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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara agraris, bertani merupakan mata pencahariaan 

sebagian besar masyarakat, mereka umumnya melakukan kegiatan tani dalam 

arti luas meliputi pertanian, tanaman, pangan, perkebunan, peternakan, dan 

perikanan yang sebagian dari mereka hanya berstatus sebagai buruh tani atau 

petani dengan kata lain mereka bertani hanya menggarap tanah milik orang 

lain. 

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran amat 

penting karena tanah diperlukan bagi manusia untuk berbagai macam 

kepentingan kehidupan seperti untuk tempat tinggal, bertani, berusaha dan 

lain sebagainya. Disamping itu, tanah juga mendukung berbagai vegetasi alam 

terutama hutan, yang hasilnya sangat berguna bagi manusia dan hewan. 

Kemudian selain itu tanah juga mengandung bahan tambang yang berupa 

mineral, minyak bumi dan sebagainya yang semuanya itu dibutuhkan 

manusia. Kebijaksanaan pembangunan bidang pertanahan di Indonesia pada 

intinya bersumber pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 

(3) yang berbunyi “ Bumi, Air serta kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

         



Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria adalah undang-undang yang memuat dasar-dasar pokok di bidang 

agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum agraria 

guna dapat diharapkan memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 

Persediaan tanah yang terbatas dan relatif tetap, akan menimbulkan 

berbagai masalah dalam penggunaanya. Pada sisi lain manusia yang 

senantiasa membutukan tanah semakin bertambah. Masalah-masalah yang 

timbul sebagai akibat kebutuhan akan tanah yang meningkat tersebut, bukan 

hanya yang berkaitan dengan masalah pemilikan dan penguasaannya. Hal ini 

akan menimbulkan keresahan dan ketegangan dalam masyarakat yang dapat 

menghambat pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu perlu adanya 

perlindungan dan jaminan hukum oleh pemerintah di dalam masyarakat. 

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, 

maka dalam pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan: 

“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan 

yang diatur dengan peraturan pemerintah”.1 

Ketentuan itu ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk 

                                                 
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan tanah, Jakarta: 
Jambatan, 1988, Hal 11. 



memberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang 

menghendaki adanya kepastian mengenai: 

1. Hak atas tanah; apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, 

hak pakai, atau hak pengelolaan. 

2. Siapa yang mempunyai tanahnya; hal ini penting sekali karena perbuatan-

perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut hanyalah sah jika 

dilakukan oleh pemegang haknya. 

3. Tanah yang dimiliki letak, luas, batas-batasnya, hal ini sangat penting 

untuk pencegahan sengketa. 

4. Hukum yang berlaku terhadap tanah tersebut, supaya lebih mudah 

mengetahui wewenang-wewenang apa saja, serta kewajibannya pemegang 

hak atas tanah.2         

Ketentuan hukum pertanahan bersumber kepada UUPA pada umumnya 

sudah memadai, akan tetapi masih perlu disempurnakan dan dilengkapi 

dengan peraturan-peraturan pelaksanaan. Peraturan-peraturan pelaksanaan 

tersebut perlu disusun dalam bertuk tertulis. Disamping itu perlu juga 

diselenggarakan penelitiaan lebih luas dan mendalam mengenai hukum adat 

yang berlaku, sehingga diperoleh bahan-bahan dalam rangka penyusunan 

hukum tertulis, mengingat bahwa dasar penyusunan UUPA adalah hukum 

adat. 

Dalam pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan dari UUPA beserta 

peraturan pelaksanaanya pasti akan mengalami banyak rintangan dan 

                                                 
2 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Bandung : Alumni, 1993, hal 80. 



hambatan. Rintangan dan hambatan tersebut dikarenakan dalam kenyataan 

masih terdapat adanya kekaburan pengertian, baik secara sadar maupun tidak 

sadar mengenai tafsiran terhadap kebijaksanaan pemilikan, penguasan, serta 

penggarapan tanah. Selain itu, dalam banyak hal pelaksanaan hukum agraria 

masih belum atau kurang efektif. Hambatan-hambatan tersebut bisa juga oleh 

pihak penjual maupun pembeli yang belum melengkapi persyaratan-

persyaratan yang dibutuhkan dan ada juga disebabkan dari tanah itu yang 

belum bersertifikat sehingga harus memakan waktu yang cukup lama untuk 

memprosesnya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan bermunculan masalah-

masalah pertanahan yang mengkristal dalam bentuk sengketa pertanahan. 

Salah satu sebab adanya kasus-kasus tanah pada umumnya terjadi karena 

masyarakat kurang mengetahui dan memahami peraturan-peratura yang 

beralaku.  

Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan yang timbul dibidang 

pertanahan, maka dapat dinyatakan bahwa permasalahan tanah cukup rumit 

dan sering kali menimbulkan sengketa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, 

kiranya permasalahan-permasalahan yang merupakan titik awal dari adanya 

sengketa adalah menyangkut status tanah. Dalam hal ini tanah menyangkut 

keabsahan tanah yang dimiliki /dikuasai/dipunyai seseorang. Oleh karena itu 

hubungan hukum antara seseorang dengan tanah dapat dimungkinkan 

beberapa hal, misalnya karena hibah, warisan, dan sebagainya. Namun 

demikian, persoalan yang dibahas dalam penulisan ini hanya menyangkut 

salah satu apek saja,yaitu jual beli tanah pertanian dan konsekuensinya bila 



telah terjadi jual beli tersebut. Dengan alasan bahwa cara peralihan hak milik 

dengan jual beli ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat 

dibandingkan dengan bentuk peralihan yang lain. 

Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari 

seseorang kepada orang lain. Jadi, pemindahan hak adalah perbuatan hukum 

yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang 

mengalihkan kepada yang menerima pengalihan.3 Peralihan hak milik atas 

tanah dapat terjadi melalui suatu perbuatan hukum yang meliputi jual beli, 

hibah, tukar-menukar, pemisahan dan pembagian harta bersama/warisan, dan 

pemasukan harta/ pokok ke dalam perseroan terbatas (PT). Beralihnya hak 

atas tanah karena dialihkan, pemindahan hak tersebut harus dibuktikan dengan 

akta yang akan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Selain itu harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten 

setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama 

dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru.  

Tujuan dari pendaftaran itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian 

hukum baik objek maupun subjek dari peralihan hak tersebut. Oleh karenanya 

maka setiap peralihan hak atau perbuatan yang bermaksud mengalihkan hak 

selain wajib didaftarkan, maka aktanya juga harus dibuat oleh Pejabat yang 

ditunjuk. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 menentukan 

bahwa: ”Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 

memberikan sesuatu hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang 

                                                 
3 Effendi Perangin, S.H, 1991, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang 
Praktisi Hukum, Jakarta : CV. Rajawali, hal 1.  



dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta 

yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang dibentuk oleh Menteri Agraria 

(selanjutnya dalam peraturan ini disebut: Pejabat ) Akta tersebut bentuknya 

ditetapkan oleh Menteri Agraria”.4 

Pejabat yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Jadi dalam jual beli tanah, baik yang diatur oleh 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 maupun Peraturan Pemerintah No. 

10 tahun 1961, keduanya menyatakan bahwa PPAT juga berperan dalam 

pelaksanaan jual beli tanah. 

Latar belakang penulis mengambil judul “ Pelaksanaan Peralihan Hak 

Milik Atas Tanah Pertanian  karena jual beli di Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen”, dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria yang menjadi salah satu landasan yuridis pengaturan bidang 

pertanahan, salah satunya adalah mengatur mengenai permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Serta berdasarkan survai 

yang dilihat dalam peralihan tanah tersebut masih banyak dalam proses 

peralihannya yang cukup memakan waktu yang lama yang harus melalui dari 

pengukuran tanah, pembuatan akta sampai jadi dalam bentuk sertifikat, harga 

tanah pertanian yang sngat mahal dibandingkan dengan tanah-tanah yang 

lainnya, tanah yang diperjual belikan tersebut masih dalam bentuk leter C. 

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa penyebab dari permasalahan 

tersebut hingga sampai memakan waktu yang lama. Pada dasarnya peralihan 

                                                 
4 Boedi Harsono,Op.Cit hal 11. 
 



hak milik atas tanah pertanian karena jual beli tidak bisa dipecah, namun 

kenyataan yang ada di daerah Kab. Sragen jual beli tanah pertanian dapat 

dipecah dengan adanya kebijakan pemerintah Daerah/ surat keputusan dari 

hakim yang disebut akta perdamaian melalui keputusan sidang pengadilan. 

Selain itu juga ingin mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan 

peralihan hak milik atas tanah pertanian, hambatan-hambatan apa saja yang 

dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak milik tersebut, dan apa manfaat 

pendaftaran peralihan bagi para pihak jika melakukan peralihan. 

 Meskipun UUPA tidak mengatur secara tegas tentang jual beli hak atas 

tanah, tetapi ketentuan pokoknya dapat dijumpai dalam ketentuan  pasal 26 

yang menyatakan bahwa : 

“Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak 
langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga 
negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang oleh 
pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik 
dan syarat-syaratnya”.  

