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Abstract 

 

 Transfer of rights over land sales must be made in cash,  However, it is 

commont that the current transition of land is not often according to agreement by 

the parties that it  will cause disputes in the future. This study used normative 

legal norms in legislation with analytical descriptive with regard to legal theories 

that is the object of research. The transfer of land rights as the purchase is made in 

the form of a deed of sale must be made in front of  PPAT as defined in 

Government Regulation No. 24 of 1997 which will then be followed by 

registration of the name behind by the Head of the Land Office in accordance with 

the land object within seven (7) days. Transfer of rights over land which is not 

based on good faith can be canceled by the court ruling. Cancellation / revocation 

on the transition of land transfer and registration of title transfer to the Supreme 

Court Decision No. 416 K/TUN/2013 can be carried out against a court decision 

which has obtained permanent legal force against the cancellation of the deed of 

transfer of rights over land can be requested by writing to the court. 
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Intisari  

 

 Peralihan hak atas jual beli tanah harus dilakukan secara tunai dan terang, 

namun kenyataan yang ada saat ini peralihan hak atas tanah sering dilakukan tidak 

sesuai kesepakatan para pihak sehingga akan menimbulkan sengketa di kemudian 

hari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada 

norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif 

analitis yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. 

Peralihan hak atas tanah karena jual beli dibuat dalam bentuk akta jual beli yang 

dibuat di hadapan PPAT sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah 



Nomor 24 Tahun 1997 yang kemudian akan diikuti pendaftaran balik namanya 

oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan objek tanah itu berada selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari. Peralihan hak atas tanah yang tidak didasari itikad baik 

dapat dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan. Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 416 K/TUN/2013 berupa pembatalan/pencabutan terhadap 

peralihan jual beli tanah dan pendaftaran balik nama pada putusan tersebut hanya 

membatalkan pendaftaran balik nama pada kantor pertanahan tetapi dalam 

putusan tersebut tidak ada perintah pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

membatalkan akta jual beli. 

 

Kata Kunci: Sengketa, Peralihan Hak Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Tanah merupakan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa yang 

mempunyai arti penting bagi 

kehidupan bangsa Indonesia 

sehingga merupakan sumber daya 

alam yang sangat dibutuhkan 

manusia untuk mencukupi 

kebutuhan, seperti bercocok tanam, 

tempat tinggal, maupun untuk 

melakukan usaha. Hak milik atas 

tanah sangat penting bagi negara, 

bangsa dan rakyat Indonesia sebagai 

masyarakat yang sedang membangun 

ke arah perkembangan industri. 

Salah satu cara yang 

digunakan untuk mendapatkan hak 

milik atas tanah saat ini yaitu dengan 

melakukan transaksi jual beli. 

Transaksi jual beli adalah salah satu 

cara untuk memperoleh dan memiliki 

hak milik atas tanah. 

 Berdasarkan uraian diatas 

diketahui bahwa, salah satu peralihan 

hak atas tanah dapat dilakukan 

melalui jual beli. Dalam kaitannya 

dengan ketentuan yang mengatur 

tentang peralihan hak atas tanah, jual 

beli hak milik atas tanah dan 

penyerahan hak milik atas tanah dari 

penjual kepada pembeli harus sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah 

sebagaimana telah diubah Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Pasal 37  ayat (1) tentang 

Pendaftaran Tanah yang menyatakan 



bahwa peralihan hak atas tanah dan 

hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, 

hibah, pemasukan dalam perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan 

hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 

berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.1 

 Pelaksanakan pembuatan akta 

mengenai peralihan maupun 

pembebanan hak atas tanah atau hak 

milik atas satuan rumah susun, PPAT 

wajib terlebih dahulu  melakukan 

pemeriksaan pada Kantor Pertanahan 

mengenai kesesuaian sertipikat hak 

atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun yang bersangkutan 

dengan daftar-daftar yang ada di 

Kantor Pertanahan setempat dengan 

memperlihatkan sertipikat asli.2 

PPAT bertanggung jawab untuk 

                                                             
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria 

Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan 

Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2002, 

hlm. 538–539. 
2 S Chandra, Sertipikat Kepemilikan 

Hak Atas Tanah, Jakarta: PT Grasindo, 

2005, hlm. 208. 

memeriksa syarat-syarat untuk 

sahnya perbuatan hukum yang 

bersangkutan dengan antara lain 

mencocokkan data yang terdapat 

dalam sertipikat dengan daftar-daftar 

yang ada di Kantor Pertanahan. 

