usaha, baik usaha dalam hal perdagangan, 

jasa, perkantoran dan lain-lain.  

                                                           
5
 Ibid., 62-67. 

6
 Ahmad, Asas-Asas Hukum Muamalat, 130. 
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Dewasa ini, praktik jual-beli sangat beragam. Keberagaman itu 

dimanfaatkan masyarakat demi memenuhi kebutuhan di sektor jual beli, salah 

satunya ialah jual beli hak guna sewa tanah PT. Kereta Api di Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana  yang 

terjadi antara masyarakat dengan PT. Kereta Api yaitu akad sewa menyewa 

tanah asset PT. Kereta Api. Pihak PT. Kereta Api bekerjasama dengan 

masyarakat di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.  

Para penyewa diwajibkan membayar sewa kepada pihak PT. Kereta 

Api. Pihak PT. Kereta Api menguasakan kepada masyarakat sekitar untuk 

bisa mengelola tanah dengan harapan kesejahteraan bersama, tetapi dalam 

prakteknya sebagian masyarakat yang menjadi penyewa, ada yang merasa 

keberatan dan mengeluh, karena sewanya terlalu mahal dan ada juga karena 

kebutuhan mendesak. Maka dari itu ada sebagian penyewa yang secara diam-

diam mengalihkan hak guna sewanya dengan cara menjualnya kepada pihak 

lain. Jual beli tersebut tanpa di ketahui oleh pihak PT. Kereta Api
7
  

Jual beli hak Guna sewa tanah tersebut masih dipertanyakan 

keabsahan dan legalitasnya, karena penyewa hanya diperbolehkan untuk 

mengelola saja, tanpa menjual hak guna sewa tersebut kepada pihak lain. 

Akan tetapi penulis melihat bahwa praktek jual beli tersebut masih dilakukan 

oleh pihak - pihak tertentu tanpa adanya tindakan tegas dari pihak PT. Kereta 

Api selaku pemilik Tanah tersebut. 

                                                           
7
 Hanifah, Wawancara, 05 Mei 2017. 
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Padahal syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah milik 

sendiri ketika menjual kepada orang lain, sah apabila sudah ada izin dari 

pemiliknya, di samping objek itu tidak menimbulkan keraguan salah satu 

pihak, seperti objek tersebut bisa dilihat banyaknya, takarannya, dan keadaan 

benda tidak menimbulkan masalah.
8
 Praktik jual-beli seperti ini sangat rawan 

terjadinya kerugian oleh salah satu pihak, karena dalam menentukan objeknya 

masih belum jelas kepemilikannya. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis perlu melakukan 

penelitian mengenai praktek jual-beli di lahan PT. Kereta Api, apakah praktek 

jual-beli tersebut, diperbolehkan atau dilarang menurut hukum Islam dengan 

karya ilmiah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak 

Guna Sewa Tanah Aset PT. Kereta Api (Persero) Di Desa Banyudono, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli hak guna dan 

sewa tanah aset PT. Kereta Api (Persero) di Desa Banyudono Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponororogo? 

2. Bagaimana peralihan kepemilikan jual beli menjadi hak guna sewa tanah 

aset PT. Kereta Api (Persero) di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponororogo? 

 

                                                           
8
 Hendi, Fiqh Muamalah, 73. 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan 

diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli hak guna 

sewa tanah aset PT.Kereta Api (Persero) di Desa Banyudono Kecamatan 

Ponorogo kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kepemilikan hak guna sewa tanah aset PT. Kereta Api 

(Persero) di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponororogo 

D. Manfaat  Penelitian  

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

A. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama 

berkaitan dengan masalah mu‟amalah yang khususnya membahas 

masalah praktik jual beli hak guna sewa tanah aset PT. Kereta Api 

(Persero) di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti 

dalam pembahasan selanjutnya. 

B.   Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana 

praktik jual beli hak guna sewa tanah aset PT. Kereta Api (Persero) di 

Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.  
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b. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan mengenai status hukum dalam praktik  

jual beli hak guna sewa tanah aset PT. Kereta Api (Persero) Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogoa bagi 

masyarakat setempat khususnya dan masyarakat umum. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan 

penelitian pertamakali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan 

penelitian penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan 

penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi hasil karya 

orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antar masing-masing 

judul dan masalah yang dibahas, dan inilah hasil penelusuran penulis 

mengenai penelitian yang berkaitan dengan objek dan jual beli. 

Penelitian yang ditulis oleh Jamaluddin dengan judul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Menurut U.U.P.A No 5 Tahun 

1960” yang membahas tiga poin yaitu : Tanah pada hakikatnya adalah milik 

Allah, Allah lah pemilik mutlak atas tanah beserta kekayaan yang lainnya dan 

manusia hanyalah peneima amanah yang dibeikan Allah kepada Manusia. 

Hukum Islam mengakui kepemilikan tanah pribadi, begitu pula dengan 

hukum nasional mengakui hal tersebut dan sudah ada kesesuaian pendapat 

diantara keduannya, hanya saja dalam hal batasan kepemilikan masih ada 

perbedaan dan belum bisa disepakati. 
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Hukum Islam dan juga UUPA nomor 5 tahun 1960 mengakui bahwa 

kepemilikan insaniyah tertinggi terhadap tanah adalah Negara, dan Negara 

berkuasa dalam segala hal yang menyangkut pertanahan, dengan demikian 

sudah ada kesesuaian antara Hukum Islam dengan UUPA No. 5 tahun 1960 

tentang kepemilikan tanah negara. 

Hukum Islam maupun UUPA nomor 5 tahun 1960 berpendapat 

bahwa tanah merupakan karunia tuhan untuk dikelola dan dipelihara dan 

melarang keras bagi pemilik tanah yang membiarkan tanahnya kosong tidak 

produktif dengan ancaman akan di ambil hak kepemilikannya untuk 

kemudian dipindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain, dengan 

demikian keduanya berpendapat sama dan sudah ada kesesuaian pandangan.
9
  

Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitian pada 

UUPA terhadap perbedaan pandangan mengenai hak kepemilikan pribadi. 

Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli hak sewa dan 

peralihan jual beli menjadi hak guna sewa. 

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Nur Kholis dengan judul 

“Analisis Fiqih terhadap Jual Beli Tanah Hak ulayat di Nagari Lunang Tiga 

Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah 1) bahwa menurut fiqih obyek jual beli berupa tanah hak 

ulayat di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten pesisir Selatan 

sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena tanah yang dijual belikan 

tersebut sesungguhnya adalah tanah hasil tebang rintis sendiri dari pihak 

                                                           
9
 Jamaluddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Menurut U.U.P.A No 5 

Tahun 1960  (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006). 
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penjual dan sudah mendapat persetujuan dari wali Nagari  dan Ketua KAN. 2) 

praktek penyelesaian sengketa kekurangan jumlah luas lahan dalam jual beli 

Tanah Hak ulayat di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten 

Pesisir Selatan, sudah sesuai dengan cara fiqih, diselesaikan dengan cara sulh 

dan menggunakan cara arbitrase atau tahkim.
10

  

Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukakan oleh peneliti, 

dimana penelitian ini membahas mengenai jual beli hak guna sewa tanah aset 

PT. Kereta Api. Penelitian yang akan dilakukan di fokuskan pada akad 

pengalihan hak guna sewa tanah dan kepemilikan hak guna sewa tanah 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis focus pada akad dan 

penyelesaiaannya. 

Selanjutnya yaitu skripsi yang di resume Kasmuji Dwi P. yang 

berjudul “Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Perspektif 

Fiqih”, yaitu bahwa kepemilikan dan pemanfaatan tanah negara menurut fiqih 

sebagai berikut: status kepemilikan dan pemanfaatan tanah milik umum 

(negara) dapat dimiliki oleh perorangan atau kelompok dengan syarata tidak 

mengganggu kepentingan orang lain dan tidak mengurangi fungsi dari tanah 

itu dan haram hukumnya jika kepemilikan serta kemanfaatan tanah negara 

tersebut menimbulkan kerusakan maupun keresahan pada orang lain 

hubungan kepemilikan dan hak pemanfaatan tanah negara sangat terikat dan 

                                                           
10

 Nur Kholis, Analisis Fiqih terhadap Jual Beli Tanah Hak ulayat di Nagari Lunang Tiga 

Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015) 
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terkait izin pemerintah setempat sangat mutlak diperlukan dan bahkan 

diwajibkan bagi seseorang untuk menghindari timbulnya persengketaan
11

 

Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukakan oleh peneliti, 

dimana penelitian ini membahas mengenai jual beli hak guna sewa tanah aset 

PT. Kereta Api. Penelitian yang akan dilakukan di fokuskan pada akad 

pengalihan hak guna sewa tanah dan kepemilikan hak guna sewa tanah 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kasmuji Dwi P. fokus pada 

kepemilikan dan pemanfaatan tanah negara. 

Agar tidak terjadi persengketaan, kesenjangan, kecemburuan sosial 

maupun ketidak merataan pembangunan maka penulis mengharapkan kepada 

pemerintah setempat untuk lebih teliti dan tegas dalam hal penegakan hukum, 

serta sosialisasi terhadap peraturan dan hukum agrarian. Dengan memasang 

papan informasi wajib izin bagi masyarakat atau pihak lain yang ingin 

mendirikan dan/atau memanfaatkan tanah milik negara. 

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut di 

atas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai jual 

beli hak guna sewa tanah aset PT. Kereta Api. Maka dari itu, penulis 

berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang: “Tinjauan  

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Guna Sewa Tanah Aset PT. 

Kereta Api (Persero) Di Desa Banyudono , Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo”. 

 

                                                           
11Kasmuji Dwi P, ”Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Perspektif Fiqih”, 

(Resum Skripsi STAIN Po Tahun 2004)  
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F. Metodelogi Penelitian 

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil 

penelitian yang akan dilaksanakan nantinya, maka jenis penelitian yang 

penyusun gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (fiel 

research) yaitu yang mana penelitian dilakukan secara sangat teliti 

terhadap subjek dan objek penelitian yaitu praktik jual beli hak guna sewa 

tanah aset milik PT. Kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, 

yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang 

terjadi dilapangan yaitu praktik jual beli hak guna sewa tanah aset milik 

PT. Kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para 

penjual dan pembeli hak guna sewa yang ada di Desa Banyudono 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, yang berfungsi sebagai 

informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai 

bahan dalam penelitian ini. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau 

tempat dimana penelitian akan dilakukan.
12

 Dalam Penelitian ini, lokasi 

yang digunakan oleh peneliti yaitu Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu 

dilakukan kajian terhadap praktik jual beli hak guna sewa tanah aset PT. 

Kereta Api (Persero) di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. Di daerah tersebut ada beberapa toko dan perumahan warga 

yang tanahnya  milik PT. Kereta Api dan untuk memanfaatkan lahan 

tersebut warga  harus membeli, yang menjadi hak sewa warga tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus 

mencari data dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian.  

a. Data 

Data tentang praktik jual beli hak guna sewa yang dilakukan 

antara penjual dan pembeli yang ada di Desa Banyudono Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini diperoleh 

dari beberapa informan diantaranya dengan beberapa penjual dan 

pembeli hak guna sewa di Desa Banyudono kecamatan Ponorogo 

kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
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  Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 128. 
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1. Sumber data primer 

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer 

membutuhkan informasi dari sumber pertama atau responden. Data 

atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan 

menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode 

wawancara.
13

 Data utama dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan para informan, yaitu kepada para penjual hak 

guna sewa maupun pembeli hak guna sewa yang ada di Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

2. Sumber data sekunder 

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder 

menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana 

untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap 

yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara 

lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang 

akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.  

5. Metode Pengumpulan Data 

   Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Metode wawancara bebas terpimpin.
14

 Yaitu suatu wawancara 

dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan berpijak kepada 

cacatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Wawancara yang di 
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 Jonathan Sarwono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16. 
14

Roni Hanijito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, cet, Ke-2 (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1993), 72. 
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lakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti 

obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya 

dikembangkan sendiri oleh penelitinya.
15

 Materi wawancara adalah 

tema yang berkisar pada ruang lingkup fenomena bisnis berbasis 

syariah dalam fiqih mumalah tersebut, seperti yang tertera dalam 

rumusan masalah. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang 

mendukung, yaitu : penyewa pertama (penjual), penyewa kedua 

(pembeli) serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.  

