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ABSTRAK  

Islahiyyah, Faridatul. 2019. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Tanah 

Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.  

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli tanah, akta otentik.  

Dalam hukum Islam, jual beli dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat 

dan rukun jual beli sedangkan dalam hukum agraria, jual beli tanah dapat dikatakan 

sah jika telah memenuhi syarat materiil dan formil. Dalam pelaksanaan jual beli tanah 

di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagian besar dilakukan 

di bawah tangan bahkan tanpa melalui notaris atau PPAT. Bahkan ada yang 

melakukan jual beli tanah yang masih dalam sengketa kepemilikan.  

Dari latar belakang diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam 

penelitian. (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli tanah 

dibawah tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam  terhadap objek jual beli tanah yang masih dalam 

sengketa dalam jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo?  

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. Kemudian penarikan 

kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan 

mengungkapkan fenomena yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan teori-teori hukum Islam dan hukum agraria. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian: (1) Akad jual beli tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo diperbolehkan selama akad jual beli tersebut dilakukan 

secara tunai. Jika akad jual beli tanah di bawah tangan dilakukan tidak secara tunai 

dan didalamnya mengandung unsur keragu-raguan akan timbulnya sengketa 

dikemudian hari maka wajib hukumnya melakukan pencatatan kepada 

notaris.(2)Menurut hukum Islam praktik jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo yang objeknya masih dalam sengketa kepemilikan 

karena belum adanya pembagian waris dikatakan sah atau diperbolehkan selama 

tanah yang dijual adalah bagian waris si penjual. Selain itu kebolehan jual beli tanah 

yang objeknya masih dalam sengketa kepemilikan berdasarkan alasan atau keadaan 

darurat yang mendorong terjadinya jual beli tersebut. Kondisi-kondisi darurat atau 

kebutuhan mendesak boleh mengambil yang dilarang secara syar’i, maka setiap yang 

dilarang dalam Islam dibolehkan ketika terpaksa dengan syarat tidak menjadikannya 

sesuatu yang mubah dan serba boleh, hanya sebatas keperluan untuk menghindari 

keburukan yang membahayakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Di negara berkembang, temasuk Indonesia yang bercorak agraris, 

tanah memberikan warna tersendiri bagi struktur masyarakatanya. Hal ini 

tentunya tidak dapat dipisahkan mengingat tanah merupakan tempat tinggal, 

tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka 

dimakamkan, bahkan tempat bagi para leluhurnya. Maka, selalu ada pasangan 

antara manusia dengan tanah dan antara masyarakat dengan tanah. Seperti 

pernyataan seorang pakar yang bernama Mc.Auslan yang mengatakan “Bukan 

saja karena kehidupan mayoritas penduduknya ditunjang oleh tanah, tetapi 

juga dengan tanah itu pula kesadaran mereka terwujudkan baik dalam bentuk 

kerja produktif maupun dalam bentuk-bentuk kesenian serta kebudayaan 

lainnya. Secara singkat seluruh bangunan pandangan hidup yang memberi 

arah bagi proses kemasyarakatan bertolak dari dialektika kesadaran manusiawi 

dengan tanah.1 

Dalam hukum agraria kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis 

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-

UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa “ dengan adanya dasar hak menguasai dari 

negara maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 

yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang. 

 
1Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2009), 2. 



2 
 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 

permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian 

permukaan bumi yang terbatas dengan ukuran panjang dan lebar.  

Undang-UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agrariayang lahir dalam semangat reformasi agraria di bidang 

pertanahan memiliki sifat yang komprehensif dan fundamental. Tujuan 

dikeluarkannya Undang-UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria pada hakekatnya adalah guna mewujudkan apa yang 

digariskan dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, 

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya 

ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.2 

Dengan disahkannya Undang-UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bangsa Indonesia memiliki undang-

undang pertanahan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri 

karena sebelum disahkannya undang-undang ini, bangsa Indonesia masih 

menggunakan hukum adat dan hukum pertanahan Belanda. Selain itu Undang-

UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembaruan di bidang agraria. 

Undang-UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria tidak hanya memuat ketentan-ketentuan mengenai perombakan 

 
2 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2010), 18.  
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hukum agraria, namun juga memuat persoalan-persoalan agraria lainnya dan 

cara penyelesaiannya.3 

Konsep pokok Undang-UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah pengaturan tentang kepemilikan tanah 

yang menyangkut hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya, dengan 

sederetan hak dan kewajiban yang melekat atas kepemilikan tanah tersebut.  

Hak milik merupakan induk dari hak-hak lainnya. Artinya seorang 

pemilik tanah bisa memberikan kepada pihak lain dengan hak-hak yang 

kurang, seperti hak menyewakan, membagi hasilkan, menggadaikan, dan 

menyerahkan tanah kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau hak 

pakai maupun melalui jual beli.4 

Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah oleh seseorang dalam 

konteks individual dalam relasi sosial secara yuridis diakui. Pemilik tanah 

mempunyai kewenangan untuk menggunakannya sesuai dengan keinginannya. 

Kewenangan manusia atas kepemilikan harta dalam kaidah hukum Islam 

dilindungi dalam bingkai h}ifz}u al ma>l sebagai salah satu prinsipal kulliyah 

al khams.5 

Sebab kepemilikan dalam hukum Islam secara garis besar diperoleh 

melalui dua jalan yaitu kepemilikan karena penguasaan barang mubah dan 

kepemilikan melalui akad. Kepemilikan karena penguasaan barang mubah 

melalui beberapa cara yaitu  ih}ya al mawat, penguasaan atas barang tambang 

 
3Iman Sjahputra, Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Di Indonesia (Jakarta: Harvarindo, 

1997), 57.  
4Mahadi, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional (Jakarta: Binacipta, 1983), 57.  
5Dr.Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara Atas TanahMenurut Hukum Pertanahan Indonesia 

Dalam Perspektif Hukum Islam (Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 271.  
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dan benda-benda yang tersimpan dalam tanah, dan perolehan barang yang 

mubah. Sedangkan kepemilikan melalui akad dapat diperoleh melalui akad 

jual beli, hibah, sadaqah, dll.6 

Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada perpindahan 

kepemilikan tanah melalui jual beli, di mana dalam hukum Islam jual beli 

berarti saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 

milik dan pemilikan.7Sedangkan dalam Undang-UndangNo.5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, istilah jual beli tidak 

didefinisikan secara jelas akan tetapi mengingat bahwa hukum agraria 

Indonesia berdasarakan pada hukum adat sehingga jual beli berarti perbuatan 

pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil, dan terang.8 

Pada ketentuan pasal 19 Undang-UndangNo.5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa segala bentuk 

peralihan hak-hak atas tanah harus diberikan surat-surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal tersebut diperjelas lagi dalam 

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 pasal 19 dan Peraturan Pemerintah 

No.24 Tahun 1997 pasal 37 bahwa setiap jual beli tanah dilakukan oleh 

parapihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas 

membuat aktanya.9 

Namun dalam praktiknya jual beli tanah tentu tidak selamanya dapat 

berjalan dengan lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya di luar 

 
6Ibid.  
7Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol.3 (Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1996), 827.  
8 Siti Zumrohatun, Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), 171.  
9Ardiansyah Zulhadji, “ Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960,” Lex Crimen, 4 (2016), 32. 
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dugaan dan biasanya persoalan ini timbul dikemudian hari. Semampu apapun 

dalam membuat perjanjian tidak dapat dipungkiri adanya celah-celah 

kelemahan dan apabila dikemudian hari timbul persengketaan, hal tersebut 

akan dijadikan alasan-alasan dan pembelaan diri bahkan mencari keuntungan 

sendiri dari perjanjian tersebut.  

Begitupun di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo, jual beli tanah merupakan kegiatan transaksi yang lumrah 

dilakukan oleh masyarakat namun dibalik semua kegiatan transaksi itu sangat 

banyak kendala seperti kasus jual beli dengan akta di bawah tangan, dimana 

dari hasil pra penelitian penulis menunjukkan bahwa sebagian besar 

masyarakat di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam 

kegiatan jual beli tanah menggunakan akta di bawah tangan.  

Dari data sementara yang penulis peroleh dari 11 orang yang 

melakukan transaksi jual beli tanah dengan akta di bawah tangan tersebut 6 di 

antaranya melakukan transaksi jual beli yang objek jual belinya (tanah) masih 

dalam sengketa waris di mana belum ada pembagian hak waris yang sah akan 

tetapi salah satu pihak ahli warisnya sudah menjual tanah tersebut.10Oleh 

sebab itu hal ini akan dianalisis dengan aturan yang ada dalam hukum Islam 

dan hukum agraria.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka 

penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul 

 
10 wawancara pra penelitian dengan masyarakat Desa Lembah. 
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“Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Tanah Di Desa 

Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”.  

B. Penegasan Istilah  

Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan jual beli tanah 

ialah jual beli tanah di bawah tangan. Pengertian jual beli tanah di bawah 

tangan yaitu jual beli tanah yang dilakukan tanpa melalui pejabat yang 

berwenang yaitu PPAT atau notaris.11 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli tanahdi bawah 

tangan dalam praktik jual beli tanah di Desa LembahKecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli tanah yang 

masih dalam sengketa dalam praktik jual beli tanah di Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian 

yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan 

kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Penelitian 

yang berbasis field research bertujuan : 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjabarkan tentang tinjauan hukum Islam 

dalam  praktik jual beli tanah dibawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo.  

 
11Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5. 



7 
 

 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjabarkan tentang tinjauan hukum Islam 

dalam praktik jual beli tanah yang objeknya masih dalam sengketa di Desa 

Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  

E. Manfaat Penelitian  

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis berharap proposal skripsi 

ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan 

masalah muamalah yang khusus membahas masalah praktik jual beli tanah 

yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum agraria di Indonesia. 

Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam 

pembahasan selanjutnya.  

2. Kegunaan Praktis  

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran 

kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam melihat praktik 

bermu’amalah apakah sudah sesuai dengan tuntutan agama Islam dan 

peraturan perundang-undangan atau belum.  

F. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka dari itu, 
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penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik 

dan masalah penelitian ini, yakni :  

Pertama, skripsi karya Anis Susiawati yang berjudul Analisa Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo, dengan kesimpulan bahwa akad jual beli 

material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan demikian jual 

beli material tanah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Praktik 

penakaran dan penetapan harga material tanah tidak bertentangan dengan 

Hukum Islam karena secara ‘urftermasuk pada‘urf  ‘a>m yaitu kebiasaan yang 

telah umum berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan 

tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. 