 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 

No.24 tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran tanah , dimana dalam 

pasal 37 di tentukan mengenai pemindahan hak, yaitu : 

1.  Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perubahan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika di buktikan dengan akta yang 



dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri  

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang 

tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara 

Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, 

tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang 

bersangkutan.  

Ketentuan mengenai pemindahan dan peralihan hak milik atas tanah 

pertanian terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 56/prp/1960 

yakni: “Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, 

dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau 

berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. 

Larangan tersebut tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah 

yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus”. Jadi 

apabila mempunyai tanah pertanian diatas dua (2) hektar, pemindahan hak 

(jual-beli) dan pembebasan/pelepasan hak hanya boleh diizinkan, dengan tidak 

menimbulkan pemilikan dibawah atau kurang dua (2) hektar itu. Seandainya 

seseorang mempunyai tanah dibawah dua (2) hektar atau kurang tidak boleh 

dialihkan untuk sebagian, karena dengan demikian akan timbul bagian-bagian 

yang kurang dari 2 hektar. Dimungkinkan jika ia melepaskan atau menjual 

semuanya sekaligus agar tidak menimbulkan pemecahan.  



Pada dasarnya setiap hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan oleh 

pemiliknya. Perbuatan peralihan tersebut antara lain dapat karena jual beli, 

hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan (inbreng), pembagian 

hak bersama,  serta pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah 

Hak Milik. Dalam prakteknya perbuatan hukum yang sering terjadi dalam 

masyakat adalah jual beli hak atas tanah yang dikenal dengan jual beli tanah. 

Tanah yang dapat dijual belikan dapat berbentuk tanah pekarangan atau 

yang lebih dikenal dengan tanah perumahan ataupun tanah pertanian. Dalam 

melakukan jual beli tanah-tanah tersebut harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang ada sesuai dengan hak atas tanahnya. Untuk tanah pertanian 

harus diperhatikan ketertuan-ketentuan mengenai landreform yang harus 

diperhatikan oleh penjual, pembeli, dan pejabat aktanya yaitu PPAT. 

Sehingga tidak terjadi pemindahan hak atas tanah pertanian yang melanggar 

ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pemilikan 

tanah pertanian antara lain ketentuan batas maksimum dan minimum 

pemilikan tanah pertanian serta larangan pemilikan tanah absentee, dan 

lainnya yang terdapat dalam program landreform.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sragen 

merupakan salah satu daerah yang mempunyai tingkat komoditas pertanian 

yang cukup tinggi, dan terkenal sebagai daerah lumbung padi karena 

mempunyai lahan sawah yang cukup luas yaitu 39.759,00 Ha(42,23%) 

menurut penggunaanya Kabupaten Sragen mempunyai dua jenis tanah yaitu 

tanah sawah dan tanah bukan sawah. 



Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan, dimana salah satunya 

adalah Kecamatan Gemolong yang mempunyai luas wilayah 4.023 Ha. 

Kecamatan ini mempunyai tanah pertanian yang cukup luas yaitu tanah sawah 

seluas 2.138,00 Ha (53,14 %) dan tanah kering 1.884,32 Ha (47 %). Dengan 

demikian Kecamatan Gemolong mempunyai luas tanah diatas rata-rata. Selain 

itu di Kecamatan Gemolong masih banyak terjadi jual beli tanah pertanian, 

hal itu disebabkan karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani.  

Mengingat fungsi sertifikat pemilikan tanah bagi pemegangnya adalah 

sebagai jaminan kepastiann hukum, maka masalah peralihan hak tanah, 

kepastian pemilikan hak atas tanah dan segala sesuatu yang terjadi perubahan 

atas tanah, perlu segera didaftarkan dan diselesaikan pada Badan Pertanahan 

Nasional Daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengambil judul: PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK 

ATAS TANAH PERTANIAN KARENA JUAL BELI DI KECAMATAN 

GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN.  

 

B. Perumusan Masalah 

Pengumpulan masalah yang jelas dapat menghindari pengumpulan data 

yang tidak diperlukan, sehingga penelitian lebih terarah pada tujuan yang 

akan dicapai.Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 



1. Bagaimana prosedur pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah pertanian 

karena jual beli di Kecamata Gemolong ? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peralihan hak milik 

atas tanah pertanian karena jual beli di Kecamatan Gemolong Kab. 

Sragen?  