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik 

pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencacat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

yang sebenarnya.
16

 Sehingga dalam hal ini penulis melakukan 

observasi secara terang-terangan dan secara langsung di tempat 

pelaksanaan praktik jual beli hak guna sewa tanah aset milik PT. 

Kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung 

melakukan pencatatan terhadap praktik jual beli serta menanyakan 

alasan-alasan dari praktik jual beli tersebut. 
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Mudjaharin Thohir, Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi (Semarang: 

Fasindo Press, 2007), 58. 
16

Lexy J. Meloers, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet, ke-XXIII (Bandung: Raja 

Resdakarya, 2007), 174. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-

lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui 

observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang 

dapat mendukung penelitian ini. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang 

terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, 

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-

masing dalam kelompok data.
17

 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari 

data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.
18

 

c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. 

7. Analisa Data 

Untuk memperoleh hasil yang final/komprehensif, tepat dan benar 

maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan 
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Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1982), 

191. 
18

Ibid.,192. 
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cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data 

kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data 

tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil 

yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini data-data yang telah peneliti 

peroleh dianalisis menggunakan teori jual beli peneliti selanjutnya dapat 

ditarik kesimpulan. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.
19

 Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti 

mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah 

dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain 

ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang 
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lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya.
20

 

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke 

lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar 

ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah. 

b. Ketekunan Pengamatan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis.
21

 Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek 

soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah 

atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu 

salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 

maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati.
22

 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 271. 
21
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referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan teori jual beli.
23

 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan 

pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan 

hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri 

dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.
24

  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini menghasilkan bentuk tulisan yang ilmiah dan baik, 

untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka susunan skripsi 

ini dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, yang akan dijelaskan di 

bawah ini: 

Pada bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini merupakan gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran skripsi ini, yang akan menjelaskan 

                                                           
23
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24
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tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, 

telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Pada bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum tentang jual 

beli dalam fiqh dimulai dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, 

dan hak guna. 

Pada bab tiga diuraikan tentang akad jual beli hak guna sewa di Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan peralihan hak 

guna sewa. 

Kemudian pada bab keempat, membahas mengenai inti dari 

pembahasan skripsi ini, dalam bab ini akan membahas mengenai  hasil 

analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli hak guna sewa tanah di Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan peralihan 

kepemilikan jual beli menjadi hak guna sewa tanah di Desa Banyudono 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo  

Pada bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran 

sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis 

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri 

dari lampiran izin rekomendasi penelitian, lampiran pedoman wawancara dan 

lampiran curriculum vitae. 
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BAB II 

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Pertukaran atau jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan 

“beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, 

sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, 

perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu 

peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka 

pengertian secara umum jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling 

rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan. 
25

 

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang 

dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada 

orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Jual beli dalam hal 

ini bukan semata untuk mencari keuntungan karena pada dasarnya orang 

melakukan kegiatan jual beli adalah semata untuk memenuhi 

kebutuhannya. Allah SWT. berfirman:
 26

 

َِِاَرتُ ُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِ ينَ   أُولَِٰ َ  الِذيَن اْاتَ َرُوا اللَ َلَ  بِاْاَُ ٰ  َ َما َرِ َ  
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Artinya: ”Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka 
tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka 

mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Baqarah: 16)
27

 

 

Pada Jual beli Lafazh  البْيع  dalam bahasa Arab menunjukkan 

makna jual dan beli. Para fuqaha‟ menggunakan istilah  البْيع kepada makna 

mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan 

harga tertentu, dan istilah  الَل اا kepada makna memasukkan kepemilikan 

tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.
28

  

Dalam buku Fiqih Muamalah karangan H. Hendi Suhendi juga 

dijelaskan jual beli menurut Istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian 

atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga 

secara sukarela diantara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan 

pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 

syara‟ dan disepakati.29
  

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual 

beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan 

barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang 

selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan 

sejumlah ganti, barang yang ia akan terima sebagai harga kepada penjual 

(yang selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan 
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diantaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar suka sama suka 

atas keduanya. 

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwasannya jual beli 

dilakukan oleh dua atau lebih para pihak, dimana pihak pertama 

menyerahkan barang/jasa, sedangkan pihak kedua melakukan pembayaran 

atas barang /jasa yang telah diterima tersebut.  

Menurut pandangan Ulama Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua 

macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat 

khusus.  

a. Jual beli bersifat umum 

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar / 

jual beli sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya 

sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah 

dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 

manfaatnya atau bukan hasilnya.  

b. Jual beli bersifat khusus 

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai 

daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya 

dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan 

utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang 

yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.
30
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Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai‟, al-

Tija>rah, dan al-Muba>dalah.
31

 

Dalam kitab fiqih sunnah dijelaskan, menurut syari‟at jual beli 

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik 

dengan ganti yang dapat dibenarkan.
32

 Menurut istilah (terminologi), yang 

dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:
33

 Menukar barang 

dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan. Adapun secara terminologi, terjadi perbedaan perbedaan 

pendapat dalam mendefinisikan jual beli diantara para ulama. Pengertian 

jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:
34

 

 ِ أُُ ْوِن ِ ْي
َ
 ُمباََ َلُ  مَاٍ  ِ َاٍ  َعَل َ ِبْيِل اللَاِ   َأْونَ ْقُل ِمْلٍ  بَ َ ْوٍض َعَل  اْلَوْ ِ اا

 

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan.” 

 

Sedangkan menurut Taqiyuddin, jual beli adalah:
35

 

 ِ  ُمباََ َلُ  َما ٍ   َا بَِلْ ِ لِلتَ رِ  بِِاْ َاٍب َو َ بُ ْوٍ  َعَل  اْلَوْ ِ اْلَمْأ ُ ْوِن ِ ْي
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Artinya: “Saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk 

dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai 

dengan syara”. 
Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) 

dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
36

 Sedangkan 

menurut ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, Hambaliah jual beli adalah saling 

menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan 

pemilik.
37

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

a. Al-Qur‟an 

ُ الشْيطَاُن ِمَن  الِذيَن يَْأُكُلوَن الِربَا ََ يَ ُقوُموَن ِإَ َكَما يَ ُقوُم الِذي يَ َتَخبُط
ِلَ  بِأَن ُهْم  َاُلوا ِإََا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الِربَا ۚ  اْلَمِس  ُ اْلبَ ْيَع َوَحرَم الِربَا     َٰ  َوَأَحل الل
ََ اللِ ۚ   ُ َما َ َلَف َوأَْمُرُ ِإ ِ  َانتَ َهٰى  َ َل ُ َمْوِعظٌَ  ِمن رِب  َوَمْن    َ َمن َ اَء

اِر  ُْم ِ يَها َ اِلُ ونَ   َعاَ  َ ُأولَِٰ َ  َأْصَحاُب ال   

 
Artinya: “(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. 

Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan 

bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai 

waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti 

bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit 

gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan 

yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa 

mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan 

mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam 

soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan 

yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka 

firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-

beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang 

kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau 

nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya 
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tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah 

berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak 

diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam 

memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang 

mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan 

jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni 

neraka, kekal mereka di dalamnya).” (Q.S. al-Baqarah : 

275).
38

  

 

َاَرًة َعن  َُكم بِاْلَباِطِل ِإَ َأن َتُكوَن ِِ يَا أَي َها الِذيَن آَمُوا ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
ُكْم  َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما  ۚ   َوََ تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم ۚ  تَ رَاٍض ِم  ِإن الل

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

(Q.S. An-Nisa‟ : 29).39
 

 

b. Al-Hadith  

َُُمٍ  . َح  ثَ َا اْلَ َبا ُس ْبُن اْلَولِْيِ  ال  َمْشِق   َح  ثَ َا . َح  ثَ َا َمْرَواُن ْبُن 
َُُمٍ  َعْن َ اُوَ ْبِن َصا ِلٍح اْلَمَ  ِِ  ِ , َعْبُ  اْلَ زِْيزِْبُن  ْ ُ  اَبَا َ ِ ْيٍ  , َعْن اَبِْي ََِ

َا اْلبَ ْيُع َعْن " َاَ  َرُ ْوُ  اِه صلى اه علي و لم : اْاُْ  رِْي يَ ُقْو ُ  اَِ
40"تَ رَاضٍ 

 

 
Artinya: “mewartakan kepada kami Al-„Abbas bin Walid Ad-dima-

syqy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; 

mewartakan kepada kami “Abdul-„Aziz bin Muhammad, dari 
Abu Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia 

berkata: Aku mendengar Abu Sa‟id Al-Khudriy berkata: 

                                                           
38

 Departemen Agama RI, Al-Qu ’a  da  Te je ah ya 48 

39
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74-75. 

40
 Sunan Ibnu Majah, Kitab Hadis Sunan Ibnu Majah, Juz Awal. 
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Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas 

dasar suka sama suka”.41
 

 

ِ ُ  ُ ِ لَ   الر  َعَملُ  :  َ   َ َقا ؟ اَْطَي ُ  اْلَكْس ِ  َاي . : و لم علي اه صلى ال
ُرْورَ  بَ ْيعٍ  وَُكل  بَِيِ ِ  ُ لِ   . َمب ْ

 
Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling 

baik, Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan 

tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, 
Hakim menyahihkannya dari Rifa‟ah Ibn Rafi‟).42

 

 

c. Ijma‟  

Ulama muslim sepakat (Ijma‟) atas kebolehan akad jual beli. 

Ijma‟ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan 

dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan 

kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi 

yang harus diberikan.
43

 

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya jual beli yang diperbolehkan adalah jual bei yang tidak 

mengandung riba dan bathil. Selain itu jual beli juga harus memenuhi 

syarat dan rukun jual beli, selain itu didalam jual beli maka harus ada 

kerelaan antara kedua belah pihak, dan harus dilakukan dalam satu 

tempat dan pada saat itu kedua belah pihak untuk melakukan khiyar / 

                                                           
41

 Abdullah Shonhaji dkk , Sunan Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah (Semarang: 

CV. Asy-Syifa’, , . 

42
 Ra at Syafe’i, Fiqih Muamalah 75. 

43
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 72-73. 
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memilih, dan juga harus ada proses penyerahan dan pemberian ganti 

rugi dalam hal jual beli tersebut.  

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

1) Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak penjual dan 

pembeli. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses 

berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual 

beli belum dikatakan sah. Akad dalam hal ini bisa dikatakan 

sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihak.
44

 Rasulullah 

SAW. bersabda:  

ِ ِ  َعنِ  َعُْ  اهُ  َرِ  َ  َُريْ َرةَ  َاِ ْ  َعنْ   ََيَ ْ َلِ :  َا َ  َوَ لمَ  َعَلْيِ  اهُ  َصّلىَ  ال
َ  اِثْ َانِ  َ ن  َ ابو و واللمذئ روا. ُتَ رَاضٍ  َعنْ  ِا

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: 

“Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, 
sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan 
Tirmidzi).  

