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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut 

hajat hidup seluruh rakyat Indonesia yang dangat mendasar. Disamping itu tanah 

juga memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi fungsi, multi sectoral, 

multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui 

masalah tanah memang merupakan masalah yang sarat dengan berbagai 

kepentingan, baik ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat laju 

pembangunan, meningkatkan kebutuhan akan tanah baik untuk kepentingan 

industri, jasa maupun permukiman seperti perumahan dan perkantoran. Kebutuhan 

manusia akan tanah semakin meningkat dikarenakan kegiatan pembangunan dan 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan 

persediaan tanah yang terbatas.  

Ketidakseimbangan itu telah menimbulkan persoalan dari banyak segi. 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, masalah tanah 

bukan saja masalah yuridis, tetapi menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik. 

Hal ini disebabkan karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan 

menempati kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan dan 

pembangunan, di masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu pentingnya 
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kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian 

hukum.1 

Dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu 

dan berbagai macam berbagai macam bentuk hubungan antar manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidup beraneka ragam, salah satunya adalah perbuatan jual 

beli. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling banyak berlangsung di 

masyarakat. Jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan dimana seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang 

dikehendaki, termasuk dalam hal ini tanah sebagai objeknya. 

Kebutuhan akan tanah sebagaimana disebutkan diatas membuat orang baik 

orang pribadi maupun badan usaha/perusahaan (keduanya adalah subjek hukum) 

berlomba-lomba untuk mencari tanah untuk digunakan untuk keperluan pribadi 

seperti untuk mendirikan tempat tinggal/rumah maupun untuk investasi dan usaha. 

Salah satu cara untuk mendapatkan tanah sebagaimana dimaksud adalah dengan 

melakukan proses transaksi jual beli tanah sebagaimana yang lazim kita lihat dan 

mungkin kita sendiri sering melakukannya. 

Jual-Beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang terjadi setiap hari. 

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan 

yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya 

disebut KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam kehidupan ditengah-tengah 

masyarakat, perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan peralihan hak, 

 
1 Florianus SP. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 2 
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seperti Jual-Beli. Jual-Beli telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam 

Pasal 1457 KUH Perdata  yang berbunyi :  

“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan.” 

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli 

termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH 

Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu 

sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat 

subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya 

perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat 

mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak 

dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal 

dianggap tidak ada perjanjian.  

Berdasarkan KUH Perdata pasal 1457, Jual beli yang dianut di dalam 

Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru 

meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau 

dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum 

memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan 

penyerahan atau levering.2 

 
2 Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004), hlm. 86 
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Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata hal jual beli benda tidak 

bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau 

harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu 

perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu 

peraturan lain lagi. 

Menurut pandangan Boedi Harsono, salah seorang ahli hukum 

pertanahan, berpendapat: “Dalam Hukum Adat, perbuatan pemindahan hak 

(jual-beli, hibah, tukar-menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat 

tunai.”3 Artinya perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan 

pembayaran harganya pada saat bersamaan secara tunai. Jadi penyerahan tanah 

kepada pembeli dan pembayaran harga kepada penjual saat jual beli dilakukan 

berarti pembeli telah menjadi pemegang hak yang baru. 

Ahli Hukum Efendi Perangin juga menjelaskan secara lebih bahwa : ”Jual-

beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan seperti yang dimaksudkan dalam 

pasal 1457 KUH Perdata, melainkan suatu perubuatan hukum yang berupa 

penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-

lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual.”4 

Perbuatan hukum tersebut menyatakan peralihan hak milik atas tanah kepada 

pembeli.  

Ada pun di dalam konstitusi (UUD 1945) yaitu pada Pasal 33, pengaturan 

tentang tanah menggunakan istilah Agraria yang berbunyi: “Bumi dan air dan 

 
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, hlm. 330 
4 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 15 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  

Peraturan di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang 

tanah/pertanahan atau istilah lainya agraria tertuang dalam Undang-Undang No.5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal 

dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan lahirnya UUPA tersebut 

maka kebijakan-kebijakan pertanahan di era pemerintahan kolonial Belanda mulai 

tidak berlaku lagi dan semua aturan tentang Pertanahan terintegrasi dalam UUPA 

dan aturan-aturan pelaksanaannya. 

Menurut UUPA pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi :5  

“ (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat 

Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan 

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam 

wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah 

bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 

nasional. (3) Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan dan bumi, air 

dan ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan hukum 

yang bersifat abadi.” 

 

Hak Bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para Ilmuwan Hukum Tanah 

pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret yang tercantum dalam pasal 1 

ayat 1 sampai 3 UUPA. Hak Bangsa pada dasarnya merupakan hak penguasaan atas 

tanah yang tertinggi yang dimana hak tersebut meliputi seluruh tanah yang ada di 

Indonesia yang artinya merupakan tanah bersama atau dengan arti lain merupakan 

kekayaan nasional. 

