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 I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas 

telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling 

urgen di antara persoalan lainnya. Laju perkembangan pembangunan 

membawa konsekuensi meningkatnya akan kebutuhan tanah sebagai lokasi 

pembangunan sarana kepentingan umum.  

Tanah merupakan sumber pokok dalam kehidupan manusia, manusia berusaha 

untuk mendapatkan sebidang tanah untuk kehidupannya, setelah manusia 

mendapatkan tanah manusia akan mempertahankannya dengan cara 

memanfaatkan tanah dengan cara membangun rumah, sebagai pertanian, dan 

kebutuhan lainnya.  

 

Hak-hak atas tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia saat ini, makin padat penduduknya akan menambah lagi pentingnya 

kedudukan akan tanah dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan 

permukaan bumi, setiap manusia memerlukan tanah dalam kehidupannya. 

dimana tanah sebagai sumber kehidupan bagi semua penduduk di bumi.  
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Terkait dengan arti penting tanah, pada pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang 

dasar 1945 menyatakan  bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

sebesar kemakmuran rakyat (Kertasapoetra, 1991 : 1). 

 

Kepentingan tanah bagi masyarakat agraris merupakan hal yang sangat unggul. 

Terlebih lagi bagi para petani di pedesaan, tanah merupakan sumber  utama 

penghidupan dan mata pencahariannya. Sehingga harus diperhatikan  

peruntukkan dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik  

secara perseorangan maupun secara gotong royong.  

 

Berdasarkan uraian diatas, adapun Peraturan Menteri dalam Negeri yang telah 

mengatur rambu-rambu untuk mencegah penyalahgunaan tanah di Desa. 

Dalam Pasal 15 Permendagri 4/2007 yang diatur sebagai berikut : 

 

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah di Desa tidak diperbolehkan dilakukan 

pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk 

kepentingan umum. 

2. Kekayaan Desa yang berupa tanah di Desa bisa diterbitkan setelah mendapat 

persetujuan BPD dan mendapat izin Tertulis dari Bupati. 

Indonesia merupakan tujuan tempat tinggal yang sangat menarik dan 

menyenangkan bagi orang asing, namun aturan saat ini belum cukup 

komprehensif mengatur hak atas tempat tinggal bagi orang asing yang 

menyebabkan pasar properti asing di Indonesia belum menunjukkan hasil yang 



3 

 

 

sesuai dengan harapan, bahkan dalam kenyataannya sering terjadi 

penyelundupan hukum oleh WNA. 

Berkaitan dengan warga negara asing (WNA), pemerintah saat ini tengah 

menyusun berbagai inisiatif yang terkait dengan sektor properti asing, 

diantaranya terkait dengan penggunaan, pemanfaatan tanah, pembelian serta 

pembiayaan properti, pemerintah juga berencana merevisi PP No. 41 Tahun 

1996, serta menetapkan batas minimal harga properti yang bisa dibeli oleh 

WNA. Adapun isi dari PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di 

Indonesia, yaitu : 

Pasal 1 

 1. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk 

tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu. 

    

 2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1)adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi 

pembangunan nasional. 

Pasal  2 

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 adalah : 

1. Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah : 

a. Hak Pakai atas tanah Negara; 

b. Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah. 
 

    

2. Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas tanah 

Negara. 

Pasal 3 

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dibuat secara tertulis 

antara orang asing yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah. 

    

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dengan 

akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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Pasal 4 

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 wajib dicatat dalam buku 

tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

Pasal 5  

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dibuat untuk jangka 

waktu yang disepakati, tetapi tidak lebih lama dari dua puluh lima tahun. 

    

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperbaharui untuk 

jangka waktu yang tidak lebih lama dari dua puluh tahun, atas dasar kesepakatan 

yang dituangkan dalam perjanjian yang baru, sepanjang orang asing tersebut 

masih berkedudukan di Indonesia. 

Pasal 6  

(1) Apabila orang asing yang memiliki rumah yang dibangun di atas tanah Hak 

Pakai atas tanah Negara, atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas 

tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, maka dalam jangka waktu satu 

tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada 

orang lain yang memenuhi syarat. 