 

Allah SWT. berfirman: 

َاَرًة  َُكم بِاْلَباِطِل ِإَ َأن َتُكوَن ِِ يَا أَي َها الِذيَن آَمُوا ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
ُكْم  َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًماۚ   َوََ تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم ۚ  َعن تَ رَاٍض ِم   ِإن الل

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa: 29).
45
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Adapun syarat sah dari ijab qabul antara lain: 

a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Pembeli tidak boleh 

diam saja setelah penjual menyatakan ijab begitu sebaliknya.  

b) Tidak diselingi oleh kata-kata lain. 

c) Tidak dita‟likkan.  

d) Tidak dibatasi waktunya.
 46

 

2) Orang yang berakad, orang yang berakad disini bisa disebut 

sebagai penjual dan pembeli, adapun syarat orang yang berakad 

antara lain sebagai berikut:  

a) Baligh (berakal) hal ini bertujuan agar antara penjual dan 

pembeli tidak ada yang melakukan penipuan. Tidak sah akad 

anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan 

ahli tassaruf (pandai mengendalikan harta). Allah SWT. 

berfirman: 

... ِ َياًما َلُكمْ  اللُ  َ َ لَ  الِ   أَْمَواَلُكمُ  السَفَهاءَ  تُ ْؤُتوا َوََ 
 

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada 
orang yang bodoh (belum semprna akalnya) harta 

(mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. An-

Nisa‟: 5). 
 

b) Beragama Islam. Syarat ini hanya untuk pembeli, bukan untuk 

penjual. Allah SWT. berfirman: 

 َ ِبيً   اْلُمْؤِمِ َ  َعَلى لِْلَكاِ رِينَ  اللُ  َ َْ لَ  َوَلن... 
                                                           

46
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Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak member jalan bagi orang 

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman.”47
 

 

3) Barang yang diperjual belikan (Ma >‟qud „ala>ih) 

Barang yang menjadi obyek jual beli harus memnuhi beberapa 

syarat antara lain sebagai berikut: 

a) Barang yang diperjual belikan harus ada, tidak boleh jual beli 

atas barang-barang yang tidak ada, hal ini dikhawatirkan akan 

terjadi unsur gharar (ketidak pastian) didalam praktik jual beli 

dan akan merugikan salah satu pihak.
48

 

b) Milik sendiri,  tidaklah sah menjual barang milik orang lain 

tanpa seizin dari pemiliknya atau barang-barang yang baru 

akan menjadi miliknya. 

Seperti sabda Rasulullah SAW: 

 ََتَِبُع ماَلَْيَس ِعَْ  َ 

Artinya: “janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan 
milikmu.” (HR. Turmudzi)49

 

 

c) Diketahui (dilihat) barangnya, jenis, berat dan banyaknya, 

maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keragauan salah 
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satu pihak.
50

 Pengetahuan terhadap komoditi ini bias melalui 

dua metode: 

1) Melihat secara langsung (ru‟yah) 

Dicukupkan dengan melihat komoditi secara 

langsung (ru‟yah), meskipun tidak mengetahui kadar atau 

nominalya, jika komoditi bersifat tertentu secara fisik 

(mu‟ayyan) dan tidak bercampur dengan selain komoditi.  

 

 

2) Spesifikasi (shifah) 

Apabila komoditi tertentu (mu‟ayyan) tercampur 

dengan selain komoditi atau komoditi dalam tanggungan (fi 

dzimmah), maka untuk pengetahuan harus melalui metode 

spesifikas/ciri-cirinya (shifah), plus nominal atau neracanya 

(qadr).
51

 

d) Benda yang diperjual belikan merupakan benda berharga, yang 

bisa memberikan manfaat kepada manusia.  

e) Benda yang diperjual belikan dapat diserah terimakan pada 

waktu akad.
52
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52
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f) Suci, tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, 

babi dan lain-lainnya.  

Dalam sebuah hadith disebutkan:  

 ِان :  ا  َوَ لمَ  َعَلْيِ  اهُ  َصلى  اهِ  َرُ ْو ُ  اَن  َعُْ  اهُ  َ اِبرٍَرِ  َ  َعنْ 
َأْصَامِ  َواْلَمْيَت ِ  ْااَْمرِ  بَ ْيعَ  َحرمَ  َوَرُ ْوَلُ  اهَ   ر  البخا روا َُواْاِْزِيْ ُرَواَْ

 َومسلم

 
Artinya: “Dari Jabir r.a. Rasulullah SAW bersabda: 

“sesungguhnya Allah dan Rasul telah 
mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan 

berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).53
  

 

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali 

anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. 

Menurut Syafi‟iyah bahwa sebab keharaman arak, 

bangkai, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis akan 

tetapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara‟, batu 

berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijal, 

sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang 

lainnya.  

Abu Hurairah, Thawsu dan Nujahid berpendapat bahwa 

kucing haram diperdagangkan alasannyan hadits shahih yang 

melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing 
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 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), 32. 
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tersebut brmanfaat, larangan dalam hadits shahih dianggap 

sebagai tanzib (Makrub tanzib).
54

 

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun 

jual beli, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab 

dan qabul.
55

 

Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 

yaitu sebagai berikut: 

a) Orang yng berakad (penjual dan pembeli) 

b) Sighat (lafadz ijab dan Kabul) 

c) Adanya barang yang dijual/dibeli 

d) Adanya nilai tukar pengganti barang.
56

 

Di dalam jual beli semua rukun harus ipenuhi agar 

supaya jual beli tersebut sah, dan tidak terjadi kecacatan dalam 

sebuah jual beli. Apabila ada salah satu rukun didalam jual beli 

yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal 

secara hukum Islam.  

Di dalam transaksi jual beli tidak hanya rukun jual beli 

saja yang harus dipenuhi, akan tetapi syarat dalam jual beli juga 

harus dipenuhi, agar proses didalam jual beli tidak 

                                                           
54

 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah 66.  
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mengandung kecacatan dan sah secara hukum Islam. Adapun 

syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut: 

a) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi jual 

beli tidak sah apabila tidak didasari kerelaan antara kedua 

belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab 

kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui 

melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan 

kerelaan adalah ijab dan Kabul.
57

 

b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, 

meraka yang mengerti yaitu orang yang telah baligh/ 

berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali 

dengan seizing walinya. 

c) Harta yang menjadi obyek transaski merupakan barang 

milik sendiri. 

d) Obyek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh 

agama. 

e) Obyek transaksi harus bisa diserahterimakan. 

f) Obyek jual beli dikeahui dua belah pihak 

g) Harga harus jelas saat transaksi.
58

. 
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Ulama masing-masing madzhab berbeda pendapat 

dalam menentukan persyaratan yang terdapat dalam rukun jual 

beli. Adapun syarat-syarat menurut pendapat mereka sebagai 

berikut: 

a) Akad  

(1) Menurut ulama Hanafiyah 

(a) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi 

(b) Adanya tindakan (memberi dan menerima). 

(c) Dilakukan oleh orang yang ahli akad atau mampu. 

(d) Qabul harus sesuai dengan ijab. 

(e) Ijab dan qabul harus bersatu walaupun tempatnya 

tidak bersatu.  

(2) Menurut ulama Syafi‟iyah 

(a) Berhadap-hadapan 

(b) Ditunjukan pada seluruh badan yang akad 

(c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalai jab. 

(d) Harus menyebut barang atau harga. 

(e) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. 

(f) Ijab dan qabul tidak boleh terpisah. 

(g) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. 

(h) Tidak dikaitkan dengan waktu.  

(3) Menurut ulama Hanabilah 
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(a) Akad (ija>b dan qa>bul) harus ada dalam majelis, 

tidak boleh terpisah. 

(b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.  

(4) Menurut ulama Malikiyah 

(a) Akad (ijab dan qabul) boleh terpisah atau tidak 

dalam satu majelis.
59

 

b) Aqid (penjual dan pembeli) 

Adapun syarat sebagai aqid (penjual dan pembeli) 

adalah keduanya telah cakap hukum. Keduanya melakukan 

akad atas kehendaknya sendiri. Sedangkan para ulama 

berbeda pendapat mengenai syarta aqid 

(1) Menurut ulama Maliki 

(a) Penjual dan pembeli harus mummayiz 

(b) Keduanya merupakan pemilik barang  

(c) Keduanya dalam keadaan sukarela 

(d) Penjual harus sadar dan dewasa 

(2) Menurut ulama Syafi‟i 

(a) Dewasa atau sadar 

(b) Tidak dipaksa atau tanpa hak 

(c) Beragama Islam 

(d) Pembeli bukan musuh 

(3) Menurut ulama Hambali 
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(a) Dewasa 

(b) Ada keridaan 

Pelaku jual beli haruslah dewasa, begitu juga kedua 

belah pihak tidak boleh mendapatkan paksaan baik 

secara lahir maupun batin dari pihak manapun.  

(4) Menurut ulama Hanafi 

(a) Berakal dan mummayiz.  

Pelaku jual beli haruslah berakal dan mummayiz hal 

ini bertujuan agar tidak ada penipuan dari salah satu 

pihak kepada pihak lain.
60

 

Adapun syarat dan rukun jual beli menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut: 

1) Rukun Bai‟ terdiri atas: 

a) Pihak-pihak, pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli 

terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat 

dalam perjanjian tersebut. 

b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak 

bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.  

c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan 

isyarat.
61
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2) Syarat Bai‟ terdiri dari : 

a) Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli 

dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-

pihak (Pasal 73 KHES). 

b) Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah 

satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, 

sedangkan persyaratannya batal (Pasal 74 KHES).
62

 

B. Akad Jual Beli 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqad bentuk jamaknya al-

„uqud yang mempunyai arti antara lain: 

1. Mengikat (ar-rabith), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 

salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya 

menjadi sepotong benda.  

2. Sambungan (ial-„aqd), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu 

dan mengikatnya. 

3. Janji (al-„ahdl), sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur‟an dalam Surat Ali 

Imran : 76  

ُُِ  اْلُمتِقَ    َ ِ َوات َقٰى  َِإن الل ََٰ ِبَ ْهِ  بَ َلٰى َمْن َأْو
Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa.” 
 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad 

paling tidak mencakup: 
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1. Perjanjian (al-„ahd) 

2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih 

3. Perikatan (al-„aqd).
63

 

Adapun secara istilah (terminologi) ada beberapa definisi tentang akad, 

pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. 

1) Pengertian akad secara umum adalah: 

Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan 

tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau 

kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli, 

ija>rah.  

2) Pengertian akad secara khusus adalah: 

Perikatan yang ditetapkan dengan ija>b qa>bul berdasarkan ketentuan syara‟ 

yang berdampak pada objeknya.  

3) Pengertian akad menurut Hendi Suhendi adalah: 

Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perikatan seseorang 

yang berpengaruh pada kedua belah pihak.
64

 

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan yang menjadi 

segi tinjauan pembagiannya, adapun pembagian akad adalah sebagai berikut: 

a)  „Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainnya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad 
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ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula 

ditentukan setelah adanya akad.  

b)  „Aqad Mu‟alaq yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan 

barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
65

 

c) „Aqad Mudhaf yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat 

mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang 

pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan.
66

 

Dari pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwasannya yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan, perjanjian 

antara dua belah pihak/lebih di mana ada suatu ikatan antara seseorang dengan 

orang lain. 

 

 

  

C. Macam-macam Jual Beli  

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi kedalam empat 

macam, yaitu: 

a) Bai’ al-Munaqid lawannya Bai’ al-Bathil 

Bai’ al-Munaqidlawannya Bai’ al-Bathil, yaitu jual beli disyariatkan 

(diperbolehkan oleh syara‟) 
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b) Bai’ al-Shahih lawannya Bai’ al-Fasid 

Bai’ al-Shahihlawannya Bai‟ al-Fasid, yaitu jual beli yang terpenuhi 

syarat sahnya.  

c) Bai’ al-Nafidz lawannya Bai’ al-Mauquf 

Bai’ al-Nafidzlawannya Bai‟ al-Mauquf, yaitu jual beli shahih yang 

dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan 

berakal.  

d) Bai‟ al-Lazim lawannya Bai‟ ghair al-Lazim 

Bai‟ al-Lazim lawannya Bai‟ ghair al-Lazim, yaitu jual beli shahih yang 

sempurna dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli ini disebut juga 

dengan Bai‟ al-Jaiz.
67

 

D. Konsep Ijarah 

1. Pengertian Ijaroh 

Menurut etimologi, ijarahadalah   ِ  ََف ْ َ
 .(menjual manfaat) بَ ْيُع اا

Menurut kaidah sharraf kata Ijarah diderivasi dari bentuk fi‟il “ajara – 

ya‟juru – ajran ”, yang berarti upah, sewa, imbalan atau ganti. Secara 

terminologi, pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas 

penggantian. Adapun pengertian ijarah yang dikemukakan oleh para 

ulama‟ madzhab fiqih adalah sebagai berikut:  

1. Menurut ulama Hanafiyah: 

 َعَقَ  َعَلى اْلُمَاِ ِع ِبُ ْوضِ 

“Akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti.” 
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2. Menurut ulama Syafi‟iyah: 

باح  ِبُ ْوِض َمْ ُلومٍ  َفَ ِ  َمْقُ ْوَ ٍة َمْ ُلْوَمٍ  ُمَباَح   َابل  لِْلبذ  َواَْ  َعَقَ  َعَلى َم ْ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 

mubahdanboleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.” 
3. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah: 

ا ع َاْىٍء ُمَباح  مّ ًة م لومً  ِبُ ْوض                         ملي  م

“Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu pengganti.” 

