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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini ini kebutuhan masyarakat terhadap perumahan saat ini tidak 

berbeda jauh dengan kebutuhan akan pangan dan sandang, kebutuhan akan 

perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan 

kehidupan semata karena kebutuhan akan perumahan adalah hal yang paling 

pokok, disamping kedua kebutuhan tersebut di atas. Pada dewasa ini bisnis 

pembangunan lahan permukiman juga mengalami perkembangan sangat pesat. 

Hal ini dapat dilihat dari transaksi yang ada di masyarakat, dapat juga kita lihat 

dari perkembangan bisnis properti, hampir setiap hari ditemukan promosi akan 

kebutuhan perumahan, menyajikan produk jenis rumah mulai dari tipe rumah 

sangat sederhana sampai dengan perumahan real estate, demikian juga sejumlah 

bank yang memberi kemudahan-kemudahan dalam menyalurkan kredit 

perumahan memudahkan masyarakat untuk dengan cara kredit dapat memiliki 

rumah.  

Tanah sebagai satu bagian dari unsur Negara, menjadi bagian yang sangat 

penting bagi kesejahteraan bangsa. Dalam kaitan itu, Negara mempunyai tugas 

dan wewenang untuk menggariskan nilai-nilai dalam upaya menata struktur 

pertanahan yang berkeadilan dan berwawasan kesejahteraan, sebagai berikut1 :  

a. semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;  

																																																								
1 JW. Muliawan, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, (Jakarta, Cerdas Pustaka Publisher) 
, 2009, Hal. 84. 
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 b. pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak 

 diperkenankan;  

 c. tanah harus dikerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya dan   

    mencegah cara-cara  pemerasan;  

 d. usaha dalam bidang agraria tidak boleh bersifat monopoli;  

 e. menjamin kepentingan golongan ekonomi lemah, dan  

 f. untuk kepentingan bersama. 

Tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan di sisi lain harus dijaga 

kelestariannya2.  Pendaftaran peralihan hak katas tanah, dilaksanakan oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya di sebut PPAT, sesuai dengan ketentuan 

tentang peraturan jabatan PPAT yang di atur dalam Peraturan Pemerintah yang 

selanjutnya di sebut PP, yakni PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 

Jabatan mengatur tugas PPAT, yang pada Pasal 2 menyatakan3:  

a. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :  

• Jual beli;  

																																																								
2 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang, Bayumedia), 
2007, Hal. 1. 
3 Indonesia (a), Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN. 
Nomor 52, TLN Nomor 3756, Pasal 2. 
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• Tukar menukar;  

• Hibah;  

• Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);  

• Pembagian hak bersama; 

• Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;  

• Pemberian Hak Tanggungan;  

• Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

 Terhadap bukti kepemilikan terhadap tanah diperlukan sertipikat yang sah 

sebagai bukti kepemilikan yang sah atas objek tanah, sertipikat ini sendiri adalah 

bukti kepemilikan hak, baik itu hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak 

milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing - masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Buku tanah tersebut terdiri dari 

lembaran isian dimana merupakan surat - surat bukti mengenai hak -hak atas 

tanah yang dibukukan, subjek mana yang mempunyainya, tanah mana yang dihaki 

(dengan berpatokan pada surat ukur atau gambar situasi) dan hak - hak lain yang 

membebani sehingga dapat disimpulkan sertipikat hak atas tanah terdiri dari 

salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu sampul4. Sehingga 

sertipikat hak atas tanah mutlak diperlukan untuk dilakukannya proses peralihan 

hak atas tanah kepada pihak lain baik itu melalui proses jual beli, tukar menukar, 

hibah dan peralihan lainnya. 

 Sejatinya terhadap peralihan hak atas tanah harus melalui proses jual beli 

yang aktanya dibuat PPAT. Dimana dalam jual beli tanah tersebut menganut 

																																																								
4 Soetomo, Pembebasan pencabutan permohonan hak atas tanah (Surabaya : Usaha Nasional), 
1984, Hal. 90 
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prinsip terang dan tunai. Terang dan tunai artinya penyerahan hak atas tanah 

dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini PPAT serta 

pembayarannya dilakukan secara tunai dan bersamaan. Bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum jual-beli tanah disajikan dalam bentuk Akta Jual Beli, yang 

selanjutnya di sebut AJB PPAT. AJB tersebut merupakan salah satu dokumen 

yang diperlukan dalam penerbitan sertifikat atas nama pemegang hak yang baru. 