Kebiasaan dalam menetapkan takaran dan harga material tanah tersebut sudah 

berlaku secara terus menerus dan terjadi sampai sekarang diseluruh Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan tidak merugikan 

kedua belah pihak.12 

Kedua, skripsi karya Tumardi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Hak Guna Sewa Tanah Aset PT. Kereta Api (Persero) Di 

Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan 

kesimpulan bahwa 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 satu syarat 

 
12Anis Susianawati, “Hukum Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 1.  
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yang tidak bisa terpenuhi oleh pihak penjual adalah mengenai barang yang 

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

bukan milk penuh dari pihak penjual. Selain itu peralihan hak sewa tanah aset 

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

Kabupaten Ponorogo kepada pihak ketiga menurut hukum Islam sah karena 

sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sewa menyewa. 13 

Ketiga, skripsi karya Andi Nurfajri Mansyur yang berjudul Tinjauan 

Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 Di Kabupaten Gowa, dengan kesimpulan bahwa proses 

terjadinya jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan di lokasi penelitian 

tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 karena masih 

dipengaruhi oleh hukum adat, dimana kedua belah pihak cukup melakukan 

suatu kesepakatan harga yang tidak tertulis yang berlangsung secara 

kekeluargaan. Faktor yang menyebabkan jual beli hak milik atas tanah tanpa 

akta PPAT yaitu adanya surat-surat tanah yang tidak lengkap, biaya 

pembuatan akta PPAT yang mahal dan adanya biaya Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LKMD) yang telah ditentukan dari Kepala Desa setempat 

atau kelurahan, serta pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah dan 

budaya hukum atau kebiasaan dari masyarakat yang masih patuh terhadap 

hukum adat. Hal tersebut berakibat hukum akan mengalami kesulitan dalam 

proses pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa 

 
13Tumardi,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Guna Sewa Tanah Aset PT.Kereta Api 

(Persero) Di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2018), 2.   
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karena masih memerlukan bukti-bukti yang mendasar atas kepemilikan 

tanah.14 

Dari beberapa karya ilmiah tersebut, maka penelitian yang penulis 

lakukan memiliki perbedaan dengan karya-karya ilmiah sebelumnya. Dari 

beberapa penelaahan peneliti terdahulu tidak nampak pembahasan secara 

khusus yang membahas mengenai jual beli tanah yang penulis jabarkan di 

atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya ilmiah yang penulis teliti ini 

belum pernah dibahas sebelumnya.  

G. Metode Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan 

diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metedologi penelitian, yaitu 

cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, 

merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai 

suatu tujuan.15 Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan 

(field research), penelitian lapangan menggunakan studi kasus dan pada 

hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

 
14Andi Nurfajri Mansyur, “Tinjauan Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Gowa,” Skripsi (Makassar: UIN ALAUDDIN 

Makassar, 2010), 10.  
15Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013), 1. 
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realistik apa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain penelitian 

lapangan (field research) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan 

masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.16 

Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian 

guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli tanah di Desa 

Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan 

teori-teori hukum (hukum Islam dan hukum positif).  

2. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena 

peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul 

data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai 

peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung 

untuk mengamati praktik jual beli tanah.17 

 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Lembah Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi 

tersebut dikarenakan praktik jual beli tanah dilokasi tersebut ada yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

 
16Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 5. 
17M. Djunaidi, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
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Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan 

diantaranya dengan beberapa penjual dan pembeli atau subjek 

transaksi jual beli tanah dibawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo.  

b. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu: 

1) Sumber data primer  

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data-data yang 

didapat langsung dari lapangan. Semua data yang diperoleh 

tersebut berasal dari para penjual dan pembeli tanah. 

2) Sumber data sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

bahan pendukung data primer dalam penelitian, yaitu data yang 

diperoleh dari Al-Qur’an, KHES, Undang-UndangNo.5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan buku-

buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.18 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penilitian ini adalah dengan melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena di dalam penelitian ini 

peneliti diharuskan terjun dan berinteraksi langsung ke lapangan untuk 

 
18Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (Jakarta: Prenada Media Book, 2013), 

128.  
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menggali dan mengumpulkan data agar fenomena yang diteliti dimengerti 

dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Observasi  

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan 

langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenaranyya, situai, 

kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan 

data suatu penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku 

dan makna dari perilaku tersebut sebagaimana dikatakan oleh Marshal, 

“...through observation, the researchcher learn about behavior and the 

meaning attached to those behavior...”.19 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewaawancara 

(interviewer) yang mengajukamn pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain.20Dalam hal ini wawancara dilakukan 

langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu 

jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo.  

c. Dokumentasi  

 
19 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 81.  
20Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 186. 
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Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya menumental seseorang. 

Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk 

bukan manusia (non human resources).21Dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah dapat berupa foto dan dokumen-dokumen lain 

seperti kwitansi, surat perjanjian jual beli tanah yang dapat 

membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.  

6. Analisis Data  

Untuk memperoleh pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan 

metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas 

hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum.22 Disini penulis mengamati kejadian di lapangan, baru 

kemudian dibandingkan dengan teori-teori, dalil-dalil hukum Islam, dan 

hukum agraria, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. 

Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari kasus-kasus yang terjadi 

dalam kegiatan jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Kasus yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian 

antara praktik di lapangan dengan teori hukum Islam dan hukum agraria. 

Dengan alasan latar belakang tersebut maka penulis berusaha untuk 

menganalisis permasalahan yang ada ditinjau dari hukum Islam dan 

hukum agraria.  

 
21Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif. 94. 
22Sudarto,Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 57-58. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan menggunakan 

criteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa 

teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Data atau 

informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu 

diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan  

Peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data 

tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data 

yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber 

data asli atau sumber data lain yang tidak benar, maka peneliti 

melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga 

dapat diperoleh data yang pasti kebenarannya.23 

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti kembali ke lapangan 

untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada 

yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.  

b. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

 
23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), 271. 
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triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Peneliti ini menggunakan triangulasi bertujuan agar 

data-data yang ada semakin diperkuat dengan adanya teknik tersebut.24 

8. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus 

ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-

tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:  

a. Tahap pra lapangan.   

Tahap pra-lapangan yaitu tahapan yang dilakukan peneliti sebelum 

melakukan penelitian di lapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.25 

b. Tahap pekerjaan lapangan.   

Tahap pekerjaan lapangan yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang 

peneliti ketika berada di dalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data yang ada di lapangan.26 

c. Tahap analisis data  

 
24Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 178. 
25ibid.,85-86.  
26ibid.,94.  
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Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis data 

yang diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada 

tahap sebelumnya.  

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. 

Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, maka data 

yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi.27 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, 

penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika  

pembahasannya adalah sebagai berikut:  

 

BAB  I    : PENDAHULUAN  

Bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.  

BABII : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

Dalam bab ini memaparkan tentang landasan teori yang nantinya 

akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu teori jual beli 

 
27ibid.,139-140. 
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dalam perspektif hukum Islam mulai dari pengertian, dasar 

hukum, rukun dan syarat sah jual beli. 

BABIII: PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA LEMBAH 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO  

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas 

tentang jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dan jual 

beli tanah yang objek jual belinya masih dalam sengketa waris. 

BAB IV:  ANALISIS HUKUM ISLAMDALAM PRAKTIK JUAL 

BELI TANAH DI DESA LEMBAH KECAMATAN 

BABADAN KABUPATEN PONOROGO. 

Bab keempat membahas tentang analisa hukum Islamdalam 

pratik jual beli tanah dibawah tangan di Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan analisis hukum 

Islamdalam praktik jual beli tanah yang objeknya masih dalam 

sengketa. 

BAB V      : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran-saran serta penutup. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A.  Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam  

1. Pengertian Jual Beli  

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak 

berjanji akan menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak lain 

berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara 

keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan 

jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan 

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang 

sah).1Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan 

kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak 

kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama 

berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak 

kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.2 

Arti jual beli secara isilah dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:  

1. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara 

istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus atau 

pertukaran sesuai yang diinginkan yang berguna dengan cara khusus 

yaitu i>jab (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan 

qabu>l (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).   

 
1Abdul Ghofur Ansori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Citra 

Media, 2006), 33.  
2Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), 88. 
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2. Hanabilah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan 

harta dengan jalan saling merelakandengan tujuan memindahkan 

kepemilikan.3 

2. Dasar Hukum  

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh, namun dalam kondisi 

tertentu jual beli bisa menjadi wajib. Misalnya, orang yang sangat 

membutuhkan makan dan minum maka wajib baginya untuk membeli 

makanan dan minuman untuk menjaga keselamtan jiwanya, dan haram 

baginya untuk meninggalkan jual beli jika nyawanya terancam. Jual beli 

juga bisa dihukumi sunnah, seperti orang yang bersumpah untuk menjual 

barangnya kepada orang lain, maka sunnah baginya untuk menepati 

dimakruhkan adalah menjual barang yang makruh untuk dijual, dan jual 

beli bisa juga menjadi haram, seperti menjual barang yang haram unuk 

dijual.  

Adapun hukum bolehnya jual beli telah dijelaskan dalam banyak 

dalil. Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami firman Allah SWT, antara 

lain dalam QS.Al-Baqarah: 275 sebagai berikut:  

◆⧫

⧫▪◆❑⧫ 

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” (QS.Al-Baqarah: 275)4 

 

 
3Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 12. 
4Departemen, Al-Qur’an, 47. 
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3. Rukun Jual Beli  

Dalam jual beli ada beberapa rukun (unsur) yang harus dipenuhi. 

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 

2. S}i>ghot (lafadz ijab dan kabul). 

3. Ada barang yang dibeli.  

4. Ada nilai tukar pengganti barang.5 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga 

yaitu:  

1. Pihak-pihak. 

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, 

pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.  

2. Objek. 

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak 

berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang 

terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual 

belikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjual belikan harus 

ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang 

yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga 

tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang 

diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang 

yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukkan 

 
5Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67. 
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dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan 

penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara 

pasti pada waktu akad.  

3. Kesepakatan. 

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. 

Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.6 

4. Syarat Jual Beli Menurut Hukum Islam  

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat 

terjadinya akad (in’iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad 

nafaz, dan syarat lujum. 

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad 

tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah 

akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafaz, akad tersebut 

mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah 

cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad 

tersebut mukhoyyir (pilih-pilih), baik khiya>r untuk menetapkan maupun 

membatalkan.  

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan 

persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap 

madzhab tentang persyaratan jual beli.  

 

 

 
6Mardani, Fiqh Ekonomi, 102.  
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a. Menurut Ulama Hanafiyah 

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan 

syarat jual beli adalah:  

1) Syarat terjadinya akad (in’iqad) 

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara’. Jika persyaratan 

ini tidak terpenuhi, jual beli tersebut batal. Tentang syarat ini, 

ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu:  

a) Syarat ‘a>qid (orang yang akad) 

‘A>qidharus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(1) Berakal dan mumayyiz.  