Jadi ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan 

adalah manfaatnya dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan 

bendanya. Namun ada pula yang mengartikannya sebagai jual beli jasa 

(upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Dan dalam 

legalitas hukumnya akad ijarah ini tidak diperdebatan di kalangan para 

ulama.
68

 

2. Dasar Hukum Ijarah 

 Hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, yaitu apabila 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut adalah 

beberapa dasar hukum yang membolehkan ijarah berdasarkan Al-Qur‟an 

dan Hadis Nabi.  

  َِإْن أَْرَ ْ َن َلُكْم  َ اَتُ ْوُن ُأُ وَرُن 

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS.Ath-Thalaq ayat 

6)
69
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Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya".“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 

tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati 

kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk 

orang- orang yang baik".(Q.R Al Qhashas :27) 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Rukun dan Syarat Ijarah Menurut Jumhur Ulama‟, rukun ijarah ada 

4 (empat)
70

, yaitu:  

a Aqid (orang yang berakad)  

b Shighat akad (ijab qabul)  

c Ujrah (upah)  

d Manfaat  

Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:  
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a. Orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, syaratnya: baligh, 

berakal dan atas kehendak sendiri.  

b. Barang atau benda yang disewakan, syaratnya :  

1)   Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan 

upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

2)   Hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja 

berikut kegunaannya. 

3)   Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut syara‟, bukan hal yang dilarang.  

4)   Barang yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga 

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.  

Maka tidak sah menyewakan sesuatu untuk hal yang maksiat 

misalnya : menyewa orang untuk membunuh, menyewa rumah untu 

menjual minuman keras. Begitu juga memberi upah pada tukang 

ramal karena upah yang ia berikan adalah penggantian dari hal yang 

diharamkan.
71

 

c. Manfaat dari barang yang disewakan, syaratnya: benar-benar berharga 

dan manfaat itu tidak menghilangkan zat barang yang disewakan. 

d. Akad (ijab qabul), syaratnya: menggunakan lafal sewa menyewa, 

mudah dimengerti kedua belah pihak dan bersambung antara ijab dan 

qabul.  
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4. Macam-macam Ijarah 

a Ijarah „ala al-manafi‟, yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah 

manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk 

dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam Ijarah ini tidak 

dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan yang dilarang oleh syara‟.  

b Ijarah „ala al-„amaal, yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.
72

 

E. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai 

1. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak atas tanah yang bersifat 

primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi hak guna usaha tidak bersifat 

terkuat dan terpenuhi. Dalam artian bahwa hak guna usaha ini terbatas 

daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. 

Dalam penjelasan UUPA telah diakui dengan sendirinya bahwa hak guna 

usaha ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara. Jadi, tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik 

suatu hak milik dengan orang lain.
73

 

a. Pemberian dan subjek hak guna usaha 

                                                           
72

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah, (Bandung : Al-

Ma’arif, , . 

73
 Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 110.  



47 

 

 

Pemberian hak atas tanah berkaitan dengan subjek dan objek serta 

proses yang terjadi dalam pemberian hak tersebut, termasuk pula 

pemberian hak guna usaha. Menyangkut subjek hak guna usaha diatur 

dalam Pasal 2 PP 40 Tahun 1996, dinyatakan bahwa yang dapat 

mempunyai hak guna usaha. 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

b. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha 

Menyangkut tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha 

telah diatur dalam Pasal 44 PP Nomor 440 Tahun 1996 sebagai 

berikut: 

1) Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah 

negara. 

2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu 

adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka 

pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang 

bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. 

3) Pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan 

hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan 

hak guna usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah 

terseleseinya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna 

usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain 

yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik 

bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang 

dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan keputusan presiden.
74

 

c. Hapusnya Hak Guna Usaha  

Sebagaimana yang terdapat pada hak milik sebagai hak primer 

utama tetap mempunyai batas waktu atau hapus. Hal ini juga akan 

berlaku terhadap hak guna usaha akan mempunyai batas waktu 

berlakunya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 34 UUPA Tahun 1960 

dinyatakan bahwa, hak guna hapus karena: 

1) Jangka waktu berakhir  

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai syarat 

tidak dipenuhi 

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir  

4) Dicabut untuk kepentingan umum 

5) Ditelantarkan 

6) Tanahnya musnah 

7) Ketentuan pasal 30 ayat (2) 

2. Hak Guna Bangunan 
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Hak guna bangunan merupakan salah satu hak-hak atas tanah yang 

bersifat primer, selain hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah. 

Perkembangan hak guna bangunan merupakan hak primer yang 

mempunyai peranan penting kedua, setelah hak guna usaha. Hal ini 

disebabkan hak guna bangunan merupakan pendukung sarana 

pembangunan perumahan yang sementara ini semakin berkembang dengan 

pesat. 

Begitu pentingnya hak guna bangunan, maka pemerintah 

mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 40 Tahan 

1960. Pengaturan hak guna bangunan ini, seiring dengan pesatnya 

pembangunan perumahan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun 

pihak swasta. Oleh karena itu, dalam perkembangan pembangunan 

perumahan atau gedung yang semakin marak akhir-akhir ini, onjek tanah 

yang dijadikan sasaran ada tiga, yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan 

dan tanah hak milik. 

Salah satu yang paling mendasar dalam pemberian hak guna 

bangunan adalah menyangkut adanya kepastian hukum mengenai jangka 

pemberiannya. Sehubungan dengan dengan pemberian perpanjangan 

jangka waktu apabila hak guna bangunan telah berakhir, maka hak guna 

bangunan atas tanah negara, atas permintaan pemegang haknya dapat 

diperpanjang atau diperbarui, dengan memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana yang diatur Pasal 26 sebagai berikut: 
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a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, 

sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. 

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak 

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 19 

d. Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang bersangkutan. 

Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang hak atas guna 

bangunan tersebut, maka salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

pemegang hak guna bangunan apabila tanah negara yang menjadi objek 

tidak iperpanjang atau diperbarui lagi, adalah menyerahkan tanah negara 

kepada pemegang hak pengelolaan dan hak milik tersebut dalam keadaan 

kosong, dengan membongkar bangunan yang terdapat diatas tanah 

tersebut. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) ini 

memberikan kesempatan kepada yang menguasai atau memiliki hak guna 

bangunan untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang 

terdapat di atas hak guna bangunan tersebut. Ini sebagai wujud dari hak 

kesadaran orang yang menguasai hak guna bangunan tersebut. 

Hak Guna bangunan sama dengan hak guna usaha walaupun 

termasuk dalam kategori hak primer, tetapi memiliki jangka waktu sebagai 

masa akhir pemilikan hak atau masa hapusnya hak tersebut. Dalam Pasal 
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35 PP Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan hak guna bangunan hapus 

karena: 

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimna waktu ditetapkan dalam 

keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjiannya. 

b. Dibatalkan oleh oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak 

pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya 

berakhir karena: 

1) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 

dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30, dan Pasal 32 

2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara 

pemegang hak guna bangunan dan pemegang hak milik  atau 

perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan  

3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap 

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktu berakhir 

d. Dicabut berdasrkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 

e. Ditelantarkan 

f. Tanahnya musnah
75

 

3. Hak Pakai Atas Tanah 

                                                           
75

 Ibid., 1144-118.  



52 

 

 

Hak pakai atas tanah sama dengan hak milik, hak guna usaha dan 

hak guna bangunan yang merupakan hak atas yang bersifat primer. Hak 

pakai atas tanah berbeda dengan hak guna usaha dan hak guna bangunan, 

karena hak pakai mempunyai subjek yang terbanyak dibandingkan dengan 

hak-hak tersebut. 

a. Pemberian hak pakai atas tanah 

Pemberian hak pakai atas tanah terhadap pemegang hak pakai tidak 

sama pemberian hak atas tanah bagi hak guna usaha dan hak guna 

bangunan. Pemberian hak pakai atas tanah memiliki cirri tersendiri 

yang tidak akan dijumpai pada hak-hak selain hak pakai tersebut. Hal 

ini sesuai Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996 diatur mengenai subjek 

yang dapat mempunyai hak pakai atas tanah yaitu: 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

3) Departemen, lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah 

daerah 

4) Badan-badan keagamaan dan sosial 

5) Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

6) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 

7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional 

b. Jangka waktu hak pakai 
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Jangka waktu yang terdapat pada hak pakai atas tanah, baik yang 

dikuasai oleh pemegang hak pakai yang terjadi atas tanah negara atau 

hak milik berbeda dengan jangka waktu pada hak guna usaha dan hak 

guna bangunan. Dalam Pasal 45 PP Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan 

bahwa: 

Hak pakai diberikan untuk waktu paling lama dua puluh tahun dan 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun 

atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama 

tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sesudah jangka 

waktu pakai atau perpanjangan habis, kepada pemegang hak dapat 

diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama (ayat (1) dan 

(2)). 

 

Khusus untuk hak pakai atas tanah negara dapat diperpanjang atau 

diperbarui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat: 

1) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan sifat dan 

tujuan pemberian hak tersebut 

2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak 

3) Pemegang hak masih memenuhi syarat pemegang hak sebagaimana 

dimaksud usul pemegang hak pengelolaan 

Berkaitan dengan jangka waktu hak pakai baik yang berasal 

dari tanah negara dan tanah hak milik, maka khusus hak pakai atas 

tanah hak pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul 

pemegang hak pengelolaan. Permohonan perpanjangan jangka waktu 

hak pakai pembaharuan diajukan selambat-lambatnya dua tahun 

sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Dengan 
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demikian, perpanjangan atau pembaharuan hak pakai dicatat dalam 

buku tanah pada kantor pertanahan.  

Sementara itu, hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk 

jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak 

diperpanjang. Namun atas kesepakatan antar pemegang hak pakai 

dengan pemegang hak milik, hak pakai atas tanah hak milik dapat 

diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang 

dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib 

didaftarkan (Pasal 49). 

Sama seperti halnya dengan hak-hak atas tanah lainnya yang 

menyangkut mengenai jangka waktu, dalam Pasal 45 PP Nomor 40 

Tahun 1996 telah diatur mengenai jangka waktu pemberian hak pakai 

atas tanah, yaitu: diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh 

lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 

dua puluh lima tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukanselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu 

(Pasal 45 Ayat 1). 

Menyangkut pemberian terhadap hak pakai atas tanah yang 

tidak ditentukan jangka waktunya karena untuk keperluan tertentu, 

berkaitan dengan penggunaan tanah yang dipergunakan lembaga 

tertentu. Hal ini sesuai ketentuan Pasall 45 Ayat 3 PP Nomor 40 Tahun 

1996, disebutkan sebagai berikut: 



55 

 

 

1) Departemen, lembaga pemerintah non departemen dan 

pemerintah daerah. 

2) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional 

3) Badan keagamaan dan badan sosial 

 Hak pakai atas tanah dapat terjadi atas tanah negara, tanah hak 

pengelolaan, dan tanh hak milik. Dengan terjadinya hak pakai atas 

tanah negara, maka dapat diperpanjang atau diperbaharui apabila 

pemegang hak mengajukan permohonan, dengan memenuhi syarat: 

1) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan 

keadaan sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut 

2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak 

3) Pemegang hak masih memenuhi syarat pemegang hak 

sebagaimana dimaksud usul pemegang hak pengelolaan.
76

 

c. Kewajiban dan hak pemegang hak pakai 

Salah satu yang dapat perhatian serius dari pemberian hak pakai 

atas tanah adalah terpenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pemegang hak pakai atas tanah yang diberikan kepadanya. Hal ini 

sesuai ketentuan dalam Pasal 50 PP Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan 

bahwa pemegang hak pakai berkewajiban : 

1) Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya 

di tetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian 
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penggunaan tanah hak pengelolaan atas tanah dalam perjanjian 

pemberian hak pakai. 

2) Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiaannya atau 

perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian 

pemberian hak pakai atas tanah milik. 

3) Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya 

serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

4) Menyerahkan kembali tanah yang yang diberikan dengan hak pakai 

kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak 

milik sesudah hak pakai tersebut hapus. 

5) Menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada kepala 

kantor pertanahan. 

d. Peralihan hak pakai dan hapusnya hak pakai 

Dalam hal pengaturan mengenai peralihan hak pakai yang 

diberikan atas tanah negara atau jangka waktu tertentu dan hak pakai 

pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Hak pakai 

atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut 

dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai tanah, hak milik 

bersangkutan.  

Sehubungan dengan perlihan hak pakai tersebut, dalam Pasal 54 

ayat (3) dinyatakan bahwa: peralihan hak pakai terjadi karena: jual 

beli, tukar menukar, penyertaan modal, hibah, pewarisan. Oleh karena 
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itu, peralihan hak pakai wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, 

sedangkan peralihan hak pakai karena jual beli kecuali jual beli 

melalui lelang, tukar menukar, penyertaan modal, dan hibah harus 

dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah 

Pasal 54 ayat (4) dan (5). Hak pakai hapus karena: 

1) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian 

pemberiannya. 

2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak 

pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya 

berakhir karena: 

a) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak 

dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 

b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban 

yang terutang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara 

pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian 

penggunaan hak pengelolaan. 

c) Keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum 

tetap. 

3) Putusan pengdilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap 

4) Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktu berakhir. 
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5) Dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. 

6) Ditelantarkan  

7) Tanahnya musnah. 

8) Ketentuan Pasal 40 ayat (2).
77

  

e. Hak pengelolaan 

Hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang tidak dikenal 

dalam UUPA Tahun 1960. Hak pengelolaan ini lahir dan berkembang 

sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Suatu 

pernyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkantoran 

yang terdapat dokota-kota besar mempergunakan tanah dengan hak 

pengelolaan. 

1) Sejarah Hak Pengelolaan 

Hak pengelolaan dari terjemahan bahasa Belanda yang berasal dari 

kata beheersrecht adalah hak penguasaan. Hak penguasaan tersebut 

secara yuridis diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang hak 

penguasaan tanah-tanah negara. Dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 

pada prinsipnya dipergunakan istilah hak penguasaan yang 

berisikan: 

a) Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut. 

b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya. 
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c) Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib 

tahunan 

Menteri Agraria melalui kepala biro perencanaan dan 

perUndang-undangan yang ditujukan kepada kepala inspeksi 

Agraria Jawa Barat tanggal 1 Maret 1962 Nomor Ka. 3/1/1 

menyatakan bahwa: 

a) Mengenai tanah-tanah yang sebelum berlakunya UUPA 

dipunyai kota Praja/kabupaten-kabupaten dengan hak 

Eigendom: 

i. Kalau hak eigendom itu terkena oleh undang-undang 

penghapusan tanah-tanah partikelir, maka tanah yang 

bersangkutan akan diberikan dengan surat keputusan 

Menteri Agraria dengan hak penguasaan (beheer) kepada 

kota praja yang dahulu mempunyai hak eigendom  

tersebut. 

ii. Jika mengenai tanah-tanah eigendom yang kecil-kecil yang 

tidak terkena oleh undang-undang tentang penghapusan 

tanah-tanah partikelir, maka sebagaimana diketahui 

berdasarkan ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, hak 

eigendom itu telah dikonversi menjadi hak guna bangunan. 

Oleh karena tanah-tanah yang demikian itu umumnya 

sudah dibebani pula dengan hak erpacht atau opstaal, 

maka seyogyanya diubah menjadi hak penguasaan yang 
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penegasannya diselenggarakan dengn keputusan Menteri 

Agraria. 

b) Mengenai tanah-tanah yang dikuasai daerah, yang belum ada 

sesuatu haknaya, yang berasal dari pembebasan hak-hak rakyat, 

maka tanah-tanah itupun akan diberikan kepada daerah yang 

bersangkutan dengan hak penguasaan.    

2) Objek dan Subyek Hak Pengelolaan 

Secara yuridis formal pengturan tentang hak pengelolaan 

diatur dalam perauran Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 

tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian 

tanah untuk keperluan perusahaan dan peraturan menteri dalam 

negeri Nomer 1 Tahun 19777 tentang tata cara permohonan dan 

penyelesaian pemberian hak atas tanah, bagian-bagian tanah hak 

pengelolaan serta pendaftaran tanah. Selain peraturan Nomor 9 

Tahun 1969, pemberian bidang usaha yang terdapat dalam 

peraturan Menteri Agraria mempergunakan hak pengelolaan diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: 

Dengan mengingat bidang usaha, keperluan dan persyaratannya 

yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, 

kepada perusahaan dapat diberikan sesuatu hak atas tanah negara 

sebagai berikut: (a) jika perusahaannya berbentuk badan hukum: 

hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna banguanan, dan hak 

pakai. (b) jika perusahaannya merupakan usaha perorangan dan 
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pengusaha berkewarga negaraan Indonesia: hak milik, hak guna 

usaha, hak guna banguanan dan hak pakai. 

Sementara itu, subyek yang dapat diberikan hak pengelolaan adalah 

lembaga-lembaga pemerintah, baik yang berada dipusat, yaitu 

kantor-kantor departemen dan pemerintah daerah khusus ibu kota, 

dan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota termasuk 

didalamnya kantor-kantor yang terdapat di daerah tersebut serta 

otorita batam dan perum pelabuhan. Berkaitan dengan pemberian 

hak atas atas untuk hak pengelolaan, maka pemberian penggunaan 

tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan untuk 

pemberian hak pengelolaan yang bersal dari hak pakai, tetap 

mengacu kepada ketentuan dalam UUPA.
78

 

F. Pemindahan Hak Melalui Jual Beli 

1. Istilah Jual Beli dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Istilah jual beli dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pertanahan, yaitu: 

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok0pokok agrarian (UUPA) 

Pasal 26 

1)  Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
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dimaksudkan untuk memindahan hak milik serta pengawasannya 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

2)  Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 

wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada 

orang asing, kepada seorang warga Negara yang disamping 

kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai kewarganegaraan 

asing atau kepada suatu badan hokum, kecuali yang ditetapkan 

oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal 

karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan 

ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 

berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh 

pemilik tidak dapat dituntut kembali.
79

 

2. Pengertian Jual Beli Tanah 

Jual beli yang dimaksudkan disini adalah jual beli ha katas tanah. 

Dalam praktik disebut jual beli tanah. Secara yuridis, yang 

diperjualbelikan adalah ha katas tanah bukan tanahnya. Memang benar 

bahwa tujuan membeli ha katas tanah adalah supaya pembeli dapat secara 

sah menguasai dan menggunakan tanah. 

Dalam hukum adat tentang tanah dikenal tiga macam adol(jual), yaitu: 

a. Adol Plas(jual lepas) 
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Pada adol plas (jual lepas), pemilik tanah menyerahkan 

tanahnya untuk selama-lamanya kepada pihak lain (pembeli) dengan 

pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 

kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak lain (pembeli).
80

 

b. Adol gadai ( jual gadai) 

Pada adol gadai (jual gadai), pemilik tanah pertanian (pemberi 

gadai) menyerahakan tanahnya untuk digarap kepada pihak lain 

(pemegang gadai) dengan menerima sejumlah uang dari pihak lain 

(pemegang gadai) sebagai uang gadai dan tanah dapat kembali kepada 

pemiliknya apabila pemilik tanah menebus uang gadai. 

c. Adol Tahunan (jual tahunan) 

Pada adol tahunan (jual tahunan), pemilik tanah pertanian 

menyerahkan tanahnya untuk digarap dalam beberapa kali masa panen 

kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran sejumlah uang yang 

besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah 

dengan pembeli. Setelah beberapa kali masa panen sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak, tanah pertanian diserahkan kembali oleh pembeli 

kepada pemilik tanah. 

Berkenaan dengan pengertian jual beli tanah, Boedi Harsono 

menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatan hukum 

yang berupa penyerahan Hak Milik (penyerahan tanah untuk selama-

lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga pembeli 
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menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan 

beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk 

dalam hukum agrarian atau hukum tanah. Pengertian jual beli tanah 

menurut Boedi Harsono, ruang lingkup objeknya terbatas hanya pada hak 

milik atas tanah. Dalam hukum positif, ha katas tanah yang dapat menjadi 

objek jual beli tidak hanya terbatas hanya pada Hak Milik, namun Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, maupun Hak Milik atas 

Satuan Rumah Susun.
81

 

3. Objek Pemindahan Hak Melalui Jual Beli 

Peralihan ha katas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibagi 

menjadi dua bentu: 

a. Beralih 

Berpindahnya ha katas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun dari pemegang haknya kepada pihak lain karena 

pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. 

Peralihan ha katas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini 

taerjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak 

(subyek Hak), maka ahli warisnyamemperoleh ha katas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam beralih ini, pihak yang 

memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) ha 

katas tanah atau Hak Atas Satuan Rumah Susun.
82
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b. Dialihkan/Pemindahan Hak 

Berpindahnya ha katas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun dari pemegang (subjek) haknya kepada pihak lain 

karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

agar pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. 

Pada dasarnya, objek pemindahan hak melalui jual beli adalah ha katas 

tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Secara rinci, objek 

pemindahan hak melalui jual beli dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Hak Milik 

Dasar hukum yang menetapkan bahwa Hak Milik dapat 

diperjualbelikan secara implisit dimuat dalam Pasal 20 Ayat (2) 

UUPA, yaitu”Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain”.  

Secara eksplisit, jual beli Hak Milik dimuat dalam Pasal 26 UUPA, 

yaitu: 

a) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 

dimaksudkan untuk memindahakn hak milik serta 

pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. 

b) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 

wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada 

orang asing, kepada seorang warga Negara yang disamping 
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kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan 

asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 

oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 Ayat 2, adalah batal 

karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan 

ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 

berlangsung serta pembayarn yang telah diterima oleh pemilik 

tidak dapat dituntut kembali. 

2) Hak Guna Usaha 

Dasar hukum yang menetapkan bahwa Hak Guna Usaha 

dapat diperjualbelikan secara implisit dimuat dalam Pasal 28 Ayat 

(2) UUPA, yaitu “Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain.
83

 

Secara eksplisit, Hak Guna Usaha dapat diperjualbelikan dimuat 

dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 1996, yaitu “Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara 

jual beli”. 

 

 

3) Hak Guna Bangunan 

Dasar hukum yang menetapkan bahwa Hak Guna Banguna 

dapat diperjualbelikan secara Implisit dimuat dalam Pasal 35 Ayat 
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(3) UUPA, yaitu “Hak Guna Bnaguna dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain”. 

Secara eksplisit, Hak Guna Bangunan dapat diperjualbelikan 

dimuat dalam pasal 34 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 

40 Tahun 1996, yaitu “Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi 

karena jual beli. Pasal 34 Ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 1996 mensyaratkan bahwa “Peralihan Hak GUna Bnagunan 

atas tanah Hak Pengelolaan harus dengna persetujuan dari 

pemegang Hak Pengelolaan”. Pasal 34 Ayat (8) Peraturan 

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mensyaratkan bahwa :Peralihan 

Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik harus dengan 

persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan”. 