    

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hak atas 

tanah tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang 

memenuhi syarat, maka apabila : 

a. Rumah tersebut dibangun di atas Hak Pakai atas tanah Negara, rumah 

beserta tanahnya dikuasai Negara untuk dilelang; 

b. Rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b, rumah tersebut 

menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 
 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria setelah mendengar pertimbangan Badan 

Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman 

Nasional. 

Pasal 8 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 41 Tahun 1996 tentang pemilikan 

Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing tersebut  yang berkedudukan di 

Indonesia, yang boleh di beli oleh Warga Asing hanyalah yang dibangun di 

atas tanah Hak Pakai Atas Tanah Negara. Dimana hak yang dimaksud adalah 

mendirikan rumah dengan sertifikat resmi dan legal dari Badan Pertanahan 

Nasional. 

 

Mendirikan bangunan pada sebidang tanah tidak bisa memiliki hak penuh atas 

tanah terutama untuk WNA. Tetapi  makin banyak jenis hak atas tanah, makin 

lebar celah “penyelundupan” hukum di Indonesia. Banyak terjadi dan menjadi 

rahasia umum, kepemilikan asing atas properti terjadi dengan atas nama 

pasangan atau teman berwarga Negara Indonesia, yang “dilegalkan” dengan 

pemberian kuasa diantara mereka. 

Tata kelola untuk menempati atau menghuni tempat tinggal juga merupakan 

hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini terutama dalam hal 

pengawasan dan pengendalian terhadap sistem kelembagaan perumahan di 

tanah air, sampai saat ini belum ada lembaga yang bisa mengendalikan berapa 

banyak unit apartemen yang dapat dibeli oleh orang asing, di lokasi-lokasi 

mana saja, sampai kapan saja semua masa pakai dan masa sewa itu habis, dan 

bagaimana mengelola tata cara perpanjangannya dengan baik, menyebabkan 

segala sesuatu tidak terkendali dan terencana, serta umumnya, kalangan 

pengusaha/ pengembang properti berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 1996 terlalu singkat, jadi tidak dapat mengakomodasi 

kepentingan orang asing akan tempat tinggal. 
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Desa Tanjung Setia adalah salah satu desa yang banyak ditempati oleh warga 

asing. Desa Tanjung Setia merupakan pusat pariwisata di Kabupaten Pesisir 

Barat. Desa Tanjung Setia sangat terkenal dengan keindahan akan ombak 

lautnya yang sering digunakan wisatawan asing untung bermain surfing, selain 

itu Desa Tanjung Setia kaya akan keindahan alam yang bersumber dari laut, 

hal ini membuat daya tarik tersendiri untuk mengundang wisatawan asing 

berdatangan ke Desa Tanjung Setia bahkan mempunyai rumah dan Cotage di 

Desa tersebut.  

 

Desa Tanjung Setia mempunyai Potensi yang sangat tinggi, hal ini bisa di ukur 

dari keindahan alam sekitarnya,  potensi desa yang seharusnya bisa 

dikembangkan oleh desa dan diatur oleh daerah, dengan dijualnya tanah 

perseorangan terhadap warga asing dapat menimbulkan masalah bagi Desa 

Tanjung Setia terutama disektor pariwisata. 

 

Terkait hal diatas, Warga Asing mempuyai keterbatasan atas kepemilikan tanah 

sebagaimana yang diatur dalam PP No 41 Tahun 1996, maka Warga Asing 

mengambil jalan pintas dengan kerjasama yang melibatkan Kepala Desa dan 

Warga Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) diatas, tidak 

seharusnya tanah perseorangan menjadi hak milik oleh warga Asing, hal ini 

dikarenakan Warga Asing membeli tanah perseorangan dengan harga tinggi 

dan menggunakan atas nama pasangan yang mempunyai identitas sah sebagai 

Warga Negara Indonesia (WNI),  dengan demikian proses  jual-beli tanah bisa 

terjadi, masalah ini terjadi dikarenakan disektor surat atas hak tanah di Desa 
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Tanjung Setia yang biasa disebut kelemahan sistem publikasi negatif antara 

Masyarakat dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). 

 

Mengacu pada pra riset yang peniliti lakukan kepada Sekretaris Desa Tanjung 

Setia yang mengatakan bahwa proses peralihan tanah dan penerbitan surat 

tanah disebabkan adanya kerja sama antara kepala desa, WNA dan warga desa. 