    Peralihan hak atas tanah diatur 

secara khusus dalam Peraturan 

Pelaksanaan dari UUPA yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 yang telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan PPAT. Dalam kaitan dengan 

peralihan hak atas tanah, maka 

perjanjian memegang peran penting 

sebagai dasar terjadinya peralihan 

hak tersebut sehingga diatur lebih 

lanjut dalam Pasal 1338 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata), menyatakan 

bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang 

membuatnya. Hal ini menunjukan 

bahwa persetujuan yang dibuat 

secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) 



adalah mengikat sebagai undang-

undang terhadap para pihak.3 

 Dalam hukum pertanahan 

Indonesia dikenal bahwa jual beli 

tanah dilakukan secara terang dan 

tunai. Pengertian jual beli, tukar 

menukar atau hibah menurut hukum 

adat adalah suatu perbuatan hukum 

yang bersifat terang dan tunai.  

 Dengan demikian, salah satu 

syarat jual beli tanah pembayarannya 

harus secara tunai yang berarti 

dilakukan secara kontan, jika tidak 

demikian para pihak harus membuat 

akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) di hadapan Notaris karena 

adanya syarat-syarat yang belum 

dipenuhi. Hal ini yang sering 

menimbulkan masalah hukum 

dikemudian hari dan dalam 

praktiknya peralihan hak atas tanah 

karena jual beli tersebut tidak 

dilakukan secara tunai sebagaimana 

yang terjadi pada kasus di Makassar 

dalam perkara nomor: 416 

K/TUN/2013 dimana pihak pembeli 

tidak memenuhi kewajibannya 

melakukan pembayaran harga tanah 

yang telah disepakati. Hal ini 

                                                             
3 Mariam Darus Badrulzaman, 

Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: 

Citra Adtya Bakti, 2001, hlm. 82. 

merupakan suatu ingkar janji 

(wanprestasi) yang dilakukan oleh 

salah satu pihak yaitu pihak pembeli. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peralihan hak atas 

tanah menurut ketentuan hukum 

yang berlaku? 

2. Bagaimana peralihan hak atas 

jual beli tanah yang tidak 

didasari itikad baik? 

3. Bagaimanapembatalan/pencabut

an atas peralihan jual beli tanah 

dan pendaftaran balik nama 

terhadap tanah sengketa? 

 

C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif. Menurut Soerjono 

Soekanto, penelitian hukum normatif 

terdiri dari penelitian terhadap asas-

asas hukum, sistematika hukum, taraf 

sinkronisasi vertikal dan horizontal, 

perbandingan hukum dan sejarah 



hukum.4 Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis. Deskriptif analisis 

mengungkapkan peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan teori-teori 

hukum yang menjadi objek 

penelitian.5 

 

D. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan  

1. Peralihan hak atas tanah 

menurut ketentuan hukum yang 

berlaku 

 Pengertian peralihan hak atas 

tanah adalah berpindahnya hak atas 

tanah dari pemegang hak yang lama 

kepada pemegang hak yang baru. 

Salah satu sifat hak atas tanah 

adalah dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain. Ada dua bentuk 

peralihan hak atas tanah dapat 

dijelaskan dibawah ini yaitu sebagai 

berikut:6 

a. Beralih 

Beralih artinya berpindahnya 

hak milik atas tanah dari 

                                                             
4 Soerjono Soekanto, Pengantar 

Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2008, hlm. 51. 
5 Zainuddin Ali, Metode Penelitian 

Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 

105. 
6 Urip Santoso, Hukum Agraria dan 

Hak-hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada 

Media, 2005, hlm. 91. 

pemiliknya kepada pihak lain 

dikarenakan suatu peristiwa 

hukum. Contoh peristiwa hukum 

adalah meninggal dunianya 

seseorang 

a. Dialihkan/Pemindahan Hak 

Dialihkan/pemindahan hak 

artinya berpindahnya hak atas 

tanah dari pemiliknya kepada 

pihak lain dikarenakan adanya 

suatu perbuatan hukum yaitu 

jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan dalam perusahaan. 