4) Hak Pakai 

Dasar hukum yang menetapkan bahwa Hak Pakai dapat 

diperjualbelikan secara implisit dimuat dalam Psal 45 UUPA, yaitu 

: “Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, 

maka Hak Pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan 

izin pejabat yang berwenang. Hak Pakai atas tanah milik hanya 

dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam 

perjanjian yang bersangkutan”. 

Secara eksplisit, Hak Pakai dapat diperjualbelikan dimuat 

dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 , yang 

dalam Ayat (1)-nya dinyatakan bahwa “Hak Pakai atas tanah 
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Negara yang berjangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas tanah 

Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. 

Dalam ayat (2)-nya dinyatakan bahwa “Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan 

dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanha Hak Milik yang 

bersangkuatan”. Dalam Ayat (3) huruf a-nya dinyatakan bahwa 

“Peralihan Hak Pakai terjadi karena jual beli”.84
 

Pasal 54 Ayat (8) Peraturan Pemerintah No.40 ahun 1996 

mensyaratkan bahwa “Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus 

dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang”. Pasal 54 

Ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mensyaratkan 

bahwa “Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan harus 

dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak 

Pengelolaan‟. Pasal 54 Ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 1996 mensyaratkan bahwa “Pengalihan Hak Pakai atas 

tanah Hak Milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari 

pemegang Hak Milik yang bersangkutan”.  

 

 

4. Prosedur Pendaftaran Pemindahan Hak Melalui Jual Beli 
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Syarat sahnya jual beli ha katas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun untuk kepentingan pendaftaran pemindahan haknya ada dua, 

yaitu: 

a. Syarat Materiil  

Pemegang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

berhak dan berwenang menjual hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susunnya, dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai 

pemegang (subjek) hak dari hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun yang menjadi objek jual beli. 

Uraian tentang syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Bagi penjual  

Penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susunnya. 

a) Yang berhak menjual adalah orang yang namanya tercantum 

dalam sertifikat atau selain sertifikat. 

b) Seseorang berwenang menjual tanahnya kalau dia sudah 

dewasa. 

c) Kalau penjualnya belum dewasa, maka ia diwakili oleh 

walinya. 

d) Kalau penjualnya dalam pengampuan, maka dia diwakili oleh 

pengampunya. 
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e) Kalau penjualnya diwakili oleh orang lain sebagai penerima 

kuasa, maka penerima kuasa menunjukkan surat kuasa 

notarial. 

f) Kalau hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang akan dijual adalah harta bersama, maka penjualnya 

harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari suami atau 

istri.
85

 

2) Bagi pembeli 

Pembeli memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi 

objek jual beli. 

a) Kalau objek jual beli itu tanah Hak Milik, maka pihak yang 

dapat membeli tanha adalah perseorangan warga Negara 

Indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan 

social. 

b) Kalau objek jual beli itu tanah Hak Guna Usaha, maka pihak 

yang dapat membeli tanah adalah perseorangan warga Negara 

Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

c) Kalau objek jual beli tanah itu tanah Hak Guna Bangunan, 

maka pihak yang dapat membeli tanah adalah perseorangan 
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warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

d) Kalau objek jual beli tanah itu adalah Hak Pakai, maka pihak 

yang dapat membeli tanah adalah  subjek Hak Pakai yang 

bersifat privat, yaitu perseorangan warga Negara Indonesia, 

perseorangan warga Negara asing yang berkedudukan di 

Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum 

asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  

b. Syarat Formal 

Dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka jual beli hak 

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). 

Syarat jual beli harus dibuktikan dengan akta PPAt ditegaskan 

dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, 

yaitu: “Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah pemasukan dalam 

perusahaan dan peruatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
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Syarat formal dalam jual beli hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun tidak mutlak harus dibuktikan dengan akta 

PPAT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mendaftar 

pemindahan haknya meskipun tidak dibuktikan dengan akta PPAT. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997, yaitu “ Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang 

ditentukan oleh menteri, kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan 

pemindahan ha katas bidang tanah Hak Milik, yang dilakukan diantara 

perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang 

toidak dibuat oleh PPAT, tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan 

tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar 

pemindahan hak yang bersangkutan”. 

Atas dasar ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun1997 menunjukkan bahwa untuk kepenntigan pendaftaran 

pemindahan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, jual beli 

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus 

dibuktikan dengan akta PPAT. Dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mendaftar pemindahan hak atas 

tanah bidang tanah Hak Milik, para pihaknya (penjual dan pembeli) 

perseorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta 

yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi kebenarannya dianggap cukup 

untuk mendaftar pemindahan hak yang bersngkutan.
86
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BAB III 

JUAL BELI HAK GUNA SEWA TANAH ASET PT.  KERETA API 

(PERSERO) DI DESA BANYUDONO KECAMATAN PONOROGO 

KABUPATEN PONOROGO 

   

A. Praktek jual beli hak guna sewa tanah Aset PT.Kereta Api (Persero) 

 Dewasa ini banyak terjadi tanah-tanah baik yang ada di luar kota 

maupun yang ada di dalam kota besar, dipakai orang-orang tanpa izin yang 

berhak atau kuasanya, pada umumnya keadaan ini sudah menjadi biasa, 

walaupun sebenarnya hal ini dapat dianggap tidak wajar, sebagian besar latar 

belakang yang menimbulkan terjadinya masalah ini adalah : 

1. Faktor ekonomi 

2. Faktor kurangnya kesadaran diri mereka, baik dari segi hukum ataupun 

dari segi keselamatan, 

3. Faktor karena ingin menggampangkan masalah . 

Dengan adanya latar belakang yang demikian ini, menyebabkan 

keinginan untuk memindah tangankan atau melakukan jual beli  hak guna 

tanah sewa Aset PT. KAI. 

Praktek jual beli hak guna sewa tanah yang terjadi antara penjual dan 

pembeli di tanah Aset PT kereta Api Persero di Desa Banyudono Kec. 

Ponorogo ini contohnya di awali dengan perjanjian sewa tanah yang 

dilakukan masyarakat di Desa Banyudono yang dilakukan secara terbuka dan 
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dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya 

perjanjian sewa.  

”Dahulu tanah tersebut dipakai Kereta Api Madiun Ponorogo,  dan 

sudah tidak dipakai lagi maka pihak Kereta Api menyuruh tanahnya itu 

untuk dikelola Masyarakat”87
 

 

Akad kerja sama ini melalui surat perjanjian dan persetujuan yang di 

tetapkan oleh PT. Kereta Api dengan perjanjian beserta aturan yang di 

sepakati serta di tanda tangani kedua belah pihak. seperti dalam kutipan 

wawancara: 

 “Ya kerjasama sewa menyewa bahwasanya tanah tersebut di  sewakan 

kepada masyarakat supaya bermanfaat”88
 

 

 

 Adapun praktiknya dalam jual beli hak guna sewa tanah ini adalah 

pihak kedua yang semula melakukan perjanjian sewa hak pakai tanah kepada 

pihak KAI (selaku pihak pertama) seiring dengan berjalannya waktu 

dikarenakan pihak kedua tidak sanggup lagi membayar uang sewa kepada 

pihak KAI maka pihak kedua berinisiatif untuk mengalihkan hak guna sewa 

pakai tanah tersebut dengan cara jual beli kepada pihak ketiga. 

 “Sewa tanah tersebut saya alihkan kepada orang lain, dengan cara 

disuruh membeli dengan catatan penyewa berpindah kepada pembeli 

tersebut. pada saat itu saya ada kebutuhan mendesak, bahwa anak saya 

membutuhkan uang, maka saya jual tanah tersebut disisi lain saya 

menjual tanah tersebut karena saya sudah tidak sanggup lagi membayar 

sewa yang selalu naik setiap tahunnya.” 89
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Pengalihan hak guna sewa tersebut tanpa di ketahui oleh pihak 

pertama (PT. KAI), yaitu hanya pihak kedua dan pihak ketiga yang 

melakukan transaksi, pihak PT.KAI hanya tahu kalau penyewa berpindah 

kepihak ketiga, dengan alasan mereka menganggap pihak PT. KAI tidak 

mementingkan akad antara pihak kedua dan pihak ketiga dan lain sebagainya 

yang terpenting pihak KAI dapat diambil keuntungan dari hak guna sewa 

tanah tersebut.  

 “Pihak kereta api hanya tahu kalau penyewa pindah kepihak ketiga 

karena surat perjanjiannya pindah nama, dan pihak KAI tidak tahu 

kalau perpindahannya itu dijual belikan dan praktek tersebut marak 

terjadi maka lama kelamaan jual beli tersebut diketahui oleh pihak 

kereta api, gimana lagi yaa mas karena saya butuh uang untuk 

kebutuhan hidup keluarga saya”. 90
 

 

Seiring dengan berjalannya waktu praktik jual beli hak guna sewa 

tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banyudono diketahui oleh pihak 

KAI, akan tetapi dalam hal ini pihak KAI membiarkan saja, tanpa ada 

tindakan tegas kepada pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.  

 “pihak kereta api membiarkan praktek tersebut tidak ada tindakan 

tegas, paling paling Cuma di ingatkan jangan di jual belikan, sedangkan 

menurut saya tanah milik KAI tersebut sudah tidak mungkin akan 

diaktifkan lagi untuk kereta api”. 91
 

 

Setiap 1 tahun sekali para penyewa diwajibkan membayar sewa 

kepada pihak PT. Kereta Api. Pihak PT. Kereta Api menguasakan kepada 

masyarakat sekitar untuk bisa mengelola tanah dengan harapan kesejahteraan 

bersama, tetapi dalam prakteknya sebagian masyarakat yang menjadi 
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penyewa,  ada yang merasa keberatan dan mengeluh, karena sewanya terlalu 

mahal dan ada juga karena kebutuhan mendesak. Maka dari itu ada sebagian 

penyewa yang secara diam-diam mengalihkan hak guna sewanya dengan cara 

menjualnya kepada pihak lain. Padahal para penjual maupun pembeli 

mengetahui bahwasanya tanah tersebut bukn milik penuh penjual. Bapak 

Mulyadi membeli tanah tersebut dikarenakan kasihan kepada penjual. 

 “Ya saya tahu kalo tanah ini milik kereta api. Ya saya kasihan 

sama penjual kerena kebutuhan uang segera, dan tanah tersebut 

menurut saya sangat strategis untuk di jadikan tempat usaha.” 92
 

 

 Dalam hal pengalihan hak guna sewa tanah milik PT. KAI yang 

terjadi di Desa Banyudono Kec. Ponorogo menggunakan akad jual beli, 

dalam transaksi jual beli antara penyewa pertama dengan penyewa kedua 

menggunakan mekanisme sebagai berikut : 

a. Pihak penyewa pertama/penjual menjual hak guna sewanya kepada 

penyewa kedua/pembeli 

“ Saya menjual tanah tersebut ketetangga sendiri mas dan yang 

membeli tanah tersebut melanjutkan sewa saya kepada PT. Kereta 

Api”.93
 

b. pihak pertama selaku penyewa pertama melakukan negosiasi/tawar-

menawar harga dengan pihak kedua/penyewa kedua, setelah disepakati 

antara pihak pertama dengan pihak kedua melakukan serah terima dengan 

syarat kewajiban pembayaran uang sewa berpindah kepada pihak kedua, 
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termasuk perpindahan nama penyewa berpndah kepada pihak kedua, 

dengan kata lain yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak sewa 

tanah berpindah kepada pihak kedua. 

