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A B S T R A K S I 
 

Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan adalah 

berpindahnya hak milik atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan putusan 

pengadilan. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul atas kepemilikan hak atas 

tanah yang tidak jarang sampai ke pengadilan, salah satu contoh kasus yang dibawa  

kedalam persidangan Pengadilan Negeri yaitu putusan Pengadilan Negeri 

No.588/Pdt.G/2008/PN.SBY suatu kasus peralihan hak atas tanah yang diawali dengan 

kasus hutang piutang antara perorangan dengan jaminan hak milik atas tanah, dalam 

kasus ini tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memproses peralihan hak milik 

yang dijadikan jaminan kepada penggugat, kemudian penggugat memohon kepada 

pengadilan untuk mengabulkan proses peralihan hak milik atas tanah dan bangunan 

tersebut.  

Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah apakah putusan pengadilan dapat dijadikan dasar 

proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah, kemudian apakah pengadilan negeri 

mempunyai kewenangan untuk mengabulkan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah 

dan menerbitkan duplikat sertipikat.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan 

mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk 

digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan dapat dijadikan dasar 

untuk proses peralihan hak milik atas tanah, dan hakim berwenang untuk memerintahkan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan duplikat sertipikat dan menyatakan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Peralihan Hak Milik Atas Tanah .... Rita Nurjanah



bahwa sertipikat asli tidak berlaku lagi,  hal ini didasarkan pada  ketentuan PP Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan  PP Nomor  24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

 
Kata kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Putusan Pengadilan. 
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