(2) ‘A>qid harus berbilang.7 

Menurut pendapat Wahbah Zuhaily ‘a>qid adalah pihak-pihak 

yang melakukan transaksi dalam jual beli dalam hal ini mereka 

adalah penjual dan pembeli. Menurut ulama ahli fiqih 

memberikan persyaratan bagi ‘a>qid yaitu ia harus memenuhi 

kriteria ahliyahdan wilayah. Kriteria ahliyahmaksudnya adalah 

orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan 

mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Orang yang 

telah memiliki kriteria ahliyahadalah orang yang sudah 

bali>ghdan berakal. Sedangkan maksud dari kriteria wilayah 

adalah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas 

secara syar’i untuk melakukan objek akad. Artinya orang 

 
7 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 77.   
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tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas 

suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk 

mentransaksikannya.8 

b) Syarat dalam akad 

Syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai antara i>jab dan 

qabu>l.  

c) Tempat akad 

Harus bersatu atau berhubungan antara i>jab dan qabu>l.  

d) Ma’qud ‘alaih(objek akad) 

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat ma’qud ‘alaihsebagai 

berikut: 

(1) Objek akad harus ada ketika berlangsungnya akad. 

(2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai.  

(3) Benda tersebut milik sendiri.  

(4) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.  

2) Syarat pelaksanaan akad (nafaz)  

a) Benda dimiliki ‘a>qidatau berkuasa untuk akad.  

b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain. 

Berdasarkan nafazdan waqaf (penangguhan), jual beli terbagi dua 

yaitu: 

 

 

 
8Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 22-

23. 
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(1) Jual beli nafiz 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi 

syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut 

dikategorikan sah.  

(2) Jual beli mauquf 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi 

persyaratan nafaz yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk 

melakukan akad, seperti jual beli fud{ul (jual beli milik orang 

lain tanpa ada izin).9Menurut Wahbah Zuhaily mengungkapkan 

istilah fud{uli yaitu orang yang melakukan transaksi atas 

perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah atas 

perkara atau hak orang lain tersebut. Orang yang melakukan 

transaksi atas hak orang lain tanpa mendapatkan izin syar’i, 

seperti menikahkan orang tanpa izin, menjual atau membeli 

barang tanpa mendapatkan mandat, menyewa atau 

menyewakan barang tanpa adanya kekuasaan (wilayah) atau 

mandat.   

Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, fud{uliitu sah 

adanya, namun terhenti atas izin orang yang memiliki hak atau 

wilayah atas barang yang ditransaksikan. Jika pemiliknya 

menyetujui maka sah adanya transaksi tersebut dan berlaku 

 
9 Syafe'i, Fiqih, 79.  
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sebaliknya. Pendapat ini dilandasi atas keumuman firman Allah 

SWT yang menghalalkan jual beli.  

Menurut pendapat Imam Syafi’i, Hanabilah, dan Dahiriyah, 

transaksi fud{ulidinyatakan batal, walaupun dikemudian hari 

mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah. Hal tersebut 

dengan alasan transaksi fud{ulidilakukan atas sesuatu yang 

tidak dimiliki dilarang oleh syariat.10 

3) Syarat sah akad 

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus. 

a) Syarat umum 

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua 

bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syara dan harus 

terhindar dari kecacatan jual beli yaitu ketidakjelasan, 

penipuan, dan kemadharatan.  

b) Syarat khusus 

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang 

tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:  

(1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang. 

(2) Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanat. 

(3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. 

(4) Harus seimbang dalam ukuran timbangan.  

 
10Nawawi, Fiqh, 22-23.  
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(5) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung 

jawabnya.  

4) Syarat lujum  

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas 

atau terbebas dari khiya>r (pilihan) yang berkaitan dengan 

subjek akad dan akan menyebabkan batalnya akad.  

b. Menurut Madzhab Maliki  

1) Syarat ‘A>qid 

Dalam hal ini terdapat empat syarat yaitu:  

a) Mumayyiz. 

b) Keduanya merupakan pemilik barang. 

c) Keduanya dalam keadaan sukarela.  

d) Penjual harus sadar dan dewasa.  

2) Syarat dalams{i>ghot 

a) Tempat akad harus bersatu.  

b) Pengucapan ijab kabul tidak terpisah.  

3) Syarat objek jual beli 

a) Bukan barang yang dilarang syara’.  

b) Harus suci.  

c) Bermanfaat menurut pandangan syara’.  

d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad. 

e) Dapat diserah terimakan.11 

 
11Syafe’i, Fiqih, 79-81. 
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5.   Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang 

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang 

dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi 

syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang 

yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada 

beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. 

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual 

beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut: 

1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. 

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual 

belikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr. 

2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu ya bersifat spekulasi atau samar-

samar haram untuk diperjual belikan karena merugikan salah satu 

pihak. 

3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan 

syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau 

ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.  

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang 

dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan 

kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli buku-

buku bacaan porno dan jual beli patung.  
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5) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah 

atau ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar 

(tidak jelas) dan mengandung tipuan.  

6) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Hal ini 

dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan 

menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. 

7) Jual beli muzabanah, menjual buah yang basah dengan buah yang 

kering. 

8) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Hal 

ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab 

kabul. 

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak 

terkait. 

1) Jual beli dari orang-orang yang masih dalam tawar-menawar. 

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. 

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan 

dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. 

4) Jual beli barang rampasan atau curian.12 

B.Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan 

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh pemilik tanah kepada orang lain yang berakibat beralihnya 

hak dan kewajiban atas tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah dapat 

 
12Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 87. 
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dilakukan melalui suatu perjanjian salah satunya melaui perjanjian jual 

beli tanah. 

Di Indonesia ada 2 macam jenis perjanjian yaitu perjanjian di 

bawah tangan dan perjanjian resmi. Perjanjian di bawah tangan adalah 

perjanjian yang dibuat tanpa melalui pejabat yag berwenang tetapi cukup 

oleh pihak yang berkepentingan saja. Dari perjanjian ini akan 

menghasilkan suatu akta yang disebut akta di bawah tangan. Sedangkan 

perjanjian resmi adalah perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang 

berwenang misalnya notaris atau PPAT. Dari perjanjian ini akan 

menghasilkan suatu akta yang disebut akta resmi (otentik). 

Adapun jual beli yang dilakukan di bawah tangan sebagaimana 

yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan 

maksud untuk memindahkan hak atas tanah dengan cara membuat surat 

perjanjian dengan materai secukupnya dan telah diketahui oleh Kepala 

Adat atau Kepala Desa atau Lurah. 

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus 

diperhatikan dengan seksama peraturannya. Dalam akta otentik tanda 

tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan 

pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditanda 

tangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. Apabila tanda 

tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak 

yang menandatangani akta tersebut, maka pihak yang mengajukan akta di 
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bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda 

tangan tersebut.13 

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian 

tersebut mengakui dan tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam 

surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai 

kekuatanpembuktian yang sama dengan suatu akta otentik atau resmi dan 

hal ini sesuai dengan pasal 1875 KUHPerdata.14 

C.  Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Mengenai Kedudukan Bukti 

Otentik 

ناُكْم كااِتب  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آاما  ْلياْكُتْب ب اي ْ ٍل ُمسامًّى فااْكتُ ُبوُه وا ْيٍن ِإَلا أاجا ْم ِبدا ُت اي ان ْ  ُنوا ِإذاا تادا

ْلُيْمِلِل الَِّذي عالاْيِه اْلْاقُّ    ْلياْكُتْب وا ف ا  ُ ُه اَّللَّ ا عالَّما با كااِتب  أاْن ياْكُتبا كاما  ِِبْلعاْدِل واَلا َيْا

ًئا فاِإْن كاانا الَِّذي عالاْيِه اْلْاقُّ ساِفيًها أاْو ضاِعيًفا أاْو     ي ْ ْس ِمْنُه شا تَِّق اَّللَّا رابَُّه واَلا ي اْبخا ْلي ا  َلا وا

اِلُكْم فاِإْن لاْ يا    ْيِن ِمْن رِجا اْستاْشِهُدوا شاِهيدا ِليُُّه ِِبْلعاْدِل وا ْلُيْمِلْل وا  ْستاِطيُع أاْن ُيُِلَّ ُهوا ف ا

را    ُُهاا ف اُتذاكِ  ا اِء أاْن تاِضلَّ ِإْحدا ْونا ِمنا الشُّهادا ِن ِمَّْن ت اْرضا اْمراأاَتا  ياُكوَنا راُجلاْْيِ ف اراُجل  وا

ُُهاا ا ا ِبريًاِإْحدا اُء ِإذاا ماا ُدُعوا واَلا تاْسأاُموا أاْن تاْكتُ ُبوُه صاِغريًا أاْو كا با الشُّهادا  ْْلُْخراى واَلا َيْا

ُبوا ِإَلَّ أاْن تاُكونا ِتا    ُم ِللشَّهااداِة واأاْدَنا أاَلَّ ت اْرَتا وا ِلِه ذاِلُكْم أاْقساُط ِعْندا اَّللَِّ واأاق ْ  اراًة ِإَلا أاجا

ْم واَلا ُيضاارَّ حااِضراًة تُ  ا واأاْشِهُدوا ِإذاا ت ابااي اْعُت لاْيسا عالاْيُكْم ُجنااح  أاَلَّ تاْكتُ ُبوها ناُكْم ف ا  ِديُروَنااا ب اي ْ

ِإْن ت اْفعاُلوا فاِإنَُّه ُفُسوق  ِبُكمْ   كااِتب  واَلا شاِهيد  وا
 

13Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Mandar 

Maju, 1997), 68.  

14Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8.  



32 
 

 
 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya 

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua 

orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kam, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan 

janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang 

demikian maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, 

udan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.15" 

 

Ayat ini merupakan ayat paling panjang di dalam Al-Qur’an. Ayat 

ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-

hambaNya yang beriman jika mereka muamalah secara tidak tunai, 

hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan 

batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.  

ٍل ُمسامًّى فااْكتُ ُبوه ْيٍن ِإَلا أاجا ْم ِبدا ُت اي ان ْ  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آاماُنوا ِإذاا تادا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. 