 “Praktik disini fleksibel mas, penjual menawarkan harga tanah 
tersebut dan kita saling tawar menawar sesuai dengan 

kesepakatn kita”.94
 

 

c. Ketika hak guna sewa tanah tersebut sudah berpindah kepada pihak ketiga, 

maka semua hak pindah kepada pihak ketiga seperti membayar uang sewa 

setiap tahunnya. Tanggung jawab atas semuanya beralih kepada pihak 

ketiga, pihak kedua sudah tidak ada hubungan dengan PT. KAI mengenai 

hak guna sewa tanah tersebut. Pengelolaan tanah tersebut di teruskan oleh 

pihak ketiga. Sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak milik dari pihak 

ketiga selaku penyewa atas tanah dari PT. KAI. Dalam hal ini pihak ketiga 

memiliki sepenuhnya hak atas tanah tersebut, sehingga di atas tanah 

tersebut sering dijumpai beberapa warga masyarakat yang membangun 

rumah, toko dan lain sebagainya untuk tempat tinggal dan untuk usaha 

demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh  : 

“Ya sebagaimana mestinya jual beli, saya berhak mengelola tanah 
tersebut sesuai dengan keinginan saya. Mau saya buat warung, 

toko, bengkel, mendirikn bangunan atau yang lain itu terserah saya. 

Jadi intinya dari pihak sana itu tidak membatasi bahwa tanah 

tersebut harus di buat apa gitu mas.” 
 

 Setiap 1 tahun sekali para penyewa diwajibkan membayar sewa 

kepada pihak PT. Kereta Api. Pihak PT. Kereta Api menguasakan kepada 
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masyarakat sekitar untuk bisa mengelola tanah dengan harapan 

kesejahteraan bersama. Bahkan ada yang 3 tahun sekali tergantung 

kesepakatan dalam perjanjiaannya.  

Definisi harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk 

memperoleh barang yang dijual dan ini adalah salah satu dari bagian yang 

ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur 

transaksi jual beli. 

Didalam praktik jual beli hak guna sewa tanah di Desa Banyudono 

Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Harga yang ditentukan berbeda antara jual 

beli hak guna sewa hanya berupa tanah dengan jual beli hak guna sewa 

berupa tanah dan bangunannya. Jual beli hak guna sewa tanah yang ada 

bangunannya lebih mahal dari pada jual beli yang hanya berupa hak guna 

berupa tanah saja.  

 “Beda-beda kalau saya membeli masih berupa tanah belum ada apa-

apanya, belum ada bangunannya, kalau tetangga itu audah ada 

bangunannya tinggal menempati saja. Harganya ya pasti beda, kalau 

yang sudah ada bangunannya lebih mahal 2X lipat sama yang Cuma 

tanah saja, melihat bagaimana bangunannya.” 95
 

 

Dalam praktik jual beli hak guna sewa tanah yang terjadi di Desa 

Banyudono Kec. Ponorogo penetapan harga dilakukan oleh kedua belah 

pihak secara terbuka dan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli hak guna sewa tanah tersebut, sehingga harga 
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yang ditentukan adalah harga yang disepakati secara bersama-sama tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun.
96

 

B. Proses Pemilikan Hak Guna Sewa Tanah Aset PT. Kereta Api di Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Oleh Pihak 

Ketiga 

Proses pemilikan hak guna sewa oleh pihak ketiga yaitu dengan cara 

mengalihkan hak guna sewa dari pihak kedua. Pemilikan hak tersebut diawali 

dengan cara mereka mengalihkan haknya dengan cara jual beli. Mereka yang 

bersangkutan saling tawar menawar harga. Ini merupakan akad untuk 

mendapat kesepakatan. Ketika pihak kedua dan pihak ketiga sudah saling 

sepakat terhadap akad pengalihan hak tersebut maka pihak ketiga 

memberikan uang kepada pihak kedua dan pihak ketiga masih berkewajiban 

melanjutkan membayar uang sewa kepada PT. Kereta Api. Uang yang 

diberikan pihak ketiga tidak ada ketentuan namun tergantung hasil tawar 

menawar dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sehingga hak guna 

sewa tersebut berpindah menjadi milik pihak ketiga. 

Pengalihan hak guna sewa tersebut tanpa di ketahui oleh pihak 

pertama yaitu hanya pihak kedua dan pihak ketiga yang melakukan transaksi, 

pihak PT. Kereta Api hanya tahu kalau penyewa berpindah ke pihak ketiga, 

dengan alasan mereka menganggap pihak PT. Kereta Api tidak 

mementingkan akad antara pihak kedua dan pihak ketiga dan lain sebagainya 
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yang terpenting pihak KAI dapat mengambil keuntungan dari hasil 

pembayaran sewa tanah tersebut. 

Proses serah terima hak guna sewa tanah dilakukan hanya dengan 

lisan. Serah terima ini ditandai dengan bukti kwitansi pembayaran. 

Penyerahan hak ini dilakukan antara individu yang bersangkutan serta saksi 

dari keluarganya sendiri. 

“Prosesnya ya hanya secara lisan mas. Ketika semuanya sudah deal 
maka serah terimanya ditandai dengan penyerahan kwintansi. Selain 

itu juga kita menghadirkan saksi disitu, sehingga jika dikemudian hari 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ada saksinya.”97
 

 

 Dan kedua belah pihak saling menerima dan saling merelakan. 

Pembeli juga tahu kalau barang yang dijual belikan itu barang sewaan. 

 “ Kalo masalah dirugikan saya kira tidak, membeli tanah tersebut 

untuk kedepannya bagus buat usaha tempat itu dan sudah tidak 

munkin lagi tanah tersebut dipakai lagi oleh kereta api, munkin 

beberapa tahun lagi tanah tersebut bisa alih status hak milik. iya, 

selain saya harus membeli tanah tersebut kepada pihak pertama 

maka saya juga harus meneruskan membayar sewa kepada kereta 

api.
 98

 

 

Ketika hak guna sewa tanah tersebut sudah berpindah kepada pihak 

ketiga, maka semua hak pindah kepada pihak ketiga seperti membayar uang 

sewa setiap tahunnya. Tanggung jawab atas semuanya beralih kepada pihak 

ketiga, pihak kedua sudah tidak ada hubungan dengan PT. KAI mengenai hak 

guna sewa tanah tersebut. Berikut ini kutipan wawancara peneliti dengan 

pihak pembeli sebagai berikut : 
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 “ Tanah tersebut bebas untuk apa saja,untuk dibangun buat kantor, 

rumah boleh saja.” 99
 

 

 

Pengelolaan tanah tersebut di teruskan oleh pihak ketiga. Sehingga 

tanah tersebut sudah menjadi hak milik dari pihak ketiga selaku penyewa atas 

tanah dari PT. KAI. Dalam hal ini pihak ketiga memiliki sepenuhnya hak atas 

tanah tersebut, sehingga di atas tanah tersebut sering dijumpai beberapa 

warga masyarakat yang membangun rumah, toko dan lain sebagainya untuk 

tempat tinggal dan untuk usaha demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

                                                           
99

 Agus Nasrudin, Wawancara, 15 Juni 2017 



82 

 

 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HAK GUNA SEWA 

TANAH ASET PT. KERETA API (PERSERO) DI DESA BANYUDONO 

KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO 

 

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Hak Guna Sewa Tanah 

Aset PT. Kereta Api Di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo  

1. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam 

Jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang 

menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta 

(yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia 

menyerahkan sejumlah ganti rugi, barang yang akan ia terima sebagai 

harga kepada penjual, setelah ada persetujuan diantaranya mengenai 

barang dan harganya dengan dasar suka sama suka atas keduanya. 

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwasannya jual beli 

dilakukan oleh dua atau lebih para pihak, dimana pihak pertama 

menyerahkan barang / jasa, sedangkan pihak kedua melakukan 

pembayaran atas barang / jasa yang telah diterima tersebut. Dengan 

perasaan suka sama suka diantara kedua belah pihak tanpa ada unsur 

paksaan dari pihak manapun. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

jual beli yang diperbolehkan adalah jual bei yang tidak 

mengandung riba dan bathil. Selain itu jual beli juga harus memenuhi 

syarat dan rukun jual beli, selain itu didalam jual beli maka harus ada 

kerelaan antara kedua belah pihak. Firman Allah SWT dalam al- Qur‟an : 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرَم الِربَا  َوَأَحل الل
 

Artinya:  “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. 

Al-Baqarah: 275). 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Menurut jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu sebagai berikut: 

e) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)  

Didalam praktik jual beli ini pihak penyewa pertama sebagai 

penjual hak guna sewa sedangkan pihak penyewa kedua sebagai 

pembeli hak guna sewa. Penjual dan pembeli adalah orang dewasa 

yang sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak dalam 

keadaan terpaksa (dalam kemauan sendiri) dan dilakukan dengan 

dasar suka rela. 

f) Sighat (lafadz ijab dan Kabul)  

Ija>b qabu>l yang diucapkan dalam akad jual beli Hak Guna Sewa 

tanah PT. KAI di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan 

lisan. Dimana pihak penjual mengalihkan kepada orang lain, dengan 
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cara menawarkan tanah tersebut untuk membeli. Dalam ijab dan 

qabul tersebut dengan catatan penyewa berpindah kepada pembeli 

tersebut.  

g) Adanya barang yang dijual/dibeli 

Di dalam prakteknya yang menjadi objek jual beli hak guna 

sewa tanah PT. KAI adalah tanah yang dahulu tanah tersebut dipakai 

Kereta Api Madiun Ponorogo, dan sudah tidak dipakai lagi maka 

pihak Kereta Api menyuruh tanahnya itu untuk dikelola masyarakat. 

Kemudian masyarakat banyak melakukan seewa tanah tersbut. 

Akan tetapi pihak penyewa tidak bisa mengambil atau memiliki 

tanah tersebut melainkan hanya sebatas mengambil manfaat dari 

tanah tersebut. Agar tidak menjadi hutan berantara yang tidak dapat 

diambil manfaatnya. Kemudian tanah tersebut dijual oleh pihak 

penyewa karena pihak penyewa sangat membutuhkan uang, dan 

sudah tidak sanggup lagi membayar sewa yang selalu naik setiap 

tahunnya. maka tanah tersebut dijual.  

h) Adanya nilai tukar pengganti barang. 

Tanah PT. Kereta Api tersebut sangat berharga. Karena 

tempatnya sangat strategis untuk usaha. Maka para penyewa 

memanfaatkan anah tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak 

lain. 

Pihak kereta api hanya tahu kalau penyewa pindah kepihak 

ketiga karena surat perjanjiannya pindah nama, dan pihak KAI tidak 
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tahu kalau perpindahannya itu dijual belikan dan karena praktek 

tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka pihak PT. Kereta 

Api mengetahui transaksi jual beli. Akan tetapi pihak PT. Kereta Api 

membiarkan praktek tersebut tidak ada tindakan tegas, hanya diberi 

peringatan jangan di jual belikan. Dan penjual menggapnya  tanah 

tersebut sudah tidak mungkin akan diaktifkan lagi untuk kereta api. 

Ija>b qabu>l yang diucapkan dalam akad jual beli Hak Guna Sewa tanah 

PT. KAI di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan lisan. Penjual 

menawarkan harga tanah tersebut kepada pembeli dan mereka saling tawar 

menawar sesuai dengan kesepakatn kedua belah pihak. Transaksi tersebut 

ditandai dengan penyerahan kwintansi. Selain itu juga menghadirkan saksi, 

sehingga jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ada 

saksinya.  

Seperti yang dikemukakan Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar 

dalam bukunya ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4 madzhab, 

bahwa ijab adalah lafal yang keluar dari penjual atau orang yang posisinya 

sama dengan penjual (yang mewakili), seperti “aku menjual benda ini 

kepadamu dengan harga sekian.” Kabul adalah perkataan sipembeli, seperti 

“aku terima.” Akan tetapi kata yang digunakan dalam akad jual beli Hak 

Guna Sewa  tanah PT. KAI di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo menggunakan perkataan lain yang menunjukkan 

maksud yang sama didalam Ija>b qabu>l tersebut.  
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Akad jual beli hak guna sewa tanah PT. Keeta Api di Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh kedua 

belah pihak yaitu penjual dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, akad itu 

dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama 

suka. Dengan demikian para pihak yang berakad jual beli hak guna sewa telah 

memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyeknya (penjual dan 

pembeli hak). 