Sertifikat hak atas tanah itu sendiri merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Demikian 

ketentuan pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 Terhadap Akta Otentik yang dibuat oleh PPAT ataupun Notaris sebagai 

pejabat umum haruslah memenuhi syarat-syarat sebuah akta otentik sebagaimana 

dalam peraturan perundnag-undangan, apabila tidak memenuhi syarat sebuah 

dalam Undang-Undang, yang selanjutnya di sebut UU, maka akta yang demikian 

mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta 

tersebut ditandatangani para pihak5.  Sebelum melakukan jual-beli dihadapan 

pejabat yang berwenang, dalam hal tanah adalah PPAT dan dibuatkan akad jual 

belinya, para pihak yang akan melakukan jual-beli hak atas tanah harus memenuhi 

semua persyaratan yang diatur dalam pelaksanaan jual-beli tanah. Misalnya 

Persyaratan tentang objek jual belinya, seperti hak atas tanah yang akan 

diperjualbelikan merupakan hak atas tanah yang sah dimiliki oleh penjual yang 

																																																								
5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian 
dan Putusan Pengadilan, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, Hal. 566. 
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dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atau tanda bukti sah lainnya tentang hak 

tersebut, dan tanah yang diperjualbelikan tidak berada dalam sengketa dengan 

pihak lain, dan sebagainya. 

 Persyaratan lainnya misalnya jual-beli yang telah disepakati dan akan 

dibuatkan aktanya telah dibayar secara lunas terhadap harga hak atas tanahnya 

beserta semua pajak yang berkaitan dengan jual-beli hak atas tanah seperti pajak 

penjual yaitu Surat Setoran Pajak yang selanjutnya di sebut SSP dan pajak 

pembeli yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya di 

sebut BPHTB) telah dilunasi oleh pihak yang akan melakukan jual/beli. Setelah 

semua persyaratan jual/beli hak atas tanah tersebut dilengkapi atau terpenuhi oleh 

para pihak yang akan melakukan jual/beli hak atan tanah, barulah para pihak yang 

akan melakukan jual/beli tanah tersebut dapat melakukan jual/beli hak atas tanah 

dan pembuatan akta jual-beli tanah di hadapan PPAT serta selanjutnya melakukan 

pendaftaran tanah untuk pemindahan haknya. Sedangkan apabila salah satu 

persyaratan-persyaratan tersebut belum dipenuhi maka pembuatan dan 

penandatanganan terhadap AJB atas tanah yang dilakukan oleh para pihak 

sebagaimana dimaksud belum bisa dilakukan di hadapan PPAT, dan PPAT yang 

bersangkutan juga akan menolak untuk membuatkan AJB sebagai akibat belum 

terpenuhinya semua syarat tentang pembuatan AJB yang dengan sendirinya 

jual/beli hak atas tanah belum bisa dilakukan. Dapat diambil kesimpulan 

perbuataan hukum tersebut adalah perikatan, perikatan yang lahir karena 

perjanjian dimana dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul 

dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir UU, akibat 
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hukum yang timbul ditentukan oleh UU yang mungkin saja tidak dikehendaki 

oleh para pihak6. Sejatinya terhadap peralihan hak atas tanah harus melalui proses 

jual beli yang aktanya dibuat oleh PPAT. 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang selanjutnya di sebut PPJB 

merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari buku III Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya di sebut KUHPerdata yang 

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. PPJB 

lahir sebagai terobosan hukum akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa 

persyaratan yang ditentukan oleh UU yang berkaitan dengan jual/beli hak atas 

tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli hak 

atas tanah akibat berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh UU seperti untuk 

membuat akta jual/beli yang merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan 

balik nama, maka jula/beli harus telah lunas, baru akta jual/beli dapat dibuat di 

hadapan Notaris.  

 PPJB merupakan salah satu perikatan yang berasal dari perjanjian dan 

lahir dari adanya kesepakatan antar pihak yang membuatnya. PPJB ditujukan 

sebagai alat pengikat yang mencerminkan keseriusan dari para pihak dalam 

betransaksi. PPJB merupakan Perjanjian yang di buat antara calon penjual dan 

pembeli obyek tanah atau bangunan sebelum di buatnya AJB Dengan adanya 

kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomie contractvrijheid) maka 

																																																								
6 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, cet. 1 (Jakarta: program Pasca Sarjana Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia), 2003, Hal.31. 
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subjek-subjek perikatan tidak hanya terikat untuk mengadakan perikatan-

perikatan yang mana telah ditentukan oleh UU (benoemde overeenkomsten)yaitu 

sebagaimana tercantum dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII buku III 

KUHPerdata.7 Subjek perikatan juga berhak mengadakan perjanjian yang nama-

namanya tidak disebutkan dalam KUHPerdata atau dengan istilah lain disebut 

juga perjanjian khusus (onbenoemde overeenkomsten)8. 

