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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sejak pada tanggal 24 September 1960 diundangkanlah dan 

dimulai berlaku Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria dimuat dalam lembaran negara No. 104 tahun 

1960, yang lebih terkenal dengan sebutan “Undang-undang Pokok 

Agraria”  dan sering disingkat menjadi UUPA.
1
 

 UUPA tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan 

dengan jual-beli tanah. Tetapi biar pun demikian mengingat bahwa hukum 

agraria kita sekarang ini memakai sistem dan asas-asas hukum adat, maka 

pengertian jual-beli tanah sekarang harus pula diartikan sebagai perbuatan 

hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk 

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

menyerahkan harganya kepada penjual. Yaitu menurut pengertian hukum 

adat. 

 Jual-beli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari 

penjual kepada pembeli itu termasuk hukum agraria atau hukum tanah. 

Sebab sebelum UUPA berlaku, ada dua pengertian jual-beli tanah. Satu 

menurut hukum barat, satu lagi menurut hukum adat.
2
 

 Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan 

mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

                                                 
1
 K. Wantjik Saleh, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia, hal. 9. 
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Praktisi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13. 
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(hak milik atas) suatu benda dan pihak yang lain (pembeli) untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan (pasal 1457). 

 Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan, bahwa jual-beli itu dianggap 

telah terjadi antara kedua belah fihak pada saat mereka mencapai kata 

sepakat mengenai benda yang dijual belikan itu serta harganya, biarpun 

benda tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar.   

 Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembelinya jika 

telah dilakukan apa yang disebut “penyerahan yuridis” (juridische 

levering), yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta di muka 

dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.  

 Beralihnya hak milik atas tanah yang dibeli itu hanya dapat 

dibuktikan dengan akta tersebut. Perbuatan hukum itu lazim disebut “balik 

nama” (terjemahan dari overschrij-
3
 ving), aktanya disebut “akta balik 

nama” dan pejabatnya “pejabat balik nama”.
4
 

 Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 

harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi 

jual-beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Sebagai bukti 

bahwa telah terjadi jual-beli suatu hak atas tanah, PPAT membuat akta 

jual-beli.
5
  

 Tanah merupakan salah satu instrumen yang bisa dijadikan sebagai 

ladang investasi. Untuk mengukuhkan bukti bahwa tanah tersebut adalah 
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Hukum, Op.cit, hal. 15. 
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milik Anda, maka sertifikat tanah pun harus dimiliki. Sertifikat itu sendiri 

dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan 

dari masing-masing wilayah. Jika Anda baru saja membeli tanah, maka 

Anda perlu mempertimbangkan untuk mengurus balik nama sertifikatnya. 

Tentunya ada biaya balik nama sertifikat tanah yang perlu Anda bayarkan 

juga selain tenaga yang tak sedikit. 

 Sebagai pembeli, tentu Anda harus bisa mengurus semua proses ini 

sendiri. Pengurungan sertifikat yang dimaksud adalah untuk mendapatkan 

SHM atau Sertifikat Hak Milik dimana SHM ini merupakan bukti 

kepemilikan terkuat atas tanah ataupun lahan lantaran sudah tidak ada 

campur tangan yang lain lagi atau kemungkinan untuk kepemilikan dari 

pihak lainnya. Status dari SHM ini pun juga tidak memiliki batas waktu. 

Ada baiknya proses balik nama ini segera dilakukan begitu akad jual beli 

telah disepakati sehingga bisa meminimalisir segala resiko di kemudian 

hari.
6
 

 Jika dalam akta jual-beli disebut pembayaran hanya sebagian, 

maka “balik nama” di Kantor Pendaftaran Tanah mungkin menimbulkan 

persoalan. Sebab kalau pembayaran harga jual-beli belum lunas, Kantor 

Pendaftaran tanah biasanya tidak bersedia melaksanakan balik nama. Jika 

pembayaran sudah kemudian sudah lunas, bukti pelunasan itu harus bisa 

menyakinkan pejabat Kantor Pendaftaran Tanah. 

                                                 
6
 https://uangteman.com/blog/biaya/biaya-balik-nama-sertifikat-tanah/ Diakses pada 7 

maret 2018, pukul 20.00 
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 Untuk menghindari persoalan itu, kalau pembayaran jual-beli 

belum lunas, ada baiknya dibuat perjanjian akan jual-beli. Jadi belum 

dilakukan jual-beli dengan akte PPAT tetapi hanya akta dibawah tangan 

atau notaris. Pada saat pembeli membayar lunas, dibuat akta jual-beli 

dihadapan PPAT.
7
 

 Seperti apa yang terjadi dalam kasus melakukan balik nama 

sertifikat berdasarkan kwitansi lunas dari Penjual atas pembelian tanah 

dan/atau bangunan. Beberapa orang menganggap hanya dengan 

menggunakan kwitansi lunas tersebut mereka sudah dapat melakukan 

balik nama sertifikat tanah yang mereka beli. Pada kenyataannya tidak 

semudah itu. Yang menjadi persoalan adalah jika  penjual sudah tidak bisa 

ditemui lagi atau sudah meninggal dunia, maka pembeli tersebut akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan peralihan hak atas tanah dan 

bangunan dimaksud. 