 
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960 telah 

terjadi perubahan fundamental pada hukum agraria di Indonesia. Perubahan ini 

bersifat mendasar, baik pada struktur perangkat hukumnya maupun pada konsep 

dan isinya.6 

Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, di Indonesia hukum pertanahan 

yang berlaku dan diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah hukum 

yang berasal dari peninggalan kolonial Belanda atau biasa juga disebut dengan 

hukum barat serta hukum adat. Hukum adat itu sendiri adalah hukum asli bangsa 

Indonesia yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang 

tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dipertahankan dengan 

kesadaran masyarakat itu sendiri.  

Jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya 

disebut UUPA tidak dijumpai adanya istilah tanah milik Negara, yang ada adalah 

tanah yang dikuasai Negara atau Tanah Negara sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 tadi. 

Selain itu, hak menguasai dari Negara ini juga terdapat dalam Pasal 2 UUPA 

yang berbunyi sebagai berikut: 

(1)  Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

(2)  Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi 

wewenang untuk: 

 
6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 13 
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a.    mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b.    menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c.    menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

(3)  Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 

pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 

merdeka berdaulat, adil dan makmur. 

(4)  Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. 

 

UUPA tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan 

jual beli tanah. Akan tetapi mengingat bahwa hukum agraria sekarang ini memakai 

sistem dan asas-asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang 

diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan 

tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang saat itu juga 

menyerahkan harganya kepada penjual 

Setelah berlakunya UUPA, pengertian jual-beli tanah bukan lagi suatu 

persetujuan seperti apa yang ditegaskan dalam Pasal 1457 jo Pasal 1458 KUH 

Perdata. Jual-beli tanah memiliki pengertian khusus dimana pihak penjual 

menyerahkan tanah dan pihak pembeli membayar harga tanah didepan PPAT yang 

menyebabkan perpindahan atas hak atas tanah itu kepada pembeli. Perbuatan 

hukum perpindahan hak ini bersifat tunai, terang dan riil.7 

 
7 Boedi Harsono, Op.cit., hlm. 330 
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Selain itu, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual-beli yang 

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Adapun yang dimaksud dengan 

peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang 

dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula 

dan menjadi hak pihak lain.8  

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli di daerah-daerah yang terpencil 

masih sangat minim pengetahuan akan hukum dan informasinya yang sangat 

kurang. Kebanyakan masyarakat di daerah apalagi daerah terpencil; dalam proses 

jual beli tanah masih mendasarkan pada hukum adat dengan dasar kepercayaan 

antara para pihak baik pembeli maupun penjual atau pemilik tanah.  

Potensi untuk terjadinya sengketa di kemudian hari yang disebabkan oleh 

banyak hal misalnya karena sertipikat ganda, sertipikat palsu atau lebih khususnya 

masih banyak tanah-tanah yang merupakan hak milik masyarakat desa yang belum 

memiliki sertipikat atau dengan kata lain belum terdaftar. 

Dalam hal Hak Atas Tanah, terdapat 4 objek Jual-Beli tanah yang dapat 

disebut juga dengan hak atas tanah primer karena hak-hak tersebut tercipta karena 

pemberian oleh Negara. Hak-hak tersebut adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai.   

Dari semua hak atas tanah diatas, pasal 20 UUPA menyatakan bahwa Hak 

Milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh” yang berarti tidak adanya 

batas jangka waktu berlaku dan waktu penguasaan tanahnya dandan luas lingkup 

 
8 Saleh Adiwinata, Pengertian Hukum Adat menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, 

Bandung, 1980, hlm. 81 
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penggunaanya. Selain itu, Hak Milik dapat dialihkan atau dipindahkan kepada 

pihak lain yang memenuhi syarat.9 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat memberikan jaminan bagi 

para pemegang hak atas tanah. Jaminan tersebut diwujudkan dengan ketentuan 

Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Jaminan tersebut tidak hanya berlaku untuk pendaftaran tanah, melainkan juga 

untuk setiap peralihan ha katas tanah juga wajib untuk didaftarkan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA, yang menentukan bahwa “ jual beli, tukar 

menukar, hibah, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta 

pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.  

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah10 yang dimaksud dalam 

Pasal 1 angka (1) dari Peraturan Pemerintah ini adalah : “rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

 
9 Boedi Harsono, Op.cit., hlm. 286 
10 Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 



 

20 

 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama 

kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran pertama kali 

yang sangat mendasar diantaranya adalah masalah pembuktian hak dan 

pembukuan. Untuk pembuktian hak salah satunya melalui penetapan pemberian 

hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut 

ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara 

atau tanah hak pengelolaan; sedangkan untuk tanahnya harus memuat alas hak dan 

dasar penguasaan diantaranya yaitu Sertipikat dan atau Putusan Pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Penulis merasa tertarik dan concern akan masalah pertanahan yang sampai 

saat ini bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tulisan ini, Penulis 

mengambil contoh tentang masalah jual-beli tanah berdasarkan studi kasus dari 

suatu Putusan Pengadilan, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Magelang No: 

19/Pdt.G/2015/PN.MGG.  