 PPJB yang dibuat oleh notaris terkait jual/beli tanah dilakukan untuk 

mengikat perjanjian pendahuluan jual/beli tanah tersebut dan juga guna 

mendapatkan pembuktian yang sempurna dikarenakan akta notaris yang bersifat 

otentik. Hal ini semata- mata diperbolehkan dikarenakan asas kebebasan 

berkontrak (freedom of contract) dan asas konsensualisme. Prinsip 

konsensualisme adalah perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, 

sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai hal- hal yang diperjanjikan 9 . 

Perjanjian tersebut diperbolehkan selagi klausul - klausul yang diperjanjikan 

didalamnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana pengertian 

perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan “ semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya “10. Menurut Prof. 

DR. R. Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan 

hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua pihak, dalam mana satu 

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak 

																																																								
7Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan, 
Cet. 2, (Bandung : Sinar Graha), 2000, Hal. 18 
8 Ibid, Hal. 21 
9 Akhmad Budi Cahyo dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, (Jakarta : CV. Gitama 
Jaya), 2008, Hal. 33. 
10 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetboek ), Diterjemahkan oleh R. Subekti 
dan R. Tjitrosudibio, Cet. XXXVI, (Jakarta : Pradnya Paramita), 2006, pasal. 1338. 
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melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji 

itu11 .  Sehingga PPJB dapat dilakukan, walaupun terhadap PPJB ini dapat 

mengakibatkan permasalahan yang juga bisa berimbas pada batal nya AJB yang 

dibuat oleh PPAT jika terjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa terhadap 

objek jual beli tersebut. 

 Substansi KUHPerdata tidak mengatur kontrak standar, padahal kontrak 

standar di dalam dunia bisnis saat ini merupakan praktik transaksi sehari-hari. 

Pengaturan mengenai kontrak standar di Indonesia saat ini disandarkan pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

selanjutnya di sebut UU Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 1 butir 

10 dan Pasal 18. Ada dua larangan, yaitu pertama, larangan pencantuman klausul 

baku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu. Kedua, 

larangan pencantuman klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau 

tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 

Maksud dari pencantuman larangan di atas dapat kita ketahui dari rumusam 

penjelasan Pasal 18 yang menyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk 

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan 

prinsip kebebasan berkontrak.  

R. Subekti  dalam bukunya menyatakan Pengikatan jual/beli adalah 

perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya 

jual/beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual/beli 

tersebut antara lain adalah sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam 

																																																								
11 Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu, Cet. 7,(B 
andung : Sumur Bandung) , 1981, Hal. 11. 
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proses, atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang  dikenakan 

terhadap jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau 

pembeli12. Dengan kata lain apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi 

dalam prakteknya belum diserahkan objek perjanjian tersebut maka perjanjian 

tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian13. Dalam praktek sering 

terjadi pihak penjual diwakili oleh pihak lain dengan menggunakan kuasa untuk 

menjual. Pada prinsipnya sebenarnya kuasa untuk menjual diberikan oleh karena 

pihak penjual (pemilik tanah) tidak dapat hadir sendiri pada saat pembuatan AJB 

karena alasan-alasan tertentu, misalnya pelaksanaan penjualan terjadi di luar kota 

atau ia tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Namun dalam praktek alasan 

pemberian kuasa berkembang sesuai dengan kebutuhan praktek dan yang paling 

sering kita ketemukan adalah pemberian kuasa dalam kaitannya dengan 

pembuatan PPJB dimana Pihak Pembeli telah membayar lunas seluruh harga jual 

beli akan tetapi jual beli tersebut belum mungkin untuk dilaksanakan. Disamping 

alasan tersebut ada pula kuasa untuk menjual yang dibuat dengan alasan tanah 

tersebut akan dijual kembali kepada pihak lain. Hal ini biasanya dibuat oleh 

mereka yang bergerak dalam bidang jual beli tanah atau oleh para makelar tanah 

untuk menghindari pembayaran pajak. 