Kepala desa diberikan 20℅ dari hasil penjualan. Setelah proses ini 

berlangsung, kepala desa diminta oleh WNA untuk menerbitkan sertifikat 

tanah tanpa melalui proses yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

Adapun Peraturan-peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang mengatur 

tentang tata cara pendaftaran tanah secara formal yaitu dengan melengkapi 

dokumen, (Photokopi KTP, Akta jual beli, Photokopi girik, membawa surat 

pengantar dari Kepala Desa, kemudian pendaftaran ke Badan Pertanahan 

Nasional). 

 

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan Yusuf selaku juru tulis Desa 

Tanjung Setia, penulis mendapati bahwa adanya permasalahan yang signifikan, 

terutama permasalahan warga asing membeli tanah warga perseorangan dan 

adanya kerja sama antara WNA,Warga masyarakat dan Kepala Desa Tanjung 

Setia dalam menerbitkan surat tanah, hal ini tentu sangat perpengaruh untuk 

pembangunan Desa Tanjung Setia, terutama potensi Desa Tanjung Setia seperti 

pemanfaatan tanah bangunan yang seharusnya dikelola oleh warga untuk 

membangun cotage untuk para turis wisatawan asing yang datang ke Desa 

Tanjung Setia sudah diambil alih oleh WNA.  
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Kepala Desa sendiri sebenarnya mempunyai peran penting dalam masalah ini, 

masyarakat banyak mempercayakan proses jual beli tanah kepada kepala 

desanya, Kepala Desa merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam 

tata pemerintahan desa dan merupakan seorang pemimpin formal yang 

berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan.  

 

Terkait uraian diatas, adapun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

pasal 14 ayat 1 tentang pelaksanaan  Kewenangan dan Tugas Kepala Desa 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 

besama BPD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

j. Menyelenggarakan urusan Pembangunan. 

k. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan. 

 

Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam 

Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata 

urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan 

penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda 

pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping 

menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan. 
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Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan 

di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat 

serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong 

masyarakat. Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan 

bahwa tugas dan kewenangan seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup 

yang cukup luas, termasuk untuk melakukan transaksi jual beli tanah. 

 

Berdasarkan tugas dan fungsi kepala desa sebagaimana yang telah di uraikan di 

atas bahwa kepala desa tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan 

surat tanah, untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang 

dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas 

tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Dari sisi ini kewenangan kepala desa menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut 

dalam proses peralihan hak atas tanah di pedesaan, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang tugas dan 

kewenangan kepala desa, kepala desa hanya bertugas untuk memberikan 

pelayanan terhadap urusan masyarakat, pembangunan desa, membina 

ketentraman masyarakatnya, serta dalam transaksi penjualan tanah. Dalam hal 

ini penulis mendapati permasalahan yang terjadi di desa tanjung setia, 

permasalahn yang terjadi yaitu kepala desa tanjung setia menerbitkan surat 

tanah atas transaksi jual beli tanah yang berlangsung. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005  Tentang tugas 

kewenangan dan kewajiban kepala desa, kepala desa tidak mempunyai 

wewenang dalam menerbitkan surat tanah, hal ini dikarenakan adanya PPAT 

yang diberikan kewenangan formal oleh pemerintah untuk menerbitkan surat 

tanah. 

 

Terkait berbagai kenyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

guna mengetahui Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa dalam 

menerbitkan surat tanah Terhadap Warga Asing di Desa Tanjung Setia 

Kabupaten Pesisir Barat. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Mengapa terjadi Penyalahgunaan Kewenangan Kepala 

Desa dalam Menerbitkan Surat Tanah terhadap Warga Asing di Desa Tanjung 

Setia ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk Penyalahgunaan 

Kewenangan Kepala Desa dalam Menerbitkan Surat Tanah terhadap Warga 

Negara Asing di Desa Tanjung Setia. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan pengembangan ilmu pemerintahan dan ilmu hukum Agraria 

yang berkaitan dengan masalah tanah khususnya berkaitan dengan 

kewenangan kepala desa dalam penerbitan surat tanah. 

 

  2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang sangat berharga bagi, Kepala desa, Perangkat Desa, masyarakat Desa 

Tanjung Setia, khususnya Warga Desa Tanjung Setia yang menjual tanah 

terhadap Warga Negara Asing. 