Adapun prosedur jual beli 

tanah yang harus ditempuh dalam 

pelaksanaan jual beli tanah dan 

bangunan adalah sebagai berikut:7 

a. Akta Jual Beli bilamana sudah 

tercapai kesepakatan mengenai 

harga tanah termasuk didalamnya 

cara pembayaran dan siapa yang 

menangung biaya pembuatan 

Akta Jual Beli antara pihak 

penjual dan pembeli, maka para 

pihak harus datang ke kantor 

PPAT untuk membuat akta jual 

beli tanah. 

                                                             
7Notaris,”Prosedur Dan Syarat Sah 

Jual Beli Tanah”,2012,<http://notaris-

sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/prosedur-

dan-syarat-sah-jual-beli-

tanah.html>[05/11/2012] 

http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/prosedur-dan-syarat-sah-jual-beli-tanah.html
http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/prosedur-dan-syarat-sah-jual-beli-tanah.html
http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/prosedur-dan-syarat-sah-jual-beli-tanah.html
http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/prosedur-dan-syarat-sah-jual-beli-tanah.html


b. Persyaratan Akta Jual Beli hal-hal 

yang diperlukan dalam membuat 

Akta Jual Beli tanah di kantor 

PPAT adalah sebagai berikut: 

1) Syarat-syarat yang harus dibawa 

penjual:  

a) Sertipikat Asli hak atas tanah 

yang akan dijual; 

b) Kartu Tanda Penduduk 

(KTP); 

c) Bukti Pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) 

lima tahun terakhir; 

d) Surat persetujuan suami isteri 

serta kartu keluarga bagi yang 

telah berkeluarga. 

2) Syarat-syarat yang harus dibawa 

oleh calon pembeli:  

a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b) Kartu Keluarga 

c. Proses pembuatan Akta Jual Beli 

di Kantor PPAT  

1) Persiapan pembuatan Akta Jual 

Beli sebelum dilakukan proses 

jual beli:  

a) Dilakukan pemeriksaan 

mengenai keaslian dari sertipikat 

termaksud di kantor Pertanahan 

untuk mengetahui status 

sertipikat saat ini seperti 

keasliannya, apakah sedang 

dijaminkan kepada pihak lain 

atau sedang dalam sengketa 

kepemilikan, dan terhadap 

keterangan sengketa atau tidak, 

maka harus disertai surat 

pernyataan tidak sengketa atas 

tanah tersebut; 

b) Terkait status tanah dalam 

keadaan sengketa, maka PPAT 

akan menolak pembuatan Akta 

Jual Beli atas tanah tersebut; 

c) Calon pembeli dapat membuat 

pernyataan bahwa dengan 

membeli tanah tersebut maka 

tidak lantas menjadi pemegang 

hak atas tanah yang melebihi 

ketentuan batas luas maksimum; 

d) Penjual diharuskan membayar 

Pajak Penghasilan (Pph) 

sedangkan pembeli diharuskan 

membayar Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah Dan Bangunan 

(BPHTB) dengan ketentuan 

berikut ini: Pajak Penghasilan 

(Pph) = NJOP/harga jual X 5 % 

Pajak Pembeli (BPHTB) = 

{NJOP/harga jual - nilai tidak 

kena pajak} X 5%.  

 Perbuatan hukum peralihan hak 

atas tanah yang dilakukan dengan 

jual beli yang dibuat oleh pejabat 



yang berwenang yaitu PPAT, 

pembeli sudah menjadi pemilik tanah 

tersebut tetapi sebagai tanda bukti 

bahwa pembeli memang benar telah 

memiliki tanah yang diperjual 

belikan dan untuk sahnya suatu 

peralihan hak atas tanah tersebut 

tentunya masih diperlukan 

pendaftaran balik nama ke atas nama 

pembeli kepada Kepala Kantor 

Pertanahan setempat sesuai dengan 

objek tanah itu berada.  

Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 memberi pengertian 

pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 

1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, 

pendaftaran tanah 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, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah 

ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya. 

 Dengan demikian, dikatakan 

sahnya suatu peralihan hak atas tanah 

tidak saja hanya dilakukan 

peralihannya di hadapan PPAT, akan 

tetapi tanah tersebut dapat beralih 

kepemilikannya setelah di daftarkan 

balik namanya kepada Kepala Kantor 

Pertanahan setempat sesuai dengan 

objek tanah itu berada, serta dalam 

melakukan pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah karena jual beli 

harus dilaksanakan selambat-

lambatnya 7 hari kerja sejak 

ditandatanganinya akta jual beli 

tanah tersebut. 

 

 2. Peralihan hak atas jual beli 

tanah yang tidak didasar itikad 

baik 

 Pasal 1457 KUH Perdata, 

yang dimaksud dengan jual beli 

adalah suatu perjanjian dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan hak atas suatu 

barang dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah 

dijanjikan. Esensi dari definisi ini 

penyerahan benda dan membayar 

harga, dengan demikian perkataan 

jual beli ini menunjukan bahwa dari 

satu pihak perbuatan dinamakan 



menjual, sedangkan dari pihak lain 

dinamakan membeli. Syarat sahnya 

suatu perjanjian diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 

KUH Perdata. Pasal 1320 KUH 

Perdata menentukan empat syarat 

sahnya suatu perjanjian, yaitu: 

a. ......................................................................................................... A

danya kesepakatan kedua belah 

pihak 

b. ......................................................................................................... K

ecakapan untuk melakukan 

perbuatan hukum 

c. ......................................................................................................... M

engenai suatu hal tertentu 

d. ......................................................................................................... A

danya kausa yang halal 

Kewajiban para pihak dalam 

perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 

1338 KUH Perdata ayat (3) yang 

menyatakan bahwa semua Perjanjian 

harus dilakukan dengan itikad baik. 

Itikad baik dalam perjanjian dapat 

dilihat dari 2 dimensi yaitu yang 

pertama dimensi subjektif, yang 

berarti itikad baik mengarah kepada 

makna kejujuran. Dimensi yang 

kedua yaitu dimensi objektif yang 

memaknai itikad baik sebagai 

kerasionalan dan kepatutan atau 

keadilan. Kontrak tidak hanya dilihat 

dari apa yang secara tegas 

diperjanjikan, tetapi juga harus 

memperhatikan faktor-faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan kontrak.8 

Pasal 1266 ayat (1) KUH 

Perdata meyatakan bahwa, syarat 

batal selalu dianggap tercantum 

dalam perjanjian timbal balik, 

apabila salah satu pihak dalam 

perjanjian tersebut mengingkari apa 

yang telah diperjanjikan. Pasal 1266 

ayat (2) KUH Perdata menyatakan 

bahwa untuk membatalkan suatu 

perjanjian harus dengan putusan 

hakim. Selanjutnya Pasal 1266 ayat 

(3) KUH Perdata menegaskan bahwa 

permintaan pembatalan tersebut 

harus dilakukan meskipun syarat 

batal telah dicantumkan dalam 

perjanjian. Dengan demikian 

perjanjian tidak batal demi hukum, 

tetapi pembatalan harus dimintakan 

kepada pengadilan, serta hakim 

hakim harus memutuskan gugatan 

pembatalan perjanjian karena 

wanprestasi sebagai syarat batal, ia 

harus memperhatikan berbagai asas 

                                                             
8 Ridwan Khairandy, Itikad Baik 

Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: 

Katalog Dalam Terbitan, 2004, hlm. 347. 



hukum perjanjian yang lazim, salah 

satunya adalah asas itikad baik. 