 
15Departemen Agama, Al-Qur’an, 48. 
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Faktubu>hhendaklah kamu menuliskannya. Menurut Wahbah 

Zuhaili kalimat tersebut bahwasanya harus ada penulisan karena hutang 

disyariatkan harus dikuatkan dengan tulisan, ada pula yang berpendapat 

perintah untuk menulis maksudnya ada penulisan dan ada saksi karena 

penulisan tanpa adanya saksi itu tidak bisa dijadikan bukti.16 

Ada yang berpendapat bahwa penulisan itu dihukumi fardhu 

kifayah dan ada pula yang berpendapat bahwasanya penulisan itu 

berhukum fardhu ‘ain jika penulis diminta untuk menuliskan catatan 

hutang piutang tersebut. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwasanya itu 

sunnah dan pendapat yang paling benar itu termasuk perkara yang 

dianjurkan. Maka boleh bagi seorang penulis itu menolak untuk memenuhi 

perintah untuk menulis hingga ia mendapatkan upah atau bayaran, 

andaikata penulisan itu berhukum wajib bagi penulis maka tidak 

diperbolehkan menerima upah karena upah terhadap perkara fardhu 

termasuk hal-hal yang bathil.  

Ibn Katsir berpendapat bahwa kalimat faktubu>h ini merupakan 

perintah dari Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat 

dan menjaganya. Kemudian Ibn Katsir menukilkan dari pendapat Abu 

Sa’id, as-Sya’bi, Rabi’ bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid dan 

 
16 Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir Juz 1 Juz 1-2, Jilid 1 (Damaskus: Darul Fikr, 2005 M), 129.  
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ulama lainnya mengatakan sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban 

kemudian di nasakh(dihapuskan).17Dengan fimanNya: 

دِ  الَِّذي اْؤُتُِنا   ْليُ ؤا أاماان اتاهفاِإْن أاِمنا ب اْعُضُكْم ب اْعًضا ف ا  

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (hutangnya).”  

Adapun menurut Thabari bahwa menulis hutang piutang itu wajib 

dalam rangka untuk memeliharanya atau menjaganya seperti halnya jual 

beli atau hutang piutang agar terhindar dari sifat lupa atau kesangkalan. 

Akan tetapi menurut pendapat jumhur ulama, perintah penulisan dan saksi 

itu sunnah dan keduanya termasuk sunnah untuk menjaga terjadinya 

perselisihan antara yang melakukan akad sampai pada waktu yang 

ditetapkan. Karena lupa sangat mungkin terjadi pada masa antara akad dan 

batas waktu.18 

Kemudian Allah SWT menjelaskan bagaimana tata cara penulisan 

diantaranya; yang menulis adalah orang yang terpercaya, adil, dan netral, 

paham perkataan yang lugas, tidak condong pada salah satunya dan 

menghindari kata-kata yang ambigu. Sebagaimana Qadhi diantara orang 

 
17 Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir Jilid I, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 

2009), 563.  
18 Zuhaili, Tafsir al-Munir, 130.  
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yang hutang dan menghutangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

disyaratkannya adil bagi penulis.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19ibid., 119.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA LEMBAH DAN PRAKTIK JUAL 

BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA LEMBAH 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo  

1. Letak Geografis Desa Lembah  

Letak geografis Desa Lembah berada pada titik koordinat 

111.467.306 Bujur Timur dan 7.803.034 Lintang Selatan. Luas wilayah 

Desa Lembah secara keseluruhan adalah 519,4400 hektar. Desa Lembah 

terdiri dari 4 (empat) dukuh, yakni Dukuh Ngijo, Dukuh Jajar, Dukuh 

Malang, dan Dukuh Tlaseh. Secara geografis Desa Lembah termasuk 

wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Batas-batas Desa 

Lembah yakni:  

Utara           : Desa Trisono  

Selatan        : Desa Polorejo  

Barat           : Desa Sukosari 

Timur          : Desa Purwosari dan Desa Pondok  

Kondisi geografis Desa Lembah terletak di daerah dataran rendah 

dengan jarak dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Ponorogo sejauh 8 km 

dan jarak dari Kecamatan Babadan sejauh 3 km.  

2. Struktur Pemerintahan  

Struktur pemerintah Desa Lembah Kecamatan Babadan terdiri 

dari Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dukuh, dan urusan teknis. Di 
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Desa Lembah, saat ini sekretaris desa masih terjadi kekosongan, sehingga 

tanggung jawab sekretaris desa dirangkap oleh Kepala Dukuh Ngijo.  

3. Jumlah Penduduk  

Menurut data terakhir yang dipunyai oleh Desa Lembah 

Kecamatan Babadan, jumlah penduduk adalah 4.993 jiwa atau 1.642 

Kepala Keluarga (KK) dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

2.467 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.526 jiwa.  

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan  

Kehidupan sosial masyarakat Desa Lembah juga sama seperti 

desa-desa lainnya. Kehidupan di desa sangat terkenal dengan kegotong-

royongan dan kebersamaan, karena kebersamaan dan kegotong-royongan 

merupakan ciri khas kehidupan di desa.  

Begitu juga di Desa Lembah, masyarakat Desa Lembah sangat 

menjunjung tinggi kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong-royongan. 

Masyarakat bergotong-royong tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun, 

sehingga kerukunan dan solidaritas antar masyarakat pun sangat tinggi.  

Sedangkan kehidupan beragama di Desa Lembah, sebagian besar 

beragama Islam, namun ada sebagian kecil dari masyarakat yang memeluk 

agama lain yakni agama kristen. Perbedaan dalam beragama tidak 

mengurangi tradisi kegotong-royongan dan kebersamaan. Walaupun 

berbeda agama, masyarakat Desa Lembah sangat menghormati antar 

sesama masyarakat.  
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5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Masyarakat Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo sudah bisa dikatakan sejahtera. Walaupun ada sebagian kecil 

yang kurang mampu, namun mereka masih bisa mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Namun hampir seluruh masyarakat Desa Lembah sudah 

sejahtera, hal ini dibuktikan dengan bangunan-bangunan rumah yang sudah 

bagus-bagus.  

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Kepala Desa 

Lembah bahwa sebagian masyarakat Desa Lembah bekerja sebagai petani 

dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negri. Bahkan beberapa tahun 

yang lalu Desa Lembah telah masuk dalam berita salah satu stasiun TV 

nasional sebagai desa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan desa yang sukses 

membina para eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nya dengan berbagai 

kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Selain petani dan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI), sebagian penduduk Desa Lembah juga ada yang bekerja 

sebagai PNS, pedagang, pengusaha, TNI, dan lain sebagainya.20 

B.  Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan  

Mayarakat Desa Lembah termasuk masyarakat yang masih 

menggunakan aturan hukum adat yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari cara 

hidup masyarakatnya yang masih melakukan transaksi jual beli tanah di 

bawah tangan. Maksud di bawah tangan adalah suatu perjanjian jual beli 

tanah dalam hukum adat dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa 

 
20Arsip Kantor Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 2016. 
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pemindahan hak atas tanah dari pemegang hak (penjual) kepada pihak lain 

(pembeli) dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai maupun 

sebagian yang dilakukan atas kesepakatan yang dihadiri oleh Kepala Adat/ 

Kepala Desa. Selain menggunakan saksi dari Kepala Desa, sebagian 

masyarakat Desa Lembah melakukan transaksi jual beli tanah hanya 

menggunakan selembar kwitansi bahkan juga ada yang tidak menggunakan 

bukti transaksi apapun hanya berdasar asas kepercayaan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak SuyantoPlt 

Sekretaris Desa Lembah Kecamatan Babadan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, beliau mengatakan: 

“Praktik jual beli tanah di desa ini hampir 65% masih 

menggunakan jual beli di bawah tangan. Kalaupun ada yang menggunakan 

jasa notaris itu biasanya jual beli tanah yang sudah bersertifikat karena 

aktanya nanti akan digunakan untuk proses balik nama sertifikat. 

Kebanyakan masyarakat disini jual beli tanahnya dilakukan di hadapan 

Kepala Desa, menggunakan kwitansi, dan ada juga yang tidak memakai 

bukti transaksi apapun ya cumamodal kepercayaan. Kalau yang tidak 

memakai bukti itu biasanya masih ada hubungan kekerabatan.” 

 

Masyarakat Desa Lembah lebih memilih melakukan jual beli 

dengan akta di bawah tangan dikarenakan beberapa alasan, sebagaimana 

penjelasan Bapak Suyanto sebagai berikut: 

“Jika harus ke PPAT untuk mengurus akta jual beli tanah, 

masyarakat disini akan merasa cukup keberatan karena biayanya yang 

relatif tinggi. Karena pada prakteknya, ada beberapa biaya tambahan yang 

harus dikeluarkan masyarakat jika mengurus akta jual beli tanah di PPAT. 

Ditambah lagi waktu yang cukup lama untuk mengurusnya. Selain itu pola 

pikir masyarakat yang tidak mau ribet dalam urusan birokrasi dan selama 

ini masyarakat beranggapan bahwa jual beli di hadapan Kepala Desa sudah 

cukup kuat, akurat, dan juga tidak dikenakan sanksi hukum. Hal inilah yang 

menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk melakukan jual beli tanah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
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Terkait prosedur jual beli tanah di hadapan kepala desa, Bapak 

Suyanto menjelaskan bahwa: 

“Jual beli tanah dihadapan kepala desa itu dilakukan dengan cara 

yang sangat sederhana yaitu dibuatkannya perjanjian jual beli di atas segel 

atau bermaterai cukup, disaksikan oleh para ahli waris pemilik tanah, tokoh 

masyarakat, dan diketahui oleh kepala desa. Setelah itu jual beli tanah 

tersebut akan saya tulis dalam buku C desa. Buku C itu berbentuk daftar 

yang ada di kantor desa atau dimiliki desa yang berisi tentang data detail 

bentuk penguasaan tanah dahulu yang ada di desa. Di dalam buku C desa 

ini akan terlihat asal-usul kepemilikan tanah yang hingga saat ini beberapa 

masyarakat masih menerapkan buku C desa sebagai bukti hak kepemilikan 

tanah dan sebagai bukti tertulis seorang warga dalam permohonan sertifikat 

tanah. Namun dalam praktiknya selama ini proses jual beli tersebut tidak 

diproses lebih lanjut ke Badan Pertanahan.” 

 

Adapun biaya jual beli tanah yang dilakukan di hadapan kepala 

desa yang harus dikeluarkan mayarakat yaitu biaya jual beli dan biaya kas 

desa. Di Desa Lembah terkait biaya kas desa tidak ditentukan jumlahnya 

diserahkan kepada masyarakat dalam arti pembayaran dilakukan dengan 

sukarela. 

Jual beli tanah di bawah tangan menurut Bapak Suyanto selaku Plt 

Sekretaris Desa Lembah mengatakan bahwa: 

“Menurut saya jual beli tanah di bawah tangan tidak masalah, 

akan tetapi saya tetap menyarankan kepada masyarakat atau pihak-pihak 

yang akan melakukan jual beli tanah untuk tetap ke PPAT untuk membuat 

sertifikat jika sudah punya uang. Ya hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan 

adanya program PTSL ini semoga kedepannya masyarakat lebih paham dan 

sadar hukum dalam segala bentuk perolehan hak kepemilikan tanah.”21 

 

Ketika penulis menemui salah satu responden yang bernama Ibu 

Indar (penjual) yang menjual tanahnya kepada Ibu Harti seluas 700 m2 

seharga 90 juta dengan 2 kali angsuran pembayaran.Beliau lebih memilih 

 
21Suyanto, Wawancara, 26 Juli 2019.  