Adapun duduk perkaranya adalah sebagi berikut : Pihak Penggugat yang 

bernama Tarcisia Sumirah menggugat pihak Tergugat Martosarno Bin Soerokarjo. 

Pada tanggal 24 Juni 1968, suami penggugat yaitu Alm. Ngadijono melakukan jual-

beli tanah dengan Tergugat yaitu Martosarno Bin Soerokarjo. Pada saat jual-beli itu 

dilaksanakan, Tergugat sedang memohonkan proses pensertipikatan tanahnya pada 

Kantor Pertanahan Kota Magelang, akan tetapi sertipikatnya pada waktu itu belum 

dikeluarkan oleh BPN Kota Magelang. Setelah tanah tersebut dibeli dan telah 

dilunasi, Penggugat dan suaminya membangun rumah dan tempat tinggal diatas 

tanah itu. 
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Pada saat sertipikat tanah tersebut dikeluarkan yang masih beratasnamakan 

Martosarno, suami Penggugat memiliki keterbatasan biaya untuk membalik 

namakan sertipikat tersebut sampai akhirnya suami Penggugat meninggal. 

Demikian juga tidak lagi dibuat AJB karena suami pengguggat sudah menilai 

bahwa jual beli pada waktu itu sudah sah. Dalam hal gugatan ini, Penggugat ingin 

mendapatkan kepastian hukum atas keadaan tersebut dimana tidak adanya Akta 

Jual Beli karena pada saat terjadinya perjanjian dan jual beli tanah  tersebut belum 

bersertipikat. Selebihnya, pada saat Penggugat yang merupakan istri dan ahli waris 

yang sah dari Alm. Ngadijono hendak membalik namakan sertipikat tersebut 

menjadi atas nama Penggugat, Penggugat tidak memiliki hak untuk melakukan hal 

tersebut dan diperlukan kehadiran dari Tergugat untuk Penggugat dapat membuat 

AJB sebagai alas hak untuk balik nama sertipikat. Tetapi pada kenyataannya 

keberadaan Tergugat yang telah menghilang dan tidak ditemukan informasi 

mengenai tempat tinggal Tergugat. Agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum 

terhadap status haknya atas sertipikat hak milik tersebut, Penggugat memohon agar 

diberikan hak dan kewenangan untuk dan atas nama Tergugat maupun untuk dan 

atas nama suami Penggugat menghadap Notaris/PPAT guna membuat alas hak 

dalam peralihan tanah tersebut. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik membahas lebih dalam 

mengenai masalah ini dengan mengambil judul tulisan ini : “KEABSAHAN 

JUAL-BELI TANAH DI HADAPAN KEPALA DESA BERDASARKAN 

SURAT PERNYATAAN JUAL-BELI  SERTA PENDAFTARAN 

PERALIHAN HAKNYA (STUDI  PUTUSAN No: 19/Pdt.G/2015/PN.MGG)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bahwa dari latar belakang yang dijelaskan di atas, perihal yang akan menjadi 

rumusan masalahnya adalah : 

1. Apakah sah jual-beli tanah yang yang dilakukan di hadapan Kepala 

Desa berdasarkan surat pernyataan jual beli menurut hukum tanah 

nasional?  

2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 

19/Pdt.G/2015/PN.MGG menyelesaikan sengketa jual-beli  tanah 

tersebut oleh karena penjual tidak diketahui keberadaannya? 

3. Bagaimana pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual-beli yang 

dilakukan dihadapan Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan jual 

beli? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 

 Tujuan dari penulisan ini adalah:  

1. Untuk mengetahui sah tidaknya jual beli yang dilakukan dihadapan 

Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan jual beli menurut hukum 

tanah nasional. 

2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Negeri Magelang 

dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.MGG menyelesaikan 

sengketa jual-beli  tanah tersebut oleh karena penjual tidak diketahui 

keberadaannya. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana pendaftaran peralihan hak atas tanah 

karena jual beli yang dilakukan di hadapan Kepala Desa berdasarkan 

surat pernyataan jual beli.  

1.4. Manfaat Penulisan 

 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, 

yaitu:  

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau kontribusi bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang 

Pertanahan/Agraria khususnya berkaitan dengan jual-beli ,peralihan hak atas 

tanah, pendaftaran tanah dan sertipikat tanah. 

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan pertanahan serta 

memberikan acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang 

berkaitan dengan jual beli tanah yang belum didaftarkan yang seringkali 

menimbulkan sengketa.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan ini dibuat dalam 5 (lima) Bab yang secara sistematika bisa 

digambarkan sebagai berikut :  

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan 

manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.    
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi gambaran umum tentang Hak Milik, Jual Beli, dan 

Pendaftaran Tanah.   

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan yang menjadi landasan 

untuk penulisan ini, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, dan teknik 

analisis. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana keabsahan jual beli tanah yang 

dilakukan di hadapan Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan jual 

beli menurut hukum tanah nasional, putusan Pengadilan Negeri 

Magelang dalam perkara Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.MGG, serta 

pendaftaran peralihan haknya.  

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 