Terkait kuasa jual pada PPJB yang telah dilakukan dengan pembayaran 

objek jual beli secara lunas, dalam pasal 1796 KUHPerdata menyatakan bahwa 

"Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi 

perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda 
																																																								
12 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung : Bina Cipta), 1987, Hal.75 
13 R.Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1988, 
Hal.  29. 
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hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa 

dengan kata-kata yang tegas." Berdasarkan ketentuan pasal 1796 KUHPerdata 

tersebut, Kuasa untuk menjual haruslah diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan 

menggunakan kata-kata yang bersifat tegas. Kuasa untuk menjual tidak boleh 

menggunakan kuasa umum namun disamping itu kuasa untuk menjual haruslah 

sekurang-kurangnya diberikan dalam bentuk akta kuasa yang dilegalisai 

dihadapan notaris. Memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara tegas, 

tapi dalam praktek kuasa untuk menjual dalam bentuk surat kuasa yang dibuat 

dibawah tangan sulit untuk diterima. 

Sehubungan dengan adanya PPJB yang dilakukan secara lunas 

dimasyarakat, serta diberikannya kuasa jual sebagai tindak lanjut terhadap PPJB 

lunas tersebut kepada pembeli dalam PPJB guna untuk keperluan penjualan tanah 

yang jadi objek PPJB lunas tanpa harus adanya pihak penjual dalam PPJB lunas 

dalam AJB dengan pihak ke 3 dihadapan PPAT, maka penulis bermaksud untuk 

menyusun penulisan hukum : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) LUNAS SEBAGAI 

DASAR PENGOPERAN HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK LAIN” 

guna mengetahui bagaimana kedudukan hukum perolehan hak atas tanah yang 

diperoleh berdasarkan adanya pengoperan hak atas tanah kepada pihak lain. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan PPJB lunas terhadap tanah di Indonesia ? 

2. Bagaimana kekuatan mengikat PPJB lunas yang dilengkapi kuasa mutlak 

sebagai dasar pengoperan hak atas tanah kepada pihak lain?  
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3. Bagaimana akibat hukum atas PPJB lunas yang di lengkapi kuasa mutlak 

sebagai dasar pengoperan hak atas tanah kepada pihak lain? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat PPJB lunas yang 

dilengkapi kuasa jual sebagai dasar pengoperan hak atas tanah kepada 

pihak lain. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas PPJB lunas  yang dilengkapi kuasa 

jual menjadi dasar pengoperan hak atas tanah kepada pihak lain. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang muncul dalam 

permasalahan PPJB lunas yang dilengkapi kuasa jual sebagai dasar 

pengoperan hak atas tanah kepada pihak lain. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan dalam dua hal : 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat yang berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, antara lain14: 

																																																								
14 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum., (Jakarta:PT. Citra 
Aditya Bakti), Hal 66 
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a. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara 

teoritis, khususnya bagi Hukum Perjanjian mengenai PPJB lunas yang 

umum dilakukan dalam masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literature dalam dunia kepustakaan tentang Bagaimana akibat hukum 

atas PPJB lunas yang dilengkapi kuasa jual menjadi dasar pengoperan 

hak atas tanah kepada pihak lain., akibat hukum atas PPJB lunas yang 

dilengkapi kuasa jual menjadi dasar pengoperan hak atas tanah kepada 

pihak lain. 

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian 

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat yang berguna sebagai upaya yang dapat dipetik lansung 

manfaatnya, antara lain15: 

a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bermanfaat 

bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk 

meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut 

mengenai PPJB lunas serta kuasa jual menjadi dasar pengoperan hak 

atas tanah kepada pihak lain. 

b. Dapat menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

																																																								
15	Ibid Hal 66 
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a. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan 

oleh semua pihak baik itu bagi Pemerintah, masyarakat umum maupun 

setiap pihak yang bekerja seharian di bidang hukum, khususnya Hukum 

Perjanjian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi berjudul TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) LUNAS 

SEBAGAI DASAR PENGOPERAN HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK 

LAIN  ini terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ni terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : Tinjauan Umum Tentang PPJB. 

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang PPJB , dasar mengenai 

perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, berakhirnya perjanjian, 

tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, subjek objek jual beli, hak dan 

kewajiban para pihak. tinjauan khusus tentang PPJB , subjek dan objek PPJB, 

bentuk PPJB dan, hak dan kewajiban dalam PPJB. 
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BAB III  : Metode Penelitian 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian jenis apa yang di pakai oleh 

penulis dalam penulisan skripsi ini. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahan mengenai gambaran umum tentang PPJB lunas  yang disertai 

dengan kuasa jual sebagai dasar pengoperah hak atas tanah kepada pihak lain. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran.  

Bab ini merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan melalui kesimpulan 

dan saran mengenai skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