3. Apa manfaat pendaftaran peralihan hak milik atas tanah pertanian karena 

jual beli bagi para pihak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah 

pertanian karena jual beli di Kecamatan Gemolong. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peralihan hak 

milik atas tanah pertanian karena jual beli dan solusinya di Kecamatan 

Gemolong. 

c. Untuk mengetahui manfaat pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

pertanian karena jual beli bagi para pihak  

 

D . Manfaat Penelitian 

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literature yang berupa 

sumbangan pengetahuan serta memberi acuan bagi penelitian 



permasalahan mengenai pendaftaran dan peralihan hak milik atas tanah 

pertanian karena jual beli di kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.  

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu hukum, khusunya hukum agraria tentang pelaksanaan 

jual beli tanah pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman 

penelitian yang disebut metodelogi penelitian, sedangkan penelitian adalah 

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis 

sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan.5 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1.  Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu data yang dipergunakan 

adalah sumber-sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari masyarakat dengan berpedoman pada segi-segi yuridis dan 

juga pada segi-segi sosiologis yang digunakan sebagai ilmu bantu, dan 

bahan-bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan. 

2.   Jenis Penelitian 

                                                 
5 Cholid Nurboko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara Pustaka, 1997, hal 
1 



Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data awal 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.6 

Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lesan atau juga perilakunya secara nyata yag diteliti dan dipelajari sebagai 

suatu yang utuh.  

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen, dengan alasan pemilihan lokasi ini antara lain: Objek 

yang akan diteliti adalah jual beli tanah pertanian di wilayah Kecamatan 

Gemolong dan lokasi tersebut banyak terjadi peralihan hak milik atas 

tanah pertanian serta masih banyak juga yang mengalami berbagai 

hambatan. 

4.  Sumber data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung melalui studi lapangan dengan megadakan penelitian dengan 

instansi yang bersangkutan. Dalam studi ini diperoleh keterangan 

langsung dari instansi yang terkait yaitu : 

 PPAT Camat Gemolog 

                                                 
6 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta  



 2 orang notaris PPAT Kabupaten Sragen 

 Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung 

dari lokasi penelitian, melainkan diperoleh melalui studi pustaka yang 

bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari berbagai 

peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen atau arsip dan 

catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.  

5.   Teknik Pengumpulan Data 

 Setiap penelitian memerlukan data sebagai dasar dalam pemecahan 

masalah yang dihadapi. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, 

sehingga data yang diperoleh akan relevan dengan masalah yang 

diteliti.Berdasarkan sumber data diatas, maka metode pengumpulan data 

yaitu : 

a. Wawancara  

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara 

dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, PPAT Notaris, 

PPAT Camat serta pihak-pihak lain yang bersangkutan.Tujuan 

wawancara yaitu untuk mendapatkan keterangan secara langsung 

mengenai pelaksanan peralihan hak milik atas tanah pertanian karena 

jual beli. 

b. Studi Kepustakaan 



Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti meneliti, mengkaji, 

dengan mempelajari literatur, yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.   

6.    Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau 

tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh. Dalam penelitian ini metode analisa yang digunakan adalah 

analisa kualitatif yaitu setelah data terkumpul, diseleksi, kemudian disusun 

secara untuk mengadakan analisa dengan berbagai peraturan maupun 

untuk mengungkapkan gejala yang ada dan kenyataan yang sesungguhnya 

dari suatu peristiwa yang terjadi. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka 

disusun secara sistematis. Dalam kesempatan ini penulis mengemukan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian 



E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak 

1. Pengertian Peralihan Hak 

2. Jenis-jenis Peralihan Hak 

3. Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian 

4. Macam-macam Hak Atas Tanah 

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah Pertanian 

1. Pengertian Jual Beli Tanah Pertanian 

2. Prosedur Jual Beli Tanah Pertanian 

C. Tinjauan Umum Tentang Tanah Pertanian  

1. Pengertian Tanah Pertanian  

2. Jenis Tanah Pertanian 

3. Hak Atas Tanah Pertanian 

D.   Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah  

2. Tujuan Pendaftaran Tanah 

3. Sistem Pendaftaran Tanah  

E. Sertifikat Hak Atas Tanah 

1. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah 

2. Syarat-syarat Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah 

 



BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 

B. Prosedur Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah pertanian 

karena jual beli di  Kecamatan Gemolong. 

1. Untuk tanah pertanian utuh 

2. Untuk tanah pertanian pecah 

C. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas 

tanah pertanian karena jual beli di Kecamatan Gemolong  

D. Manfaat dilakukanya peralihan hak milik atas tanah bagi para pihak 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