        Dalam KUH Perdata terdapat 

tiga hal yang dapat dijadikan alasan 

pembatalan perjanjian yaitu 

kesesatan, paksaan, dan penipuan. 

Dengan demikian sangat disarankan 

untuk para pihak membuat akta 

perjanjian pengikatan jual beli 

(PPJB) sebagai awalan agar 

terlaksananya perjanjian jual beli hak 

atas tanah. Pengertian pengikatan 

jual beli menurut R Subekti 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 sertipikat 

belum ada karena masih dalam 

proses, belum terjadinya pelunasan 

harga.9 Hal ini dimaksudkan agar 

terhindar dari hal yang dapat 

dijadikan alasan pembatalan 

perjanjian berdasarkan adanya cacat 

kehendak yaitu kesesatan, paksaan, 

dan penipuan. 

 

 

                                                             
9 R Subekti, Hukum Perjanjian, 

cetakan I9,  Jakarta: PT Intermasa, 2002, 

hlm. 75. 

 

 

 

3. Pembatalan/pencabutan atas 

peralihan jual beli tanah dan 

pendaftaran balik nama terhadap 

tanah sengketa 

         Terjadinya suatu perjanjian jual 

beli tanah yaitu pada saat terjadinya 

persesuaian kehendak dengan mana 

kedua belah pihak yang bersangkutan 

tercapai suatu kesesuaian kehendak 

artinya, apa yang dikehendaki oleh 

yang satu adalah juga dikehendaki 

pihak lain, jual beli atas tanah 

merupakan suatu bentuk perjanjian 

peralihan hak atas tanah yang 

dituangkan dalam akta PPAT. Jual 

beli atas tanah yang wajib 

dituangkan dalam akta PPAT 

tersebut sebagai dasar hukum bagi 

pembeli untuk membaliknamakan 

sertipikat tanahnya ke atas namanya 

pembeli. 

         Pembatalan Akta Jual Beli 

yang dilakukan dihadapan suatu 

PPAT tertentu adalah kembali 

kepada pihak-pihak yang berjanji 

apakah akan melanjutkan suatu 

perjanjian tersebut atau melakukan 

tindakan seluas-luasnya secara 



hukum untuk mengajukan gugatan 

perdata dimuka pengadilan dalam 

menuntut ganti rugi hingga 

membatalkan Akta Jual Beli yang 

dimaksud sebab tidak terpenuhinya 

suatu prestasi (kewajiban).10 Atas 

keterangan tersebut maka menurut 

sistem hukum KUH Perdata, pada 

prinsipnya asal ada kewajiban yang 

tidak dilaksanakan, dan kewajiban 

yang tidak dilaksanakan tersebut 

cukup material, maka suatu 

perjanjian sudah dapat diputuskan 

dan ganti rugi sudah dapat 

dimintakan. 

Berkaitan dengan kasus 

putusan Mahkamah Agung Nomor 

416 K/TUN/2013 yang peneliti 

bahas, adapun gugatan Muhammad 

Sabir melalui kuasa hukumnya 

meminta agar batalnya peralihan 

hak/balik nama yang dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Makassar pada Pengadilan TUN. 

Menurut peneliti dalam kasus 

putusan Mahkamah Agung Nomor 

416 K/TUN/2013 meskipun akta 

peralihan jual beli tersebut telah batal 

                                                             
10 Hasil Wawancara dengan Bapak 

Haris Syahbana Pasaribu Kasubsi Sengketa 

dan Konflik Pertanahan Kota Medan, hari 

Jumat, tanggal 17 Juni 2016. 

demi hukum setelah Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota 

melaksanakan putusan TUN yang 

sudah berkekuatan hukum tetap, 

namun Kepala Kantor Pertanahan 

Kota Makassar tidak ada 

memberikan surat perintah 

pembatalan akta peralihan hak atas 

tanah tersebut secara tertulis atau 

dibuatnya suatu berita acara 

sebagaimana pengumuman yang 

dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota 

Medan diatas, untuk membatalkan 

akta peralihan hak atas tanah yang 

dilakukan PPAT tersebut.  