41 
 

 
 

menjual tanahnya di bawah tangan dengan cara membuat surat pernyataan 

jual beli tanah yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli diatas kertas 

bermaterai  dan disaksikan keluarga kedua belah pihak karena prosesnya 

lebih cepat dan biayanya murah. Beliau ingin segera menjual tanahnya 

karena membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Sehingga melalui 

surat pernyataan jual beli saja dianggap sudah cukup.22 

Menurut Ibu Harti memang benar beliau yang membeli tanah 

milik Ibu Indar seluas 700 m2 seharga 90 juta. Jual beli tanah tersebut 

memang sengaja dilakukan di bawah tangan karena untuk sementara ini Ibu 

Harti tidak berniat untuk membuat sertifikat atas kepemilikan tanah 

tersebut. Menurutnya hal tersebut membutuhkan uang yang cukup banyak 

dan nanti akan diurusnya ketika sudah memiliki uang karena pada saat itu 

Ibu Harti membayar uang jual beli tanah tersebut dengan mengangsur 2 kali 

pembayaran. Selain itu Ibu Harti masih merasa aman-aman saja dengan 

transaksi jual beli tanah di bawah tangan karena sudah banyak yang 

melakukan jual beli tanah di bawah tangan di desa tersebut.23 

Berbeda dengan Bapak Widodo yang menjual tanahnya kepada 

Bapak Sumitro dengan bukti selembar kwitansi, surat segel jual beli tanah, 

dihadiri oleh kepala desa, dan beberapa orang saksi dari masing-masing 

pihak. Sebagaimana penjelasan Bapak Widodo: 

“Saya lebih memilih menjual tanah dengan bukti kwitansi, surat 

pernyataan jual beli karena prosesnya lebih cepat dan tidak ribet. Saksinya 

ya Bapak Kepala Desa, perangkat desa, keluarga saya dan Bapak Sumitro. 

 
22Indar, Wawancara, 18 April 2019. 

23Harti, Wawancara, 19 April 2019.  
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Soalnya saya juga takut kalau kedepannya nanti ada yang 

mempermasalahkan jual beli tanah itu, kan luas tanahnya tidak sedikit dan 

nilai jualnya juga lumayan tinggi makanya saya minta Bapak Kepala Desa 

untuk menjadi saksi jual beli biar lebih aman trus juga saya dibuatkan 

kwitansi.”24 

 

Bapak Sumitro menjelaskan bahwa jual beli tanah yang 

dilakukannya dengan Bapak Widodo sudah sama-sama rela. Jual beli tanah 

tersebut dilakukan di kantor desa yang disaksikan oleh kepala desa dan 

sekretaris desa membuatkan surat segel jual beli tanah yang kemudian data-

data perpindahan kepemilikan tanah tersebut dicatat dalam buku C desa.  

Jual beli tanah yang dilakukan Ibu Tuminah dengan Bapak Dukut 

juga dilakukan di bawah tangan. Ibu Tuminah menjual tanahnya seluas 400 

m2 seharga 50 juta. Ibu Tuminah menjual tanah tersebut untuk biaya 

berobat suaminya yang sedang sakit parah dan membutuhkan biaya yang 

cukup banyak. Jual beli tanah tersebut menggunakan bukti selembar 

kwitansi. Sebelum penyerahan uang, Bapak Dukut telah memeriksa letak 

tanah dan ukurannya. Setelah dipastikan kebenaran tanah tersebut barulah 

Bapak Dukut membayar uang jual beli tanah tersebut secara tunai.25 

Bapak Dukut membenarkan bahwa beliau yang telah membeli 

tanah milik Ibu Tuminah dikarenakan beliau ingin membantu Ibu Tuminah 

yang sedang benar-benar membutuhkan uang untuk berobat suaminya. 

Sebelum menyetujui untuk membeli tanah tersebut, Bapak Dukut telah 

memeriksa status kepemilikan tanah tersebut langsung kepada Ibu Tuminah 

dan seluruh keluarganya bahkan Bapak Dukut juga telah memeriksanya ke 

 
24Widodo, Wawancara, 19 April 2019.  

25Tuminah, Wawancara, 7 September 2019.  
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pihak desa. Setelah dipastikan bahwa tanah tersebut benar-benar milik Ibu 

Tuminah, barulah Bapak Dukut menyetujui jual beli tanah tersebut dan 

membayar uangnya secara tunai. Bapak Dukut menganggap jual beli tanah 

di bawah tangan sudah cukup aman asalkan semua pihak mengetahui 

adanya jual beli tanah tersebut.26 

Jual beli tanah antara Ibu Saerah dengan Bapak Budi juga 

dilakukan di bawah tangan. Jual beli tersebut dilakukan tanpa 

menggunakan bukti apapun karena hanya berlandaskan kepercayaan dan 

keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan sehingga keduanya sudah 

merasa cukup aman. Ibu Paerah menjual tanahnya untuk biaya perbaikan 

rumah. Tanah yang dijual seluas 500 m2 seharga 70 juta rupiah dengan 

pembayaran diangsur selama 2 kali.27 

Bapak Budi mengatakan telah membeli tanah milik Ibu Saerah 

seluas 500 m2 seharga 70 juta pada tahun 2014. 

“Ya memang benar mbak pada tahun 2014 saya yang telah 

membeli tanah milik Ibu Saerah seluas 500 m2. Waktu itu harganya masih 

70 juta tapi kalau diharga sekarang ya lebih dari itu. Dulu saya bayarnya 

nyicil selama 2 kali mbak pas waktu serah terima tanah saya kasih uang 50 

juta kemudian satu bulan kemudian sisanya 20 juta itu karena saya nunggu 

kiriman uang dari istri saya yang bekerja di luar negri. Jual beli tanah 

tersebut hanya disaksikan oleh keluarga besar kami jadi ya saya rasa aman-

aman saja yang penting semua orang sudah tau itu aja. Kalau masalah nanti 

mau dibikinin sertifikat ya urusan belakangan itu mbak. Ngurus sertifikat 

juga mahal.”28 

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Paerah dan Ibu Mikem.  

Ibu Paerah menjual tanah miliknya seluas 700 m2 kepada Ibu 

 
26Dukut, Wawancara, 7 September 2019.  
27Saerah, Wawancara, 19 April 2019.  
28Budi, Wawancara, 19 April 2019.  
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Mikemdengan harga 40 juta. Jual beli tanah tersebut  dilakukan di bawah 

tangan dan disaksikan oleh sekretaris desa. Pada waktu itu harga tanah 

belum semahal seperti saat ini.  

Ibu Mikem menjelaskan bahwa jual beli tanah yang beliau 

lakukan memang dilakukan di bawah tangan dengan disaksikan oleh 

sekretaris desa dan kepala dusun. Ketika Ibu Paerah menawarkan tanah 

miliknya, Ibu Mikem langsung memeriksa keberadaan tanah tersebut 

apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Paerah atau tidak. 

Dalam pemeriksaan tanah tersebut, Ibu Mikem meminta bantuan kepada 

kepala dusun. Setelah dirasa benar barulah kedua belah pihak 

merundingkan kesepakatan harga. Setelah tawar menawar akhirnya 

disepakati tanah seluas 700 m2 dihargai 40 juta. Kemudian transaksi jual 

beli tanah dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah diatas kertas 

bermaterai, disaksikan oleh sekretaris desa, kepala dusun, dan beberapa 

orang saksi. Setelah itu sekretaris desa akan menuliskan data-data tanah 

tersebut di buku C desa sebagai data tanah dan asal usul perolehan tanah di 

Desa Lembah.  

Bapak Suparji dan Ibu Tamini menjual tanahnya kepada Bapak 

Djemari seluas 2800 m melalui surat pernyataan jual beli tanah yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bapak Djemari tidak keberatan 

melakukan jual beli di bawah tangan dengan Bapak Suparji dan Ibu Tamini 

karena dirinya sudah cukup merasa aman hanya dengan memiliki bukti 
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surat pernyataan jual beli tanah yang sudah ditandatangani dan 

bermaterai.29 

Jual beli tanah di bawah tangan juga dilakukan oleh Ibu Tamini 

dengan Bapak Parno. Jual beli tanah ini tidak memiliki alat bukti apapun, 

hanya berlandaskan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. 

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Parno: 

“Saya jual belinya ga pakai bukti apapun. Hal ini dilakukan 

karena antara saya dengan Ibu Tamini masih memiliki hubungan 

kekeluargaan dan kita juga tetanggaan. Jadi waktu itu saya pikir tidak 

masalah dan ga mungkin Ibu Tumini mau membohongi saya. Ya akhirnya 

saya tidak keberatan jika tidak disertai bukti apapun karena sudah saling 

mengenal satu sama lain. Dan orang-orang juga sudah tau kalau tanah Ibu 

Tumini saya beli soalnya tanahnya sudah saya kelola sendiri.”30 

 

Tabel 1 

Kasus Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Lembah  

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

 

No. Penjual Pembeli Jenis Transaksi Status Objek  

1.  Indar  Harti  Melalui surat 

pernyataan jual beli. 

Tanah milik 

pribadi. 

2.  Widodo  Sumitro  Melalui surat 

pernyataan jual beli 

dan disaksikan kepala 

desa.  

Tanah milik 

pribadi. 

3. Tuminah  Dukut  Melalui selembar 

kwitansi.   

Tanah milik 

pribadi. 

4. Saerah  Budi  Saksi pihak keluarga. Tanah milik 

pribadi  

5.  Paerah  Mikem  Melalui surat 

pernyataan jual beli 

dan disaksikan 

Tanah milik 

pribadi 

 
29Djemari, Wawancara, 3 Mei 2019. 
30Parno, Wawancara, 7 Mei 2019.  
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sekretaris desa.  

6. Suparji  Djemari  Melalui surat 

pernyataan jual beli. 

Tanah waris 

7.  Tamini  Djemari  Melalui surat 

pernyataan jual beli. 

Tanah waris 

8.  Tamini  Parno  Disaksikan pihak 

keluarga. 

Tanah waris  

9. Karti Kusno  Disaksikan pihak 

keluarga 

Tanah waris 

10. Joko  Dwi  Disaksikan pihak 

keluarga  

Tanah waris  

11. Mesemi  Karnadi  Surat pernyataan jual 

beli 

Tanah waris 

 

C.  Praktek Jual Beli Tanah Yang Masih Dalam Sengketa 

Proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Desa Lembah ini 

sangatlah mudah. Mereka yang bersangkutan saling tawar menawar harga 

untuk mendapatkan kesepakatan. Ketika kedua belah pihak sudah saling 

sepakat terhadap akad pengalihan hak tersebut maka pihak pembeli 

memberikan sejumlah uang kepada pihak penjual. Maka sejak itu telah 

terjadi peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. 