 Pada prakteknya, untuk dapat melakukan balik nama (dalam hal ini 

peralihan hak) atas tanah dan/atau bangunan, harus dilakukan dengan cara 

tertentu, yaitu jual beli, hibah, tukar menukar, atau inbreng (pemasukan ke 

dalam suatu perusahaan).
8
 

 Problem dalam jual beli tanah dan bangunan, akta tersebut dibuat 

oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Jual beli tanah dan 

bangunan yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan tidaklah sah, 

                                                 
7
 Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah, PT Raja Grafindo Persada,,,,,. Op.cit, hal. 14. 

8
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pukul 22.00 
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dan tidak menyebabkan beralihnya tanah dan bangunan dari penjual 

kepada pembeli (meskipun pembeli telah membayar lunas harganya). 

 Jika berdasarkan pemeriksaan tanah dan bangunan tersebut tidak 

bermasalah, proses jual beli dilakukan dengan pembuatan AJB (Akta Jual 

Beli) di kantor Notaris/PPAT. Jika penjual dan pembeli tidak sempat atau 

tidak mengerti proses dan tata cara pemeriksaan tanah sebagaimana 

dimaksud, penjual dan pembeli dapat meminta Notaris/PPAT untuk 

melakukan pemeriksaan tersebut sebelum dibuatnya AJB. AJB merupakan 

syarat untuk pencatatan balik nama sertifikat tanah dari penjual kepada 

pembeli. Dalam pembuatan AJB, masing-masing pihak penjual dan 

pembeli berkewajiban membayar pajak transaksi. Penjual wajib membayar 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5% dan pembeli wajib membayar 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. 

Setelah pembuatan AJB dan pembayaran pajak, maka Notaris/PPAT akan 

melakukan balik nama sertifikat di kantor pertanahan dan setelah itu tanah 

dan bangunan telah sah menjadi milik pembeli.
9
 

 Perbuatan hukum yang dilakukan pembeli dan penjual yang 

melakukan jual beli dihadapan PPAT sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yaitu pada perbuatan hukum jual beli tanah yang 

dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 dan 

Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang antara 

lain menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas 

                                                 
9
https://properti.kompas.com/read/2013/04/28/1149386/Penyebab.JualBeli.Tanah.Dianggap

.Tidak.Sah/ Diakses pada 5 Juli 2018, pukul 19.00 
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satuan rumah susun melalui jual beli, dan perbuatan hukum pemindahan 

hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan bahwa akta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat 1 tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak 

sebagai saksi dalam perbuatan hukum. 

 Oleh karena itu pembeli sudah sah menjadi pemiliknya dan dapat 

segera mendaftarkan tanahnya pada Kantor Pertanahan berdasarkan uraian 

diatas penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang 

kemudian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK 

DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS  KANTOR 

NOTARIS DI SURAKARTA).” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam 

jual beli tanah di kantor Notaris Surakarta? 

2. Kendala-kendala apa saja yang sering terjadi pada saat balik nama 

sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di Kantor Notaris Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat 

memberikan kegunaan jelas dan pasti. Berkaitan dengan masalah yang di 

uraikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses balik nama sertifikat hak milik dalam jual 

beli tanah di notaris. 

2. Untuk mengetahui prosedur balik nama sertifikat di notaris.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan keilmuan dalam bidang Hukum perdata tentang 

pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan 

sebagai informasi bagi masyarakat dan pengetahuan bagi penulis 

yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja. 

b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat adanya permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan balik nama sertifikat 

hak milik dalam jual beli tanah. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli adalah 

proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada 

pembeli. Prinsip dasarnya adalah terang dan tunai, yaitu transaksi 

dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibayarkan 

secara tunai. Ini artinya jika harga yang dibayarkan tidak lunas maka 

proses jual beli belum dapat dilakukan. 

 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria 

 PP Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah 

 

Penjual 

Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak 

Milik Dalam Jual Beli Tanah 

 

Pembeli 

PPAT  

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) 

BPN 

(Badan Pertanahan Nasional) 
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 Dalam hal ini pejabat umum yang berwenang adalah PPAT 

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) diangkat oleh kepala Badan Pertanahan 

Nasional RI. Kewenangannya untuk membuat akta-akta tertentu, seperti 

Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemberian Hak Bangunan atas 

Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemasukan ke dalam 

Perusahaan, Pembagian Hak Bersama dan Pemberian Hak Pakai atas 

Tanah Hak Milik. 

 Sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli 

harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau 

tanggungan di Bank. Jika tanah tersebut sedang dalam permasalahan maka 

PPAT dapat menolak pembuatan Akta Jual Beli yang diajukan.
10

 

 Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai 

hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat 

atas tanah yang menjadi haknya. Hak–hak atas tanah yang dimaksud 

ditentukan dalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA, antara lain
11

: 

1. Hak Milik 

2. Hak Guna Usaha 

3. Hak Guna Bangunan 

4. Hak Pakai 

5. Hak Sewa 

6. Hak Membuka Tanah 

                                                 
10

 https://www.cermati.com/artikel/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-dan-bangunan, 

Diakses pada 13 maret 2018, pukul 15.40 
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, Diakses pada 15 maret 2018, pukul 20.10. 
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https://www.cermati.com/artikel/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-dan-bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah
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7. Hak Memungut Hasil Hutan 

8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 53. 

 Dalam pasal 19 ayat 1 UUPA menjelaskan bahwa  

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

 

 Dalam pasal 20 ayat 1 UUPA menjelaskan bahwa  

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”.  

 

Dalam pasal 20 ayat 2 UUPA menjelaskan bahwa  

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan ke pada pihak lain”. 

Dalam KUH Perdata jual beli diatur dalam pasal 1457 menjelaskan  

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatdirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang dijanjikan”. 

 

 Mengingat pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat 

bukti hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada 

tanggal 8 Juli 1997. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

setiap kali terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan 

status hak atas tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan hak 

tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pelaksanaan 

pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 
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 Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, seseorang akan 

memperoleh atau mendapatkan surat bukti kepemilikan tanah yang kita 

sebut sertifikat tanah. Dengan dikeluarkannya sertifikat tanah seseorang 

dapat menghindari kemungkinan terjadinya sengketa mengenai 

kepemilikan atas tanah. 

F. Metode penelitian 

 Metode penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

digunakan untuk memperoleh jawaban atas suatu pokok permasalahan, 

sehingga data yang didapatkan dari penelitian ini dapat di pertanggung 

jawabkan atas suatu pokok permasalahan.
12

 Adapun metode dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan “yuridis empiris”. Pendekatan Yuridis 

empiris yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara 

hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.
13

 Pertama 

mengambil data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian di 

lanjutkan untuk mengambil data primer yang diperoleh dari lapangan 

yang berkenaan tentang pelaksanaan balik nama sertifikat. 

 

 

 

                                                 
12

 Rianto Adi, 2004, Metode Sosial dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit, hal.2.  
13

 Sutrisno Hadi. 1993, Metodelogi Research, Jilid 1 cet 24, Yogyakarta: Andi Offset, hal 4. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk 

memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan 

menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada.   

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber 

data yang bersangkutan, yang diperoleh dari wawancara serta 

pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak pihak yang terkait yaitu 

kantor notaris di surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang diambil dari buku-buku dan peraturan 

perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti antara lain : 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria 

2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan  

  Dalam penelitian kepustakaan digunakan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau 

menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan yang di butuhkan penulis.
14

 

Metode ini juga dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan mencari, mencatat dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan 

objek penelitian skripsi ini. 

b. Studi Lapangan  

  Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan 

pengambilan data tentang hal-hal yang terkait dengan masalah yang 

diangkat dalam penulisan skripsi ini, dalam hal ini dilakukan 

dengan wawancara di kantor notaris. 

5. Metode Analisis Data 

 Proses metode analisis yang digunakan yakni dengan menerapkan 

logika, yakni logika berfikir deduktif, logika pemikiran deduktif 

merupakan cara menarik kesimpulan dengan menjadikan norma, 

doktrin dan jurisprudensi diterapkan sebagai premis mayor, 

selanjutnya data primer dan sekunder dari lapangan mengenai balik 

                                                 
14  

M. Syamsudin, 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada, hal. 101-10. 
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nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah ditempatkan sebagai 

premis minor, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menarik 

konklusi, konklusi ini diperoleh dengan cara membandingkan data 

primer dan sekunder  tersebut dengan norma, doktrin, jurisprudensi 

(premis mayor). Sehingga pada tahap akhirnya penulis dapat menarik 

kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu : 

BAB I: Pendahuluan  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tinjauan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

BAB II: Tinjauan Pustaka  

A. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Hak-hak atas Tanah 

2. Pengertian Hak Milik atas Tanah 

B. Tinjauan Peralihan Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah. 

2. Pengertian Peralihan Hak Milik Atas Tanah 
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C. Tinjauan Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

2. Asas-Asas Pendaftaran Tanah 

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Proses Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli 

Tanah Di Kantor Notaris Surakarta 

2. Kendala-Kendala Yang Sering Terjadi Pada Saat Balik Nama 

Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Notaris 

Surakarta  

BAB IV: Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 

 

  