Mengenai barang atau objek jual beli keadaannya tidak najis atau 

bersih barangnya. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada 

prinsipnya seluruh madzahab sepakat bahwasanya obyek akad obyek akad 

berupa mal mutaqwwin, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat 

diserah terimakan. Dalam hal jihalah (ketidak jelasan obyek akad) menurut 

Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam 

bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah mengatakan jika barang dan harga tidak 

diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena 

mengandung unsur penipuan. Mengenai  syarat mengetahui barang yang 

dijual, cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak ia ketahui 

jumlahnya, seperti jual beli yang kadarnya tidak dapat diketahui. Untuk 

barang-barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang, maka kadar 

kuantitas dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang 

melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis 

pembayaran, jumlah maupun masanya. 
100
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Hasil yang penulis temukan ijab qabul antara penjual dan pembeli 

yaitu dengan lisan, dengan perjanjian semua hak penjual pindah kepembeli, 

dilihat dari subjeknya praktik jual beli tersebut dilakukan oleh orang dewasa 

sudah baligh dan berakal, jual beli hak guna sewa tanah dilihat objek jual beli 

hak guna sewa tersebut keadaannya tidak najis atau bersih barangnya akan 

tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam karena objek tersebut bukan milik 

penuh penjual. 

5. Analisis Proses Pengalihan kepemilikan Hak Guna Sewa Tanah Aset PT. 

Kereta Api Di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo D 

4. Ijarah  

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

jalan penggantian. Ijarah dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat dan 

rukun ijarah. Dalam sewa menyewa antara penyewa dengan PT. Kereta 

Api yang ada di Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

pihak penyewa pertama mengalihkan hak guna sewanya kepada penyewa 

kedua. 

Setiap orang yang melakukan sebuah transaksi atau hubungan 

mu’a>malah maka harus memenuhi syarat- syarat yang harus ada 

didalamnya, salah satunya adalah akad begitupun dengan transaksi sewa 

menyewa. Didalam sewa menyewa  ada syarat- syarat yang harus 

terpenuhi agar transaksinya sah. Ada yang perlu di analisa yaitu: 

1. Ditinjau dari aqad (ija>b Qabu>l) 
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Akad adalah ikatan kata antara penyewa dan yang menyewakan. 

Sewa menyewa belum dikatakan sah sebelum ija>b dan qabu>l 

dilakukan, sebab ija>b dan qabu>l menunjukkan kerelaan (keridhaan). 

Pada dasarnya ija>b dan qabu>l dilakukan dengan lisan, tetapi apabila 

tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ija>b dan qabu>l 

dengan surat menyurat yang mengandung arti ija>b dan qabu>l.101
 

Adapun syarat ija>b dan qabu>l menurut kesepakatan ulama harus 

memenuhi beberapa persyaratan: 

a. Keadaan ija>b dan qabu>l berhubungan.  

b. Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya 

berlainan. 

c. Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang 

lain. Seperti: kalau saya pergi saya jual barang ini sekian. 

d. Waktunya tidak dibatasi sebab jual beli berwaktu seperti sebulan 

atau setahun, tidak sah. 

Ija>b qabu>l yang diucapkan dalam akad Sewa menyewa tanah PT. 

Kereta Api di Desa Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dilakukan 

secara langsung yaitu dengan menggunakan lisan. Akan tetapi kata yang 

digunakan dalam sewa menyewa  tanah PT. Kereta Api di Desa 

Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo menggunakan perkataan lain 

yang menunjukkan maksud yang sama didalam ijab dan Kabul tersebut.
102
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2. Ditinjau dari pihak yang berakad (penyewa dan yang menyewakan) 

a. Penyewa  

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan 

akad  adalah kedua belah pihak telah cakap hukum (baligh dan berakal 

sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri. 

b. Orang yang menyewakan 

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan 

akad adalah   (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak 

sendiri.
103

 

Didalam praktik PT. Kereta Api sebagai pemilik tanah  sedangkan 

pihak penyewa kedua sebagai penyewa.  Penyewa dan yang 

menyewakan adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya 

(tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan 

mana yang tidak, tidak dalam keadaan terpaksa (dalam kemauan 

sendiri) dan dilakukan dengan dasar suka rela. 

Dalam peralihan sewa menyewa antara pihak kedua dengan 

pihak ketiga di Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo pihak penyewa pertama memberikan  hak guna sewanya 

kepada penyewa kedua dengan mendapat ijin dari pemilik tanah 

yaitu pihak PT. kereta Api dengan dibuktikan nama perjanjian 

pindah ke pihak ketiga. 
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3. Ditinjau dari ma’qu>d „alaih (objek akad) 

Syarat-syarat barang yang dijadikan objek dalam sewa menyewa 

harus bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara‟, milik orang 

yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang 

yang diakadkan ada ditangan.
104

 

Di dalam prakteknya yang menjadi objek sewa menyewa yaitu tanah 

PT. Kereta Api tersebut, sehingga pihak penyewa bisa mengambil atau 

memanfaatkan tanah tersebut. Agar tidak menjadi hutan berantara yang 

tidak dapat diambil manfaatnya, barang atau objek sewa menyewa 

keadaannya tidak najis atau bersih barangnya. Syarat yang berkaitan 

dengan obyek sewa menyewa, pada prinsipnya seluruh madzahab sepakat 

bahwasanya obyek akad obyek akad harus berupa mal mutaqwwin, suci, 

wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserah terimakan. Dalam hal 

jihalah (ketidak jelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan 

fasid. Untuk barang-barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang, 

maka kadar kuantitas dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak 

yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu 

sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.
105

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek sewa menyewa  

tanah PT. KAI di Desa Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang 
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dijadikan objek sewa menyewa merupakan tanah PT. Kereta Api. Maka 

dari situlah sewa menyewa tanah PT. KAI di Desa Banyudono Kec. 

Ponorogo Kab. Ponorogo syarat mengenai obyek sesuai dengan hukum 

Islam. 

5. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara 

kepada subjek hukum tertentu dengan syarat yang tertentu pula untuk 

mengelola dan mengusahakan tanah negara dengan orientasi yang 

bergerak dalam bidang pertanian, perikanan atau peternakan. 

Menyangkut tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha telah 

diatur dalam Pasal 44 PP Nomor 440 Tahun 1996 yaitu Tanah yang dapat 

diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah negara. Dalam hal tanah 

yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu adalah tanah negara yang 

merupakan kawasan hutan, maka pemberian hak guna usaha dapat 

dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya 

sebagai kawasan hutan.  

Pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak 

tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan hak guna 

usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terseleseinya pelepasan hak 

tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan 

dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik 

pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik 
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bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan 

pada pemegang hak guna usaha baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan 

dengan keputusan presiden.
106

   

Jual beli yang terjadi di Tanah Aset PT. Kereta Api Di Desa 

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sama dengan jual 

beli seperti biasanya. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung 

sehingga terjadi kesepakatan harga diantara keduanya, setelah semuanya 

deal. Otomatis hak yang pada tanah tersebut yang pada awalnya berada 

pada pihak penjual beralih kepada pihak pembeli, kepemindahan hak 

tersebut pihak pembeli berhak untuk  mengelola tanah tersebut sesuai 

dengan keinginannya. Tanah tersebut dapat digunakan sebagai warung, 

toko, bengkel, mendirikn bangunan atau yang lainnya.   

Tanah PT. Kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo dalam penjualannya memiliki harga-harga yang 

berbeda, . diantaranya yaitu tanah yang sudah ada bangunannya harganya 

lebih mahal daripada tanah kosong (tidak ada bangunannya). Untuk tanah 

yang sudah ada bangunannaya harganya, dapat mencapai dua kali lipat 

harga tanah yang kosong. Namun juga dapat lebih dari itu sesuai bangunan 

yang ada di atas tanah tersebut. 

d. Hapusnya Hak Guna Usaha  
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Hapusnya Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 34 UUPA Tahun 

1960 dinyatakan bahwa, hak guna hapus karena: Jangka waktu 

berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai 

syarat tidak dipenuhi. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum 

jangka waktu berakhir,  dicabut untuk kepentingan umum, 

ditelantarkan, Tanahnya musnah, Ketentuan pasal 30 ayat (2).  

Tanah PT. Kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo yang telah disewakan , batas berkhirnya yaitu  

Sampai tanah tersebut diminta oleh pihak kereta api. Akan tetapi 

rasanya sudah tidak mungkin lagi jika tanah tersebut diminta, dan 

dipakai lagi sebagai jalur kereta api. Karena di sepanjang kawasan 

tanah tersebut sudah banyak berdiri berbagai macam bangunan 

beberapa tahun lagi tanah tersebut bisa beralih status hak milik.  

Pembelia harus membeli tanah tersebut kepada pihak pertama, maka 

pembeli  juga harus meneruskan membayar sewa kepada kereta api 

6. Hak Guna Bangunan 

Hak guna bangunan merupakan salah satu hak-hak atas tanah yang 

bersifat primer, selain hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah. 

Perkembangan hak guna bangunan merupakan hak primer yang 

mempunyai peranan penting kedua, setelah hak guna usaha. syarat-syarat 

Hak guna bangunan sebagaimana yang diatur Pasal 26 adalah Tanahnya 

masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan 

pemberian hak tersebut. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi 
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dengan baik oleh pemegang hak. Pemegang hak masih memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Tanah tersebut masih sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.  

Pihak pembeli boleh mendirikan bangunan atau yang lain itu 

terserah mereka. Ada yang mendirikan rumah sebagai tempat tinggal dan 

lain-lain. Jadi intinya dari pihak sana itu tidak membatasi bahwa tanah 

tersebut harus di buat apa. 

7. Hak Pakai Atas Tanah 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil,  

dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. 

Memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang,  memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya. Bukan perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 

jiwa dan ketentuan undang-undang ini. 

Pada dasarnya hak pakai dapat dialihan Dalam terdapat tanah yang 

merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, hak pakai hanya dapat 

dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Namun, 

apabila terdapat tanah yang merupakan tanah hak milik, pengalihan hak 

pakai kepada pihak lain hanya dimungkinkan. Apabila dinyatakan secara 

tegas dalam perjanjian. Pemegang hak pakai kehilangan persyaratannya 

atas hak tersebut,  pihak tersebut akan kehilangan haknya dan wajib 

mengalihkannya kepada pihak lain atau hak pakai tersebut dihapuskan 
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Pembeli bebas memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan 

kesepakatan.,  pembeli tidak bisa memiliki objek jual beli. Tanah PT. 

Kereta Api di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo yang telah disewakan batas terakhir sampai tanah tersebut 

diminta oleh pihak kereta api, tanah akan  diminta dan dipakai sebagai 

jalur kereta api,  sepanjang kawasan tanah tersebut sudah banyak berdiri 

berbagai macam bangunan. Mungkin beberapa tahun lagi tanah tersebut 

bisa beralih status hak milik,  pembelia harus membeli tanah tersebut 

kepada pihak pertama maka pembeli  juga harus meneruskan membayar 

sewa kepada kereta api 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat dan mengkaji dari bab-bab terdahulu maka penulis 

dalam bab ini menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad jual beli hak guna sewa tanah yang terjadi di Desa Banyudono tidak 

sesuai dengan hukum Islam atau batal dikarenakan tidak terpenuhinya 

salah satu syarat dan rukun dalam jual beli salah satunya syarat yang tidak 

bisa terpenuhi oleh pihak penjual adalah mengenai barang yang dijadikan 

sebagai obyek jual beli, yang mana barang yang dijadikan objek jual beli 

bukan milik penuh dari pihak penjual.  

2. Peralihan hak sewa tanah aset PT. Kereta Api di Desa Banyudono kepada 

pihak ketiga menurut hukum Islam sah karena sudah terpenuhi syarat dan 

rukunnya sewa menyewa. 

 

B. Saran 

1. Meskipun hukum di Indonesia menggunakan hukum Agraria dan perdata 

apa salahnya mengikuti hukum positif yaitu Hukum Islam dimana pihak-

pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus sesuai dengan syarat 

rukun jual beli. 
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2. Untuk pihak PT. Kereta Api hendaknya melakukan kajian ulang terhadap 

surat perjanjian sewa menyewa tanah Aset PT. Kereta Api dan ada tindakan 

tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran perjanjian.   
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