Masalah sengketa jual beli ini terjadi dalam proses jual beli tanah 

Bapak Suparji dengan Bapak Djemari. Pada tahun 2011 Bapak Suparji 

menjual tanahnya kepada Bapak Djemari melalui proses jual beli tanah di 

bawah tangan dengan bukti surat pernyataan jual beli yang ditandatangani 

oleh kedua belah pihak. Meskipun Bapak Djemari mengetahui bahwa tanah 

tersebut masih berstatus tanah warisan keluarga dan belum terjadi 

pembagian harta warisan yang sah secara hukum, namun Bapak Djemari 

tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya sudah merasa cukup 
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bukti dengan adanya surat pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh 

Bapak Suparji. Pada tahun 2018 Bapak Djemari ingin mendaftarkan hak 

milik tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistemasi Lengkap (PTSL) dimana dalam pendaftaran 

tanah tersebut disyaratkan apabila tanah tersebut berasal dari peralihan hak 

atas tanah melalui jual beli maka harus dibuktikan dengan akta jual beli 

yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini 

notaris atau PPAT. Akhirnya Bapak Djemari menggunakan jasa PPAT 

untuk dibuatkan akta jual beli tanah. Dalam pembuatan akta jual beli tanah, 

kepemilikan tanah haruslah jelas dan dalam kasus ini harus menyertakan 

surat pembagian waris yang sah secara hukum. Disinilah muncul sengketa 

karena ternyata ada sebagian ahli waris yang tidak mengetahui adanya jual 

beli tanah tersebut dan ahli waris yang lain masih mengklaim bahwa tanah 

itu masih berstatus tanah milik bersama bukan milik Bapak Suparji saja 

sehingga ahli waris yang lain menganggap jual beli tanah tersebut tidak 

sah.31 

Ketika penulis mewawancarai Bapak Suparji, beliau menjelaskan 

bahwa memang benar tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah waris 

keluarga namun Bapak Suparji terpaksa menjual tanah waris tersebut 

karena pada saat itu Bapak Suparji benar-benar membutuhkan uang untuk 

biaya kuliah anaknya. Jika Bapak Suparji tidak segera membayar biaya 

kuliah anaknya maka anaknya tersebut tidak bisa melanjutkan kembali 

 
31Djemari, Wawancara, 7 Mei 2019.  
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kuliahnya. Sedangkan pada saat itu Bapak Suparji tidak memiliki uang 

sama sekali dan satu-satunya harapan yang bisa menyelesaikan masalahnya 

tersebut yaitu dengan menjual tanah waris tersebut. 

“Yang saya jual itu tanah yang bagian saya saja mbak. Kalau 

keseluruhan tanah waris itu jumlahnya 6 bidang kurang lebih 8400 m2 dan 

yang saya jual itu cuma 1400 m2 berartikan sisanya masih ada untuk 

saudara-saudara saya bahkan lebih. Dan kalau menunggu pembagian waris 

ya lama soalnya sampai sekarang saja belum dibagi secara sah padahal 

orang tua kami meninggal sudah cukup lama.”32 

 

Jual beli tanah antara Ibu Tamini dengan Bapak Djemari objeknya 

juga masih dalam sengketa. Beliau menjelaskan: 

“Jadi gini mbak dulu saya memang menawarkan tanah waris saya 

ke Bapak Djemari tapi salah satu ahli waris keluarga kami memang tidak 

mengizinkan kami menjual tanah tersebut. Padahal saat itu harganya bagus 

dan saya juga harus segera pulang ke Kalimantan”33 

 

Masalah yang sama juga terjadi pada transaksi jual beli tanah di 

bawah tangan antara Bapak Supri dengan Bapak Bowo dengan bukti 

selembar kwitansi.  

“Bapak Meseno salah satu ahli waris tanah yang saya beli menuntut 

tanah tersebut dikembalikan. Waktu saya beli tanah tersebut memang 

belum ada pembagian ahli waris makanya saya jual belinya tidak melalui 

kepala desa. Sedangkan Bapak Meseno sedang berada di Papua buat 

merantau ya saya kira Bapak Supri sudah meminta persetujuan Bapak 

Meseno eh ternyata belum padahal uangnya sudah saya bayar lunas.”34 

 

Ketika penulis mewancarai Bapak Supri mengatakan bahwa 

memang benar beliau telah menjual tanah waris bagiannya seluas 600 m2 

dan tanpa sepengetahuan Bapak Meseno (ahli waris yang lain) karena 

Bapak Supri sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat. Sedangkan 

 
32Suparji, Wawancara, 7 Mei 2019.  
33 Tamini, Wawancara, 7 Mei 2019.  
34Bowo, Wawancara, 8 Mei 2019.  
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pada saat itu Bapak Supri membutuhkan uang dengan cepat dan apabila 

harus menunggu Bapak Meseno yang sedang berada di Papua 

dikhawatirkan penyakitnya akan semakin parah. Menurut Bapak Supri 

beliau hanya menjual setengah dari bagian warisnya seluas 1500 m2. Selain 

itu Bapak Meseno ketika diminta untuk pulang mengurus surat-surat 

pembagian waris juga tidak bisa dikarenakan sedang sibuk bekerja.35 

Jual beli tanah antara Ibu Karti dengan Bapak Kusno juga dilakukan 

di bawah tangan melalui surat pernyataan jual beli tanah yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketika Bapak Kusno ingin 

mengurus surat-surat jual beli tanah tersebut barulah diketahui jika tanah 

tersebut masih berstatus sebagai tanah waris atau masih milik bersama para 

ahli waris dan belum milik pribadi Ibu Karti. Menurut adik Ibu Karti atau 

ahli waris yang lain, tanah yang dijual Ibu Karti letaknya di dekat jalan raya 

itu seharusnya menjadi bagian milik Bapak Kusno. Padahal Ibu Karti hanya 

menjual tanah tersebut sebagian sajaa. Jika jumlah tanah waris seluas 7000 

m2 dan jumlah ahli waris ada 4 orang maka tanah waris bagian Ibu Karti 

seluas 1750 m2 sedangkan tanah yang dijual  seluas 1000 m2 36 

Ketika penulis mewawancarai Ibu Karti, beliau mengatakan bahwa 

memang benar Ibu Karti telah menjual tanah waris keluarganya meskipun 

belum ada pembagian waris. Tanah yang Ibu Karti jual seluas 1000 m2. 

Menurutnya tanah tersebut terpaksa dia jual karena dia membutuhkan uang 

untuk biaya operasi tulang anaknya. Tanah yang dipilih untuk dijual yang 

 
35Supri, Wawancara, 7 September 2019.  
36Kusno, Wawancara, 7 September 2019.  
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didekat jalan raya agar tanah tersebut cepat laku terjual karena ia benar-

benar dalam keadaan mendesak sedangkan ia sudah berupaya meminjam ke 

bank dan saudara-saudaranya tidak bisa dikarenakan tidak ada barang 

miliknya yang bisa dijadikan jaminan.37 

Sama halnya dengan jual beli tanah di bawah tangan antara Ibu 

Tamini dengan Bapak Parno.  

“Nggak mbak malah saya itu ga ada bukti sama sekali soal jual beli 

tanah tersebut. Ya soalnya saya dan Ibu Tamini itu kan masih mempunyai 

hubungan saudara dan kebetulan rumah kami juga berdekatan jadi kemarin 

ya tidak pakai bukti apapun. Tapi sekarang masalahnya saya mau buat 

sertifikat lewat PTSL lha ternyata sampai sekarang tanahnya belum ada 

pembagian waris. Malah saya dengar ahli warisnya minta balik tanah 

tersebut soalnya pas jual beli kan dia memang tidak tahu. Ya memang 

waktu itu Ibu Tamini menjualnya jaraknya ga terlalu lama dengan 

meninggal bapaknya.”38 

 

Ibu Tamini menjelaskan bahwa beliau menjual tanah waris 

keluarganya di bawah tangan dikarenakan belum ada pembagian waris 

sehingga kalau jual beli tanah dilakukan melalui notaris pasti akan ditolak. 

Menurutnya tidak ada alasan tertentu kenapa Ibu Tamini ingin segera 

menjual tanah tersebut tanpa menunggu pembagian waris dari keluarganya 

karena menurut Ibu Tamini harga jual tanah sekarang lagi tinggi dan 

kebetulan saat itu ada yang menawarkan untuk membeli tanah tersebut.39 

Ketika penulis mewancarai Bapak Joko mengatakan saudar-

saudaranya memang tidak menyetujui dia menjual tanah waris tersebut 

ketika mendengar kabar bahwa Bapak Joko telah menjualnya. Alasan dia 

 
37Karti, Wawancara, 7 September 2019.  
38Parno, Wawancara, 7 Mei 2019.  
39Tamini, Wawancara, 7 Mei 2019.  
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menjual tanah waris tersebut tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada 

ahli waris yang lain dikarenakan keluargnya semuanya merantau ke 

Kalimantan dan Sumatera. Kalau menunggu mereka pulang terlebih dahulu 

untuk membagi waris tentu akan membutuhkan waktu yang lama padahal 

uang hasil penjualan tanah tersebut akan segera dipakai untuk biaya 

pernikahan anaknya yang rencananya akan di buat pesta yang meriah.40 

Jual beli tanah yang dilakukan Ibu Mesemi dengan Bapak Karnadi 

tidak disetujui oleh salah satu ahli waris dari keluarga Ibu Mesemi. Ahli 

waris tersebut mengatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual sebelum 

1000 hari meninggalnya orang tua mereka padahal saat itu Ibu Mesemi 

hanya menjual sepertiga perkiraan bagian warisnya untuk biaya berobat 

dirinya. Sedangkan penyakitnya pada saat itu sudah parah. Dan satu-

satunya harapan yang bisa dijual dengan nilai jual yang tinggi ya hanya 

tanah waris tersebut.41 

Bapak Karnadi membenarkan transaksi jual beli tanah yang 

dilakukannya dengan Ibu Mesemi memang dilakukan di bawah tangan 

dengan bukti surat pernyataan jual beli dan tanpa sepengetahuan salah satu 

ahli waris dari keluarga Ibu Mesemi. Bapak Karnadi mau melakukan jual 

beli tanah tesebut dikarenakan ingin membantu Ibu Mesemi yang sedang 

membutuhkan uang untuk biaya berobat.42 

 

 
40Joko, Wawancara, 8 Mei 2019.  
41Mesemi, Wawancara, 8 Mei 2019.  
42Karnadi, Wawancara, 8 Mei 2019.  
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Tabel 2. 