Hal ini penting dilakukan 

dikarenakan PPAT mempunyai 

peranan penting dalam pendaftaran 

tanah, yaitu membantu Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu dalam pendaftaran 

tanah, artinya PPAT berada di bawah 

pengawasan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota tempat objek tanah 

itu berada. 

         Kasus yang diangkat dalam 

penelitian ini, membuktikan bahwa 

Sertipikat Hak Milik Nomor: 

21461/Paccerakkang adalah harus 

dimintakan pembatalannya kepada 



hakim dan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 416 

K/TUN/2013 mewajibkan kepada 

Kepala Kantor Pertanahan Makassar 

untuk membatalkan/mencabut 

peralihan hak/balik nama Sertipikat 

Hak Milik Nomor: 

21461/Paccerakkang, demikian 

setelah adanya putusan yang 

berkekuatan hukum tetap. Adapun 

dalam menanggapi kasus dan 

putusan Mahkamah Agung ini, 

menurut hasil wawancara peneliti 

dengan Bapak Haris Syahbana 

Pasaribu, Kasubsi Sengketa dan 

Konflik Pertanahan Kota Medan, 

beliau mengatakan bahwa kasus ini 

menyentuh tentang pembatalan 

peralihan hak/balik nama pada suatu 

Sertipikat Hak Milik.11 

Menurut Bapak Haris 

Syahbana Pasaribu, terhadap putusan 

Mahkamah Agung tersebut, 

pelaksanaan pembatalan hingga 

pencabutan balik nama Sertipikat 

Hak Milik dapat dilakukan bila 

memenuhi beberapa syarat. Syarat-

syarat pembatalan pendaftaran balik 

                                                             
11 Hasil Wawancara dengan Bapak 

Haris Syahbana Pasaribu Kasubsi Sengketa 

dan Konflik Pertanahan Kota Medan, hari 

Jumat, tanggal 17 Juni 2016. 

nama yang dapat langsung dilakukan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Medan atas putusan TUN yang sudah 

berkekuatan hukum tetap yakni 

permohonon pembatalan balik nama 

Sertipikat Hak Milik oleh pemohon 

yang berkepentingan dan 

permohonan pembatalan diajukan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota kepada Kepala 

Kantor Wilayah Provinsi dan SK 

pembatalannya diterbitkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Provinsi. 

 

E. Kesimpulan 

1. Peralihan hak atas 

tanah menurut ketentuan hukum 

yang berlaku yaitu dibuat 

dihadapan PPAT dalam bentuk 

Akta Jual Beli, ketentuan tersebut 

dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Pasal 37 ayat (1) dan harus 

didaftarkan balik namanya kepada 

Kepala Kantor Pertanahan 

setempat sesuai dengan objek 

tanah itu berada selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

2. Peralihan hak atas 

jual beli tanah yang tidak didasari 

itikad baik dapat dimintakan 



pembatalannya kepada 

pengadilan, serta hakim harus 

memutuskan gugatan pembatalan 

perjanjian karena wanprestasi 

sebagai syarat batal, ia harus 

memperhatikan berbagai asas 

hukum perjanjian yang lazim, 

salah satunya adalah asas itikad 

baik, sehingga unsur itikad baik 

itu penting misalnya tidak 

membayar harga sehingga 

menyebabkan wanprestasi. 

3. Pembatalan/penca

butan atas peralihan jual beli 

tanah dan pendaftaran balik nama 

terhadap Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 416 K/TUN/2013 

dapat dilakukan dengan adanya 

putusan TUN yang minta 

pembatalan/pencabutan sertipikat 

dan terhadap Kantor Pertanahan 

Kota Makassar memberikan 

perintah pembatalan secara 

tertulis terhadap akta peralihan 

tersebut, namun terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 416 

K/TUN/2013 tidak memiliki sifat 

eksekutorial yang mengikat 

kepada PPAT, sehingga suatu 

pembatalan perlu dilakukan baik 

dari Pengadilan TUN maupun 

Kantor Pertanahan Kota 

Makassar, serta Kantor 

Pertanahan akan melaksanakan 

pembatalan balik nama terhadap 

putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 
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