Kasus Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Lembah  

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

No. Penjual Pembeli Status Objek Alasan  

1.  Suparji  Jemari  Tanah waris  Membayar biaya sekolah 

2.  Supri  Bowo  Tanah waris  Biaya berobat  

3. Karti  Kusno  Tanah waris Biaya berobat 

4. Tamini  Parno  Tanah waris Nilai jual tanah tinggi 

5. Joko  Dwi  Tanah waris  Biaya pernikahan anak 

6. Mesemi  Karnadi  Tanah waris  Biaya berobat  
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH 

DI DESA LEMBAH KECAMATAN BABADAN  

KABUPATEN PONOROGO  

 

A. Analisis Hukum IslamTerhadap Akad Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan 

Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji 

akan menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan 

menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. 

Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah 

pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).1 

Pada dasarnya kegiatan jual beli hukumnya adalah boleh sepanjang 

jual beli tersebut tidak melanggar ketentuan Al-Qur’an dan As-sunnah. Allah 

SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 275: 

رَّما الرِ ِبا  ْيعا واحا لَّ هللاُ الب ا  واأاحا

Artinya: 

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

(QS.Al-Baqarah: 275)2 

 
1Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Citra 

Media, 2006), 33. 
2Departemen Agama, Al-Qur’an, 46.  



 

 
 

Dalam jual beli rukun dan syarat-syaratnya harus dipenuhi agar jual 

beli tersebut sah secara hukum. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli yang 

perlu dianalisa yaitu: 

1. Ditinjau dari‘A>qid(orang yang berakad) 

Menurut Madzhab Maliki bahwasanya antara penjual dan pembeli 

dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: mumayyiz, 

penjualnya merupakan pemilik barang, keduanya dalam keadaan sukarela 

dan sadar.3 

Dalam jual beli tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat dua pihak yang terlibat yakni 

pemilik tanah sebagai penjual dan pembeli tanah. Para pihak yang terlibat 

dalam jual beli tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo ini secara umum telah memenuhi 

persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual dan pembeli adalah 

orang dewasa yang sudah bali>gh rata-rata berusia diatas 40 tahun, sehat 

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

mana yang buruk, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kehendak sendiri) dan 

dilakukan secara sukarela, serta penjual merupakan pemilik barang yang 

dijadikan objek jual beli. 

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli 

tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo telah memenuhi persyaratan mengenai subjeknya atau ‘a>qid.  

 
3Syafe’i, Fiqih, 81.  



 

 
 

2. Ditinjau dari benda yang diperjual belikan (objek) 

Syarat-syarat barang yang menjadi objek akad dalam jual beli adalah 

objek jual beli bukan barang yang dilarang oleh syara’, harus suci, 

bermanfaat menurut syara’, dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, 

benda tersebut milik sendiri, dan dapat diserah terimakan.4 

Dalam praktik jual beli tanah di bawah tangan di Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, barang yang dijadikan objek 

jual beli bukan barang yang dilarang oleh syara’, suci, dapat dimanfaatkan, 

wujudnya ada, dan dapat diserah terimakan. Barang yang dijadikan sebagai 

objek jual beli jelas milik pelaku akad secara sah dan wujudnya ada. 

Syarat terkait objek jual beli dapat diserahterimakan, tujuannya agar 

barang atau tanah dapat diketahui dengan jelas ukuran maupun besarannya. 

Dalam jual beli tanah di bawah tangan, penjual dengan jelas menyebutkan 

ukuran luas tanah yang ia jual sehingga dapat diketahui secara jelas 

ukurannya sebagai kejelasan harga dan biasanya sebelum penyerahan uang, 

pembeli akan mengecek secara langsung ukuran tanah yang dijual agar 

tidak ada pihak yang dirugikan. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek jual beli 

dalam jual beli tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan milik penjual, bendanya suci dan 

dapat dimanfaatkan, secara umum dapat diketahui, serta dapat 

diserahterimakan. Maka dari situlah jual beli tanah di bawah tangan di Desa 

 
4Ibid.  



 

 
 

Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo syarat mengenai objek 

jual belinya sudah sesuai dengan Hukum Islam.  

3. Ditinjau dari si>ghot (ija>b dan qabu>l) 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ija>b dan 

qabu>ldilaksanakan. Sebab ija>b dan qabu>l  menunjukkan kerelaan 

antara kedua belah pihak. Ija>b dan qabu>l bisa dilakukan dengan 

menggunakan lisan, namun jika tidak memungkinkan menggunakan lisan 

misalnya bisu atau yang lainnya bisa menggunakan tulisan atau bahasa 

isyarat. 

Dalam  praktik jual beli tanah di bawah tangan di Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo lebih mengedepankan 

kepercayaan dan adat kebiasaan setempat dalam praktik jual beli tanah 

bahkan ada yang hanya berdasarkan rasa kepercayaan karena dalam jual 

beli tersebut tidak ada saksi dan juga tidak menggunakan bukti tertulis. 

Dalam hukum Islam agar ija>b dan qabu>l benar-benar mempunyai 

akibat hukum terhadap objek akad diperlukan beberapa syarat yaitu: 

a. Berada di tempat yang sama. 

b. Antara ija>b dan qabu>l tidak terdapat pemisah yang menggambarkan 

adanya penolakan. 

c. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan 

dengan akad.5 

 
5Ibid., 84.  



 

 
 

Ija>b dan qabu>l yang dilakukan dalam jual beli tanah di bawah 

tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo saling 

berhadapan antara kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Suwito dalam melakukan jual beli, pihak penjual (pemilik tanah) 

datang menemui pihak pembeli dan ija>b dan qabu>l dilakukan di rumah 

pembeli atau sebaliknya. 

Ija>b dan qabu>lyang dilakukan dalam jual beli tanah di bawah 

tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

dilakukan dengan lisan meskipun sebagian juga ada yang ikut menyertakan 

bukti tertulis berupa surat jual beli tanah di bawah tangan yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Biasanya ija>b(perkataan 

penjual)yang sering dipakai dalam jual beli ini adalah “saya mempunyai 

tanah seluas sekian meter nantinya akan saya jual dengan harga per 1m2 per 

kotaknya harganya sekian”, dan qabu>l(perkataan pembeli), pihak pembeli 

menjawab “baiklah per 1m2 harganya sekian sesuai harga pasar, jika iya 

akan saya kasih uangnya”. 

Menurut penulis ija>b dan qabu>lharus tetap ada walaupun dengan 

perkataan lain tergantung kebiasaan mereka masing-masing yang 

melakukan akad, yang terpenting adalah maksud dan tujuannya sama serta 

kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan demikian akad terjadi antara 

kedua belah pihak dengan suka sama suka dan saling merelakan. Prinsip 

saling merelakan inilah yang dianjurkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. 



 

 
 

Akad jual beli tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang telah penulis jelaskan di 

atas mengenai aspek orang yang berakad yaitu antara penjual (pemilik 

tanah) dan pembeli maupun objek jual beli telah memenuhi syarat dan 

rukun jual beli. Si>ghot atau ija>b dan qabu>l yang dilakukan secara 

langsung dengan lisan dan sebagian juga ada yang melampirkan surat 

perjanjian jual beli tanah sebagai tanda persetujuan atau kerelaan jual beli 

tanah. Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli 

tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

Kalau kita melihat penafsiran ulama tafsir tentang hukum pencatatan 

jual beli dalam tafsir QS. Al-Baqarah ayat 282, ulama memiliki pendapat 

yang berbeda-beda terhadap kalimat “hendaklah dia menulis”, Sayyid 

Quthb berpendapat bahwa melakukan pencatatan transaksi muamalah 

merupakan suatu kewajiban agar terhindar dari perselisihan di kemudian 

hari. Sedangkan menurut Ibn Katsir, Wahbah Zuhaili, Abu Sa’id, Ibnu 

Juraij, al-Hasan, dan Ibnu Zaid berpendapat bahwa pencatatan transaksi 

muamalah pada awalnya merupakan suatu kewajiban namun hal tersebut di 

nasakh (dihapuskan) oleh firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:  

دِ  الَِّذي اْؤُتُِنا أاماان اتاه ْليُ ؤا  فاِإْن أاِمنا ب اْعُضُكْم ب اْعًضا ف ا

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” 



 

 
 

Sehingga menurut Ibn Katsir dan ulama lainnya bahwa pencatatan melalui 

notaris bukanlah suatu kewajiban melainkan sebuah anjuran bagi para 

pelaku transaksi.  

Sedangkan menurut Ibnu Katsir hukum pencatatan oleh penulis 

(notaris) mempunyai hukum yang wajib jika transaksi tersebut dilakukan 

tidak secara tunai dan dikhawatirkan didalamnya mengandung unsur keragu-

raguan. Pencatatan tersebut dilakukan agar dapat menguatkan kesaksian dan 

terhindar dari lupa dan permasalahan yang timbul di kemudian hari. Apabila 

jual beli tanah tersebut dilakukan secara tunai maka tidak ada dosa jika 

kalian tidak menulisnya karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika 

tidak dilakukan penulisan terhadapnya.  

Berdasarkan ayat diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa akad jual 

beli tanah di bawah tangan dalam praktik jual beli tanah di Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dilakukan secara tunai maka 

akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak wajib dilakukan 

pencatatan di notaris namun apabila jual beli tanah yang dilakukan tidak 

secara tunai dan didalamnya mengandung unsur keragu-raguan timbulnya 

sengketa maka akad jual beli tanah tersebut wajib dicatatkan pada notaris 

agar terhindar dari sengketa yang timbul di kemudian hari.  

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap ObjekJual Beli Tanah Yang Masih 

Dalam Sengketa Dalam Praktik Jual Beli Tanah Di Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 



 

 
 

Dalam akad jual beli, objek akad memainkan peran yang sangat 

penting bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

karena objek akad merupakan salah satu unsur atau rukun yang harus ada 

dalam akad jual beli. Apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tersebut 

tidak terpenuhi maka akan berpengaruh  terhadap hukum dan sifat dari akad 

jual beli tersebut. 

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama sepakat 

membagi jual beli menjadidua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah 

dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang 

memenuhi ketentuan syara’ baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli 

tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat 

sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III bahwa praktik jual 

beli tanah yang terjadi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo ini objek jual belinya masih dalam sengketa kepemilikan. Ketika 

pihak penjual menjual tanahnya kepada pihak pembeli ternyata tanah tersebut 

statusnya masih sebagai tanah warisan artinya tanah tersebut masih milik para 

ahli waris. 

Seperti kasus jual beli tanah antara Ibu Karti dengan Bapak Kusno. 

Ibu Karti terpaksa menjual tanah waris yang dimiliki keluarganya kepada 

Bapak Kusno tanpa sepengetahuan salah satu ahli warisnya dikarenakan salah 

satu ahli waris tersebut tidak menyetujui penjualan tanah sebelum 1000 hari 

meninggalnya orang tua Ibu Karti sedangkan pada saat itu Ibu Karti benar-



 

 
 

benar membutuhkan uang untuk biaya operasi tulang anaknya. Jika operasi 

tersebut tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan akan membahayakan 

kesehatan anak tersebut. Harapan satu-satunya untuk mendapatkan uang 

dengan cepat yaitu dengan menjual tanah waris tersebut. Sebelum menjual 

tanah tersebut, Ibu Karti sudah berusaha mencari pinjaman namun tidak 

berhasil. 

Dari pemaparan penulis diatas, hal-hal yang perlu dianalisa terkait 

ma’qud ‘alaih (objek jual beli) yaitu: 

a. Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam. 

1) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad. 

Ketika penjual dan pembeli melangsungkan akad jual beli, tanah 

yang menjadi objek jual beli wujudnya benar-benar ada dan sudah dicek 

keberadaanya oleh pembeli. 

2) Harta tersebut bisa dimanfaatkan  

Tanah yang menjadi objek jual beli mempunyai nilai manfaat yang 

sangat banyak. Tanah tersebut bisa dijadikan lahan untuk pertanian, 

masjid, sarana pendidikan, dan lain-lain.  

3) Harta tersebut mempunyai nilai 

Dalam praktik jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, tanah mempunyai ekonomi dan investasi yang 

sangat tinggi sehingga dalam kasus ini sebagian alasan menjualnya  

yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan nilai jual yang 

tinggi.  



 

 
 

4) Harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya.  

Dalam praktik jual tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo ini secara fisik tanah tersebut memang berada 

dalam penguasaan si penjual namun secara hukum, tanah tersebut belum 

sepenuhnya milik si penjual karena status tanah tersebut masih sebagai 

tanah waris artinya kepemilikannya masih milik bersama para ahli waris.  

b. Syarat yang berkaitan dengan sahnya akad yaitu: 

1) Ma’qud ‘alaihtersebut dapat diketahui oleh penjual dan pembeli 

seperti sifat dan jenisnya barang tersebut. 

Dalam praktik jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo ini, pembeli ketika menawarkan 

tanahnya kepada penjual akan menyebutkan spesifikasi tanah mulai 

dari ukuran, letak, jenis, dan harga tanah tersebut. Kemudian pembeli 

akan memeriksa kebenaran ucapan penjual. Hal tersebut dilakukan 

untuk menghindari penipuan.  

2) Ma’qud ‘alaih  tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad.  

Meskipun objek jual beli ini berupa tanah yang termasuk dalam 

benda tidak bergerak namun ketika akad, tanah tersebut diserahkan 

langsung kepada pembeli untuk dikelola. 

3) Ma’qud ‘alaih milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa 

menjualnya seperti wakil dan walinya.  

Dalam praktik jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo ini, tanah yang menjadi objek jual 



 

 
 

beli belum sepenuhnya menjadi milik pribadi penjual karena tanah 

tersebut masih berstatus sebagai tanah waris atau tanah bersama 

milik para ahli waris. Hal tersebut berakibat objek jual beli tidak 

dapat diserah terimakan secara sepenuhnya karena objek akad belum 

berada dalam penguasaan penjual. Meskipun objek jual beli tersebut 

sudah dikelola oleh pembeli namun pembeli tidak dapat secara bebas 

berkuasa dan melakukan tindakan hukum atas tanahnya. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa objek akad 

dalam jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo belum memenuhi persyaratan mengenai objek 

akad. 

c. Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu yaitu harta 

yang diperjual belikan tidak berhubungan dengan hak orang lain 

(kepunyaan orang lain). Apabila berhubungan dengan orang lain, maka 

harus ada izin darinya. Dalam praktik jual beli tanah di Desa Lembah 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini, tanah yang menjadi objek 

jual beli masih berhubungan dengan hak orang lain yaitu hak para ahli 

waris.  

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual sesuatu yang 

belum diterima atau kepemilikannya belum sempurna. Ulama Syafi’iyyah 

berpendapat yang juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan 

Hanafiyyah bahwa tidak sah menjual barang yang belum diterima baik 



 

 
 

berupa barang bergerak maupun harta tetap seperti tanah, rumah, dan lain 

sebagainya.  

Sedangkan Malikiyyah dan merupakan salah satu riwayat dari 

Hanabilah menyatakan bahwa yang haram dan merusak jual beli adalah 

menjual makanan yang belum diterima tangan. Adapun selain makanan, 

maka boleh menjual sebelum diterima tangan. Hal ini berdasarkan hadist 

Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 َمْن اْبتَاَع َطعَاًمافَََليَبِْعهُ َحتَّى يَْقبَِضهُ 

“Barangsiapa yang membeli makanan, maka jangan menjualnya sehingga 

menerimanya.” (HR. Bukhori dan Muslim) 

Dalam kitab al-Mughni dijelaskan bahwa selain makanan, maka boleh 

menjualnya sebelum menerima menurut dua riwayat yang kuat. Demikian 

ini menurut riwayat Utsman ibn ‘Affan ra., Sa’id ibn al-Musayyab, al-

Hakam, al-Auza’i, dan Ishaq. Bahwa penyebutan makanan secara khusus 

sebagai sesuatu yang dilarang dijual sebelum diterima menunjukkan bahwa 

selain makanan adalah boleh. Mereka juga membantah argumentasi ulama 

yang melarang jual beli apapun sebelum diterima tangan karena barang 

dagangan belum menjadi hak milik secara sempurna maka dilarang 

menjualnya. Bahwa hak milik telah terwujud ketika seorang telah 

membayar dagangan meskipun belum diterima dengan sempurna. Hal ini 

seperti halnya boleh menjual barang yang dititipkan, diwariskan,wakaf, 

hadiah, dan mahar. 



 

 
 

Menurut penulis jual beli barang yang kepemilikannya belum 

sempurna karena belum adanya pembagian waris maka jual beli tersebut 

dikatakan sah atau diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan status harta 

peninggalan apabila terjadi kematian maka secara otomatis beralih kepada 

ahli waris dengan sendirinya walaupun secara kenyataan yang dilihat harta 

tersebut masih belum dilaksanakan peralihan atau pembagian oleh ahli 

waris.  

Selain itu menurut penulis, illat (alasan) kebolehan menjual barang 

yang belum diterima secara sempurna atau milik sempurna dalam kasus 

jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan juga berdasarkan pada alasan 

penjual menjual tanah waris tersebut. Dalam beberapa kasus, penjual 

terpaksa menjual tanah waris yang belum dimilikinya secara sempurna 

dikarenakan penjual sedang dalam keadaan membutuhkan uang dengan 

cepat untuk biaya berobat dan penjual sudah berusaha mencari pinjaman 

tapi tidak mendapatkan pinjaman sedangkan jika penjual tidak segera 

berobat dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah dan menghambat 

kelangsungan hidupnya. Satu-satunya harapan yaitu dengan menjual tanah 

tersebut meskipun belum ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Hal 

tersebut berdasarkan firman Allah SWT dan kaidah fiqih yang berbunyi: 

ْثٍْ فاِإنَّ اَّللَّا غاُفور  راِحيم   ِن اْضُطرَّ ِف َماْماصاٍة غارْيا ُمتاجااِنٍف ِِلِ  فاما

“Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 

dosa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 

Al-Maidah: 3). 



 

 
 

ُروَرا ُت تُبِيُح الَمْحُظو َرا تِ   الضَّ

“Situasi darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan” 

Sedangkan jika alasan menjual tanah waris yang belum milik 

sempurna si penjual hanya karena nilai jual yang tinggi atau untuk biaya 

memeriahkan pernikahan anaknya (foya-foya) maka menurut penulis jual 

beli tanah tersebut dilarang atau haram dikarenakan tidak ada alasan yang 

mendesak (darurat) seseorang untuk melanggar hal yang dilarang secara 

syar’i.  

Berdasarkan hal tersebut, kondisi-kondisi darurat atau kebutuhan 

mendesak boleh mengambil yang dilarang secara syar’i, maka setiap yang 

dilarang dalam Islam dibolehkan ketika terpaksa dengan syarat tidak 

menjadikannya sesuatu yang mubah dan serba boleh, hanya sebatas 

keperluan untuk menghindari keburukan yang membahayakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

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 tanah di bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo diperbolehkan selama akad jual beli 

tersebut dilakukan secara tunai. Jika akad jual beli tanah di bawah tangan 

dilakukan tidak secara tunai dan didalamnya mengandung unsur keragu-

raguan akan timbulnya sengketa dikemudian hari maka wajib hukumnya 

melakukan pencatatan kepada notaris. Pencatatan tersebut dilakukan 

sebagai bukti otentik, untuk menguatkan persaksian, dan menghindari 

munculnya sengketa dikemudian hari. 

2. Menurut hukum Islam praktik jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo yang objeknya masih dalam sengketa 

kepemilikan atau status kepemilikannya belum sempurna karena belum 

adanya pembagian waris dikatakan sah atau diperbolehkan selama tanah 

yang dijual adalah bagian waris si penjual. Hal tersebut berdasarkan status 

harta peninggalan apabila terjadi kematian maka secara otomatis beralih 



 

 
 

kepada ahli waris dengan sendirinya walaupun secara kenyataan yang 

dilihat harta tersebut masih belum dilaksanakan peralihan atau pembagian 

oleh ahli waris. Selain itu kebolehan jual beli tanah yang objeknya masih 

dalam sengketa kepemilikan berdasarkan alasan atau keadaan darurat yang 

mendorong terjadinya jual beli tersebut. Kondisi-kondisi darurat atau 

kebutuhan mendesak boleh mengambil yang dilarang secara syar’i, maka 

setiap yang dilarang dalam Islam dibolehkan ketika terpaksa dengan syarat 

tidak menjadikannya sesuatu yang mubah dan serba boleh, hanya sebatas 

keperluan untuk menghindari keburukan yang membahayakan. 

B. Saran  

1. Dalam transaksi jual beli hak milik atas tanah sebaiknya dilakukan di 

hadapan PPAT agar dibuatkan akta jual beli demi tercapainya 

kepastian hukum dan kepastian hak bagi si pembeli.  

2. Apabila penjual ingin menjual tanah waris yang didalamnya masih 

ada hak milik para ahli waris hendaknya meminta izin para ahli waris 

untuk menjual tanah tersebut. 

3. Hendaknya pembeli jika hendak membeli tanah sebaikny meneliti 

data fisik dan yuridis tanah terlebih dahulu dan meminta penjelasan 

yang detail terkait objek yang akan dibelinya agar terhindar dari 

sengketa yang timbul di kemudian hari.  
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